
 מסמך מאגד שינויים:
 הזמנת הצעות ומידע כללי עיריית בית שמש

 
 להפעלת מרכז נוער ישובי לנוער חרדי ברחבי העיר בית שמש

 91/82 מס ' מכרז
 

  הוראות ותנאים כללים למכרז
 
  מבוא .1
  

חרדי להפעלת מרכז נוער  הצעות בזאת מזמינה  ("ראשותהלהלן: ") עיריית בית שמש .1.1
הכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי , " מרכז נוער" להלן:ברמת בית שמש א' 

 מכרז זה ונספחיו המהווים כולם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
  

הפעלת המרכז בכללותה על כל המשתמע מכך באחריות המפעיל ועל חשבונו ותתבצע  .1.1
 רכזמובהר בזאת, כי תמורת הפעלת המ. 7כמפורט בסעיף 'היקף אחריות המפעיל' בעמ' 

התכנית הלאומית לילדים ונוער יקבל המפעיל תשלום עפ"י התעריפים הנקבעים ע"י 
העירייה אינה אחראית לכל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון"  063" בסיכון להלן:

 . התכניתשינוי בדבר הגדלה או הקטנה של התעריפים הנקבעים ע"י 
 

ברצף על פני רצף  11-11לאים שבין מרכז מיועד לתת מענה כוללני לבני הנוער בגיה .1.0
 הסיכון. 

 
 שעות כל פעם  1ימים בשבוע לא פחות  מ  5המרכז יפעל  .1.1

 
 .נערות ונערים 13-73 -מענה ל ןתימרכז  .1.5

 
 התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 063ההצעה תינתן עפ"י מודל הפעלה של  .1.6

 " . מרכז נוער ישובי / שכונתי שכותרתו "
 
  
  המכרזרכישת מסמכי  .1
  

במשרד סמנכ"ל העירייה, בכתובת: דרך יצחק רבין את מסמכי המכרז, ניתן יהיה לרכוש  .1.1
ה' -, בימים א'שלא יושבו בכל מקרה₪  055בסכום של   שמש-, קניון נעימי, עיריית בית1

 .  15:33עד  30:33בין השעות 
  

ובהשתתפות במכרז כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז  .1.1
תחולנה על המשתתף, המשתתף לא יהיה זכאי לכל החזר או תשלום בגין הוצאותיו הנ"ל, 

  דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו בכל מקרה.
  
שינתנו במרכז יעמדו בהלימה למטרות התכנית כפי שמפורטות בנספח  מהות השירותים .0

 נוער בסיכון התכנית הלאומית לילדים ו 063מודל הפעלה של , 1א'
  
  
  
  תנאי סף להשתתפות במכרז: .1
  

בהפעלת  9586-9582שנים רצופות בין השנים  3ניסיון מוכח של על המציע להיות בעל  .1.1
כנספח ב.' האישור ימולא ע"י המצורף את האישור מרכז נוער, ולשם כך עליו למלא 

יילקח בחשבון גם יובהר, כי הניסיון אשר יפורט מזמין לו ניתנו/ים שירותי ההפעלה. 
לעניין ניקוד ההצעה כמפורט בהמשך ולכן מומלץ כי מציע יפרט את ניסיונו מעבר לתנאי 

  סף זה.
  

החוק למניעת למציע אנשי מקצוע מטעמו בין בשכר ובין כקבלני משנה, העומדים בתנאי  .1.1
וכן הינם בעלי כלים ויכולת  9558-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

  אוכלוסיית היעד. עם עבודה
  



-התשל"ו–לחוק עסקאות גופים ציבוריים  (ב)1המציע עומד בתנאים הקבועים בסעיף  .1.0
1076.  

  
  שאלות הבהרה .5
  

יוכל כל אחד מהמציעים לפנות בכתב בלבד בשאלות,  15:33בשעה  5/11/10עד ליום  .5.1
יו. הפנייה תעשה הערות ו/או בקשות הבהרה בכל הנוגע לשירותים ו/או למכרז זה ותנא

וזאת עד שבעה ימים   ami@bshemesh.co.il-batעמי בלסן במייל -בלבד לגב' בתבכתב 
 לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

  
העתק השאלות והתשובות תימסרנה למציע הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם  .5.1

אלקטרוני שאת פרטיהם ימסרו הדואר הבאמצעות  1/11/10לשאר הרוכשים עד ליום 
יובהר, כי התשובות יועברו לרוכשי חוברת המכרז  המציעים במועד רכישת החוברות.

  ולא רק לשואל.
  

רשאית לשנות פרט מהפרטים המצוינים במסמכי המכרז ולא רק אגב שאלת  עירייהה .5.0
הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה על שינוי כאמור תועבר 

  למשתתפי המכרז באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני.
  

 (להלן: "הבהרות")למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק שינויים תשובות ותיקונים  .5.1
, כאשר בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי עירייהשנמסרו בכתב יחייבו את ה

ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של 
  סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם ,יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

  
  הגשת ההצעה .6
  

במעטפה )רוכה וחתומה בהתאם להוראות המכרז, על המציע להגיש הצעתו כשהיא ע .6.1
, קניון 9במשרד סמנכ"ל העירייה, בכתובת: דרך יצחק רבין במסירה אישית  (אחת

בצירוף יתר המסמכים הדרושים לצורך  9909971-02טלפון:   שמש-נעימי, עיריית בית
  הוכחת עמידתו בתנאי השתתפות במכרז.

  
במעטפה סגורה ואטומה הנושאת אך ורק את מספר המכרז וללא ציון פרטי  ההצעה תוגש .6.1

משרד סמנכ"ל העירייה, בכתובת: דרך יצחק רבין , לבלבד גביה, ובאופן ידני המציע על
 כאמור לעיל וזאת  עד ליום 9909971-02טלפון:   שמש-, קניון נעימי, עיריית בית9

תתקבלנה ולא תידונה ע"י ועדת  לא במועד תוגשנה שלא . הצעות11:33בשעה  11/11/10
  המכרזים.

  
שומרת על זכותה להאריך ולשנות את המועדים האמורים לעיל ותודיע על כך  עירייהה .6.0

 למשתתפי המכרז. 
  
  מסמכי ההצעה .7
  

עמידותו בתנאי על המציע לצרף להצעתו, את המסמכים והאישורים הבאים ,להוכחת 
  ההשתתפות כחלק בלתי נפרד מתנאי הסף של המכרז כמפורט להלן:

  
על המציע לחתום על כל עמוד מעמודי המכרז לרבות ההצעה,  -חתימה בשולי כל עמוד .7.1

  (תאגיד יחתום בצירוף חותמת התאגיד וחתימת מורשי החתימה.)ההסכם ונספחיה 
  

ת טופס ההצעה המצורף למסמכי המכרז על המציע למלא א-מילוי טופס הצעת המציע  .7.1
במקומות הנדרשים , ובו עליו לפרט את כל הפרטים הנדרשים. המציע יצרף  '(נספח א)

  להצעה את המסמכים הנדרשים בה לפי כל קריטריון. 
 את ההצעה יש למלא בעט בלבד . 

  
ות בעל על המציע להי – ימולא בנוסח במצורף כנספח ב' –אישורים אודות ניסיון קודם  .7.0

, יישובי בהפעלת מרכז נוער 2958-6958בין השנים  שנים רצופות לפחות 3ניסיון מוכח של 
אישור מתאים מגופים להם סיפק / מספק שירות בשנים אלו.  לצרףולשם כך עליו 

באישור הנדרש . האישור ימולא על ידי המזמין לו ניתנו או ניתנים שירותי הפעלה דומים
שניתן, שם הגוף שניתן לו שירות ,תיאור האוכלוסייה, מספרם, יפורט סוג השירות 
וטלפון ליצירת קשר עם גורם מהגוף המאשר. יובהר, כי הניסיון  תקופת מתן השירות

mailto:bat-ami@bshemesh.co.il
tel:02-9909971
tel:02-9909971


אשר יפורט יילקח בחשבון גם לעניין ניקוד ההצעה כמפורט בהמשך ולכן מומלץ כי מציע 
  ת שהצעתו תנוקד בהתאם.מגופים שונים, על מנ( אם קיימים)יצרף מספר אישורים 

  
 רשימת עובדים המועמדים להיות מועסקים במכרז הטיפול וכן אישורי משטרה .7.1

-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א מתאימים בהתאם לחוק
וכן בהתאם לתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון  (להלן "החוק") 1331

 או לחלופין תצהיר בפני עו"ד   1330-,תשס"ג (אישור המשטרה) למתן שירות לקטינים
בדבר עמידתו של המציע בדרישות החוק והתקנות. בתצהיר יצוין כי האישורים הנדרשים 

יודגש כי על המציע  ימים לאחר קבלת צו תחילת עבודה. 7 -עפ"י חוק יצורפו לא יאוחר מ
ימים לאחר  7-לא יאוחר מ הזוכה לספק את האישורים הנדרשים בהתאם לתצהירו

 קבלת צו התחלת העבודה. 
  
  

על המציע לחתום על הצהרה בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום  -הצהרת המציע .7.5
המצורפת  8276 -ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו9סעיף בהתאם להוראות 

  כנספח ג'.
  

  במקור.  ניכוי מס הכנסהאישור בתוקף על  .7.6
  

אישור תקף מרו"ח/פקיד מורשה שומה המעיד על ניהול  -בדבר ניהול חשבונותאישור  .7.7
לפי חוק עסקאות ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף והכל 

  , כשהם בתוקף ליום הגשת ההצעות.8276גופים ציבוריים ,התשל"ו 
  

  מסמכי תאגיד
  

  ותקנון התאגדות.דין כ תעודת התאגדותמציע שהינו תאגיד יצרף העתק  .7.1
 

והחתומים על מסמכי המכרז לרבות ההצעה, בחברה  ישור עו"ד בדבר מורשי חתימהא .7.0
  (לתאגיד.)וכי חתימתם מחייבת את החברה לכל דבר ועניין במסגרת הסכם ההתקשרות 

 
בתכנית תינתן התייחסות " תוכנית להפעלת מרכז נוער יישובי" מסמך  שיוכתר במילים .7.13

חודשית ושנתית. על המסמך להיות חתום ע"י המציע. תכנית זו תסייע  לתכנית חברתית
  ".אמות מידה לבחינת ההצעות" בניקוד ההצעה כמתבקש בטופס

  
  נספח ה.   -בנוסח המצורף בלבד להבטחת השתתפות במכרז  ערבות בנקאית .7.11

  
להבטחת ההשתתפות במכרז וקיום התנאים הקבועים בו, יצרף המציע להצעתו ערבות  •

בנוסח המצורף בזאת בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן 
  . 15/0/13, אשר תהיה בתוקף עד ליום בלבד

  .(₪ עשר אלף )ש"ח  3,3331גובה הערבות יהא אחיד לכלל המציעים ויעמוד על סך  •
  
  נדרשת זהות מלאה בין מבקש ערבות ההצעה לבין המציע. •
  
  לתקן או לשנות ערבות שאינה עומדת בתנאי הוראות אלו.לא תינתן אפשרות  •

  
תהא רשאית לחלט את הערבות באופן הקבוע בה ללא הודעה מוקדמת למציע, עירייה ה •

בכל מקרה בו לא יעמוד המציע בהתחייבויותיו עפ"י תנאי המכרז, וזאת מבלי צורך 
  להוכיח נזקיה ו/או להעריכם כספית.

  
וחתימת החוזה עם הזוכה, תשיב העירייה את ערבויות המציעים עם סיום הליכי המכרז  •

העירייה במשרדי  במסירה ידניתאו  בדואר רשוםשהצעותיהם לא הוכרזו כזוכות במכרז ,
 , קניון נעימי, בית שמש.1דרך יצחק רבין 

  
ערבות המציע שהצעתו תוכרז כזוכה במכרז, תושב לו במעמד החתימה על החוזה ולאחר  •

להבטחת ביצוע השירותים,  ("ערבות ביצוע")ות הבנקאית חדשה תחתיה שימסור ערב
  בנוסח ובהתאם להוראות החוזה להלן.

  



המציע מצהיר בזאת כי יישא בעצמו ועל חשבונו בכלל העלויות הכרוכות בהפקה ומסירת  •
הערבויות הדרושות לצורך ההשתתפות במכרז וכי לא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי 

בדבר הליכי המכרז ובדבר ההוצאות הכרוכות בהפקדת הערבות לידי העירייה העירייה 
  בקשר עם המכרז.

  
  המופיע בנספח ד' למסמכי המכרז חתום ומאומת ע"י עו"ד. תצהיר משתתף .7.89

 
  
  הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות .1
  

  המצורף למסמכי ההצעה. בנספח  א'אמות מידה לבחינת ההצעות מפורטות  1.1
  

תכנית יובהר, כי על המציע לפרט את ניסיונו הקודם כמפורט בנספח ב' וכן  לצרף"  1.1
  " כמתבקש בטופס אמות מידה לבחינת ההצעות.יישובי נוערלהפעלת מרכז 

  
  תוקף ההצעה .0
  

ימים מהיום האחרון להגשת ההצעות ותחייב את הזוכה  03ההצעה תהיה בתוקף למשך  0.1
נספחיו, מבלי שינויים כלשהם ולרבות הצמדה  במכרז בהתאם להוראות הסכם זה על

בגין ריבית ו/או מדד כלשהם. המציע מצהיר בזאת כי ההצעה שתוגש על ידו תהיה כוללת 
  ותכלול את כלל המרכיבים למתן השירותים בהתאם להוראות מסמכי המכרז .

  
 הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז 0.1

ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולת 
המקצועיות והאחרות ,וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא למתן השירותים נשוא המכרז, 

  הכול כמפורט במסמכי המכרז /החוזה.
  

רלוונטי  על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שנערכו על ידו ובאחריותו, ביחס לכל נתון 0.0
להצעתו, ועל העירייה לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה. הגשת הצעתו של המציע 
והשתתפותו כמוה כאישור והצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו 
לו על ידי העירייה  במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי לעירייה  ו/או מי מטעמה 

  ו חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים אלו.לא תהיה כל אחריות ו/א
  

בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט  0.1
  כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

  
  
  

  התמורה .13
  

התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון  063ידוע למציע/ספק כי התכנית ממומנת על ידי  13.1
על ידי העירייה בהתאם להעברת דיווחים שוטפים כספי המימון בהתאם לכך יועברו ו

לא תהא אחראית או חייבת בביצוע תשלומים  עירייההמלבד האמור לעיל  ואסמכתאות.
ו/או תמורה לזוכה מכל מין וסוג שהוא. בנוסף, הזוכה לא יהא רשאי לגבות כספים 
מהמשתתפים ו/או הוריהם והתמורה היחידה שהוא זכאי לה היא כספי המימון 

 כמפורט לעיל. מהתכנית הלאומית 
  

ובכפוף לתעריף  התכניתם ע"י מובהר לזוכה, כי התמורה תהא עפ"י תעריפים הנקבעי 13.1
שיאושר. גובה התמורה וקבלתה כפופה לשינויים, להנחיות ולתעריפים שנקבעים על ידי 

 המשרד מעת לעת. 
  

המציע מתחייב להשתמש בתמורה שיקבל על פי הסכם זה, אך ורק להפעלת הפעילויות  13.0
 רייה. כמפורט במודל ההפעלה המצורף למכרז זה, בהצעה ובהסכם שייחתם עם העי

 
 
  

  לוח זמנים .11
  



  עירייהעם ההודעה על הזוכה במכרז וחתימה על חוזה ההתקשרות ע"י מורשי החתימה ב 11.1
בהתאם להוראות הקבועות במסמכי המכרז על נספחיהם, תעביר העירייה את המסמכים 

המנהל היישובי של התכנית הלאומית הדרושים לאישור המפעיל כמפעיל המרכז לידי 
 בהתאם להוראותיו. לילדים ונוער בסיכון 

  
וקבלת הרשאה להפעלת המרכז,  התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכוןעם אישור  11.1

תמסור העירייה  לזוכה הודעה בדבר תחילת עבודה. על הזוכה להתחיל בעבודתו לא 
 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור.  7-יאוחר מ

  
חודשים כאשר לעירייה זכות הברירה להאריך  11ההסכם עם הזוכה ייחתם לתקופה של  11.0

חודשים כל  11את תקופת ההסכם על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לתקופות נוספות בנות 
ממשיך במימון התכנית כאמור  שהתכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכוןאחת ובלבד 

 שנים. 1וזאת לתקופה כוללת של  לעיל ו/או שנמצאו מקורות מימון לתכנית
  

                                                                                      
  ד"ר עליזה בלוך 

  
 ראש העירייה 

 
 

  



 נספח א'

 
  תנאים כלליים להפעלת מרכז נוער יישובי במגזר החרדי

 ______מכרז פומבי מס  
 
 

 בתנאים כלליים אלה יפורשו המונחים הבאים כדלקמן: 
 

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

 

  כללי א.

 
הפעלת המרכז תהיה בהתאם לכרטיס הפרויקט כפי שמופיע בספר התוכניות של  .1 

 . 1ב נספח א'מצ"לילדים ונוער בסיכון.  063התוכנית הלאומית 
 

 בשנה.  ₪  153,333 נההתמורה בגין הפעלה מלאה של מרכז נוער מלא הי .1 
 

  אוכלוסיית היעד ב.
 

 מרמת בית שמש א'. 11-11בסיכון בגילאי  ובנות נועריטפל בבני  א'המרכז ברמב"ש  .1 
 

קבלה בהתאם לפרופילים המפורטים  הנערים והנערות נדרשים לעמוד בקריטריוני .1 
 (.6בתמ"י )פרופיל 

 
  מטרות ג.
 

ענים אלו יבואו לידי ביטוי מ .טיפוליורגשי, חברתי המרכז יספק מענים בפן החינוכי,  .1 
 בתכנית החינוכית והטיפולית שיגיש המרכז.

 
על המרכז לייצר שיתופי פעולה ועבודה רציפה עם כלל הגורמים ברשות: אחראי  .1 

 המענה מטעם הרשות, קב"ס, עובדי חינוך ורווחה ברשות. 
 

וות המרכז יערוך וועדות מעקב פנימיות בהם ישב נציג מטעם התכנית הלאומית צ .0 
 ואגף שח"ר ברשות. 063

 
 

  בחירת המקום ד.
 
יש להגדיר מרחב כמרכז נוער בעל לכל הפחות חלל מרכזי אחד שישמש כמרחב פתוח או  .1

חדרים שיאפשרו עבודה בקבוצות המבנה צריך להיות מסודר, מכובד ומיועד רק לתחום 
יש הנוער. במקרים חריגים בהם רוצים להשתמש באחד מחדרי המועדון באופן קבוע, 

 . (וש בחדר בשעות הבוקרלדוגמא שימ)לעשות הסכם עם הגורם בכתב 
 

  כוח אדם במרכז הנוער: ה.
 

 רכז:   מנהל/ת תנאי סף .1 

  .תואר ראשון/שני באחד המקצועות הטיפוליים א.  
 בתחום רלוונטי.שנים  5ניסיון בעבודה של לפחות  ב.  
 תחומי.יכולת ניהול צוות רב  ג.  
  .עבודה עם נוער בכלל ונוער בסיכון בפרטניסיון ב ד.  
 .עבודה קבוצתיתניסיון ב ה.  
 יכולת יצירת שתופי פעולה קהילתיים ועירוניים. ו.  



  .ראייה מערכתית ז.  

 
מתנדבים המגיעים  0-משרה ו 53% -הצוות יכלול מנהל מרכז, מדריך חינוכי מאתר ב .1 

  באופן קבוע ליום אחד של פעילות בשבוע.

 

 היקף אחריות המפעיל: ו.
 

באחריות המפעיל ועל חשבונו ותתבצע  בכללותה על כל המשתמע מכךעלת המרכז הפ .1 
 ן: קמכדל

 
שא בכל יהמפעיל יהיה אחראי לאספקת מבנה מתאים להפעלת המרכז וי )א(  

מיסים ,מים, חשמל, חימום,  -ההוצאות הכרוכות בשימוש במבנה לרבות 
 טלפון, גז והוצאות בגין ניקיון המבנה . 

 
 .'פועל במרכז וביטוח צד גההמפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי הולם עבור הצוות  )ב(  

 העירייה תהיה מוטבת עפ"י הפוליסה ותכלול סעיף בגין אחריות צולבת.

 

הרשות בידי המפעיל להפעיל מרכז אחר שלא באמצעות העירייה ובלבד שלא  (ג)  
  וההסכם. יהיה בכך משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי המכרז

 
המפעיל יודיע לעירייה על שירותים נוספים של מרכז נוער ו/או בדומה לו,  (ד)  

  המופעלים על ידו, על מנת למנוע ניגוד עניינים.

 

ולא  חסיון פרטיהם האישיים של המשתתפיםהמפעיל מתחייב לשמור על  (ה)  
יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו 
לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת הסודיות והגנת 

 הפרטיות. 
 

 : המפעיל מצהיר בזאת ז.

 

  כי הוא רואה עצמו בעל כישורים וניסיון מתאימים להפעלת מרכז כאמור בהוראה זו. .1

 

פעיל שהרשות בידי העירייה לבחור במספר מפעילי מרכזים שונים וכי אין בזכייתו ידוע למ .2
במכרז זה כדי להטיל חובה על העירייה להפנות למפעיל מס' מסוים של ילדים או מספר 

  מסוים של מרכזים להפעלתו.

 

ידוע למפעיל שהעירייה רשאית לתכנן מרכז נוסף ולפרסם מכרז פומבי להפעלתו. אין  .3
במסירת הפעלת המרכז נשוא מכרז זה, כדי להטיל חובה על העירייה למסור לזוכים במכרז 

 את הפעלת המרכזים הנוספים.  

 
  תקופת ההפעלה: ח.
 

"תקופת : ןלהל)חודש  11רשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא לתקופה של  .1 
יום ממועד קבלת המפעיל  11תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף "(. ההפעלה

הודעה מהעירייה בדבר המרכז אשר זכה במכרז בהפעלתו או לפי תאריך עליו תחליט 
 העירייה. 

 
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א 'לעיל, ומבלי להטיל על העירייה חובה  כלשהי,  .1 

חודש בכל פעם  11העירייה רשאית להאריך את רשות ההפעלה לתקופות נוספות של 



וזאת עד לתקופה כוללת של חמש שנים ובלבד שתודיע על כך בכתב למפעיל, לא 
 יאוחר מחודש לפני תום תקופת ההפעלה. 

 
 קופת ההפעלה המוארכת יחולו תנאי המכרז והחוזה. בת  .0 

 
, רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את  החוזה מבלי לגרוע מהאמור .1 

יום מראש. השתמשה  63 -לידי גמר בכל עת, בהודעה למפעיל בכתב, שלא תפחת מ
באת העירייה בזכותה זו, לא תהא חייבת לשלם למפעיל כל  פיצוי שהוא עבור ה

 החוזה לסיומו. 
 

  שעות פעילות מרכז טיפולי לנוער .11
  

שעות  5-1)על פי הנחיית הרשות  –ערב  -בשבוע בשעות אחר הצהריים ימים 5יפעל המרכז 
  (.לפחות פעילות בערב

                                            
  



 
    
  

  נספח א'
  הצעת המציע

  
פי אמות המידה הנבחנות במסמך זה ומתבססות על סמך אישור -הצעת המציע תנוקד  על .1

למסמכי  בנספח ב'אודות ניסיון קודם אותם צירף המציע למסמכי המכרז בנוסח המופיע 
בנספח כנדרש  "יישובי "תוכנית הפעלת מרכז נוערהמכרז  וכן עפ"י הצהרת המציע בדבר 

  ההצעה תיעשה באמצעות בחינת מרכיב איכות בלבד.מובהר כי בחינת  .לעיל 1א'
יודגש כי תכנית ההפעלה המפורטת עליה יתבסס ויצהיר המציע תחייבו במידה וייבחר  .1

  כזוכה במכרז.
על מנת לנקד את ההצעה ולקבל פרטים נוספים בהתאם תוכל העירייה לפנות לאנשי  .0

  הקשר המופיעים באישורי הניסיון הקודם.
ערך בדיקה לגבי שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. בשלב הראשון תי .1

מציעים אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף ינוקדו בהתאם לפרמטרים 
  הקבועים להלן .

ניקוד איכות ההצעה/המציע יהא בהתאם לפרמטרים ולמשקולות הבאים (על המשתתף  .5
 גם אם המציע היה מציע יחיד: –כזוכה  לצורך בחירה בו נקודות 60לקבל לכל הפחות 

 
  אמות מידה לבחינת ההצעות:

  
 פרמטר 8

יתבסס על סמך האישורים אודות  -ניסיון בהפעלת שירותים בתחום הפעלת מרכז טיפול לנוער
  בנספח ב' בלבד.ניסיון קודם שיספק המציע שיוגשו בנוסח המצורף 

  טיפולי לנוער.הנני בעל ______ שנות ניסיון בהפעלת מרכז 
 (נקודות 03ציון מרבי )

 שנות ניסיון  ניקוד 
 13    (1לא כולל )שנים  1שנים ומעלה עד 0 
 15    (5לא כולל )שנים  5שנים ומעלה  עד  1 
  03  שנים או יותר  5 

  
 פרמטר 9

 -הצעת תכנית הפעלה למועדון הכוללת שירותים חברתיים שייכללו חוגים, טיולים ופעילויות
 " יישובי תכנית הפעלת מרכז נוערתצורף במסמך שיוכתר במילים "

 מציע שיגיש תכנית ההפעלה עשירה ומגוונת ביותר יזכה במירב הנקודות. 
 .(נקודות 55ציון מרבי )

שעות הפעילות וחלוקת הימים במסגרת תכנית הטיולים והתוכנית החברתית יפרט המציע את 
  הצעתו. הכול לפי

  
 קריטריון  ניקוד 

 נקודות.  13-שירותים שונים 0 0
 05 -שירותים שונים ומעלה 1 1

 נקודות. 

תכנית חברתית חינוכית חודשית 
וכוללת מתן  במרכזומגוונת המתבצעת 

 שירותים שונים וחברתיים לבני הנוער. 
 נקודות  13 -תכניות שונות 1
 נקודות.  13-תכניות שונות ומעלה 1

תכנית שנתית חברתית חינוכית 
משלימה הכוללת תכנית קבוצתית 

 חברתית ע"י מפעיל חיצוני.  
  
 פרמטר 3

יכלול ציוד ואבזור של  "יישובי "בתוכנית הפעלת מרכז נוערמציע אשר  -ציוד המבנה ואבזורו
 .  8א'בנספח מצורף תכנית כפי שהמרכז הטיפולי מעבר לנדרש במודל ההפעלה של ה

  
 קריטריון  ניקוד 

 5  הוספת מכשירי חשמל  
 13  הוספת רהיטים וציוד פנאי  

  
 שם המציע______________ מס' עוסק מורשה/ח.פ______________ 



טלפון המציע_____________ שמות  כתובת המציע______________________________ 
 מורשי חתימה_______________ 

 __ תאריך______________חתימה וחותמת המציע_____________ 
  



  

 1נספח א'

 מרכז נוער ישובי / שכונתי

 9995881סמל התוכנית:  

  תיאור התוכנית

 בני נוער בישוב חשופים למגוון פעילויות מזדמנות בישובים, החל מפעילות תנועות נוער,

 שובי מיועדיועד לפעילות חוגית במרכזים קהילתיים באם הם קיימים בישוב. מרכז נוער י

ברצף על פני רצף הסיכון. בני הנוער  11-11לתת מענה כוללני לבני הנוער בגילאים שבין 

בגילאים אילו חשופים למגוון דילמות וקשיים שמזמן להם גיל ההתבגרות בד בבד עם 

תהליך גיבוש הזהות האישית שלהם, כמו גם התלבטות לגבי עתידם הקרוב והרחוק. 

 כל הניתן כמתבקש ממכלול הצרכים הקיימים.לפיכך קיים צורך לתת מענה רחב כ

 

המרכז מכיל בתוכו מגוון שירותים ומענים לבני הנוער בשכונה/ יישוב. כאשר הרעיון 

המנחה הוא שלכל נער יהיה מענה לצרכיו במקום המרכז את הפעילות, ובכך לאפשר 

 מפגשים אקראיים בין בני הנוער, כשמתוכם ניתן לצאת לפעילויות מובנות. 

 

 טרות התוכניתמ

  לאפשר לנערים / הנערות לקבל מענה לבעיותיהם בהיבטיהם השונים תחת קורת גג

 אחת.

 היקף האיתור של ילדים במצבי סיכון )כולל איתור של בעיות התפתחות,  להגדיל את

 בעיות קשב וריכוז וליקויי למידה(

 

 התוכנית הלאומית 365יעדי  

 ( 1 יעד)  ברווחתם הפוגעות משפחתיות בנסיבות החיים הילדים אחוז הקטנת .1

הנוער שמדווחים על מצבים קיצוניים של בדידות וניכור  בניאחוז הילדים/ הקטנת .1

 (0והעדר עיסוק משמעותי בשעות הפנאי ) יעד 

/מצבים המעידים על בעיות הגויותהנוער המפגינים התנ בניאחוז הילדים/ הקטנת .0

 (  1קשות בתחום הרגשי )יעד 

 (  1הילדים המתקשים מאוד או אינם שולטים במיומנויות יסוד ) יעד אחוז  צמצום .1

 (  0אחוז הנכשלים או החלשים ביותר במבחני המיצ"ב ) יעד  הפחתת .5

 ( 13י"ב שאינם במסגרת כלשהי ) יעד -אחוז הילדים/בני נוער בכיתות ו הקטנת .6

ללא תעודה, כישורים  11הנוער המגיעים לגיל  בניבאחוז הילדים/ ירידה .7

 ( 11ומיומנויות המאפשרים את השתלבותם בשוק העבודה ) יעד 



הנוער המפגינים התנהגויות סיכון והתנהגויות לא נורמטיביות )  בניבאחוז  ירידה .1

 ( 11יעד 

אינם משתלבים במסגרת עיסוק  11הנוער שבהגיעם לגיל  בניאחוז  הורדת .0

 נורמטיבית 

 ( 10 יעד) 

 אוכלוסיית היעד

 על פני רצף הסיכון  11-11בני נוער מגילאי 
 
 

   התוכנית מיועדת לטפל בתחומי חיים הבאים

 למשפחה השתייכות .1

 ומיומנויות  למידה .1

 רגשית  רווחה .0

  אחריםעם סיכון מפני  התמודדות .1

  עם התנהגויות סיכון התמודדות .0

 

  תיאור התהליך

מרכז הנוער המוצע יהווה יחידת בסיס לפעילות רחבה יותר שיצמח מאיגומי משאבים 

ביישוב. בשל האופי הכוללני של המרכז יש לאגד משאבים כספיים, ואנושיים ולאפשר 

פעילות רחבה תחת קורת גג אחת. המודל המוצע כאן הינו מודל מודולארי הניתן להרחבה 

ם העומדים לרשותכם. המרכז ייתן מענה רחב ככל ולצמצום עפ"י צורכי הישוב והמשאבי

הניתן בכל מגוון הדרכים. לכל נער/ה המשתתפים במרכז תהיה תוכנית עבודה שחלקה 

קבוצתית וחלקה פרטנית. התוכנית תתבסס על הכרות עם הנער תחומי הצורך והכוחות 

 שלו. 

 בצוות המלווה של המרכז יכללו גם נציגי הורים ונציגי נוער. 

 שעות כל פעם  1ימים בשבוע לא פחות  מ  5ז יפעל המרכ

 נערות ונערים 13-73 -תן מענה ליהמרכז 

במקרה שעולה צורך ביישובים גדולים או באגדי יישובים, ניתן לפצל מרכז לשניים 

 באישור מפקח. 

 

 שירותים בסיסיים לכל מרכז 

 פועלות באופן קבוע פעם בשבוע למשך שעה וחצי . בכל קבוצה : קבוצות חברתיות

בני נוער מלא יותר משתי שכבות גיל.  הקבוצות יופעלו על ידי מדריכי  15-15בין 

 נוער או אנשי מקצוע מתחומי החינוך או הרווחה בעלי ניסיון בהדרכת נוער. 

 

 :יס קבוע בכל מרכז יוקם מרחב למידה בו יינתן סיוע לימודי על בס למידה

לנערים/ות הזקוקים לכך על פי תוכנית העבודה. בנוסף, יכול המרכז לתת גם סיוע 



לימודי נקודתי על פי צרכי הנערים.  כל הפעילות הלימודית תעשה  בתיאום עם 

בתי הספר בהם לומדים התלמידים. תוך היזון חוזר של מידע והנחיה. המרכז יכול 

ת סיוע באמצעות מתנדבים )כגון: פר"ח, להעסיק מורים, סטודנטים וכד' או לת

 ש"ש וכד'(. 

 

 בכל מרכז יופעלו התערבויות טיפוליות, פרטניות או  :התערבויות טיפוליות

קבוצתיות בהם ישולבו נערים ונערות שזקוקים לכך על פי תוכנית העבודה. 

 הטיפול יינתן על ידי מטפלים מוסמכים )עו"ס, פסיכולוג, מרפאים ביצירה והבעה(.

  

בנוסף, יכולים המרכזים להקצות או לאגם משאבים על מנת להפעיל פעילויות 

 מהסוגים הבאים:   

 של בני הנוער )כולל פעילויות בתחום התזונה והבישול( קבוצות  עפ"י תחומי עניין 

 משותפות לבני הנוער והוריהם.  פעילות הסברה ופעילות שיא 

 עפ"י אופי השכונה. פעילות קהילתית 

  ופעילות אתגרית טיולים 

 

עבודה שנתית בהתאם לצרכי הנערים והנערות המשתתפים  כל מרכז יגבש תוכנית

בפעילות. התוכנית תגובש בצוות המלווה ותאושר על ידי מפקח מחוזי. התוכנית 

תכלול את הקצאת המשאבים לכל אחד מסוגי הפעילות למהלך השנה כולה. שינויים 

 בתוכנית הפעילות השנתית יבוצעו באופן חריג באישור המטה.

 

 הדרכה 

 בים נדרשים לגייס מדריך מלווה ולגבש תוכנית הדרכה. המדריך ותוכנית היישו

לשנת לימוד ₪  7,533ההדרכה יאושרו על ידי המטה. היקף ההדרכה לא יעלה על 

 שלמה. 

  המטה והמחוזות יהיו אחראים להדרכת המנחים ולבקרת איכות על תוכניות

 .ההדרכה

 סכום של  וצוותי המרכזים. המשרד יקיים מפגשים במטה ובמחוזות של המדריכים

 במטה משרד החינוך.    לצורך כך ישאר ₪  1,533

 

  תקציב 

  התקציב יעשה בהתאמה לגודל המרכז, כמות בני הנוער, הפעילות במרכז ומגוון

 שירותים. 



  בני נוער מצריך חצי משרת רכז. בשאר התפקידים ייגזר אחוז   53מרכז המונה כ

 . המשרה עפ"י הפעולות

 

 

 

 הערות: 

 עלות דרישות והיקף 

 ₪ 73,333 חצי משרה מנהל המרכז

 כוח אדם
)כולל: מדריכים, מורים, 

עו"ס, פסיכולוגים מטפלים 
 ביצירה והבעה(

 העסקה על פי תעריפי נש"ם או תעריפי הרשויות המקומיות

 

105,333 ₪ 

 

 פעולות

פעולות טיולים בני יומיים עם לינה, קבוצות עניין, טיולים,  פעילות
 , טיולים בני יוםשיא, פעולות קהילתיות, הסעות

15,333  ₪ 

 

  הצטיידות.
בשנה הראשונה ציוד בר 

 קיימא.
בשנים הבאות חומרים 

 לים ומזוןכמת

 , מחשב ,מדפסת. ציוד בסיסי : כסאות שולחנות משחקים

ציוד שוטף: ציוד לצורך הפעלת החוגים בהתאם לפעילויות 
מכחולים, בדים לציור, כן ציור המתקיימות כגון: צבעים, 

 )לחוג ציור(.

 מוצרי מזון /כיבוד קל.

בשאר השנים  ,פינת קפה על פי נהלי המשרדבשנה הראשונה 
תקציב הציוד מיועד להצטיידות שוטפת לצורך הפעלה 

רציפה של המרכז. לחילופין ניתן להמיר את תקציב 
 .ההצטיידות לפעילות

13,333 ₪ 

 הדרכה 
 ביישובלצוותי המרכז 

היישובים נדרשים לגייס מדריך מלווה ולגבש תוכנית 
 הדרכה. המדריך ותוכנית ההדרכה יאושרו על ידי המטה

 

7,533 ₪ 
היקף 

ההדרכה לא 
יעלה על 
סכום זה 

לשנת לימוד 
 למרכז שלם

מפגשים במטה ובמחוזות  של המדריכים וצוותי המרכזים.  הדרכה ברמת מטה ומחוז
 החינוךבאחריות מטה משרד 

1,533  ₪
)הסכום 

שאר במטה י
משרד 
 (החינוך

 ₪ 965,555                                                                                                                                            סה"כ



בין סעיפי ההוצאה בעת  מסך ההקצאה השנתית 15%ניתן לאפשר גמישות של עד  (1

, הצטיידות או דםאח כ תקציב)להגדיל או להקטין  בניית תכנית העבודה השנתית

 פעולות(

בקשה לשינוי סעיפים ניתן להגיש  מותנה באישור מוקדם של הממונה המחוזי.

 .לממונה עד חודש אוגוסט בכל שנה

רשויות מקומיות המעוניינות להקים מרכז נוער בהדרגה, בהתאם להבשלת התקציב,  (1

חייבות לתקצב חצי משרה לפחות למנהל מרכז ולגבש תוכנית פעילות מצומצמת 

 הכוללת את כל המרכיבים, בהתאם למספר הנערים במרכז ובאישור מפקח. 

עדכן בהוראות אלו תקציב הצטיידות ינוצל על פי הוראות משרד החינוך. ניתן להת (0

 בלינק    

http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/odot_uztaidut.aspx 

 

 כתובת לפנייה

 ממונים מחוזיים לשחר.

 – שח"ר) וקהילה באגף א' חינוך לילדים ונוער בסיכוןנהלת תחום רווחה תמר פתחיה, מ

 מייל:   31-5630773טלפון:  , משרד החינוך, בניין לב רם, ירושלים.קד"נ(

tamarpt@education.gov.il 
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