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 התקשרות לביצוע מיזם משותף לימודי שחיה לתלמידי מוסדות החינוך בבית שמש
 

 עיריית בית שמש באמצעות אגף החינוך )להלן: העירייה"(, מזמינה בזאת הצעות להפעלת מיזם
 שמש. בבית החינוך מוסדות לתלמידי שחיה להגברת לימודי משותף

 
 :רקע

 החינוך מערכת לקדם את נושא לימודי השחייה בקרב תלמידי מעוניינת שמש בית עיריית .1
 שמש. בבית

לשם כך מבקשת העירייה להתקשר במיזם משותף עם עמותה או חל"צ אשר נועד לקדם את  .2
 המטרה האמורה.

 או/מוכש"ר ו חינוך המיזם מכוון לתלמידים תושבי העיר הלומדים בכיתות ה' במוסדות .3
 שזכאים ח"מוס למעט) החינוך ממשרד זו לפעילות תיקצוב לקבלת זכאים שאינם רשמיים

 .(ח"למשה וכדומה בקשה קבלו בפועל, כי לא הגישו שלא רק לקבל
 

 התוכנית: מתווה
  .החינוכי המוסד מול ולא ות/התלמידים הורי מול ישירות תתבצע הפעילות .4

 והוא יהיה פתוח לכל.המפעיל לא יהיה רשאי להפלות תלמידים מבתי ספר מסוימים  .5
העירייה תממן את שירותי הסעת התלמידים לבריכת השחייה וחזור בסכום שלא יפחת  .6

 ₪. 66,666מתקציב שנתי של 
הגוף הזוכה יממן במימון עצמי את יתר העלויות. מבלי לגרוע מהאמור יהיה הגוף רשאי לממן  .7

 חלק מההוצאות באמצעות גביית דמי השתתפות מההורים.
 ה יתפעל את כל מערך ההסעות, המלווים, ההדרכות באחריותו ועל חשבונו.הגוף הזוכ .8
היות והתקציב העירוני המופנה לנושא הינו מוגבל. בסמכות העירייה להחליט להגביל את  .9

כמות התלמידים המשתתפים בתוכנית, לפי 'כל הקודם זוכה' או לפי כל הגבלה אחרת כפי 
 שיוחלט בעירייה.

 התקשר עם יותר מגוף אחד.העירייה תהיה רשאית ל .16

דקות. למען הסר ספק הזמן הנקוב הינו זמן  36שיעורי שחייה של  16כל תלמיד יקבל לפחות  .11
 השיעור נטו בבריכה.

(;  ניסיון 56%ועדת מתכננים תבחר את הגוף או הגופים הזוכים לפי פרמטרים של: מחיר ) .12
 (.56%והתאמה לתחום הפרויקט )

ש בידו הסכם פעילות מול בריכת שחייה עם רישיון עסק על המגיש לצרף אסמכתאות שי .13
 בתוקף, וכל האישורים והביטוחים הרלוונטיים כולל אישור על ניהול תקין.

 חתימת הסכם מול הגוף הזוכה כפופה לאישור ועדת מתכננים של עיריית בית שמש. .14
 בכפוף אתוז, ולהלן לעיל ובדרישות בתנאים העומדים מציעים עם להתקשר רשאית העירייה
 . הצדדים בין ייחתם אשר התקשרות הסכם על לחתימה

 במשרדי 13:66 לשעה עד 17/64/2619 ליום עד, בלבד ידנית במסירה להגיש יש ההצעות את
 . הגב' רחל איטח אצל 2 קומה -העירייה מזכירות

, היתר ובין, ל"הנ ובדרישות בתנאים עמידתו על המעידים מסמכים להצעתו לצרף המציע על
 מכרז מהווה אינה זו פנייה כי בזאת מובהר, לעיל הנדרש הניסיון להוכחת אסמכתאות
 .זו פנייה על יחולו לא ואלו המכרזים דיני פי על כמשמעותו

 עליה להטיל כדי זו בפנייה ואין כלשהו מציע עם להתקשר מתחייבת אינה העיריה כי, מובהר עוד
 ביצוע או להתקשרות בנוגע העיריה של כלשהו מצג או/ו התחייבות זאת ובכלל, שהיא חובה כל

 .זו לפנייה המשך פעולות
 בקשר לו שיגרמו נזקים או/ו הוצאות בגין שיפוי או פיצוי לכל זכאי יהא לא זו לפנייה העונה גורם

 .זו לפנייה למענה


