
 617052קול קורא להפעלת מועדון לנוער נושר בי"ס לוין 
 

 
 

 יריית בית שמשע     
 בית שמש ן לנוערלהפעלת מועדוקול קורא 

 
 

נוער מועדון להפעלת הצעות ל בקשת בזאת לקבלעיריית בית שמש )להלן: "העירייה"( מ        
 דלהלן:במסמך קול הקורא  בהתאם לתנאיםנושר 

 
 קול הקוראפרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי 

 
ולהגיש הצעות רק מציעים אשר מתקיימים בהם הליך קול הקורא רשאים להשתתף ב .1

 לרבות היות המציע:קול הוקרא  במצטבר כל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי
           

 ., רווחה שחלק מעיסוקה הוא טיפול בילדים או חינוך צאו חל"עמותה רשומה  .א
 ליה. בטיפול בנוער של העמותה ו/או מנהניסיון  .ב

         
 
 
להעסיק אנשי מקצוע ופעילויות חברתיות, כמו כן הכשרות מקצועיות לנוער על העמותה  .2

-710גב' מירי מזרחי בנייד: ל  והכל כמפורט במסמכי קול הקורא אותם ניתן לקבל אצ
0005703. 

 
  

יש להגיש במעטפה ים המפורטים במסמכי קול הקורא הכוללת את כל המסמכאת ההצעה   .3
במסירה אישית, בלשכת  56:77בשעה  51.1.52-ה שניסגורה בשני עותקים עד ליום 

 .בית שמש 0ברחוב דרך יצחק רבין  הסמנכ"ל בעיריית בית שמש
 
ה בזוכה תעשה מובהר כי הליך זה אינו "מכרז פומבי" ובחינת ההצעות כמו גם הבחיר .4

באמצעות וועדה מקצועית ייעודית שתמונה על ידי העירייה כמפורט במסמכי הקול קורא 
 .להלן

 
 ביותר ו/או כל הצעה שהיא.יקרה העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה ה      .1
 
העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להציג בפניה כל מידע או מסמך כפי שתמצא לנכון,      .2

 ות שבוצעו על ידו. דומת פירוט נוסף של ניסיונו ועבודות לרבו
 
העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לגורמים שקיבלו שירותים   .0

בין אם צוינו בהצעה ובין אם לאו, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו  ,מהמציע
 ושביעות רצונם ממנו.

 
על פי החלטת העירייה, יידרש לחתום,  הליך קול הקוראכה בהמציע שהצעתו תיקבע כזו     .1

תוך שבעה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו, על ההסכם לביצוע העבודה, 
 ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך החתימה על ההסכם וביצועו.

 
ייבות ו/או אחריות של כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התח  .3

המציעים ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה, הקבועים בטיוטת 
 ההסכם המצורפת למסמך זה על כל נספחיה ו/או בכל דין.

 
 

               בכבוד רב, 
                                             

            
 משה אבוטבול                                                                                                               

 ראש עיריית בית שמש                                                                                 
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 ן לנוער תנאים כלליים להפעלת מועדו
 
 
 

 ורשו המונחים הבאים כדלקמן:בתנאים כלליים אלה יפ
 

 שמש -עיריית בית -יה" י"העיר
 .מי שהצעתו תתקבל ותאושר כדין על ידי העיריה -"המפעיל" 

 
כל האמור במסמך זה כפוף להוראות התע"ס ובכל מקרה של סתירה או שינוי  הערה:

 בהוראות התע"ס הם שיגברו.
 הגדרה .1
 

במסגרת  ימים בשבוע. 1הצהריים והפועל במשך הפועלת משעות מסגרת  נוהילנוער נושר ן מועדו
ם החברתיים והמשפחתיים, המקבלים החניכים טיפול אישי וקבוצתי לשיפור קשרי ןהמועדו

 והכשרה מקצועית. העשרה חברתית
 
 אוכלוסיית היעד .2
 
 .מגזר הכללי מהנושר שאינו משובץ במסגרת בית ספרית במערכת חינוך הפורמאלית  נוער .א
 .בועות ודוגמאם לקשר אישי קרוב עם דמויות קהזקוקינערים/ות  .ב
 נמצאים ברוב שעות היום מחוץ לבית.הלהורים נוער  .ג
 
 מטרות .3
 

 .נערים/ותלשפר את תהליך החיברות של ה  א.
 לחזק את בטחונם האישי.  ב.
 .החברתיו לשפר את תיפקודם האישי  ג.
 לבין הוריהם. נוערלשפר את מערכת היחסים בין ה  ד.

 ים והכשרתם מקצועית של הנוער במסגרות שונות.ליתן כל ה. 
 
 :של הילד בתחומים הבאים לשיפור מצבו יעדים . 0
 
 דפוסי התנהגות .א
 .גישה לחברה .ב
 .לגבי עצמו –תחושת אחריות  .ג
 .אופקים רחבים ומיומנויות חדשות –עושר עולמו  .ד
 .הרגלי למידה ומוטיבציה ללמוד –תפקוד לימודי  .ה
 .מערכת היחסים עם בני משפחתו .ו
 .מניעת שוטטות .ז
 
 תכנית פעילות .5
 

 הכשרת הנוער למקצועות על ידי אנשי מקצוע בשיתוף בתי ספר מקצועיים. א.

 פעילות/חוגים שונים.ע"י שיחות ודיונים,  – נערהעשרת עולמו של ה ב.
 אה, ביקורים וטיולים תוך טיפוח הזיקה לטבע.יעידוד הקר ג.
 .ונה ופעילות גופניתנכאכילה ו קיוןינ טיפוח הרגלי סדר, .ד
 .ןזרה הדדית, הכנת תכניות למועדוהקניית תחושה של אחריות ושותפות למסגרת, ע .ה
ת פעולות מדריך, פעילו למידה מקצועית,יש לנהל סדר יום קבוע הכולל: כינוס, ריכוז,  .ו

 .הפגתית
ואלית פעם אינדיווידחצי שעה  קבלי נער/השכל  תעשה השתדלות –עבודה אינדיווידואלית   .ז

 בשבוע עם אחד מאנשי הצוות.
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 ןהמועדו מקום . 2
 

משעות הצהריים ועד שעות בר אילן בבית שמש  ן יוקם במתחם בי"ס לוין ברחובהמועדו
 הלילה בהתאם לאוכלוסיית היעד.

  
 :םמועדוניב כוח אדם  .0
 

  .רכז + מתנדבים קבועים ,לכל הפחות ם יהיה,ניומהמועד דכח האדם בכל אח א.
 

 .הגוף המפעילוספורט ,אירועים ונוער הבחירת העובדים תיעשה בתיאום ובהסכמת אגף  ב.  
 
ההשתלמויות,   השתתפות כלל הצוות בכל מערך הינו וןחלק חיוני ומחייב בעבודה במועד . ג

 סמינרים והדרכות.
 
 
 מעקב ובקרה . 3
 

על מנת שינתן מענה מקצועי ן העירייה רשאית לפקח ולהנחות את המפעיל בנוגע להפעלת המועדו
יחסי עובד מעביד בין העירייה למפעיל ו/או  ולא יהיה בכך משום יצירת נוערהולם לצורכי ה

 לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו.
  העירייה.נציג שמע להוראות יהמפעיל יהיה חייב לה

 
 :שיתוף הפעולה עם העירייה .57
 

 :וכמפורט בנספח א' ותתבצע כדלהלןיה הינה בשיתוף פעולה עם העירי ת המועדון הפעל
 

תחזוקה השוטפת של המקום הכולל, בין היתר,  ניקיון, חשמל, להעירייה תהיה אחראית      א.
 מים וארנונה. 

 
המפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי הולם עבור הצוות שפועל במועדונית  וביטוח צד ג'. העיריה   ב.

 אחריות צולבת.    ף בגיןתהיה מוטבת עפ"י הפוליסה והיא תכלול סעי
 
יה ובלבד שלא יהיה יירהע שלא באמצעות יםאחר םהרשות בידי המפעיל להפעיל מועדוני . ג

 וההסכם.קול הקורא בכך משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי ה
 

להם, המופעלים על  ו/או בדומה םה על שירותים נוספים של מועדונייהמפעיל יודיע לעירי  ד.
 על מנת למנוע ניגוד עניינים.ידו, 

 
המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים  ה.

ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת 
 שמירת הסודיות והגנת הפרטיות.

 
 

 :המפעיל מצהיר בזאת .55
 

 כאמור בהוראה זו. םהמועדוני להפעלת בעל כישורים וניסיון מתאימיםכי הוא רואה עצמו    א.
 
. אין םפומבי להפעלת ולפרסם מכרז יםנוספ םה רשאית לתכנן מועדונייידוע למפעיל שהעירי . ב

להטיל חובה על העיריה למסור לזוכים  , כדיקול קורא זהנשוא  ןבמסירת הפעלת המועדו
 .יםהנוספ םאת הפעלת המועדוני קול הקוראב
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 תקופת ההפעלה:  .56
 

"תקופת ההפעלה"(. -חודש )להלן  60רשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא לתקופה של    א.
ה ייום ממועד קבלת המפעיל הודעה מהעירי 07תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף 

 .או לפי תאריך עליו תחליט העירייה ובהפעלתקול הקורא אשר זכה ב ןבדבר המועדו
 
להטיל על העירייה חובה כלשהי, העירייה  לעיל, ומבלימבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א'  . ב

חודש בכל פעם וזאת עד  56רשאית להאריך את רשות ההפעלה לתקופות נוספות של  
לתקופה כוללת של חמש שנים ובלבד שתודיע על כך בכתב למפעיל, לא יאוחר מחודש לפני 

 תום תקופת ההפעלה.
 
 חוזה.מכרז והתנאי הבתקופת ההפעלה המוארכת יחולו  . ג
 
רשאית העיריה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את החוזה לידי גמר  למרות האמור לעיל, . ד

יום מראש. השתמשה העיריה בזכותה  37 -בכל עת, בהודעה למפעיל בכתב, שלא תפחת מ
 ת החוזה לסיומו.זו, לא תהא חייבת לשלם למפעיל כל  פיצוי שהוא עבור הבא

 
 

 אופן הגשת הצעות
 

 על המציע להגיש ביחד עם הצעתו את כל המסמכים הבאים: .50
 

 .ןפרטים לגבי המציע והתשומות שבכוונתו להשקיע בהפעלת המועדו א.   
 

החתימה מטעם המציע, לפיה למיטב ידיעתו, לא  הצהרה, חתומה על ידי מורשה      ב.          
   ו מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון.הורשעו המציע ו/א

 
אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי        ג.          

, ככל שמחוייבת העמותה 5302 –וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו פקודת מס הכנסה 
 ברישום. 

 
 עמותות.ישורים רלוונטיים מרשם הא      ד.          

 
אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו        ה.           

 של המציע.
 

 בטיפול בנוער.דבר ניסיון של העמותה ו/או מנהליה אישורים ב ו. 
 

 העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע הינו  תאגיד.      ז.          
  

 אישורים והמלצות המאשרים את ניסיון המציע כמפורט לעיל.     ח. 
  

 הצהרה בדבר העדר קירבה משפחית בנוסח ב' המצ"ב. ט.         
 
על המציע לפרט את כל השירותים והעלויות עליהם הוא מתחייב בקשר להפעלת  .6

 מפורט בנספח א'.מעבר למינימום הנדרש וה על ידו ןהמועדו
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 נספח א'
 

 
 ןויות העירייה בהפעלת המועדועל

 
, ןכולל מזגנים במועדו, חשמל, מים, תיקונים וטיפולים שוטפים ושנתיים: בנהאחזקת המ

 טלפונים, אינטרנט.

 ₪. 2,777השתתפות חלקית עבור חומרים לשיפוץ המבנה בסך של 

 .משרת מנקה 17%

 
 

 מינימאלית( השקעה )המדובר ב ןעלויות המפעיל בהפעלת המועדו
 

 משרה 01% –זת מועדונים רכ

 כלכלה ונסיעות מתנדבים

 אספקת אוכל למועדון.

 אספקת ציוד מתכלה למועדון.

 שיפוץ המבנה בשלב הראשון והתאמתו לצרכי המועדון.

 ניות חינוכיות ומקצועיות.קהעסקת עובדים או אנשי מקצוע לצורך ה
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 נספח ב'
 לכבוד

 עיריית בית שמש
 
 

 יבותהצהרה והתחיהנדון: 
 

הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר 
 כלהלן:

 
 אינני נמנה על אחד מאלה: .א

 
 קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית שמש. (.5)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.6)
 
 של עובד עיריית בית שמש.בן זוגו שותפו או סוכנו  (.0)

 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 6) –  (5תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.0)
( לעיל מנהל או עובד 6) –( ו 5בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 אחראי בתאגיד. 
 

ת בחוזה או הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרו .ב
בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות 
הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים 
בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על 

זה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חו
לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר 
ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם 

 את שוויו של מה שקיבלה.
 
הקשור להצהרתי כאמור  כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל .ג

 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.
 
 
 
 
 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  



 617052קול קורא להפעלת מועדון לנוער נושר בי"ס לוין 
 

          
 נספח ג'     

  אישור עריכת ביטוח

 לכבוד
 )להלן "העירייה"(           עיריית בית שמש 

  0דרך רבין 

  99100בית  שמש  
 

 שם המבוטח : ____________________ שמשרדה ברח' ________________
 

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

 
 לנוער נושרמועדון עיסוקו : הפעלת  .5

 …………………….חוזה מס' :  .6
 

 …………………………עד  …………………   -תקופת הביטוח :  מ  .0
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : .0
 
 לתקופה………………….  $    -למקרה  ו………………….  $   

 $  לתקופה[.  500,000  -$  למקרה ו  500,000]הערה : בשום אופן לא פחות מ  
 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".

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

 
 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .1

 
 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".

 
 …………………  $.השתתפות עצמית :  

 
     "העירייה" תתווסף לשם המבוטח בכל הפוליסות הנ"ל                  .2

 )+ סעיף אחריות צולבת בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי(.
 

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י העירייה, אשר  .0
 לא תידרש להפעיל את ביטוחיה.

 
 

הננו מאשרים בזאת שהגענו עם המבוטח להסדר בענין תשלום הפרמיה וכן שבכל  .1
הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו  –ות מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליס

יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח  90לתוקף בטרם חלפו 
       וגם ל"עירייה".                                                                                                               

 
 בכבוד  רב,        

 
 חברה לביטוח בע"מ.………..                                                                                      


