
 

שמש בית עירית  
 על שבשמירה החשיבות בנושא הדרכות לביצוע קורא קול

 הרבים ברשות הניקיון

 

, המגזרים מכל העיר תלמידי כלל את לחנך מרכזי כיעד לה שמה שמש-בית עירית

 בארץ, בעיר הרבים לרשות אחד כל ולאחריות סביבתם ניקיון על בשמירה לחשיבות

 .ובעולם

(, 24.3.2020 ,פ"תש אדר ח"כ ,שלישי ביום שיחול) פ"תש הלאומי הניקיון יום לקראת

 מדריכי) ומדריכים מורים צוותי להדרכת הצעה להגיש גופים מזמינה – שמש בית עיריית

 . הסביבה כלפי לאחריות וחינוך הניקיון על שמירה בנושא ( נוער תנועות

 השונים במגזרים הנוער ובתנועות תיכוניים, יסודיים ספר בבתי תתקיימנה ההדרכות

 .(מהמגזרים בחלק התמקדות להציע רשאים גופים)

 גם יידרש והמציע יתכן. הנוער בתנועות ומדריכים ס"בבתיה מורים יצוות :היעד קהל

 .ספר בית לתלמידי וחצי שעה של פעילות לספק

 : ההדרכה מטרות

 על אחריות ולקיחת קיוןינ על שמירה של החינוכית החשיבות להבנת הצוות גיוס 

 .הרבים רשות

 תנועתב, בכיתות וחצי שעה של שעור מערך תלהפעל למורים ותכנים כלים מתן 

 .דקות 45 הנוער

 לסביבה אחריות בנושא אופקים רחבתה. 

 :ההדרכה נושאי

 הרבים רשות על היחיד אחריות. 

 ונאה נקייה סביבה ועל הכלל נחלת על שמירה. 

 בנושא נוער של לאקטיביזם התייחסות. 

 

 :לכלול ההצעה על

 י"ע בעבר שירות לו שניתן קהל פירוט כולל -דומות בתכניות המציע ניסיון פירוט .א

 .המציע



 תהיה והמדריכים המורים הדרכת, המחשה ואמצעי תכנים תכוללה ההדרכה תכנית .ב

 .וחצי שעה של הדרכה

 .ולמגזר לגיל מותאמים, והמדריכים המורים של לשימושם שעור מערכי .ג

  : סעיפים שני ותכלול מ"נש תעריפי על תעלה לא: מחיר הצעת .ד

 המחיר. מדריכים /מורים 20-30 של ס"בבי צוות להדרכת מחיר .1

 . וחצי שעה של הדרכה עבור מחיר יהיה  שיוצע

 וידרשו ייתכן העיריה החלטת לפי) ספר בית לתלמידי  פעילות מחיר .2

 .וחצי שעה של שיעור, (לוכא שעורים מעט

 :מהמציע שיידרשו  התוכנית להפעלת נוספים תנאים

 לפחות נוער תנועות 2 -ו, ס"בתי 25  לפחות הדרכה לתת יידרש, שייבחר גוף. 

 לפחות שימנה לצוות וחצי שעה לפחות תהיה  נוער תנועת /ספר בבית הדרכה כל 

 .העיריה נציגי בשיתוף הספר בית מנהל י"ע ייבחר המודרך הצוות. מורים 20

 8/3/2020 עד להתקיים ההדרכות כל על. 

 יותר או אחד במגזר המתמקדת הצעה להגיש רשאי גוף. 

 שיקבל ס"בתיה מול ישירות ההדרכות מועד לתאם יידרש שייבחר גוף. 

 :מציעיםה בחירת

. להלן בטבלה למדדים בהתאם ידורגו והן שיוגשו ההצעות את תבחן העירייה .1

 נציגי את לראיין, לממליצים לפנות רשאית העירייה תהיה המציע איכות בבחינת

 ניקוד לשם לה הנדרשת פעולה כל לבצע וכן וחומרים הבהרות לקבל, המציע

  .ההצעה

 לפי ס"בתיה את לחלק, התכנית להפעלת מציעים כמה לבחור רשאית העירייה .2

 .כלל מציע לבחור לא וכן  הבלעדי דעתה שיקול

 הספקים את שתבחר הסביבה לאיכות והיחידה החינוך מנהל נציגי תכלול הועדה .3

 . המציעים בין העבודה חלוקת את ותקבע שנקבעו לממדיים בהתאם

 :המדדים להלן

 אחוז מדד

 30% דומות בתכניות המציע ניסיון

 40% השיעור מערך איכות

 5% שמש ביתב מושבו מקום /שפועל למציע עדיפות

 25%  מחיר

 

 : ההצעות הגשת



   nitza.sviva@gmail.com : ל"לדוא להגיש ניתן הבהרה שאלות .1

 -לוי -קרניאל ניצה' גבל להגיש יש  הדרושים המסמכים כלל עם יחד, ההצעה את .2

, חמישי יום עד  nitza.sviva@gmail.com : ל"לדוא הסביבה לאיכות יחידה

 . 16:00 שעה 20/2/2020, בשבט ה"כ
 בקבלת מותנית זה קורא בקול כאמור  מציע עם העיריה התקשרות כי יובהר .3

, בנוסף, זה קורא בקול ההאמור הפעילות לצורך הסביבה להגנת מהמשרד תמיכה

 .   דין כל הוראות לפי הדרושים מסמכים  כלל להמצאת כפופה  ההתקשרות
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