
 
 

 עיריית בית שמש
 קול קורא להפעלת תוכנית הכנה לצה"ל בבית שמש

 
 

לבני הכנה תוכנית להפעלת הצעות לקבל בזאת מבקשת "העירייה") (להלן: שמש בית                      עיריית
 נוער לצה"ל בבית שמש בהתאם לתנאים במסמך קול הקורא דלהלן:

 
 פרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי קול הקורא

 
כל במצטבר בהם מתקיימים אשר מציעים רק הצעות ולהגיש הקורא קול בהליך להשתתף               רשאים

 הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי קול הוקרא לרבות היות המציע:
           

 עמותה רשומה או חל"צ שחלק מעיסוקה הוא טיפול בנוער והכנה לצה"ל.1.

 ניסיון בהפעלת מערך הכנה לצה"ל ברשויות מקומיות.2.
         

 
תעמיד העירייה א'. בנספח למפורט בהתאם פעילות ולבצע מקצוע אנשי להעסיק העמותה              על
מר נוער, מחלקת מנהל להנחיות ובהתאם הפעילות לביצוע מקום התוכנית של המפעיל              לרשות

 יוסי גמליאל טלפון:050-4277252
 

סגורה  במעטפה להגיש יש הקורא קול במסמכי המפורטים המסמכים כל את הכוללת ההצעה               את
בית בעיריית הסמנכ"ל בלשכת אישית, במסירה 12:00 בשעה 13/6/18 ליום עד עותקים              בשני

 שמש ברחוב דרך יצחק רבין 4 בית שמש.
 

באמצעות תעשה בזוכה הבחירה גם כמו ההצעות ובחינת פומבי" "מכרז אינו זה הליך כי                מובהר
 וועדה מקצועית ייעודית שתמונה על ידי העירייה כמפורט במסמכי הקול קורא להלן.

 
 5.      העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה היקרה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

 
לרבות 6.    לנכון, שתמצא כפי מסמך או מידע כל בפניה להציג מהמציע לדרוש רשאית תהיה                העירייה

  פירוט נוסף של ניסיונו ועבודות דומות שבוצעו על ידו.
 

בין7. מהמציע, שירותים שקיבלו לגורמים לפנות הבלעדי, דעתה שיקול לפי רשאית, תהיה              העירייה
 אם צוינו בהצעה ובין אם לאו, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

 
תוך 8.    לחתום, יידרש העירייה, החלטת פי על הקורא קול בהליך כזוכה תיקבע שהצעתו               המציע

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

 
המציעים9. של אחריות ו/או התחייבות מכל לגרוע ו/או לצמצם כדי בו אין זה במסמך האמור                 כל

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

 
 

 בכבוד רב,
                                                                        

 קול קורא להפעלת תוכנית הכנה לצה"ל
 



                                                                                                               משה אבוטבול
           ראש עיריית בית שמש                                                                   

 
 
 
 

 תנאים כלליים להפעלת תוכנית הכנה לצה"ל
 
 
 

 בתנאים כלליים אלה יפורשו המונחים הבאים כדלקמן:
 

 "העירייה" - עיריית בית- שמש
 "המפעיל" - מי שהצעתו תתקבל ותאושר כדין על ידי העיריה.

 
  מטרות התוכנית1.

 
 העלאת אחוזי הגיוס בקרב בני נוער בעיר.●
 עידוד גיוס משמעותי ואיכותי בקרב בני הנוער.●
 עידוד ופיתוח מנהיגות לפיקוד וקצונה בקרב בני הנוער.●
 ליווי פרטני של בני הנוער בתהליך הגיוס.●
 ליווי והכוונה של מגויסים בזמן שירותם הצבאי.●
 פעילות עם דגש על אוכלוסיות מיוחדות (עולים חדשים וכו').●
 הפעלת סדנאות להורים לבני נוער.●

 
 
 אוכלוסיית היעד2.

 
  נוער אשר יופנה למפעיל התוכנית על ידי מחלקת הנוער בעירייה.

 
 

 תכנית פעילות3.
 

 כמפורט בנספח א' למכרז.
 
 

 מקום המועדון 4.
 

  העירייה תעמיד לרשות המפעיל מקום לביצוע הפעילות.
 

 מעקב ובקרה 5.
 

מקצועי מענה שינתן מנת על המועדון להפעלת בנוגע המפעיל את ולהנחות לפקח רשאית               העירייה
ו/או למפעיל העירייה בין מעביד עובד יחסי יצירת משום בכך יהיה ולא הנוער לצורכי                הולם

 לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו.
  המפעיל יהיה חייב להישמע להוראות נציג העירייה.

 
 שיתוף הפעולה עם העירייה:6.
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 הפעלת המועדון  הינה בשיתוף פעולה עם העירייה ותתבצע כדלהלן וכמפורט בנספח א':

 
מים1. חשמל, ניקיון, היתר, בין הכולל, המקום של השוטפת לתחזוקה אחראית תהיה              העירייה

  וארנונה.
המפעיל2. ג'. צד וביטוח הסדנאות את שיעביר הצוות עבור הולם ביטוחי לכיסוי ידאג               המפעיל

סעיף תכלול והיא הפוליסה עפ"י מוטבת תהיה העיריה הפעילות. לטיב בהתאם ביטוח              יבצע
  בגין  אחריות צולבת.

הילדים3. אודות מידע כל לאחר יעביר ולא הסודיות חובת על לשמור מתחייב              המפעיל
לחובת בנוגע הדין להוראות ובכפוף ההסכם לפי תפקידו ביצוע לשם אלא             ומשפחותיהם,

 שמירת הסודיות והגנת הפרטיות.
 
 

 המפעיל מצהיר בזאת:7.
 

 כי הוא רואה עצמו בעל כישורים וניסיון מתאימים להפעלת התוכנית כאמור בהוראה זו. א.
 

לאישור ב. ובהתאם הקורא קול למסמכי א' לנספח בהתאם הפעילויות את לבצע מתחייב              המפעיל
 משרד החינוך בטרם ביצוע הפעילות.

 
 
 

 תקופת ההפעלה: 12.
 

תקופת א. ההפעלה"). -"תקופת (להלן חודש 12 של לתקופה היא למפעיל שניתנת ההפעלה              רשות
כה הזכיה בדבר מהעירייה הודעה המפעיל קבלת ממועד יום 30 מחלוף יאוחר לא תחל                ההפעלה

 בקול הקורא בהפעלתו או לפי תאריך עליו תחליט העירייה.
 

רשאית ב. העירייה כלשהי, חובה העירייה על להטיל ומבלי לעיל, א' קטן בסעיף מהאמור לגרוע                מבלי
של כוללת לתקופה עד וזאת פעם בכל חודש 12 של נוספות לתקופות ההפעלה רשות את                 להאריך
ההפעלה. תקופת תום לפני מחודש יאוחר לא למפעיל, בכתב כך על שתודיע ובלבד שנים                שלוש

 מובהר כי התקציב הוא בכפוף להרשאות של משרד החינוך.
 

 בתקופת ההפעלה המוארכת יחולו תנאי המכרז והחוזה. ג.
 

עת, ד. בכל גמר לידי החוזה את להביא הבלעדי דעתה שיקול לפי העיריה רשאית לעיל, האמור                 למרות
תהא לא זו, בזכותה העיריה השתמשה מראש. יום 90 מ- תפחת שלא בכתב, למפעיל                בהודעה

 חייבת לשלם למפעיל כל  פיצוי שהוא עבור הבאת החוזה לסיומו.
 
 

 אופן הגשת הצעות
 

 על המציע להגיש ביחד עם הצעתו את כל המסמכים הבאים:13.
 

 פרטים לגבי המציע והתשומות שבכוונתו להשקיע בהפעלת התוכנית.  א.
 

הורשעו          ב.      לא ידיעתו, למיטב לפיה המציע, מטעם החתימה מורשה ידי על חתומה              הצהרה,
  המציע ו/או מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון. 
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פי          ג.       על לנהל שעליו רישום וכל חשבונות פנקסי מנהל המציע כי שומה מפקיד               אישור

העמותה שמחוייבת ככל ,1976 – התשל"ו מוסף, ערך מס וחוק הכנסה מס              פקודת
  ברישום.

 
           ד.      אישורים רלוונטיים מרשם העמותות.

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

 של המציע.
 

 אישורים בדבר ניסיון של העמותה ו/או מנהליה בטיפול בנוער.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. 
 

המועדון2. להפעלת בקשר מתחייב הוא עליהם והעלויות השירותים כל את לפרט המציע              על
 על ידו מעבר למינימום הנדרש והמפורט בנספח א'.
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 נספח א'
 
 

 תיאור התוכנית:
 תיאור נושא
 12 מפגשים (250 ש"ח X 3 שעות אקדמיות למפגש): מעורבות סדנאות הורים

 הורית בהקשר של גיוס לצה"ל, היבטים חוקיים בנושא הגיוס,
 היכרות עם הליכי הגיוס והמערכת הצבאית, זכויות וחובות בצה"ל,

 חשיפה לתפקידים בצבא ועוד.
 סיור בבסיס צה"ל הכולל פעילות לימודית וחברתית.

 
 הסדנאות תחולקנה לשלושה בתי ספר (כל בית ספר: 4 מפגשים)

 הפעלת קבוצות
 מנהיגות משלבות
 להעצמת בני נוער

 
 
 

 מסע טיפולי 3 ימים
 במדבר/צפון

 3 קבוצות, 20 נערים בקבוצה:
 (סדנא לקבוצה: 12 מפגשים X 3 שעות אקדמיות למפגש; סיור

 במוזיאון הקשור לצה"ל): תעודת הזהות שלי, הבית שלי, המקום
 שלנו, אני ומשפחתי, להיות אזרח, יהודי, ישראלי, אתיופי, דמויות
 להזדהות – חיוביות ושליליות, מה אני רוצה להיות, מה מרכיב את
 הזהות שלי, מה אני אוהב/שונא בישוב, במדינה, בחברה, חיזוק

  דימוי עצמי.
 
 הכנה לצבא, חיבור לעצמי ולטבע, חיזוק כישורי חיים- בטחון, עבודה

 בצוות, הכרות עם המערכת הצבאית והכנה מנטלית ופיזית. צוות
 המסע יכלול מדריך בעל הכשרה להדרכת מסעות טיפוליים + איש/ת

 בעל הכשרה טיפולית בתחום הנוער בסיכון.  6 נערים בקצה הרצף.
 פעילות לחשיפת בני

 נוער לתוכניות שנת יג'.
 ארבעה מפגשי הכנה שיכללו תכני מנהיגות ומעורבות לצד מידע

 להכרות עם מכינות קדם צבאיות + 2 סיורים במכינות קדם צבאיות.
 

 ארבעה מפגשי הכנה שיכללו תכני מנהיגות ומעורבות לצד מידע
 להיכרות עם מסגרות שנת השירות + 2 סיורים בקומונות שנת

 שירות.
 פעילות לחשיפת בני
 נוער לקראת שירות

 צבאי/לאומי

 הכנה לצו ראשון – פרטנית בבית המשפחה, עם ההורים: 20
 משפחות לנערים/ות שנמצאים בסטטוס (של לשכת הגיוס) "צו 12"
 או "פקודת מעצר". יום למידה /הכנה לרכזים מדריכים האמורים
 ללוות הנער וההורים. כיצד להיכנס לבצע ביקור בית, איך יוצרים

 קשר ואמון עם המשפחה והנער, ועוד.
 סדנת מנהיגות

 ומעורבות בשילוב
 קמפיין שילוט חוצות

 6 מפגשים שיעסקו בטיפוח מעורבות בחברה הישראלית, צה"ל
 והחברה הישראלית, צה"ל ואני, נכונות לקבל תפקידים, אחריות

 אזרחית, עזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות, כבוד, אחריות
 וזיקה לארץ ישראל.

 תוצר: 10 שלטי חוצות (תוצרי הנערים/ות) שיתלו ברחבי העיר
 במשך 3 חודשים.

 
 
 

 חמישה ימי שיא ברמה
 העירונית

 
 
 

 חמישה ימי שיא שיתקיימו במסגרת מרכז ההכנה לשירות משמעותי
 יישובי: יום חשיפה למקצועות נשים בצה"ל, יום חשיפה לאפשרויות
 השירות לחיילות דתיות, יום חשיפה למכינות קדם צבאיות, יומיים
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 נוספים שתוכנם עדיין לא הוגדר; מדובר במרכז חדש, שפעילויות
  אלה תהוונה את יריית הפתיחה.

 הרצאות של מודלים
 לחיקוי מבני הקהילה

 3 הרצאות של חיילי/קציני צה"ל יוצאי העדה האתיופית, שמהווים
 מודלים לחיקוי.

 הקרנת סרט בימי
 חמישי לשמירת קשר
 עם בני נוער במועדון
  הקהילתי בנרקיס

 הקרנת סרטים (+ פיצה) הרלוונטים לתכני מנהיגות ומעורבות,
 שירות משמעותי, עזרה הדדית ועוד. ביצוע שיח רפלקטיבי בתום

  ההקרנה.
 16 הקרנות.

  סה"כ
 

 
 

 
 
 
 

 עלויות העירייה בהפעלת המועדון
 

טלפונים, במועדון, מזגנים כולל ושנתיים, שוטפים וטיפולים תיקונים ניקיון, מים, חשמל, המבנה:              אחזקת

 אינטרנט.

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 קול קורא להפעלת תוכנית הכנה לצה"ל
 



 
 נספח ב'

 לכבוד
 עיריית בית שמש

 
 

 הנדון: הצהרה והתחייבות
 

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

 אינני נמנה על אחד מאלה:1.
 

 קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר בית שמש.(1).
 

 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.(2).
 

 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש.(3).
 

אחוזים(4). עשרה על העולה חלק לעיל (2) –  (1) משנה בסעיף מהמנויים לאחד יש שבו                 תאגיד
אחראי עובד או מנהל לעיל (2) – ו (1) משנה בסעיפי מהמנויים אחד ואף ברווחיו. או                  בהונו

  בתאגיד.
 

בין2. בעסקה או בחוזה התקשרות האוסרות העיריות פקודה הוראות לי ידועים כי מצהיר               הנני
לגבי בפקודה הקבועות ההוראות את וכן לעיל א' בסעיף כאמור מועצה חבר לבין               העירייה
כי לי ידוע וכן לעיל, א' בסעיף המנויים אחד לבין העירייה שבין בחוזה התקשרות על                 איסור
חוזה כריתת של במקרה הפקודה, הוראות על שעובר למי הצפויה הפלילית לסנקציה              בנוסף
פי על העירייה ידי על לביטול החוזה ניתן לעיל, כאמור העירייה פקודת להוראות               בניגוד
שקיבלה מה את להחזיר חייבת העירייה תהיה לא ומשבוטל השר החלטת פי על או                החלטתה

 על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
 
בסעיף3. כאמור להצהרתי הקשור בכל כלשהו שינוי יחול אם כי ומתחייב מצהיר הנני כן                כמו

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

________________                                                                                  _________ 
   תאריך                                                                                         חתימה וחותמת המציע

 

 קול קורא להפעלת תוכנית הכנה לצה"ל
 



 נספח ג'
  אישור עריכת ביטוח

 לכבוד
  (להלן "העירייה") עיריית בית שמש

  דרך רבין 4
 בית  שמש  99100

 
 שם המבוטח : ____________________ שמשרדה ברח' ________________

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

 
 עיסוקו : הפעלת תוכנית הכנה לצה"ל1.
 חוזה מס' : …………………….2.

 
 תקופת הביטוח :  מ - …………………  עד  …………………………3.

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :4.

 
  ………………….  $  למקרה  ו-  ………………….  $  לתקופה

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

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

 
 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של :5.

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

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

 
 השתתפות עצמית :  …………………  $.

 
  "העירייה" תתווסף לשם המבוטח בכל הפוליסות הנ"ל6.

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

 הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י העירייה, אשר לא7.
 תידרש להפעיל את ביטוחיה.

 
 

 הננו מאשרים בזאת שהגענו עם המבוטח להסדר בענין תשלום הפרמיה וכן שבכל8.
 מקרה של צמצום ו/או ביטול הפוליסות – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם

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

 בכבוד  רב,
 

 קול קורא להפעלת תוכנית הכנה לצה"ל
 



                                                                                     ………..  חברה לביטוח בע"מ.
 

 קול קורא להפעלת תוכנית הכנה לצה"ל
 


