
 שמש בית עיריית

 כללי ומידע הצעות הזמנת

 

יה יכלוסומרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים במצבי סיכון ומצוקה בא -ר "מית להפעלת

 41/22 מכרזהחרדית 
 

           
מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער מית"ר, מבקשת לקבל הצעות להפעלתו של  -עיריית בית שמש

וצעירים במצבי סיכון ומצוקה באוכלוסייה החרדית, אשר ינוהל מקצועית, כהגדרתו בתיאור המרכז 
 המצורף למכרז. 

 
על המפעיל להפעיל את המרכז, במבנה הולם שנבנה כדין ואשר יהיה בחזקתו הבלעדית מותאם 

ובאמצעות כוח אדם  ,השירות לשיקום נוער וחהויאושר על ידי פיקוח משרד הרו לצורכי המרכז
 מקצועי מטעמו, הכל כאמור בתיאור המרכז. 

 
המציע יקבל לידיו את הפעלת המרכז בתנאי שיעמוד בתנאי המכרז וכן יעמיד סכום נוסף למימון 

 המרכז. 
 אחד התנאים לזכייה במכרז הינו גובה הסכום הנוסף המוצע להפעלה. 

 
המכסות המאושרות על ידי משרד  תשלום עבורבשנה הראשונה תמורת ההפעלה, יקבל המפעיל 

בגין שנים עוקבות, ובכפוף להארכת ההסכם, יוגדל מספר המכסות מכסות.  03 – 82הרווחה, היינו: 
 כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

 
₪  0033 -כמובא בזאת לידיעת המציעים כי התעריף הנוכחי שנקבע על ידי משרד הרווחה, הינו 

 לחודש, עבור כל מכסה. 
 תנים לשינוי בכפוף להנחיות שיאושרו על ידי משרד הרווחה והעירייה. ינתונים אלה נ

 
 ו. הנך מוזמן בזאת להשתתף במכרז להפעלת המרכז הנ"ל המתואר בפירוט בחוברת מכרז ז

 
הנך מוזמן להציע מהו היקף המימון הנוסף המוצע על ידך לשנה להפעלת המרכז )להלן "מימון 

 קבל ממשרד הרווחה מדי חודש עבור המכסות. תהמפעיל"( זאת בנוסף לתמורה אותה 
 

המימון הנוסף צריך שיהיה, לא ממקורות מימון כלשהם שהתקבלו מעירית בית שמש  או משרד 
יוצא של קשרי העבודה של גופים אלו, אלא גיוס משאבים עצמיים מכל גורם כל הרווחה או כפועל 

 שהוא, כל זאת בשקיפות מרבית של מקורותיו.
המימון הנוסף לא יכלול את העלויות המוטלות על המפעיל בגין הבעלות או השכירות או השיפוץ 

  ו/או אחזקה שוטפת של המבנה עבור המרכז והמסים המוטלים בגין המבנה.
 

או קודם   יום מיום סיום הליכי המכרז 03מועד תחילת ההפעלה המתוכנן של המרכז ע"י הזכיין הוא 
 לכן אם יוחלט ע"י הצדדים.

 
 

 כללי:
₪  033 ניתן לרכוש בעבור סך של .חוברת המכרז נמסרת לך עפ"י בקשתך להשתתף במכרז . 0

)למעט  ה-בימים א, בית שמש,  4רח' דרך רבין  במזכירות העירייה, קניון נעימישלא יוחזרו, 
 .38-0030239בלבד.  טלפון לבירורים:  00:33 – 2:33, בין השעות יום ג'(

 



 תיאור המרכז והשירותים שינתנו בו.
 כמפורט בתיאור המרכז. . 8

 מסמכי המכרז:
 הזמנה. )א(  . 0

 להפעלה להלן נספח א'. -נספח ההצעה )ב(  
 להלן נספח ב'. -מחירנספח הצעת  )ג(    

  להלן נספח ג'. –נוסח ערבות בנקאית למכרז  )ד( 
 תאור המרכז.  ( ה) 

 '.דלהלן נספח  -אדם -נספח דרישות מינימום לתקן כח ( ו)   
 '.הפח סלהלן נ -קריטריונים למבנה -נספח לתיאור המרכז ( ז)   

 הסכם. (ח) 
 להלן נספח ו'. –נוסח ערבות בנקאית להסכם  )ט( 
 להלן נספח ז'. –אישור על עריכת ביטוח  )י( 
 נספח דרישות בטיחות של משרד הרווחה. א(י) 

 
 

 תוקף ההצעה:  
 יום  09 וצרופותיה למשךכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה  . 4

 יום 03מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש להאריכה למשך 
 נוספים והמציע חייב לעשות כן.

 
 תנאי סף להשתתפות במכרז:

 זכאים להשתתף במכרז זה המציעים הבאים: . 0
 

לטיפול המציע הינו אדם ו/או תאגיד ו/או עמותה בעלת ניסיון מוכח בהפעלת מסגרות  )א(   
 מגזר החרדי.          בנוער וצעירים בסיכון מה

  
ומחזור כספי הולם, וכן תשתית מבנית וארגונית העומדת חת מוכלמציע יציבות כלכלית  )ב(   

בפני עצמה ומשמשת לשאר פעולות המבוצעות ע"י המציע בתחומי הרווחה. והכל להנחת 
 דעתה של ועדת המכרזים.

 
לרשות המציע מבנה מתאים אשר נבנה כדין, אשר אין בשימושו משום שימוש חורג,   )ג(  

 ואשר ישמש לצורכי המרכז.
 
 מסמכים שחובה לצרף להצעה כחלק בלתי נפרד ממנה. .  0
 

אישור בדבר היות המציע עוסק מורשה ו/או תאגיד ו/או עמותה, פירוט מורשי   החתימה  )א( 
 וכן אישורים הנדרשים עפ"י חוק.

 
 החרדי. אור מטרות התאגיד ו/או העמותה ופעולותיה בתחום הפעלת מסגרות למגזרית )ב( 

 
ואישורים בדבר ניסיונו כאמור לעיל תוך ציון שמות הגורמים השונים שעמם המלצות  )ג(  

 המציע היה קשור בעבודותיו הקודמות ופרטים מזהים של הממליצים.
 

פרטים על יכולת כספית, אישור ניהול ספרי חשבונות, דוחות כספיים ומאזנים כספיים  )ד( 
כדין ע"י רואה חשבון  יםמאושרם ומיחתו, 8304ומאזן בוחן לשנת  8300מבוקרים לשנת 

 מוסמך.
 



המציע יצרף הצהרה לפיה אין לו ולמנהליו הבכירים הרשעה פלילית ולא הוגש נגדו כתב  )ה( 
אישום בגין עבירה שיש עימה קלון או שנושאה פיסיקלי, כגון אי מתן קבלות רשמיות 

 .0020 -וכו', זולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי, התשמ"ה
 

 ג'בנוסח המצ"ב כנספח להבטחת מלוי תנאי המכרז המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית  )ו( 
 -)להלן 0/0/00ובתוקף עד ליום  ₪ 090999בגובה של שהוצאה לבקשתו ועל שמו בלבד 

 "הבטוחה"(."ערבות מכרז" 
 

 על המשתתף להיות נעדר קירבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה. )ז( 
 

אישורים תקפים מאת רשם העמותות בדבר  -במקרה והמציע הינה עמותה או חל"צ  (ח) 
 ניהול תקין של ספרי העמותה. 

 
אישור המציע על כך שכל עובדיו הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין, כהגדרתן ב"חוק  )ט( 

  למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים".
 
מהתנאים המפורטים ולא יצרף אחד מהמסמכים מציע אשר לא יעמוד באחד או יותר  .9

הרשומים לעיל אשר חובה לצרפם הצעתו תפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון לפני וועדת 
 המכרזים.

 
 כמו כן יצרף המציע את האישורים הבאים )לא תנאי סף( : 

 
)איסור העסקה שלא  חוק עובדים זריםהצהרה של המציע, כי לא הורשע בעבירה לפי   (0) 

, ובמידה והורשע, 8338בינואר  0-, לאחר ה0000 -הבטחת תנאים מוגנים(, התשנ"אוכדין 
יציין המציע בהצהרתו, את מועד ההרשעה. במקרה שהורשע כאמור, לא תתקשר 

מיום שניתן פסק  שנה אחתהעירייה, עימו, או עם תאגיד הקשור עימו במשרים, במשך 
מיום   שלוש שניםבמשך  –יותר מפעם אחת דין חלוט המרשיע אותו כאמור, ואם הורשע 

 שהורשע לאחרונה.
 

במידה והורשע, יציין  .חוק שכר המינימוםהצהרה של המציע, כי לא הורשע בעבירה לפי  (8) 
המציע במקרה שהורשע כאמור, לא תתקשר העירייה, עימו, או עם תאגיד הקשור עימו 

מיום שניתן פסק דין חלוט המרשיע אותו כאמור, ואם הורשע  שנה אחתבמשרים, במשך 
 יום שהורשע לאחרונה. מ שלוש שניםבמשך  -יותר מפעם אחת

 
 מילוי ההצעה

 

 את ההצעה יש למלא כדלקמן: .  2

 
מרכז יום תומך רב  -על המציע למלא את נספח א' להזמנה "הצעה להפעלת מית"ר )א( 

יה החרדית שתכלול את ההוצאות יכלוסווסכנה באתחומי לבני נוער במצבי סיכון 
המפורטות בתיאור המרכז בנספח א', וניתן יהיה להוסיף עליהן פירוט הוצאות נוספות 

 ייחודיות המוצעות ע"י המציע ויפורטו בנספח א'. 
 

אותו  שתכלול את גובה הסכום -על המציע למלא את נספח ב' להזמנה "הצעת מחיר"       
רווחה, לא הפעלת המרכז בנוסף לסכומים שיתקבלו מהעירייה וממשרד המציע יממן לה

כולל הוצאות בגין המבנה, קניה או שכירות או/ו שיפוץ המבנה ו/או אחזקה שוטפת, או 
 "התוספות"(. -מסים המוטלים בגין המבנה. )להלן



 
  

 
של ההסכם  חרוןעל המציע לחתום בראשי תיבות על גבי כל עמוד וכן חתימה מלאה בעמוד הא .   0

 על נספחיו, הכל כמפורט במסמכי מכרז זה.
 

 החתימות הנדרשות לעיל הינם חתימות של מורשי החתימה בלבד. .  03
למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או המופיעים בחוברת מכרז זו, והוא חייב  )א(  . 00

בחוברת זו, לרבות למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים 
 ההסכם.

 
"י ע כל שינוי ע"י המציע בטופס ההצעה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ן/או כל הסתייגות )ב(      

ההצעה,  תוספת בגוף המסמכים או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת יתכן ויגרמו לפסילת
 -וא'  2בסעיפים  למעט הוספות של סעיפי הוצאות נוספים המוצעים ע"י המציע כאמור

 ב' לעיל.
 

מחייבות את  ידוע למציע והרי הוא מסכים כי תוספות המוצעות בנספח א' להצעתו, אינן )ג(       
הצעתו לרבות  העירייה למרות שהן מחייבות את המציע במידה והעירייה תאשר את

 התוספות שבה.
 

 הגשת ההצעה   
רות, הסכים לכל תנאיה, וכי הגשת ההצעה פרושה כי המציע הבין את מהות ההתקש )א(   08    

ולפיכך יהא  טרם הגישה קבל את מלוא המידע, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות
שהוא של המכרז על  מנוע להעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין פרט ו/או תנאי כל

 כל פרטיו וחלקיו.
 

רבות לעל נספחיו, הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז  )ב(   
 ההסכם, והכל ללא כל שינוי ו/או תוספת.

 
, קניון נעימי, בית 8למשרד סמנכ"ל העירייה, דרך רבין ההצעה על כל צרופותיה תוגש  .  )א(  00   

 זה. שמש על פי הוראות מכרז
 

 .08:33בשעה  0/08/04ההצעה תוגש עד ליום    
 

העירייה ומשרד הרווחה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס "הצעת המכרז"  )ב(     
 חוברת מכרז זה.בו/או חסרים בה פרטים ו/או שנעשתה שלא עפ"י ההוראות המפורטות 

 
 הדיון בהצעה   

 
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהינה העירייה ומשרד הרווחה רשאיות לשקול את ניסיונו  .04

המוכח של המציע בהפעלת מסגרות למגזר החרדי ואת הכרותו עם מאפייני המגזר החרדי, את 
כישוריו להפעיל את המרכז הנדון, תכנית הפעולה המוצעת, השירותים המוצעים ורבגוניותם, 

מנהל המרכז המוצע וצוותו, את המבנה המוצע על ידיו עבור המרכז ובעלותו,  ניסיון מוכח של
את המימון הנוסף שהמפעיל מציע וחוסנו הכלכלי, התייחסותו לתוספות, את חלוקת 

 מרכז עבור כח אדם, מנהל, תחזוקה, וכיו"ב.לההוצאות המוצעות ע"י המפעיל 
 

 הניקוד עבור איכות ההצעה יהיה כדלקמן: 
 



 ניסיון בהפעלת מסגרות לטיפול בנוער בסיכון במגזר החרדי. - 83% 
 

מנהל  תכנית הפעולה המוצעת, השירותים המוצעים ורבגוניותם, ניסיון מוכח של  - 83% 
 .המרכז המוצע וצוותו

 היכרות וניסיון העמותה בעבודה עם נוער בסיכון בבית שמש. - 03% 
 זי, והבעלות עליו.המבנה המוצע, גודל, מיקום, מצבו הפי  - 03% 
 .המימון הנוסף של המציע וחוסנו הכלכלי  -83% 

 
 8,  השירות לשיקום נוער:משרד הרווחה ינציג 8צוות הבדיקה יכלול את: מנהלת אגף הרווחה,  

  .מאגף הרווחה עובדים סוציאליים
 

כולן או העירייה רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו/או שהוגשה שלא עפ"י הוראות מכרז זה  .  00
 חלקן.

 
 "הודעת הזכייה"( תשלח בדואר לכתובת המצוינת בהצעתו. -הודעה למציע בדבר זכייתו )להלן .  00
 

במועד שיקבע  עירייהחייב להופיע במשרדי העל בחירתו כזוכה, מציע שקיבל הודעת העירייה  .  09
רייה כהצעה ידי העי מראש על מנת לעמוד בכל הצעדים המתחייבים מכך שהצעתו נקבעה על

 העירייה. הזוכה לצורך ניהול מו"מ או לצורך התקשרות, הכל לפי בחירת
 

על הזוכה יהיה לחתום ולמלא שאלון לבדיקת ניגוד עניינים שפרסם משרד הפנים ולקבל את  
אישור היועץ המשפטי לעירייה על העדר ניגוד עניינים כאמור וזאת תנאי לחתימת העיריה 

 על ההסכם0
 

יהיה על הזוכה להעביר לעירייה העתקים מאישורים ממשטרת ישראל בנוגע כמו כן  
 "חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים"0לעובדים בהתאם ל

 
 אישורים:   

 
דבר בהמלצת ועדת המכרזים של העירייה לקבל את ההצעה ו/או מתן הודעה למציע  )א(  .  02

 בהם משום כריתת חוזה להפעלת המרכז זכייתו, אינם מהווים ולא ניתן לראות
על  וההתקשרות בין הצדדים תכנס לתוקפה אך ורק לאחר חתימת ראש העירייה והגזבר

 ההסכם.
 

 האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי ובסיסי להתקשרות עפ"י מכרז זה. )ב(      
 

 חזרת המציע מהצעתו:   
 
 האחרון הקובע להגשת ההצעות לבין המועדהיה ובמהלך התקופה שבין היום  )א(  .  00   

 האחרון לתוקפה של הבטוחה, המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבות
הנובעת ממנה, לרבות אי הופעה לצורך חתימה על ההסכם בניסוחו הסופי, 

תהא רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את ההסכם, אם  העירייה
 "ההודעה"(. -בכתב למציע )להלן מתן הודעה נחתם, תוך

 
מיום משלוח ההודעה כאמור, רשאית העירייה להפעיל בין בעצמה בין באמצעות  )ב(   

 גוף אחר את המרכז, בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה.
 

 העירייה תהא רשאית לחלוט כל סכום מתוך הבטוחה -נשלחה הודעה כאמור ( 0) )ג(   



מוסכם על הצדדים, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה וזאת כפיצוי 
 כנגדה.

 
( לא יפגע בזכות העירייה לפעול ו/או לתבוע כל 0חלוט כאמור בסעיף קטן ) ( 8)   

 סעד אחר שיראה לה בהתאם לכל דין.
 
 
 
 

    
 שינוי ההסכם:

 
וזאת לפי שקול העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בנוסח ההסכם שייחתם  .83

 דעתה.
 
 
 
 

 ,בכבוד רב                                                 
 

 מר משה אבוטובול           
                                                                   ראש העירייה               



 נספח א'
מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער וצעירים בסיכון ובמצוקה באוכלוסייה  - הצעה להפעלת מית"ר

 החרדית0
 

 שם העמותה_______________________       מספר_________________________
 

 שם המציע________________________       מ.ז. __________________________
 

 חברי הנהלת העמותה:
 ________________________________________________יו"ר __________ 
  
 מזכיר_____________________________________________________________ 
 חבר _____________________________________________________________ 
 חבר _____________________________________________________________ 
 ר______________________________________________________________חב 
 חבר ועדת בקורת______________________________________________________ 
 ורת____________________________________________________ביקחבר ועדת  

 
 תכנית הפעולה המוצעת:

 
 השירות________________________________________________מיקום 

 
 תהיה פעילות המרכז בתחומים כדלקמן:ומשרד הרווחה  בית שמש ע"פ הנחיות עיריית

 
בקר עד  0.33מהשעה  08-02בסיכון ובסכנה בגלאים  הפעלת מרכז יום תומך רב תחומי לנוער .0

 .בלילה 00.33
 

מובהר כי השעות הנ"ל מתייחסות לשנת ההפעלה הראשונה בלבד0 ככל שההסכם יוארך אזי  
יקבעו מחדש ויוגדלו שעות הפעילות, מספר המושמים וגודל הצוות והתוכניות בהתאם0 הכל 

 0והנחיות השירות לשיקום נוער בהתאם להוראות התע"ס
 
והשכלה, הסברה, טיפול ופעולות מניעה יעוץ, הכוונה, חינוך , (עו"ס ) מתן מענים טיפוליים .8

 לבני נוער וצעירים בסיכון וסכנה במגזר החרדי.
 
 מתן מעני חירום למקרים מיוחדים ודחופים של מצוקה אישית. .0
 
 ארוחות ביום לפחות. 0תן מ .4
 
פיתוח פרויקטים ייחודיים המתאימה לאוכלוסייה, כולל הכשרת כ"א ליישומם, הבאים לתת  .0

 כים מניעתיים וטיפוליים לנערים בסיכון וסכנה.מענה לצר
 
חדר פיתוח המרחבים: בית מדרש, אומנויות,  מוסיקה, מולטימדיה,  ספורט,  מועדון חברתי, .0

 הכנה לחיי העבודה בסדנא רב תכליתית וסדנא יצרנית, מיומנויות למידה, ועוד. כושר,
 
ריכוז נתונים ומידע למטרות בקרה והערכה וכבסיס לחשיבה מקצועית לשימוש הצדדים,  .9

 הסודיות עפ"י הוראת החוק.שמירת ועדת היגוי ולשימוש הרווחה, הכל כפוף לחובת 
 
 פעילות המרכז תונחה ע"י ועדת היגוי הקיימת מנציגי המשרדים השונים. .2



 .(0(, העמותה )8ום נוער )שיק -(, משרד הרווחה8) בית שמשעיריית     
 

הפעילות במית"ר תהיה עפ"י המודל שנכתב ע"י השירות לשיקום נוער, מותאם לצורכי המקום  .0
 ובאישור מפקחי השירות.

 
ל האמור כפוף להוראות והנהלים של השירות לשיקום נוער, היחידה למינהל ומשק במשרד כ .03

 .בית שמשהרווחה ועיריית 
 

השרות  -להוראות הפיקוח של משרד הרווחהמתחייבת לפעול בהתאם העמותה הזוכה  .00
 ועיריית  בית שמש. לשיקום נוער

 
נציגי משרד מוסכם מראש על העמותה הזוכה כי במידה ולא תפעיל את מלוא המודל, רשאים  .00

 המפקחים.  דעת ללצמצם במכסות. בהתאם לשיקו בית שמשועיריית  הרווחה
 

 העמותה הזוכה כי כל תכנית ההפעלה תהיה עפ"י דעת ועדת ההיגוי..    מוסכם מראש על 04
 
 וכיצד בכוונת העמותה לממש פעולות המרכז בתחומים דלעיל. 0-8נא תאר את השרות בעמוד  -
 

 מהשקלול. 03%נא תשומת לב המציע כי סעיף זה מהווה  
 
המרכז נא ציין זאת אדם מעבר למתחייב כאמור בנספח ב' לתיאור -אם הינך מציע הוספת כוח -

 בתיאור השרות.
 
 נא תאר את המבנה המוצע על ידך למרכז. -
 
נא ציין את מקורות המימון השוטפים ושמות הגורמים המממנים מלבד התמורה שתקבל  -

 בית שמש בהתאם לתנאי ההסכם.מעיריית 
 

ומהווה נספח מודגש בזה כי תכנית הפעולה המוצעת על ידי המציע מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה 
 לו, והמציע הזוכה במכרז מתחייב לפעול על פיה0



 נספח ב'
 

 הצעת מחיר
 

יעמוד על סך של _______________  המימון המוצע ע"י המפעיל להפעלת המרכז לכל שנת הפעלה
 ש"ח לשנה.

לא כולל הוצאות בגין המבנה, קניה או שכירות או/ו שיפוץ המבנה ו/או אחזקה שוטפת, או מסים 
 המוטלים בגין המבנה.

 
 
 
 
 
 

                                             ------------------------- 
 חתימת המציע                                                  

 
 
 

  



 
 נספח ג'

 בנקאית ערבות נוסח
 
 
 

 לכבוד
 שמש בית עירית

 העירייה בנין
 שמש בית

 
 

 .נ.א.ג   
 

 ערבות כתב: הנדון
 
 

    (חמישים אלף)במלים: ₪ 090999הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 
ש"ח )להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ 

להפעלת מיתר , וזאת להבטחת כל התחייבויות המציע  14/88)להלן: "המציע"( בקשר למכרז מספר 
 כלפיכם.

 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד 

 , שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 00/00/04, אשר פורסם ביום 8304 אוקטוברחודש 
 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה 
לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק 

 שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל 
 

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו  0/0/00ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
________________            ____________________       

              הבנק כתובת                             הבנק שם               
 
 
 
 
 
 
 

  



 תאור מית"ר: מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער בסיכון וסכנה באוכלוסייה החרדית
 

 אור זה יפורשו המונחים הבאים כדלהלן:בתי
 

 הרווחה._____________ באגף באמצעות ועדת היגוי בראשות  בית שמשעיריית    -"העירייה"
 

 מי שהצעתו תתקבל ותאושר כדין ע"י העירייה.   -"המפעיל"
 

מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער בסיכון וסכנה באוכלוסייה החרדית, המרכז     -"מית"ר" 
 -08ילאי בית שמש בגמיועד לבני נוער בסיכון וסכנה באוכלוסייה החרדית תושבי 

 ומעניק להם את השירותים הבאים: 02
 

 08-02הפעלת מרכז יום תומך רב תחומי לנוער וצעירים בסיכון ובסכנה בגלאים  א.   
 .  00.33בבקר עד  0.33מהשעה 

 
מובהר כי השעות הנ"ל מתייחסות לשנת ההפעלה הראשונה בלבד0 ככל    

שההסכם יוארך אזי יקבעו מחדש ויוגדלו שעות הפעילות, מספר המושמים וגודל 
 הצוות והתוכניות בהתאם0 הכל בהתאם להוראות התע"ס0

 
ה מתן מענים טיפוליים, יעוץ, הכוונה, חינוך והשכלה, הסברה, טיפול ופעולות מניע ב.   

 לבני נוער וצעירים בסיכון וסכנה במגזר החרדי.
 

 מתן מעני חירום למקרים מיוחדים ודחופים של מצוקה אישית. ג.   
 

 ארוחות ביום לפחות לחניכים. 0מתן  ד.   
 

פיתוח פרויקטים ייחודיים המתאימה לאוכלוסייה, כולל הכשרת כ"א ליישומם,  ה.   
 פוליים לנערים בסיכון וסכנה.הבאים לתת מענה לצרכים מניעתיים וטי

 
פיתוח המרחבים: בית מדרש, אומנויות,  מוסיקה, מולטימדיה,  ספורט,  מועדון    ו.   

הכנה לחיי העבודה בסדנא רב תכליתית וסדנא יצרנית,  ,חדר כושר חברתי,
 מוזיקה, מיומנויות למידה ועוד בהתאם למודל ולדרישות ועדת ההיגוי.

 
ריכוז נתונים ומידע למטרות בקרה והערכה וכבסיס לחשיבה מקצועית לשימוש  ז.   

הצדדים, ועדת היגוי ולשימוש הרווחה, הכל כפוף לחובת הסודיות עפ"י הוראת 
 החוק.

 
פעילות המרכז תונחה ע"י ועדת היגוי הקיימת מנציגי המשרדים השונים ובראשות  ח.   

 ת אגף רווחה או מי מטעמה.מנהל
    

 מספר החברים בועדה
 ( 8) -בית שמשנציגי עיריית 

 ( 8שיקום נוער ) -נציגי משרד הרווחה
 (0נציגי העמותה )

 
 
 

 ועדת ההיגוי תקבל החלטות בנושאים הבאים:



 
 פעילות המרכז.  .0
 ניצול תקציבי של מימון המפעיל, או משאבים מכל מקור אחר. . 8
 אישור העובדים המקצועיים במרכז. . 0
 כל נושא אחר שיובא על ידי המנהל או חברי הועדה. . 4
 

 הצהרת המפעיל
 
מצהיר בזאת כי עיין במודל, בהוראות והנהלים של השרות בהגישו הצעה למכרז, המפעיל  . 0

לשיקום נוער המתאימות והוא רואה עצמו בעל כישורים וניסיון להפעלת מרכז כאמור 
 בהוראה זו.

 
כמו כן, מצהיר המציע כי ידוע לו על קיום שירותים נוספים הנותנים שירות לתושבי העיר  . 8

יפול בנוער בסיכון וסכנה מהאוכלוסייה החרדית, וכי יעבוד  בשיתוף הטוסביבתה בתחום 
 פעולה מקצועי עמן, כפי שיקבע ע"י עדת ההיגוי.

 
תהיה עפ"י המודל שנכתב ע"י השירות לשיקום נוער,  מצהיר כי הפעילות במית"רהמציע  . 0

 מותאם לצורכי המקום ובאישור ועדת ההיגוי.
 
כל האמור כפוף להוראות והנהלים של השירות לשיקום נוער, היחידה למינהל ומשק במשרד  . 4

 בית שמש.הרווחה ועיריית 
 
פיקוח של משרד המציע מצהיר כי העמותה הזוכה מתחייבת לפעול בהתאם להוראות ה . 0

 .בית שמשהשרות לשיקום נוער ועיריית  -הרווחה
 
המציע מצהיר כי מוסכם מראש על העמותה הזוכה, כי במידה ולא תפעיל את מלוא המודל,  . 0

דעת נציגי  ללצמצם במכסות. בהתאם  לשיקו בית שמשרשאים  נציגי משרד הרווחה ועיריית 
 העירייה והפקוח. 

 
מסירת בית לתכנן מרכזים נוספים ולפרסם מכרז פומבי להפעלתם. אין העירייה תהיה רשא . 9

ניהול המרכז נשוא מכרז זה, למפעיל, כדי להטיל חובה איזו שהיא על העירייה למסור למפעיל 
 הפעלת מרכזים נוספים.

 
שות ההפעלה תחל רחודשים.   84רשות ההפעלה הניתנת למפעיל הינה לתקופה של  )א(  . 2

 העירייה על החוזה.ממועד חתימת 
 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )א( לעיל מבלי להטיל על העירייה מחויבות כלשהיא,  )ב(  
 :הבלעדילפי שק"ד  העירייה רשאית

 
חודשים כל  תקופה,  08להאריך את רשות השימוש בשלוש תקופות נוספות של עד  (0)  

שות רובלבד שתודיע על כך בכתב למפעיל לא יאוחר משישים ימים, לפני תום 
 השימוש.

 
 להאריך את רשות השימוש עם המפעיל לתקופה כוללת עד לחמש שנים. (8)  

 
 בתקופת ההפעלה המוארכת יחולו תנאי החוזה. )ג(  

 
למרות האמור לעיל, רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת להביא את  )ד( 



 יום.  -03החוזה לידי גמר וזאת בהודעה בכתב מראש, שלא תפחת מ 
 

העירייה בזכות זו, לא תהא חייבת לשלם למעיל כל פיצוי שהוא עבור הבאת  השתמשה  
 החוזה לידי סיומו.

 
בתקציב אך ורק להפעלת המרכז כמפורט לעיל. במידה והינו מנהל  המפעיל מתחייב להשתמש .  0

והוא  -שירותים נוספים עליו להביא זאת לידיעת העירייה על מנת למנוע ניגוד אינטרסים 
 מתחייב לנהל חשבון נפרד עבור המרכז.

 
 

  



 ' דנספח 
 אדם-תיאור המרכז /  דרישות מינימום לתקן כח

 
 
 
 

 תיאור התפקיד תיקצוב התפקיד המשרות
083% 
 משרה

שעות  03)
 שבועיות(

בהתאם  מנהל/ת
להשכלתו 

 וכישוריו

 א. ניהול וארגון המרכז.
 ב. אחראי/ת על תוכניות עבודה, תקציב ונהלים.
ג. אחראי/ת לביצוע המדיניות שנקבעה בוועדת 

 ההיגוי
עיריית בית שמש, השירות ד. קשר ותיאום: עם 

 נוער, גופים ומוסדות. לשיקום
ה. ממונה מבחינה מנהלית ומקצועית על 

 העובדים 
 ו. ממונה על הנחיה והדרכה מקצועית של 

 המתנדבים והעובדים.  
 ז. איסוף נתונים וניתוחם. 

 ח. אחריות דיווח לועדת היגוי.
ט. בניית מערכת פעילות לכל החניכים בהתאם 

 לדרישות הפיקוח.
 י. אחריות למימוש מלא המכסות.

ל הפעילויות אליהן יוזמן ע"י השתתפות בכ יא.
עיריית בית שמש ו/או השירות לשיקום הנוער של 

 משרד הרווחה
%3.90  
 משרה

 עו"ס  
 

א. כפוף למנהל/ת המרכז מבחינה מנהלית  י'-עו"ס ט'
 מקצועית.

 ב. קבלת לקוחות, טיפול ומעקב.
ג. הפעלת והנחיית סדנאות וקבוצות )גם 

 לעובדים(  
 וטיפול פרטני.  

 רצוי ניסיון בהדרכה.ד. 
 ה. הדרכת כל העובדים.

 ו. פתיחת תיקים ומעקבים לכל החניכים.
ז. בניית תוכנית אישית עם שאר אנשי הצוות לכל 

 חניך.
ח. השתתפות בישיבות צוות והדרכה בהתאם 

 לצרכים.
3.90% 
 משרה

 רב המרכז 
ומרכז מרחב 

 בית המדרש

דירוג 
 אחיד

 א. כפוף למנהל המרכז.
תפילות, סדר על התכנים הדתיים ) ב. אחריות
 כולל ייזום פרויקטים(.ושיעורים 

 ג. עבודה פרטנית וקבוצתית בתחומו.
ד. מפנה שאלות הלכתיות עקרוניות לרבנים 

 שיקבעו  ע"י ועדת היגוי.
 ה. יפעיל את מרחב בית המדרש.

ו. השתתפות בישיבות צוות והדרכה בהתאם 
 לצרכים.

8X90% א. כפיפות למנהל ולרכזים דרוג  רכזים 



 )מועדון(
0X  90% 

 )מקצועי(
4 X 03% 

)עיוני, 
מוזיקה, 
ספורט, 
 אומנות(

 

ומדריכים 
למרחבים 

בעלי 
מיומנויות 
 מקצועיים

 ב. הדרכה בתחומי מיומנויות ספציפיים בהתאם   אחיד
 למדיניות המרכז.   

 ג. יזום פרויקטים
 ד. הדרכה קבוצתית/ אישית.

 א. כפופה למנהל/ת המרכז. מנהלי י"ט מזכיר/ה משרה 03%
 ב. מרכז/ת עבודות מנהליות של המרכז כולל 

 הרווחה ולעירייה.דיווחים למשרד   
 ג. הדפסה והפעלת מחשב..

 .ד. ניהול קופה קטנה
 ה. כל המשימות שיטיל המנהל.

אם בית  משרה 0
 וטבחית 

דרוג 
 מנהלי

 הגדרה תכתב ע"י המנהל

מועסק  שומר לפי שעות 
 ע"י קבלן

שומר העומד בקריטריונים של האגף לחרום 
 בית שמשבעיריית  וביטחון

שווה ערך 
 משרה  03%

)ללא יחסי 
עובד 

 מעביד(

מדריך 
להפעלת 

חוגים 
בהתאם 

להחלטת 
 ועדת ההיגוי

בהתאם 
 להסכם

 הפעלת חוגים

 
 

ציין זאת ז נא ראדם מעבר למתחייב כאמור בנספח ג' לתיאור המכ-אם הינך מציע הוספת כוח
 בתיאור השרות.

 
מובהר כי תקן כח האדם מתייחס להפעלה בשנה הראשונה וכי התקן יעודכן בהתאם להוראות 

  התע"ס, לתקציב ולמספר המושמים0



 ' הנספח 
 תיאור המרכז /  דרישות מינימום למבנה המרכז

 
 קרטריונים למבנה המרכז:

בבנין מגורים או מבנה קהילתי, פעילות המרכז יכולה להתבצע בבנין משרדים או  .0
 או מבנה אחר שיאושר ע"י חברי ועדת ההיגוי.

  
 .להשגת כל האישורים הנדרשים ע"פ כל דיןהמפעיל אחראי  
  
בכל מקרה השיקול הסופי למיקום יהיה של ועדת ההיגוי והיא רשאית לפסול  

 סירת נימוקים.ממבנה ללא 
 
 פרטיות ושמירה על צנעת הפרט. הכניסה והיציאה מהמבנה חייבים לאפשר . 8
 
 המבנה חייב להיות באזור נגיש מבחינת תחבורה ציבורית. . 0
 
המבנה צריך לעמוד בתקני מבנה כללים, בנוסף יש להקפיד כי המבנה יהיה נאה  . 4

 אוכלוסייה, ממוזג, מיזוג אויר לחימום וקירור עפ"י הצורך.לבעל צביון המתאים 
, של מהנדס מבנים על תקינותו מבחינה בטיחותיתהמבנה חייב לקבל אישור  

 .הרווחה והשירותים החברתייםשר וחתימה של המהנדס על נספח לבטיחות של 
 
 באופן אופטימאליהמבנה יכלול  . 0

 חדר מנהל.  0 
 .חדר מזכירה  0 
 חדרי טיפול לעו"ס.  0 
 אולם גדול שישמש כמרחב מועדון.  0 
 רש.אולם שישמש כמרחב בית המד  0 
 אולם שישמש כחדר כושר      0        
 .שישמש כמרחב מקצועי לסדנא רב תכליתית םאול  0 
 חדרים לפעילות: מוסיקה, מחשבים, אומנות, ועיוני. 0 
 מטבח וחדר אוכל.  0 
 חדרי שירותים.  0 

 
  

 
 

 
 



 הסכם
 

 8304ביום_______________  לחודש_________ שנת  בית שמששנערך ונחתם ב
 
 

 :בין
 

  בית שמשעיריית 
    )להלן: צד א'(

 
 ________________________________________: לבין

 ____________________ת.ז/ח.פ/ע.ר 
 

 באמצעות ה"ה____________ המוסמכים לחתום בשמה
 )להלן: צד  ב'(

 
ובתנאים והעירייה מעוניינת בביצוע השירות כמפורט בהסכם זה באופן, במועדים    הואיל

 ;האמורים בהסכם
 

וצד ב' מעוניין בביצוע השירות עבור העירייה והצהיר כי יש לו את הידע, הכישורים  והואיל 
 ;והמיומנות לכך

 
   , הידוע כגוש_______בית שמשוצד ב' מעוניין לתת את השירות במבנה ב והואיל 

 ;לקה________ וזאת כמתואר בנספח א'  להסכם  )להלן "המבנה"(ח
 

 למטרות השירות כמפורט בהסכם זה; ובין הצדדים הוסכם כי המבנה מתאים והואיל  
 

 ;וצד ב' מצהיר שהוא הזכאי היחיד להחזיק במבנה והואיל  
 

ושני הצדדים הסכימו שצד ב' יבצע עבור העירייה את השירות שלא במסגרת יחסי עבודה  והואיל 
ת שירותים כמתחייב ממעמדו הנוהגים בין עובד למעביד אלא כשהוא פועל להענק

כמפעיל שירותים עצמאי, בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים בהסכם זה על בסיס 
 ;קבלני

 
 ;וצד ב' מסכים לביצוע השירות על בסיס קבלני וזאת בהתחשב באופי השירות  והואיל

 
והעירייה מסכימה להתקשר עם צד ב' על בסיס קבלני דווקא, על כל המתחייב ומשתמע    והואיל

מכך וזאת בהתחשב בסוג ובאופי השירות לפי הסכם זה, ההולמים התקשרות למתן 
 שירות על בסיס קבלני ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד: 

 
ולמרות האמור לעיל צד ב' מתחייב לפעול עם עובדיה שלא  בניגוד לנהלי העבודה של  והואיל 

 ;בית שמשעיריית 
 

והעירייה לא שילמה דמי מפתח בכסף ו/או בשווה כסף   בגין הסכם זה ו/או בגין הפעלת   והואיל
 ;השירות במבנה עפ"י הסכם זה

 
לא תהא מוגנת עפ"י חוק הגנת הדייר והצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי העירייה    והואיל



 ;או כל חוק אחר שיובא תחתיו ו/או בתוספת אליו 0098 -)נוסח משולב( תשל"ב
 

 :לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן
 
 
 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. . 0
 
, הצוות המתאים, האמצעים הדרושים צד ב' מצהיר כי יש לו את הכישורים: הידע המקצועי . 8

להפעלת המרכז כהגדרתו להלן, ויתן את השירות לעירייה בצורה הטובה ביותר ובכפוף לאמור 
 בהסכם זה.

 
במסגרת הסכם זה מתחייב צד ב' לספק לעירייה שירות כדלהלן וכמפורט בנספח א' להסכם  . 0

 זה.
 
צעירים בסיכון ומרכז יום תומך רב תחומי לנוער   -תיאור השירות: הפעלת מרכז מית"ר  א. . 4

בכפוף להוראות משרד הרווחה ועפ"י הוראות  בית שמשומצוקה באוכלוסייה חרדית ב
 "המרכז", "השירות"( -להלן)הסכם זה. 

 
 הצדדים מסכימים ומתחייבים כי המרכז יופעל ע"י צד ב' בתחומים  כדלקמן:  .ב  

 
 המגזר החרדי.מ רב תחומי לנוער וצעירים בסיכון ובמצוקההפעלת מרכז יום תומך  (0)   

 
מתן מענים טיפוליים, ייעוץ, הכוונה, הסברה, טיפול ופעולות מניעה לבני נוער   (8) 

 וצעירים בסיכון ובמצוקה.
 
 מתן מעני חירום למקרים מיוחדים ודחופים של מצוקה אישית. (0)   
 

לאוכלוסייה החרדית, כולל הכשרת כ"א ליישומם, פיתוח פרויקטים ייחודיים  (4) 
 וצעירים בסיכון ובמצוקה. הבאים לתת מענה לצרכים מניעתיים וטיפוליים לנערים

 
ריכוז נתונים ומידע למטרות בקרה והערכה וכבסיס לחשיבה מקצועית לשימוש  (0) 

ת הצדדים וועדת ההיגוי ולשימוש העו"ר. הכל בכפוף לחובת הסודיות עפ"י הורא
 החוק.

 
להכוונת וקביעת אופי פעילות המרכז בהתאם לתחומים שפורטו לעיל, תפעל ועדת היגוי  . 0

 כמפורט להלן:
 

 ועדת היגוי 
 

   בועדת ההיגוי ישתתפו: א.  
 

 נציגי משרד הרווחה )השרות לשיקום נוער( 8  
 נציגי העירייה  8       

 נציגי צד ב' 0  
 .תהיה מנהלת אגף הרווחה בעירייהיו"ר ועדת ההיגוי              

 
 נהלי ותפקידי ועדת ההיגוי יהיו:  . ב 



 תוכניות המניעה והטיפול.  (0)  
 

של השירות לשיקום והנהלים הבקרה והערכה בכפוף למדיניות משרד הרווחה,  (8)  
 .נוער

 
 יו"ר ועדת ההיגוי יזמן את הועדה לדיון מעת לעת לפי הצורך.  (0)  

 
ועדת ההיגוי תשתף בישיבותיה את מנהל/ת המרכז ו/או כל גורם אחר שתמצא  (4)  

 לנכון אולם מבלי שתהיה להם זכות הצבעה. 
 

 החלטות ועדת ההיגוי תתקבלנה ברוב רגיל ותחייבנה את כל הצדדים להסכם. (0)  
 

ההיגוי תהיה אחראית לקביעת הדרישות למינוי מנהל/ת למרכז שיועסק על ועדת  (0)  
 בית שמשלמקובל בעיריית  ידי המפעיל והלה ייבחר ברוב קולות הועדה ובהתאם

 ובמשרד הרווחה.
 

אדם הדרושות למרכז, היקפן, דרגותיהן, ובלבד שלא -הועדה תקבע את משרות כח (9)  
 ג'.אדם המפורט בנספח -יופחתו מתקן כח

 
קביעת תוכנית העבודה וההפעלה של המרכז, אישורה ומעקב אחר ביצועה, קביעת  (2)  

 נהלים והנחיות לתפעול שוטף של המרכז.
 

שור מסגרת התקציב, קביעת החלוקה ואופן השימוש בתקציב השנתי של אי (0)  
 המרכז.

 
 

משרד הרווחה  דיון בכל שאלה שתועבר אליה מטעם המפעיל ו/או העירייה ו/או (03)  
 ו/או מנהל המרכז הקשורה להפעלת המרכז עפ"י הסכם זה.

 
דיון והתייחסות לדוחות מקצועיים מטעם מנהל המרכז לרבות טופסי דיווח עפ"י  (00)  

הוראות המשרד שיוגשו לועדת ההיגוי על פי דרישתה, בכל הנוגע לפעולות שוטפות 
 ו/או מיוחדות המתבצעות במסגרת המרכז:  

 
אדם וכיוצא בזה, הכל בהתאם לנהלים    -וחות סטטיסטיים, תקציביים, כחד   

 ולמועדים שייקבעו ע"י ועדת ההיגוי.
 

 הכנת והגשת בקשות לגופים מממנים עפ"י הנהלים המקובלים בבקשות מסוג זה. (08)  
 
 

 השירות יינתן במרכז מית"ר כמתואר בנספח א' להסכם. א.  . 0
 

הצדדים לחוזה כי לא יחולו עליהם הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח מוסכם ומוצהר בין  . ב 
 ו/או חוק אחר שבא תחתיו ו/או בתוספת לו. 0098משולב( תשל"ב 

 
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ולמען הסרת ספק מוסכם ומובהר בזאת כי התמורה  . ג 

לא יפורש  ושום תשלום ,להלן בלבד 0המשולמת על ידי העירייה לצד ב' כאמור בסעיף 
 כאילו הוא מהווה דמי מפתח או נותן לעירייה זכות קניינית אחרת כלשהי במבנה.

 



 .)במיוחד בכל הנוגע לשנות ההפעלה הבאות( ובהתאם לצורך בהתאם לנספח ה'השרות ינתן  .  9
 
הרשות בידי העירייה להאריך את תקופת השירות לתקופה נוספת  וזאת בהודעה בכתב  א.  . 2

 שצד ב' נתן את הסכמתו לכך. לפני תום תקופת השירות, ובלבד 03לצד ב' 
 

למרות האמור לעיל, הרשות בידי העירייה בלבד לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את  ב.  
יום מראש, מבלי לגרוע מהאמור  03 ההסכם ובלבד שתימסר לצד השני הודעה בכתב

היגוי בדבר הכוונה לבטל את לעיל, הודעת ביטול יכול שתינתן רק לאחר דיון בועדת ה
 ההסכם.

 
הפר מי מהצדדים תנאי יסודי מתנאי הסכם זה, רשאי הצד המקיים  לשלוח לצד המפר  ג. 

ימים  9הודעת ביטול הסכם באופן מידי ובלבד שתינתן על כך התראה בכתב לצד השני 
 מראש, וזאת מבלי לגרוע מזכות כל צד עפ"י דין. 

 
מוסכם על הצדדים שוועדת ההיגוי תבטיח רצף טיפול במטופלים למרות הודעת הביטול   

 יום. 03 -במרכז ל
 
 תמורת ביצוע השירות, תשלם העירייה לצד ב': א.  . 0
 

תשלום עבור כל פונה, כהגדרתו להלן לפי תעריף משרד הרווחה  המתפרסמים  (0)  
 בנספח להוראה לתע"ס.

 
התמורה הכוללת היא ____________ ש"ח לכל תקופת ההסכם בכפוף למס'   (8)  

 מכסות(. 03הפונים המדווחים מדי חודש לפי הוראת התע"ס )עד 
 

התמורה תהיה בכפוף לאישור העירייה ומשרד הרווחה את טופסי ההשמה עבור  (0)  
', הפונים אשר שמותיהם יועברו למשרד הרווחה, מידי חודש בחודשו ע"י צד ב

 .בהתאם למודל ולמכרז ובלבד שהפונים ישתתפו בקביעות בפעילות המרכז
 

שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לעיל לא ישולמו לצד ב'  בגין ביצוע הסכם    
 תקופת הסכם זה. זה, לא במהלך בצוע השירות ולא לאחר תום

 
ות או כספים העירייה ומשרד הרווחה שומרים לעצמם את הזכות להוריד מכס  (4)  

במידה ולא יפעל המרכז במלואו לפי דרישות הסכם זה, או שלא עפ"י הנחיות ועדת 
 ההיגוי או במידה ומספר הפונים יהיה קטן. 

 
יום מקבלת  03התמורה תשולם לצד ב' בכפוף לאשור המוסמכים לכך בעירייה, תוך  א.  . 03

טופסי ההשמה כאמור לעיל  חשבון מפורט מצד ב' עפ"י מרכיבי נספח א' להסכם ואישור
על ידי המוסמכים לכך בעירייה ו/או לפי כל פירוט שיידרש מצד ב' לצורך אישור 

 החשבון.
 

יכוב בהעברת ע)א( לא יוכל צד ב' לתבוע את העירייה על  03למרות האמור בסעיף  ב.  
 כספים, מאחר ואיתנותו הפיננסית היא בשיקולי בחירתו.

 
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, צד ב' מתחייב כי במידה ויוחלט על ידי ועדת היגוי על  ג.  

 .בית שמשועיריית שבון לחגביית דמי השתתפות מהמטופלים יועברו הכספים 
 

המימון המוצע ע"י המפעיל להפעלת המרכז לכל שנת הפעלה יעמוד על סך של  . 00



ה כאמור, קניה או שכירות, ו/או שיפוץ ____________ ש"ח לא כולל הוצאות בגין המבנ
 המבנה והמסים המוטלים בגין המבנה. 

 
שלא יפגע בתנאי  אין צד ב' מנוע מלתת שירותיו לאחר שלא במסגרת הסכם זה, ובלבד א.  .  08

יש בה משום ניגוד אינטרסים עם שמתן השירות לפי הסכם זה ולא תעשה כל פעולה 
 ביצוע הסכם זה.

 
ם זה מתחייב צד ב' ו/או כל אחד מהמועסקים על ידו,  לשמור בסוד כל מידע בביצוע הסכ ב. 

 שיגיע לידיעתו ו/או לידיעת העובדים מטעמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה.
 
 

הצדדים מצהירים כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה ו/או משרד  ג.      
את צד ב' ו/או כל אחד מהמועסקים על ידיו אלא הרווחה לפקח, להדריך או להנחות 

אמצעי להבטיח בצוע יעיל של הוראות הסכם זה, ולא יהיה בכך באמור כדי ליצור יחסי 
עובד מעביד עם צד ב' או עם עובדים המועסקים על ידו להבטיח ביצוע יעיל של הוראות 

' או עם עובדים הסכם זה ולא יהא בכך כאמור כדי ליצור יחסי עובד /מעביד עם צד ב
 המועסקים על ידו.

 
 ועל חשבונמתחייב לבצע  צד ב' זה ו/או עפ"י כל דין, הסכםעפ"י  צד ב'מבלי לגרוע מאחריות  . 00

 םולהשאיר ,ז'ים, כמפורט ב"אישור עריכת הביטוח" המצ"ב כנספח הבא יםאת הביטוח
ביטוח אחריות מקצועית יחודש באופן  –ההסכם וכל הארכה שלו  תבתוקף במשך כל תקופ

 שנים ממועד תום תקופת ההסכם וכל הארכה שלו : 0רציף ע"ח "צד ב'" לפחות במשך 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי . א.  
 

 .ביטוח אחריות מעבידים ב. 
     " לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, עבור צד ב']מובן שעל "  

 דים[.העוב
 

 ביטוח אחריות מקצועית . ג . 
שנים ממועד תום תקופת ההסכם        0אשר יחודש באופן רציף ע"ח "צד ב'" לפחות במשך        

 וכל הארכה שלו.
 
    עריכת הביטוח  אישוראת  ", צד א'"מציא למתחייב לה" צד ב'" במעמד חתימת ההסכם   

  . ז'המצ"ב כנספח  
 

יום לפני תום תוקפו של כל  50להמציא לצד ב' אישור חדש, לפחות צד א' מתחייב   
 אישור, כל עוד ההסכם מחייב זאת0

 
 ישא לבדו  בהשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנערכים על ידו0 צד א'

 
" רשאי לבצע ביטוחים נוספים על מנת צד א'דרישות הביטוח הנ"ל הינן דרישות מזעריות ו"

 לכסות את מלוא אחריותו .
 

מיד לכשיודע לו על נסיבות היכולות  'צד ביעדכן מידית את חברת הביטוח שלו ואת  'צד א
 להוות עילה לתביעה עפ"י הביטוחים הנערכים על ידו וכן יפעל במימושן של הפוליסות.   

 
 



 
 
 

על צד ב' תחול האחריות לכל נזק או אובדן שייגרמו לעירייה ו/או משרד הרווחה בשל  א.  . 04
או מחדל שלו תוך כדי בצוע הסכם זה, והוא מתחייב לפצות את העירייה ו/או  מעשה

 משרד הרווחה לפי דרישתה בגין הנזק או האובדן שנפסקו כנגדה.
 

הוגשה תביעה ו/או דרישה כנגד העירייה בקשר ו/או בגין בצוע הסכם זה, תודיע על כך  ב.  
 העירייה מידית לצד ב'.

 
רייה ו/או משרד הרווחה לקזז מהתמורה כל סכום אשר צד ב' חייב לה הרשות בידי העי א.  .  00

 בגין מחדל ו/או בצוע הסכם זה, והעירייה תודיע על כך בכתב לצד ב'.
  
העירייה לא תבצע קיזוז כאמור בסעיף קטן א' אלא לאחר משלוח הודעה בכתב לצד ב'  ב.  

 ההודעה. ימים ממועד משלוח 9לשם בירור נושא הקיזוז, ורק בחלוף 
 

סעיף קטן ב' רשאית העירייה ו/או משרד הרווחה לנכות  -למרות האמור בסעיף קטן א' ו ג.      
המועברות כמתחייב בהסכם זה ללא כל  מכסות 80 -ו/או להפסיק תשלומים מעבר ל

 הודעה מוקדמת.
 

ל מי ימוש שש מוסכם בין הצדדים כי כל סעיפי הסכם זה הינם יסודיים ועיקריים, ואי .00
 מהצדדים בזכותו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לא ייחשב כויתור מצידו.

 
לכל  ש"ח 09,999 ערבות בנקאית בסךבמעמד חתימת החוזה ימציא המפעיל לעירייה  א.  . 09

 '.ו. הערבות תהיה בנוסח המצ"ב כנספח תקופת ההפעלה   )להלן "הערבות הבנקאית"(
 
הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ההפעלה, ובמשך שישה חודשים  ב.     

אחר תום תקופת ההפעלה ותשמש להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של המפעיל על פי ל
 ההסכם.

 
בכל מקרה בו יפר המפעיל אחת או יותר מהתחייבויותיו לפי ההסכם, תהא רשאית  ג.    

חלקה , וזאת מבלי שהמפעיל יהא רשאי להתנגד  העירייה לחלט את הערבות כולה או
 ו/או להעלות כל טענה שהיא כלפי העירייה, בשל השימוש בזכותה זו.

 
 כל סכום שיחולט כאמור יהיה לקניינה המוחלט של העירייה. ד.     
 
המפעיל מתחייב להפעיל ערבות חדשה ו/או להשלים את סכום הערבות לסכומה המלא  ה.     

סכם זה, כגובה סכום הערבות שחולט על ידי העירייה, אם חולט, זאת מיד כנדרש לפי ה
 עם קבלת הודעה על כך מהעירייה.

 
מוסכם מראש על העמותה הזוכה כי כל ציוד שיתקבל מהעירייה או ממשרד הרווחה  )א(  .00

 ירשם בשובר כניסה כמקובל בנהלי  מינהל ומשק.
 

 הציוד לעירייה או למשרד הרווחה.עם תום ההתקשרות יוחזר  )ב(       
 

כל ציוד שנתרם בכספי עמותות הקשורות לעירייה או למשרד הרווחה יוחזר עם תום  )ג(       
 ההתקשרות לתורם או לעירייה או למשרד הרווחה.

 



 כתובת הצדדים לצורך בצוע הסכם זה: . 83
 

 00033מיקוד  0בית שמש ת.ד  8דרך רבין   -העירייה  
 

 ______________________________________________ . -צד ב' 
 
 

כל הודעה שתישלח לצדדים בדאר רשום לפי הכתובות האמורות לעיל,  תיחשב כאילו הגיעה  . 80
 שעות ממועד שיגורה. 98לתעודתה תוך 

 
 

 בית שמשהמוסמך ב סמכות השיפוט בכל עניין שבמחלוקת לעניין חוזה זה נתונה לביהמ"ש . 80
 בלבד, ובמקרה ואין בית משפט מוסמך בבית שמש אזי בית המשפט המוסמך בירושלים.

 
 
 
 

 ולראייה באנו על החתום
 
 
 
 
 

_______________     _________________  
 צד ב'       עיריית בית שמש

          
 
 

 אני עו"ד ____________
מוסמכים לחתום בשם העמותה/ מאשר כי ה"ה _______________   _______________ 

 החברה וחתימתם  בצירוף חותמת העמותה/ החברה מחייבת אותה
 
 

_________________       ____________ 
 חתימה וחותמת      תאריך                  

 

 



 נספח ו'
 להסכם בנקאית ערבות נוסח

 
 
 

 לכבוד
 שמש בית עירית

 העירייה בנין
 שמש בית

 
 

 .נ.א.ג   
 

 ערבות כתב: הנדון
 
 

 ₪(חמישים אלף )במלים: ₪  03,333הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 
)להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ )להלן: 

צד , וזאת להבטחת כל התחייבויות יתרלהפעלת מ 04/88מספר  הסכם במסגרת מכרז( בקשר לצד ב'"
 כלפיכם.ב' 

 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד 

 , שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 00/00/04, אשר פורסם ביום 8304אוקטובר חודש 
 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה 
לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק 

 ל פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות., ובלבד שהסכום הכולל שנשלם עצד ב'סכום הערבות מ
 

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו ______ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
 עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
__________________________          ____________________     

                   הבנק כתובת                           הבנק שם   
 

   

 
 



 נספח ז'

  אישור עריכת ביטוח

 
 לכבוד

 )להלן "העירייה"(           עיריית בית שמש 
 5מרכז מסחרי,  ת.ד.  

  99100בית  שמש  
 

 שם המבוטח : ____________________ שמשרדה ברח' ________________
 

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :

 
 נשוא אישור זה: הפעלת מרכז יום תומך רב תחומי לבני נוער בסיכון הכולל יעוץ , הכוונה ,  .0

 חינוך והשכלה , הסברה , טיפול ופעולות מניעה לבני נוער וצעירים בסיכון , במגזר החרדי             
 הכולל מתן ארוחות .            

 
 …………………………עד  …………………   -תקופת הביטוח :  מ  .8

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : .0
 

 לתקופה………………….  $    -למקרה  ו………………….  $   
 $  לתקופה[.  0,333,333  -$  למקרה ו 0,33,333]הערה : בשום אופן לא פחות מ  

 בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". הכיסוי הינו
 הפוליסה מורחבת לכסות הרעלת מזון מהמזון המוגש ע"י המבוטח .

הפוליסה מורחבת לכסות את עיריית בית שמש והחברות הכלכליות שלה בגין מעשה ו/או 
 מחדל של המבוטח.

 
 למקרה.…………………  $  השתתפות עצמית :  

 
 יות מעבידים בגבולות אחריות של :ביטוח אחר .4

 
 למקרה ולתקופה…………………  $     -לעובד  ו…………………  $   

 $  למקרה ולתקופה[.  -.$5,000,000 לעובד  ו    -.1,500,000]לפחות :  
 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

הפוליסה מורחבת לכסות את עיריית בית שמש והחברות הכלכליות שלה היה וייחשבו 
 כמעביד של מי מעובדי המבוטח וכן בגין אחריותם השילוחית כלפי עובדי המבוטח.

 
 …………………  $.השתתפות עצמית :  

 
 ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות של : .0

 
 קופה$  לת  …………………   -.  $  למקרה  ו…………………

 $  לתקופה[.  $033,333  למקרה  ו    033,333]הערה :  בשום אופן לא פחות מ  
 

 $  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  
 
 
 
 



 
 בכפוף למפורט להלן :

 
 בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים : 0.0

 או שם רע או פגיעה בפרטיות.הוצאת דיבה  -
  ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח. אובדן השימוש -

   

 חריג/סייג "אי יושר וכו'" יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה.   0.8

 

 חודשים. 0הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות    0.0
 

 הפוליסה מורחבת לכסות את עיריית בית שמש והחברות הכלכליות שלה בגין מעשה    0.4
 ו/או מחדל של המבוטח.   

 
 

 

" ו/או העירייה"הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  0
 .םלהפעיל את ביטוחיה ו, אשר לא ידרשע"י החברות הכלכליות שלה

 
 

תשלום הפרמיה וכן שבכל  הננו מאשרים בזאת שהגענו עם המבוטח להסדר בענין 9
הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף  –מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות 

יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם  60בטרם חלפו 
                               ל"עירייה".                                                                                       

 
 
 
 

 בכבוד  רב,        
 

 חברה לביטוח בע"מ………..                                                                           

 
  



 
 
 
 
 
 

 'יאספח 
 נספח דרישות בטיחות של משרד הרווחה

 


