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מועדונית שיקומית לילדים ומתבגרים לקויי שמיעה וחרשים להפעלת 

 02/53בבית שמש מכרז  המתגוררים
 
 

להפעלת מועדונית שיקומית עיריית בית שמש )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות           
 (41.5) על פי הוראות התע"ס בבית שמשלילדים ומתבגרים לקויי שמיעה וחרשים המתגוררים 

 בהתאם לתנאים דלהלן:
 

 פרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי המכרז1
 
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז ואשר        1.

ים בהם במצטבר כל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכים המכרז )בין היתר, מתקיימ
 נספח א'(, לרבות היות המציע:

           
יסוקה הוא טיפול בילדים ומתבגרים לקויי היות המציע עמותה רשומה שחלק מע      א1          

 שמיעה וחרשים1 
 

בהפעלת מסגרות חינוכיות וטיפוליות במוסדות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות  1ב          
  ציבוריים1

  
  ל אחת משלוש השנים האחרונות1בכ₪  0,222,222בעל מחזור כספי של לפחות  ג1 

 
תשלומים  –אמצעות אתר העירייה )לשונית אגף הגבייה ניתן לרכוש את מסמכי המכרז ב       01

בשום מקרה ונסיבות  ולא יוחזראשר ש"ח(,  ₪422 ) תמורת סך של חמש מאות  מכרזים( –
 לרוכש1

 
ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה,        31

כולל ערבות בנקאית, תוגש במעטפה המצורפת למסמכי המכרז בשני עותקים לפחות, 
ההזמנה  כאשר המעטפה תהיה סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים הדרושים על פי

 במזכירות 05:33בשעה  02/8/53לקבל הצעות את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 
, במסירה ידנית 3קומה   C, קניון נעימי בניין 5העירייה, בעיריית בית שמש, דרך רבין 

 לא תתקבל1 –בלבד1 מעטפת הצעה אשר תוגש לאחר המועד הנ"ל 
 
הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז, ואשר רשאים להשתתף במכרז ולהגיש       51

לעיל, ואשר יצרפו להצעתם, בעת הגשתה, את  0מתקיימים בהם התנאים כמפורט בסעיף 
 כל המסמכים להלן:

 
הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה לא הוגש כנגדו ו/או       א1          

ממורשי החתימה שלו, למיטב ידיעתו, כל כתב כנגד מי ממנהליו ו/או כנגד מי 
אישום לבית משפט או לבית דין בגין עבירה שיש עימה קלון1 כן תכלול ההצהרה 
התחייבות לפיה יודיע המציע בכתב לראש העיר מיד עם היוודע לו הדבר, על כל כתב 

 אישום אשר יוגש ו/או עלול להיות מוגש כאמור1
 

הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה למיטב ידיעתו, לא       ב1          
   הורשעו המציע ו/או מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון1

 
אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי        ג1          

 7911. –"ו פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל
 

 אישור מרשם העמותות על ניהול תקין1      ד1          
 

אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו         ה1          
 של המציע1

 



-02.9אישור רו"ח המאשר כי היקף המחזור הכספי של העמותה בכל אחת מהשנים  ו1 
 1₪  722,222ל לא נופל מסך ש 02.7

 
 העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע הינו  תאגיד1      ז1          

 
העתק חתום של טיוטת ההסכם על כל נספחיו המצורפת לדף הזמנת הצעות זה1       ח1          

העתק טיוטת ההסכם יהיה חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של המציע 
 המציע1 בצירוף חומת

 
עיריית בית שמש )להלן: ערבות בנקאית בלתי מסוייגת )אוטונומית( לטובת      ט1          

1 0/05/53הערבות תהיה בתוקף עד ליום  "הערבות"( בנוסח המצ"ב כנספח ב'1
ותיועד להבטחת קיום ההצעה ₪(,  2,222.₪ )הערבות תהיה על סך עשרת אלפים 

ערבות של חברת ביטוח  ספק, יודגש כי לא תתקבלוקיום תנאי המכרז1 למען הסר 
 ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק1

ערבות מציע אשר לא יזכה במרכז, תשוגר אליו חזרה בדואר רשום בהקדם לאחר                     
 סיום הליכי המכרז, לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו1

כרז תישאר בידי העירייה, עד להפקדת ערבות ביצוע ערבות מציע אשר יזכה במ                   
חדשה כמפורט בטיוטת ההסכם ובנספח התנאים המיוחדים1 גזבר העירייה יהיה 
רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לדרוש את הארכת תוקף הערבות של 

 המציע הזוכה לתקופות נוספות בהתאם לצורך1
 

מטרות העמותה, המציע הוא עמותה בתחום חינוך ו/או טיפול אישור כי בהתאם ל      י1          
 בילדים1

  
 אישורים והמלצות המאשרים את ניסיון המציע כמפורט לעיל1     יא1 

  
 קבלה בגין מלוא התשלום עבור רכישת המכרז1 יב1         

 
 '1גהצהרה בדבר העדר קירבה משפחית בנוסח המצ"ב כנספח  יג1 

 
מבנה מתאים, אישורי המציע יגיש את הצעתו למכרז בליווי אישורים המעידים   יד1         

 בטיחות , וכל מה שנדרש לפתיחת מסגרת1 
בישול הארוחות בתוך המרכז מחייב עמידה  בתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה                      

יצוניים 1 כאשר יש שימוש בשירותי הסעדה ח793.נאותים לבתי אוכל( התשמ"ג 
 1 )קייטרינג(, יש לוודא כי קיימים האישורים והרישיונות המתאימים

 
 פרטים לגבי המבנה המיועד בהתאם לנספח ה'1 טו1           

 
 
למען הסר כל ספק, יודגש כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים       41

לעיל,  5מסמכים המפורטים בסעיף לעיל, ו/או לא יגיש במעטפת המכרז את כל ה 0בסעיף 
 תהיה העירייה רשאית לפסול את הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה1

 
, כאשר המעטפה תהיה בשני עותקים לפחותההצעה על כל נספחיה תוגש במעטפה הרצ"ב        11

לעיל ההצעה וכל  5 –ו  0סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים כמפורט בסעיפים 
 הנספחים לה יהיו מודפסים בלבד1המסמכים 

 על מועד פתיחת מעטפות ההצעה תבוא הודעה נפרדת1       1
 
העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא1 כן שומרת       91

לעצמה העירייה את הזכות לפצל את הפעלת המועדוניות הטיפוליות בין יותר ממציע אחר1 
ומדובר יהיה בהפעלת מספר מועדוניות ברחבי העיר בית שמש, ולפיכך מובהר כי יתכן 

 במקרה זה רשאית העירייה לבחור מספר מציעים אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז1
 
 
העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להציג בפניה כל מידע או מסמך כפי שתמצא לנכון,      71

ות שבוצעו על ידו1 מציע אשר לא יענה לכל לרבות פירוט נוסף של ניסיונו ועבודות דומ
 דרישה כאמור במלואה, תהיה העירייה רשאית לפסול את הצעתו1

 



 אמות המידה לפיהן ייבחר הזוכה הינם:    21.
 '1דניקוד בהתאם למסמך עקרונות הניקוד המצ"ב כנספח   -94%  
 התרשמות כללית1 -4%.  
   

ה הבלעדי, לפנות לגורמים שקיבלו שירותים העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעת 1..
מהמציע, בין אם צוינו בהצעה ובין אם לאו, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו 

 ושביעות רצונם ממנו1
 

 המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה, יידרש:    01.
 

העירייה בדבר זכיית הצעתו במכרז, על לחתום, תוך שבעה ימים מקבלת הודעת      א1          
ההסכם לביצוע העבודה, ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך 

 החתימה על ההסכם וביצועו1
 

להפקיד ערבות בנקאית )בלתי מסוייגת( לפקודת העירייה כמפורט בהסכם, וזאת      ב1          
ם קבלת ערבות זו לשביעות לצורך הבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם1 ע

 לעיל1 5רצונו המלאה של גזבר העירייה, תוחזר ערבות המכרז הנזכרת בסעיף 
 

לא חתם המציע הזוכה על ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל ו/או לא המציא ערבות       ג1          
ביצוע כמפורט בס"ק ב' לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז 

לעיל ו/או למסור את ביצוע העבודות לאחר, וזאת מבלי לפגוע בכל  5 בסעיף הנזכרת
 זכות אחרת של העירייה על פי תנאי מכרז זה, על פי ההסכם ו/או על פי כל דין1

 
לחתום על תצהיר העדר ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ד1 

משרד הפנים( וכן למסור  )חוזר המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של ..0/02מס' 
פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות המשרד או התאגיד בו 
הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, 
הועדה המקומית לתכנון ובניה או תאגיד מקומי, לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן 

אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד עניינים כאמור1 לפרט ולציין כל ענין 
מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ"ש 
העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצעות הסדר 

 ניגוד עניינים, תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז1
 

ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו,  המציע הזוכה    31.
הנובעים בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו/או ממילוי או אי מילוי 

לעיל יחול  התחייבויותיו על פי טיוטת ההסכם ומסמך הצעה זה על כל נספחיהם1 האמור
יה ומועסקיה, ו/או כל הפועלים מטעמה1 הן לגבי כל צד שלישי שהוא, והן לגבי העירי

 האמור לעיל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש1

 
כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של     51.

טיוטת המציעים ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה, הקבועים ב
 ההסכם המצורפת למסמך זה על כל נספחיה ו/או בכל דין1

 
 

 בכבוד רב

 ד"ר עליזה בלוך

 ראש עיריית בית שמש1 

 

 

 

 



 נספח א'
 

מועדונית שיקומית לילדים ומתבגרים עלת תנאים כלליים להפ
 לקויי שמיעה וחרשים בעיר בית שמש. 

 02/53  מכרז פומבי מס'
 

 המונחים הבאים כדלקמן:בתנאים כלליים אלה יפורשו 
 

 שמש -עיריית בית -יה" י"העיר
 1מי 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 שיגברו1
 

 המועדונית:הגדרת  .1

טיפולית משלימה לילדים מועדונית שיקומית הינה מסגרת חינוכית  1א

ומתבגרים הפועלת לאחר שעות הלימודים במסגרת הקהילה1 במועדונית 

מקבלים החניכים טיפול אישי וקבוצתי לשיפור מיומנויות חברתיות 

ותקשורתיות לקידום השילוב בקהילה1 כמו כן, קיום המועדונית 

להתפנות לצרכיהם וצרכי ילדיהם תבגרים מאפשרת להורי הילדים ומ

 אחרים במשפחה1 ה

המתמודדים עם לקות שמיעה  .3-0ילדים ונוער בגילאי  -אוכלוסיית היעד 1ב

וך מיוחד או שילוב בחינוך הרגיל1 או חירשות ושוהים במסגרות לחינ

ילדים ומתבגרים יוכלו להשתלב במועדונית בתנאי שאגף הרווחה ומשרד 

תהיה קליטת החניכים במועדונית שהותם במסגרת1 הרווחה אישרו את 

 מתן עדיפות לתושבי העיר בית שמש1תוך 

 סל שירותים במועדונית: 1ג

פעילות חברתית ושיקומית באופן אישי  -

או קבוצתי ) לפחות שני חוגים בהיקף 

 שעות שבועיות( 4של 

פעילות העשרה ופנאי: יצירה, משחק,  -

 ספורט וכיוצ"ב1 

 ארוחה קלה -

פעילות משותפת  -

מפגשים  0 -סבים\אחים\ילדים\הורים

 בשנה1 

יש לקיים פעילויות משותפות עם אחת  -

מן המסגרות הקיימות בקהילה וזאת 

 לצורך שילוב והשתלבות1 

-  

 



 מטרת המועדונית: .2

שיפור התפקוד האישי והיומי של אוכלוסיית היעד במיומנויות  1א

 יומיומיות, תקשורתיות וחברתיות1 

 עות הפנאי1 מתן מענה לש 1ב

לאפשר לאוכלוסייה להנות ממסגרת חברתית, טיפולית ושיקומית  1ג

 של קבוצת השווים לאחר שעות הלימודים1 

לאפשר להורים להתפנות לצורכיהם ולצרכי הילדים האחרים  1ד

 במשפחה1 

להאריך עד כמה שניתן את שהותו של הילד במסגרת משפחתו  1ה

ד לסידור חוץ וקהילתו ובכך למנוע או לדחות הוצאתו של היל

 ביתי1 

 

 יעדי המועדונית: .3

הפעילות תתבצע על ידי צוות רב מקצועי ותכלול טיפול בשיטות  1א

ייחודיות לאוכלוסיית לקויי השמיעה והחרשים המתאימות 

להשגת היעדים הבאים: שיקום תקשורתי, חיזוק מיומנויות 

תקשורת ושפה, שיפור הקשר בין הילד למשפחה והקהילה, 

 פעילות חברתית, מגוון חוגים ותוכנית שיקום בקהילה1 

במסגרת התכנית הכללית תבנה עבור כל חניך תכנית אישית עם  1ב

יעדים אישיים לקידומו, בתחומים הבאים: פיתוח מיומנויות 

עצמאות -יום, פיתוח יחסי תלות-תפקוד הסתגלותי של חיי היום

בהתאם ליכולותיו התפקודיות, גילו הכרונולוגי ומיקום המערך 

מיומנויות חברתיות המשפחתי, שיפור יכולות מוטוריות, פיתוח 

ובין אישיות, העשרה בתחומי עניין ופנאי, פיתוח שפר ותקשורת, 

בהתייעצות ושיתוף  -ייעוץ וטיפול תמיכתי בילד ובמשפחתו

העו"ס של מחלקת צרכים מיוחדים באגף הרווחה והשירותים 

 החברתיים בבית שמש1 

 פעילות המועדונית:  .4

המועדונית תפעל לאורך כל השנה, למעט בשבתות וחגי ישראל, שלוש  1א

או מתכונת מלאה )חמישה ימים \פעמים בשבוע ) מתכונת חלקית( ו

, כל 7:22.-3:22.בשבוע( למשך שלוש שעות בכל יום בטווח השעות בין 

 ילד יבקר במועדונית על פי הקבוצה אליה הוא משתייך1 

אי על שלומם ובריאותם של החניכים בשעות הפעילות הצוות הינו אחר 1ב

 במועדונית1

במהלך שעות פעילות המועדונית תוגש ארוחת ערב קלה שתוכן יחד עם  1ג

 הילדים1 



כל קבוצה תמנה בין שמונה עד עשרה חניכים1 ניתן לשלב  -גודל הקבוצה 1ד

מספר קבוצות במועדונית אחת1 מספר הילדים שיוכלו להשתלב בפעילות 

 ור משרד הרווחה והשירותים החברתיים1 המועדונית כפופה לאיש

 כוח אדם לפי קבוצה: .5

הפעילות במועדונית תתבצע על ידי צוות רב מקצועי בעל ניסיון, ידע והכשרה 

חינוכית או טיפולית בתחום החינוך המיוחד1 הצוות יכלול את מספר העובדים 

 בעלי הכישורים בהתאם להוראות בתע"ס, ויכלול לכל הפחות: 

 שעות שבועיות 05כאשר המסגרת פועלת חמישה ימים בשבוע כ -מושמים 05ור דגם מלא עב

עם מוגבלות  כח אדם

 פיזית

 ללא מוגבלות פיזית

 שעות שבועיות 4. שעות שבועיות 4. מרכז המסגרת

 שעות שבועיות 02 שעות שבועיות 34 מטפל

 שעות שבועיות 5 שעות שבועיות 5 עו"ס

מדריכים ומטפלים 

 מקצועיים

 שעות שבועיות 4 שעות שבועיות 4

 

 שעות שבועיות 2ימים בשבוע כ 5-0כאשר המסגרת פועלת  -מושמים 05דגם חלקי עבור 

עם מוגבלות  כח אדם

 פיזית

 ללא מוגבלות פיזית

 שעות שבועיות 7 שעות שבועיות 7 מרכז המסגרת

 שעות שבועיות 0. שעות שבועיות .0 מטפל

 שעות שבועיות 014 שעות שבועיות 014 עו"ס

מדריכים ומטפלים 

 מקצועיים

 שעות שבועיות 3 שעות שבועיות 3

 ככל שגדלה כמות החניכים במסגרת, יגדל מודל כוח האדם באופן יחסים בהתאם1 

 

 מהות בעלי התפקידים במועדונית:

בדיקת התאמת הילדים המופנים למסגרת ושיבוצם לקבוצה המתאימה,  -מרכז המסגרת

הפעלת כוח אדם מותאם במסגרת, אחראי להכנת תכניות עבודה שנתיות שיוגשו לרכזת 

היחדיה של צרכים מיוחדים באגף הרווחה בבית שמש, שיתוף ההורים והמשפחה בנעשה 

 הילדים במסגרת1 עם הילד במסגרת באופן רציף וניהול יומן נוכחות לגבי 

נמצא בקשר שוץף מול גורמי הטיפול והחינוך ברשות המקומית לגבי  -עובד סוציאלי

 חניכי המסגרת, שותף למימוש תכניות עבודה שנתיות1 

 טיפול שותף ותיווך אישי1  -מטפל

 הפעלת חוגים ופעילויות שיקומיות1  -מדריכים מקצועיים ומטפל

 

 אופי ותנאי העסקה:



המפעיל יעסיק עובדים מקצועיים בהתאם לדרישות החוזה והוא  -

 יהיה מעסיקם1 

במקרים מיוחדים, בהם לפי שיקול דעת הרשות, עובד שאותו מבקש  -

המפעיל להעסיק, אינו מתאים לעבודה, אל אף העובדה כי מתקיימות 

בו דרישות ההשכלה והניסיון, הרשות רשאית להתנגד לקבלת 

 ו עובד1השירותים באמצעות אות

העובדים יקבלו את שכרם מהמפעיל, המפעיל יהיה המעסיק של כל  -

 העובדים1 

 

 בקרה ופיקוח: .6

על המפעיל לפעול בשיתץוף פעולה עם אגף הרווחה, מחלקת צרכים  1א

באמצעות מפקחת  -מיוחדים, בעיריית בית שמש ועם משרד הרווחה

 השירות ועל פי ההנחיות1 

נציגי הרשות המקומית ונציגי משרד הרווחה או בא כוחם רשאים לבקר  1ב

בכל עת במסגרת המועדונית ולפקח ולבקר על השירותים הניתנים 

למושמי המועדונית1 המפעיל יתחייב לתקן כל ליקוי או פגם בהתאם 

 להנחיות1 

המפעיל יעביר דו"ח מפורט, אחת לרבעון, על הפעילות המתבצעת  1ג

 ית ודו"ח מסכם בכל סוף שנת פעילות1 במסגרת המועדונ

 

 וועדת קבלה: .7

וועדת הקבלה תכלול את רכזת היחידה של צרכים מיוחדים באגף הרווחה בית שמש או 

מי מטעמה, עו"ס החניך, מנהלת המועדונית ונציג הפיקוח במשרד הרווחה והשירותים 

לתו או אי ת למסגרת ואישור קב\החברתיים1 בסמכות הוועדה לקבוע התאמת המועמד

קבלתו1 בעת קבלת החניך למסגרת תוגדר רמת תפקודו על פי החלטת העו"ס1 וועדת 

 הקבלה תתכנס מעת לעת על פי הצורך1 

 

 הערכות לקראת קליטת חניך במועדונית: .8

לפני קליטת חניך חדש במועדונית ולפני כל תחילת שנת פעילות, על  1א

 ית בה לומד הילד1 המסגרת לקבל דו"ח חינוכי תפקודי מהמסגרת החינוכ

עד חודש מתחילת הפעילות צוות המועדונית ייפגש עם צוות המסגרת  1ב

החינוכית או היומית של החניך, על מנת לקבוע את הדגשים בעבודה עם 

החניך, בכדי ליצור תיאום עם הפעילות המתבצעת בבית הספר ובמטרה 

 לשמור על רצף והמשכיות במסר המועבר לחניך1 

כמו כן, על המסגרת לקבל דו"ח רפואי עדכני, אחת לשנה ובכל מקרה של  1ג

 שינוי מצב1 

 



 תיק אישי לחניך: .9

לכל חניך במועדונית יהיה תיק אישי הכולל: כרטיס אישי ובו תמונה עדכנית, פרטי 

המשפחה, כתובות ומספרי טלפון רלוונטים, תיאור חיצוני והתנהגותי, סימנים מיוחדים, 

תחביבים והעדפות, התנהגויות חריגות, דרכי תגובה והתמודדות רצויות של הצוות, 

מזון1 כמו כן, התיק יכלול דו"ח רפואי, דו"ח חינוכי, בעיות רפואיות מיוחדות ורגישות ל

תכנית עבודה אישית, רישום שוטף, אירועים חריגים, העתק טופס השמה למסגרת, כל 

 דו"ח או תכתובות בעניינו של החניך1 

 

 דיווח על עזיבה של חניך: .11

מנהל המועדונית ידווח לעו"ס המחלקה לש"ח על כל עזיבה של חניך את המסגרת באופן 

 מיידי1 

 

 קשר עם עו"ס אגף הרווחה והשירותים החברתיים: .11

מנהל המועדונית ידאג לקיומו של קשר רציף עם עו"ס המחלקה לשירותים חברתיים וכן 

 ידאג לעדכן את העו"ס באירועים חריגים הנוגעים לחניכים1 

 

 הסעות: .12

החניכים יגיעו למסגרות באמצעות הסעה היישר מהמסגרת החינוכית בה לומדים או 

בכוחות עצמם1 העלות על ההסעות שיחזירו את הילדים לביתם תחול על המפעיל, 

 בהתאם לתקנות הסעה בטיחותית לבעלי מוגבלויות1 

 

 כלי בטיחות: .13

 אין להשאיר חניך ללא השגחה 1א

 תמיד בזמן הפעילות דלת המועדונית תהיה נעולה 1ב

 אין לאפשר לניכים לצאת מתחום המועדונית ללא ליווי 1ג

 

 דיווח על אירועים חריגים: .14

דו"ח אירוע חריג ימולא כאשר מתרחש אירוע במסגרת החורג מן השיגרה1 אירוע חריג 

אירוע בו קיימת סכנה או נזק לשלומם של  \כולל את המצבים הבאים: בריחה של חניך

מבניו וציודו )נזקי טבע,  -או סכנה חמורה או נזק למסגרת\צוות והחניכים, אנשי ה

פגיעה פיזית של חניך  \התפרעות של חניך אשר הצריכה התערבות \שריפה, קריסת מבנים(

סימנים לפגיעה שיש בהם  \בחניך אחר שיש עימה פגיעה גופנית המצריכה טיפול רפואי

 \אלימות עובד כלפי חניך \ית עצמיתפגיעה פיס \להחשיד התעללות על פי חוק חסרי ישע

פגיעה על ידי גורם חיצוני למסגרת  \פגיעה משמעותית ברכוש המסגרת \תקיפה מינית

כל אירוע הנחשב חריג לשיגרת  \פציעה של חניך מכל סיבה שהיא \)הורה, אורח וכו(

 המסגרת1 

 



 

 דרכי דיווח ורישום על אירוע חריג:

  עובד המאתר אירוע חריג ידווח מיידית לממונה עליו ובהיעדרו למפקח על

 המסגרת1 

  1פרטי האירוע ירשמו ביומן אירועים, כולל דרכי הטיפול באירוע 

  באירועים של פגיעה חמורה ברכוש ואלימות חמורה ידווח מנהל המסגרת

דווחו טלפונית לפיקוח המחוזי ולנציג הרשות המקומית1 כל יתר האירועים י

 בסמוך לאירוע בשעות העבודה1 

  הדו"ח יועבר למפקח המחוזי על גבי טופס "דיווח אודות אירוע חריג" עם העתק

לעו"ס המחלקה לשירותים חברתיים1 מפקח מחוזי יעביר את הדיווח למנהל 

 היחידה1 

  מנהל המסגרת ידווח באופן מידי גם לאפוטרופוס החוקי של החינך המעורב

 באירוע1 

 ח הראשוני יכול להתבצע טלפונית, ולאחריו ימולא טופס אירוע חריג1 הדיוו 

  טפסי אירועים חריגים יתויקו בתיק האירועים חריגים1 אירוע הקשור לחניך

 יתויק גם בתיקו האישי1 

  ,סמוך לסיום האירוע ייערך תחקיר1 דו"ח תחקיר האירוע, לקחים ומסקנות

 יועברו למפקח המחוזי1 

במקרים כאלו יש לדווח  -ל חשד לפגיעה בחניך על פי חוק חסרי ישעדיווח על מקרים ש

או משטרה, מנהל המועדונית יעביר דיווח בע"פ ובכתב למפקח \במקביל לפקידת הסעד ו

 המחוזי עם העתק לעו"ס המחלקה לש"ח1 

 

 מבנה המועדונית:  .15

המפעיל מתחייב כי יעמיד מבנה להפעלת המועדוניות בכוחות עצמו, וכי  1א

 יענה על הדרישות הבאות: המבנה

כל המבנים, המשרדים וחדרי הטיפול המצויים במבנה יהיו נגישים  1.

 לחניכים בהתאם לצורכיהם1 

המבנה יכלול לפחות שני חדרי פעילות, מטבחון, חדר לאחסון ציוד,  01

חדר צוות )משרד( וחדר שירותים נגישים ומותאמים, גודל אחד משני 

 מ"ר1  32חדרי הפעילות יהיה לפחות 

המבנה יכלול ציוד הולם להפעלת המועדונית1 כולל ארון עזרה  31

 ראשונה, תיק עזרה ראשונה תיקני ומטף לכיבוי אש1 

 או הציוד1 \ינויים במבנה ושעירייה תהיה שמורה הזכות לדרוש ל 51

 

מפעיל המציע הפעלת תוכניות במבנה שאינו ביה"ס או הגן,ימלא את  1ב

 ' בענין המבנה1 דנספח 

 



 

 וועדת היגוי: .16

את פעילות המועדונית תלווה וועדת היגוי אשר תכלול שלושה נציגים על  1א

פי המפורט: נציג משרד הרווחה והשירותים החברתיים, נציג מחלקת 

צרכים מיוחדים באגף הרווחה והשירותיים החברתיים בבית שמש ונציג 

של הגורם המפעיל וכל נציג אחר שייבחר על ידי הרשות המקומית1 

ראית לקביעת מדיניות המסגרת, תכני הפעילות, טיפול הוועדה תהיה אח

 באירועים חריגים, מעקב ובקרה שוטפת על הפעילות1 

חודשים ותדונה  1וועדת ההיגוי תתכנסנה לפי צורך ולפחות אחת ל 1ב

בהפעלת מערך השירותים: בקביעת מדיניות, בתכנים, בנהלים, בקבלת 

תים, וכיו"ב ותפעל או בקביעת גובה התשלומים למתן השירו\עובדים ו

 לביצוע יעיל וקפדני של הועדונית1 

 

 כללי: .17

או \מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל למסור, בכל עת שיידרש לכך, כל ידיעה ו

מידע הקשורים לפעולותיו במסגרת ביצוע התכנית1 כמו כן, מתחייב המפעיל להגיש 

 למנהל דוחות תקופתיים במתכונת ובלוח זמנים שייקבעו על פי העירייה1 

או מי \או רואה חשבון ו\ידי העירייה ו ספרי המפעיל יהיו פתוחים בכל עת לביקורת על

 מטעמה1 

אין המפעיל רשאי לשנות את אופיים, ייעודם ומטרותיהם של השירותים הניתנים על ידו 

במסגרת ניהול המועדונית, ואת התנאים וההוראות שנקבעו במשותף ובתיאום עם 

 העירייה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב1 

או מי מטעמה רשאי לערוך ביקורות \בבית שמש ו עו"ס מיחידה לצרכים מיוחדים בלש"ח

מתואמות וביקורי פתע לבדיקת איכות הטיפול, לפי שיקול דעתו הבלעדי1 המפעיל חייב 

 לשתף פעולה בכל הקשור לביקורות אלו1 

 

 היקף אחריות המפעיל: 91.
 

 ההפעלה כולה באחריות המפעיל ועל חשבונו הוא ותתבצע כדלהלן:
ישא בכל ההוצאות הכרוכות יהיה אחראי לאספקת מבנה מתאים להפעלת המועדוניות ו המפעיל

 גז והוצאות בגין ניקיון המבנה1  ,טלפון חימום, חשמל,, יםממיסים,  -בשימוש במבנה לרבות 
 

המפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי הולם עבור הצוות שפועל במועדונית  וביטוח צד ג'1 העיריה  א1 
 אחריות צולבת1    י הפוליסה והיא תכלול סעיף בגיןתהיה מוטבת עפ"

 
 בוטל1 ב1 

 
יה ובלבד שלא יהיה יירהע הרשות בידי המפעיל להפעיל מועדוניות אחרות שלא באמצעות 1 ג

 בכך משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי המכרז וההסכם1
 

להם, המופעלים על  על שירותים נוספים של מועדוניות ו/או בדומה המפעיל יודיע לעיריה  ד1
 ידו, על מנת למנוע ניגוד עניינים1

 



המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים  ה1
ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת 

 ת והגנת הפרטיות1שמירת הסודיו
 

 התמורה: 71.
 

 התמורה למפעיל תהיה בהתאם להוראות התע"ס וכמפורט בהסכם1 
 

 :המפעיל מצהיר בזאת 1 02
 
 המועדוניות כאמור בהוראה זו1 להפעלת כי הוא רואה עצמו בעל כישורים וניסיון מתאימים   1.
 
 2.למרות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל אינו חייב להפעיל מועדונית אשר אין בה   1 0

 המינימלי הנדרש להפעלת מועדונית לפי תנאי המכרז1 פרילדים שהוא המס
 
פומבי להפעלתן1 אין  ידוע למפעיל שהעיריה רשאית לתכנן מועדוניות נוספות ולפרסם מכרז 1 3

להטיל חובה על העיריה למסור לזוכים  מכרז זה, כדיבמסירת הפעלת המועדוניות נשוא 
 הנוספות1 במכרז את הפעלת המועדוניות

 
 תקופת ההפעלה: 1 .0
 
"תקופת ההפעלה"(1       -חודש )להלן  31רשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא לתקופה של  1  .

 יום ממועד קבלת המפעיל הודעה מהעיריה 32תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף 
 1או לפי תאריך עליו תחליט העירייה בדבר המועדוניות אשר זכה במכרז בהפעלתם

 
להטיל על העירייה חובה כלשהי, העירייה  לעיל, ומבלימבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א'  1 0

חודש וזאת עד לתקופה  05ה נוספות של עד רשאית להאריך את רשות ההפעלה לתקופ
יע על כך בכתב למפעיל, לא יאוחר מחודש לפני תום כוללת של חמש שנים ובלבד שתוד

 תקופת ההפעלה1
 
 חוזה1מכרז והתנאי הבתקופת ההפעלה המוארכת יחולו  1 3
 
רשאית העיריה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את החוזה לידי גמר  למרות האמור לעיל, 1 5

יריה בזכותה יום מראש1 השתמשה הע 32 -הודעה למפעיל בכתב, שלא תפחת מבכל עת, ב
 זו, לא תהא חייבת לשלם למפעיל כל  פיצוי שהוא עבור הבאת החוזה לסיומו1

 
 שונות: 1 00

המפעיל יגיש לעירייה לכל הפחות פעם בשנה דוחו"ת ביצוע מפורטים1 מבלי לגרוע מהאמור מובהר  1 .
ביצוע וכן לדרוש כל נתון או מידע בנוגע  כי בסמכות העירייה לדרוש בתדירות גבוה יותר דוחו"ת

 יום מיום הדרישה1 5.להפעלה, לדוחות או לכל נתון בהם והמפעיל יגישם לעירייה בתוך 

 

המפעיל יהיה אחראי וידאג לכך שכל פרסום בנוגע לתוכנית יציין כי מדובר בפרויקט המבוצע על ידי  01
כמו כן יציב המפעיל בפתח המועדונית שלט בנוסח  העמותה עבור עיריית בית שמש ובמימונה1

 האמור1

 

 יש להציב שלט בפתח המסגרת עם תוכן כמצוין למעלה -במידה ומדובר במסגרת 31

 

 והיא תאושר מראש על ידי אגף הרווחה1 תכנית עבודה שנתיתהמפעיל יגיש בכל שנה  51

 

 
 

 



 

 

 

 

 נספח ב'
 נוסח ערבות בנקאית 

 
 

 לכבוד
 עירית בית שמש

 בנין העירייה
 בית שמש

 
 
 ג1א1נ1   
 

 כתב ערבותהנדון: 
 
 

ש"ח )במלים: עשרת אלפי  2,222.הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 
)להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ ₪( 

, וזאת להבטחת כל התחייבויות לליקויי שמיעה להפעלת מועדוניתלמכרז )להלן: "המציע"( בקשר 
 המציע כלפיכם1

 
סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה1 מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו 

 , שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו1 4/9/02., אשר פורסם ביום 0202מדד חודש יוני 
 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות 
האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש 

על פי ערבותנו זו לא תחילה את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם 
 יעלה על סכום הערבות1

 
ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב  0/05/53ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל1 דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה1
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה1
 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
 

_________________          ____________________      ____________________ 
                  חתימת הקבלן                              כתובת הבנק                           שם הבנק               



 'נספח ג

 לכבוד

 עיריית בית שמש

 

 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 

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

 

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א
 

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

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

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

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 3) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)

( לעיל מנהל או עובד אחראי 3) –(  1בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 בתאגיד. 
 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה  .ב
וראות הקבועות בפקודה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את הה

לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן 
ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של 
כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי 

ייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת העיר
 להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

 

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף  .ג
 עם קרות השינוי. א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד

 

 

 

 

 

 

 

 

_________                                                                                  ________________ 

 מציעחתימה וחותמת ה                                                                                         תאריך  



 'דנספח 
 אמות מידה להצעה

 

 

 

 

 הצעת המציע הערות ניקוד מדדים

שנים  2ניסיון רצוף לפחות (.

מסגרות לאוכלוסייה בהפעלת 

מספר ) עם צרכים מיוחדים 

 :שנים(

ניסיון המציע בהפעלת 

מסגרות לאוכלוסייה עם 

   צרכים מיוחדים

 נקודות 03מקסימום 

 נק' 0-שנים ברצף  3-1

 נק' 4-שנים ברצף  1-7

 נק' 2.-שנים ויותר  2.

יש לפרט את מספר 

 השנים לכל תכנית1 

 

ניסיון המציע בהפעלת (0

לילדים ומתבגרים מועדוניות 

 לקויי שמיעה וחרשים, 

המוכרת ע"י משרד הרווחה 

  והשירותים החברתיים.

מועדונית תספרנה רק 

שנים  3המופעלת ברציפות 

ומעלה וזאת במהלך העשור 

 האחרון1

 נק' 03מקסימום 

 נק' 0-מסגרות  4עד 

 נק' 4 -מסגרות  9עד  4

 נק' 2.-מסגרות 9מעל 

 

יש לפרט את שמות 

המועדוניות ומשך 

 ההפעלה הרצוף שלהן1

 

תוספת אחוזי משרה  (3
לבעלי תפקידים מועדוניות ב

 במסגרת המוצעת

 

 נק' 02מקסימום 

 נק' 4 - 2%.תוספת של 

 - 02%-2%.תוספת של  

 נק' 2.

 - 02%תוספת של מעל 

 נק' 4.

 

על המציע לצרף 

תצהיר של המסמכים 

מטעמו, חתומים ע"י 

עו"ד ובו מפורט אילו 

אחוזי משרה ייתן 

 לאילו בעלי תפקידים1

 

הדרכת צוות המועדוניות (5

פעם בשבוע )ולא רק פעם 

 בשבועיים(

על המציע לצרף  נק' 03תוספת 

תצהיר של המסמכים 

מטעמו, חתומים ע"י 

עו"ד ובו הוא מתחייב 

להדרכה פעם בשבוע 

 



 במהלך כל השנה1

 

( הכשרה מקצועית לצוות 2

 המועדונית

 נק' 03מקסימום 

שליחת איש צוות 

לקורס של מ1 הרווחה 

-להכשרת צוותי המרכז 

 נק'1 4

השתלמות מקצועית של 

המפעיל לצוות  ו/או 

 נק'1 4-לעו"ס 

על המציע לצרף 

תצהיר של המסמכים 

מטעמו, חתומים ע"י 

א מתחייב עו"ד ובו הו

לשליחת איש צוות 

לקורס או להשתלמות 

 לצוות ו/או לעו"ס1

 

( התוכנית המוצעת 6

בהתייחס לתפיסה המקצועית 

אודות אוכלוסיית היעד 

 ותכנים רלוונטיים

 נק' 53מקסימום 

פירוט התפיסה תפיסה 

מקצועית בטיפול 

ומתבגרים בילדים 

 ליקויי שמיעה וחרשים

  -ובבני משפחותיהם

 1נק' 2.עד 

התכנית המוצעת 

 מועדוניתלהפעלת ה

)בצורה מפורטת 

 ובדוגמאות רלוונטיות(

 נק' 2.עד 

על המציע לצרף נייר 

עמדה הכולל: תפיסות 

מקצועיות עדכניות 

בנוגע לטיפול בילדים  

ומתבגרים ליקויי 

שמיעה וחרשים, וכן 

כנית מפורטת לכל ת

מרכיבי הפעילות 

 במרכז

 

   נק' 03מקסימום  ( המלצות7

   נק' 02מקסימום  ( התרשמות כללית8

 
התחייבות המציע בהצעה זאת תחייב אותו לאורך כל תקופת ההפעלה על ידו ואי קיום 

 ההתחייבות תהווה הפרה של ההסכם בין הצדדים1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 -'הנספח 

 

 למילוי ע"י מציע המבקש להפעיל תוכניות במבנה על חשבונו ומטעמו 

 

 

 בזאת כי את הפעלת התוכניות נשוא מכרז זה אפעיל במבנה:הרינו מתחייב 

 

 אשר בבעלותי )רצ"ב אישור על בעלות בנכס(1---

 

 אשר אותו אני שוכר על חשבוני )רצ"ב חוזה שכירות(---

 

אשר אותו בכוונתי לשכור החל מיום הפעלת התוכנית על פי החוזה )אני מתחייב   כי חוזה ---

 החתימה על החוזה(1 השכירות למבנה יועבר במועד

 

 

 פרטי המבנה:

 

 כתובת:

 

 שטח:

 

 

 

 

 שם המציע: _________________

 

 

 

 חתימה: ____________________

 

 

 

 תאריך: ____________________

 

 

 

 



 

 

 

 -'ונספח 

 תעריפים שישולמו בגין הפעלת התוכניות

 

 

 מועדונית שיקומית תעריף מלא:

 (1 9./4נכון ל1₪ )  523. -43.3סמל תעריף 

 

 מועדונית שיקומית תעריף חלקי:

 (1 9./4נכון ל₪ 1 )  9.4 -43.4סמל תעריף 

 

 

שעות תרגום שבועיות  1עדכון התעריף כולל תוספת של שעות תרגום ותמלול לפעילות קבוצתית בהיקף של 

 שעות תרגום לתעריף חלקי1  3לתעריף מלא, ו

 

למו בכפוף להחלטת משרד הרווחה ועירית בית שמש ונתונים לשינוי על פי הוראות משרד התעריפים ישו

 הרווחה1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 הסכם

 
 

 5353שנערך ונחתם בבית שמש ביום _____ בחודש ______, 
 

 בין:
 עיריית בית שמש

 בית שמש 4ת1ד1 
 )להלן: "העירייה"(

 מצד אחד        
 

 לבין:
 ____________עמותת 

 ע1ר  ______________
 רח' ______________

 )להלן: "המפעיל"( 
 

שיקומית לילדים  להפעלת מועדונית 34/02ס' והעמותה הינה זוכה במרכז פומבי מ  הואיל
 ;)להלן: "המועדונית"(   ומתבגרים לקויי שמיעה וחרשים

 
בהתאם לתנאי המכרז וברצון העירייה למסור את הפעלת המועדונית למפעיל  והואיל

 והוראות חוזה זה, והמפעיל מעונין להפעיל את המועדוניות בתנאים כאמור;
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה כדלקמן:
 

 מבוא, נספחים והוראות התע"ס
 המבוא, הנספחים להסכם, כל מסמכי המכרז לרבות התנאים הכללים והוראות התע"ס 11

 הרלוונטיות מהווים חלק בלתי נפרד ממנו1
 

   
 הצהרות המפעיל

המפעיל מצהיר כי קרא את כל מסמכי החוזה וכי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים  21
והדרישות שבהם, וכי יש לו היכולות, הידע, האמצעים, וכוח האדם  המתאים לקיימם 

 בהם ובמועדים שנקבעו1ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים 
 
המפעיל מצהיר כי היינו עמותה רשומה כדין, כי אין ולא עומדים כלפיו ו/או כלפי כל חברי  31

העמותה ו/או מנהליה תביעות משפטיות ו/או הליכים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל וכי 
ותה ו/או בעלי אין כל פעילות חריגה אשר יש בה בכדי להשפיע על המשך תפקוד העמ

 התפקידים בה1
         
 המפעיל אף מצהיר כי העמותה ו/או חבריה ו/או מנהליה לא הורשעו ו/או הוגש             
 נגדם כתב אישום בגין עבירה שיש עימה קלון ו/או שנושאה הוא פסול מוסרי1          

 
התקשרותו בהסכם דנן וכי אין כל המפעיל מצהיר כי מטרות העמותה אינן מונעות את  41

 מניעה חוקית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה1
 

 ההתקשרות
 העירייה מעניקה בזאת את הזכות למפעיל להפעיל מועדונית מסוג משותפת1  51
 

המפעיל יפעיל את המועדונית בהתאם להוראות התע"ס, תנאי המכרז והסכם זה ועל פי  
 העירייה מעת לעת1הנחיות שיקבל מאת 

 
 המקום

הרווחה ייבחר בתיאום ובאישור המפעיל יפעיל את המועדוניות במקום מתאים אשר  61
 יה והמפקח המחוזי מטעם משרד הרווחה1 בעירי

 



למען הסר ספק מובהר כי כל העלות בגין מיקום המועדוניות ובכלל זה הוצאות בגין מים,  
  כדומה יחולו אך ורק על העמותה1חשמל, גז, ארנונה, שכירות ו

 
 שעות וימי פעילות

המפעיל יפעיל את המועדוניות במשך כל ימי השנה למעט ימי חול המועד סוכות ופסח, חגי  71
 באוגוסט של כל שנה1 04 –באוגוסט עד ל  . –ישראל, וכן למעט התקופה בין ה 

 
שתיקבענה שעות פעילות המועדוניות יהיה לפי טבלת הפרופילים ובקטגוריות הרלוונטיות  81

 התע"ס1 על ידי 
  

חרף האמור מוסכם בזאת כי בימים בהם קיימת חופשה מלימודים )למעט הימים  
 5:22.ועד לשעה   9:22לעיל(, תופעל המועדונית בשעות הבוקר מהשעה  9המפורטים בסעיף 

 
 למועדוניות ומספרם הפניית ילדים 

 
 הרווחה משרד י"ע שנקבעו המקצועיים לקריטריונים בכפוף הינה למועדונית ילדים הפניית 91

 העומד והתקציב העירייה שיקולי, הילדים שיבוץ דחיפות מידת, בעירייה הרווחה ואגף
העירייה באמצעות וועדת קבלה תפנה את הילדים  1התוכניות הפעלת עבור העירייה לרשות

 המתאימים למועדונית1 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין על העירייה חובה כלשהי להפנות למפעיל מספר ילדים   
 כלשהו ולא תישמע מצד המפעיל כל טענה בעניין זה1

 
 

 תקופת ההסכם
חודשים )להלן: "תקופת ההפעלה"(  31רשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא לתקופה של  101

יום ממועד בו קיבל  32שתימנה החל מיום ______1 תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף 
 המפעיל את ההודעה מאת העירייה על דבר זכייתו במכרז1

 
שהדבר יחייב אותה להאריך את תקופת  העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי 111

חודש וזאת עד לתקופה כוללת של חמש שנים, ובתנאי   05עד ההפעלה לתקופות נוספות של  
 כי הודיעה למפעיל על כך לפחות חודשיים לפני סיום כל תקופה1

 בתקופות ההפעלה המוארכות יחולו תנאי ההסכם בשינויים מחייבים1         
  

 
לי לגרוע מכל האמור לעיל, רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את ההסכם מב 121

( יום מראש1 השתמשה 32) לושיםלידי סיום בכל עת, וזאת בהודעה למפעיל בכתב לפחות ש
העירייה בזכות זו והביאה את ההסכם לידי סיום, לא תהיה היא חייבת לשלם למפעיל כל 

 לידי סיום1 פיצוי שהוא בגין הבאת ההסכם
 

 פעילות במועדוניות
המפעיל מתחייב בזאת להפעיל את המועדוניות לשם השגת היעדים והמטרות אשר פורטו  131

בתנאי המכרז ואשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, וזאת בין היתר על ידי קיום סוגי 
 הפעילויות הבאות:

 
 4 של בהיקף חוגים שני לפחות)  קבוצתי או אישי באופן ושיקומית חברתית פעילות - 

 1(שבועיות שעות
 1 ב"וכיוצ ספורט, משחק, יצירה: ופנאי העשרה פעילות - 
 1קלה ארוחה - 
 1 בשנה מפגשים 0 -סבים\אחים\ילדים\הורים משותפת פעילות - 
 לצורך וזאת בקהילה הקיימות המסגרות מן אחת עם משותפות פעילויות לקיים יש - 

  1והשתלבות שילוב
 

פעולות ה קלה, חסדר יום קבוע הכולל: כינוס, ריכוז, ארועל המפעיל להקפיד על ניהול  141
 מדריך, פעילות הפגתית, ריכוז סוף יום ופיזור1 

 
לכל הפחות במשך חצי שעה לשבוע, התייחסות   קבלילתכנן ולהקפיד, שכל ילד על המפעיל  151

 1המקצועיים עם אחד מאנשי הצוותווידואלית נדייא
 



קביעת תוכנית התערבות המותאמת  וזאת על ידימענים טיפוליים על המפעיל לדאוג ל 161
פעילות  קיום על המפעיל להקפיד על לקשיים וליכולת של המתקבל למועדונית1

 רצופה עם ההורים1 שיקומית \טיפולית
 

  1 תועל כל אחד מילדי המועדוני ועדת הערכהיש לקיים לפחות פעמיים בשנה  171
 

 כח אדם
המפעיל מתחייב להעסיק על חשבונו כח אדם מיומן, מקצועי, בעל הכשרה מתאימה  א1 91.

,  לכל הפחות בהיקפי משרה כמפורט עם צרכים מיוחדים ונסיון בטיפול בילדים
 בהוראות התע"ס הרלוונטיות1

          
 1הרווחהתיעשה בתיאום ובהסכמת אגף  בחירת העובדים ב1   

 
 הסעות

 התוכנית תופעל בו המקום אל לימודיהם ממסגרת הילדים של להסעתם לדאוג המפעיל על 71.
 בהם במקרים1 ובאחריותו חשבונו על זאת כל, הפעילות בתום לביתם חזרה להסעתם וכן

 ואין) החינוך אגף באמצעות התוכנית הפעלת למקום החינוך ממוסדות הילדים להסיע ניתן
 1אחד לכוון מההסעה המציע פטור יהיה( לכך התחייבות להוות בכדי באמור

 
 

 התמורה
חודשים ובהתאם לתעריף  0.תשלום עבור תמורת הפעלת המועדוניות יקבל המפעיל  א1 021

 התע"ס1
           

יה על תה  האמור יהווה את מלא התשלום ולאלמען הסר ספק מובהר כי התשלום  1ב         
 העירייה החובה לשלם תשלומים כלשהם1

 
בכפוף לבדיקת החשבונות שיוגשו, תעביר העירייה לעמותה את התשלום המגיע לה  1ג 

 כמפורט לעיל1
 

  
מסמכי ת בכפוף להצעתו כאמור בנספח א' לוהמפעיל מתחייב לממן את  הפעלת המועדוני 0.1

 וה חלק בלתי נפרד מהסכם זה1המכרז אשר מהו
 

להשתמש בתמורה שיקבל לפי ההסכם ובמימון המוצע על ידו  יהיה רשאימפעיל ה א1 001
עבור הפעילויות במכרז, אך ורק להפעלת המועדוניות כמפורט בתנאי המכרז ו

 הדרושות להפעלת המועדוניות וכמפורט בהסכם זה1
 

א מתחייב לנהל חשבון נפרד עבור במידה והמפעיל מנהל שירותים נוספים, הו ב1 
 1המועדוניות שבהפעלתו

 
למען הספר ספק מובהר בזאת כי המפעיל יהיה רשאי לגבות תשלום מאת הילדים ו/או  031

 הוריהם וזאת אך ורק בהתאם לקבוע בהוראות התע"ס  ו/או על פי כל דין1
 

 אחריות המפעיל
המפעיל מתחייב בזאת להפעיל את המועדוניות על חשבונו והוא אשר ישא בכל ההוצאות  051

של מבנה, מים, חשמל, חימום, טלפון, גז, נקיון וכל הוצאה אחרת הדרושה להפעלת 
 המועדוניות1

 
מובהר בזאת כי המפעיל הינו האחראי הבלעדי להעסקתם של עובדיו וכי לא תהיה לעירייה  041

 ו חובות כלפי עובדי המפעיל וכי הם יחשבו אך ורק כעובדי המפעיל1כל אחריות ו/א
 

 נזיקין וביטוח
המפעיל יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לרכוש או למבנה המועדוניות כתוצאה  011

 מהפעלת המועדוניות1
 

המפעיל יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזה  091
או עילה שהיא לעירייה ו/או לעובדיה ו/או  א, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבהשהו

במישרין או בעקיפין, ממעשה או לגוף או לרכשו, כתוצאה, לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו, 



מחדל רשלני, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות המפעיל ו/או בהפעלת 
 זה1 המועדוניות על פי הסכם

 
המפעיל יהא אחראי כלפי כל צד ג', לרבות כלפי כל ילד או עובד ו/או אדם אחר המועסק  091

בשרותו, במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי דין, לנזקים שנגרמו בקשר ו/או הנובעים 
 מהפעלת המועדוניות1

 
תביעה או דרישה,  המפעיל מתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה על כל נזק ועל וכנגד כל  071

מכל עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהו, נגדם או נגד כל מי מעובדיה ו/או שלוחיה בגין 
לעיל, לכל אדם כולל לעירייה ו/או  09עד  01כל תאונה חבלה  או נזק מהמפורטים בסעיפים 

 לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו1
 

 א להסכם זה1 המפעיל יפעל בנושא ביטוח בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב כנספח 321
 

 יחסי הצדדים
בכל הקשור במערכת היחסים בין העירייה לבין המפעיל יחשב המפעיל כעצמאי ולא כעובד1  3.1

בכל מקרה בו יקבע אחרת בין בגין המפעיל ובין בגין מי מעובדו ו/או שלוחיו, יפצה המפעיל 
בכל סכום בו תחויב העירייה כתוצאה מתביעה כאמור, וכן בהוצאות משפט את העירייה 

 ובשכר טרחת עו"ד1
 

עובדי המפעיל ו/או שלוחיו ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של המפעיל,  301
והמפעיל בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהפעלת המועדוניות לרבות תשלום 

ות סוציאליות, תשלומים והפרשות כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום שכר עבודה, זכוי
 זה1

 
 מועדוניות נוספות

הרשות בידי המפעיל להפעיל מועדוניות אחרות שלא באמצעות העירייה ובלבד שלא יהיה  331
 בכך משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי הסכם זה1

 
לעירייה על שירותים נוספים של מועדוניות ו/או בכל מקרה מוסכם בזאת כי המפעיל יודיע  

 בדומה להם המופעלים על ידו, וזאת על מנת למנוע ניגוד עניינים1
 

 חובת סודיות
המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים  351

בנוגע לחובת ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין 
 שמירת הסודיות והגנת הפרטיות1

 
 1ב' להסכם זההמפעיל יחתום עם הצהרה בנוסח המצ"ב כנספח  

 
 בקרה ופיקוח

הקשור והעובדים הסוציאליים, תפקח ותנחה את המפעיל בנוגע לכל ענין ונושא העירייה  341
הילדים1 המפעיל על מנת להבטיח מענה מקצועי והולם לצורכי בהפעלת המועדוניות וזאת 

 להישמע להוראות והנחיות העירייה1מתחייב בזאת 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהנחיות ו/או הוראות כאמור שינתנו למפעיל ו/או  
לעובדיו בכדי ליצור יחסי עובד/מעביד ו/או יחסי תלות ו/או אחריות כלשהם בין העירייה 

 לבין המפעיל ו/או עובדיו1
 
 
 

 ל חוזה ופיצוייםהפרות, ביטו
, 03, 00, 7., 9., 9., 1., 4., 5., 3., 9, 1, 5,  3  המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים א1 31

הינם תנאים עיקרים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית   37, 35, 32, 05
ש"ח1 אין  04,222המזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

באמור בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה אחרת העומדת לעירייה מכח הסכם זה ו/או 
 מכח כל דין1

 
סכום הפיצויים האמור בסעיף קטן א' העירייה תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את  ב1 

 לעיל מכל סכום שיגיע למפעיל, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת1



 
שלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים למפעיל לא ישחררו את המפעיל   ג1 

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה1
 

הפרה יסודית,  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לעיל, הרי אם הפר המפעיל את ד1 
תהא העיריה רשאית לתבוע את אכיפת ההסכם ו/או לבטל את ההסכם ו/או לתבוע 
פיצוים על הפרת ההסכם ו/או לחלט את הערבות הבנקאית ו/או להפנות את הילדים 

 למועדוניות אחרות ו/או  לתבוע כל סעד אחר1
 

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהיה העירייה ראשית להביא הסכם זה לידי   ה1 
 יום וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי1 32סיום בהתראה מראש של 

 
לעיל, מוסכם בזאת כי כל אחד מן האירועים הבאים ייחשב  31מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   391

כהפרה יסודית של ההסכם ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה 
 ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

 
הוטל עיקול זמני או קבוע, או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  א1 

חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו המפעיל, כולם או 
 יום מועד ביצועם1 32לחלוטין תוך 

 
נתקבלה על ידי המפעיל החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או  ב1               

ניתן נגדו צו פירוק, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו, כולם, או חלקם, או 
 033פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף שהוא 

 7931. -לפקודת החברות )נוסח חדש(  תשמ"ב  ב
 

 הוכח להנחת דעתה של העירייה כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה1 ג1 
 

)ד( לעיל, לא יראו את השימוש האמור 39השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי סעיף  391
העירייה כביטול החוזה על ידי העירייה, אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש  בזכויות

ובכתב, והמפעיל יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו עלי פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו 
 הודעה  כאמור1

 
 בטחונות

עם חתימת הסכם זה ימציא המפעיל כתב ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת עירייה  371
וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה1 ₪  2,222. -בסכום השווה ל 

חודשים ממועד חתימת הסכם זה, והמפעיל מתחייב  31הערבות תהא בתוקף לתקופה של 
מפעם לפעם, לפי דרישת העירייה כך שהיא תהא בתוקף עד תום תוקפו של הסכם  להאריכה

זה1 בכל מקרה בו לא יאריך המפעיל את הערבות לפי דרישת העירייה תהא העירייה רשאית 
לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו  על פי הסכם זה  

רייה על פי הסכם זה1 סכום הערבות תהיה צמודה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לעי
 למדד המחירים לצרכן1

  
 כללי

 
עדוניות מכבי אש בדבר המו תפקוד או מתחייב למלא ולקיים כל חוק, תקנה, צו מפעילה 521

או  עדוניות, ולא לעשות ולא להרשות לאחרים לעשות במוהתחזוקתו/או הפעלתה ו/או 
מאן דהו נוחות ל-כל דבר העלול להוות סיכון או מטרד או להזיק או לגרום לאי הבקשר אלי
 1לשכנים בבנין או באיזורובכלל זה 

 
העירייה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל על פי הסכם זה, כל חוב, בין קצוב,  5.1

התחייבות או ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם, 
 חבות אחרת על פי כל דין1 

 
 

ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו למפעיל על  501
 פי הסכם זה1

 
לא ניתן לשנות או לתקן הוראה מבין הוראות הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום בידי  531

 שני הצדדים1



  
הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים מוסכם בין הצדדים כי תנאי  551

במלואו וכי העירייה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 
והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו קודם 

 לחתימתו1
 

ם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות הסכ 541
 ובחתימת שני הצדדים1

 
המפעיל ישא בהוצאות ביול הסכם זה ככל שיידרש וכן בהוצאות ביול מסמכים אחרים  511

 הקשורים או נובעים מהסכם זה1
 

דין בהתדיינות הקשורה עמו הן  תכתובות הצדדים לצורך הסכם זה ולצורך המצאת כתבי בי 591
כל הודעה שנשלחה על ידי שליח או בדואר רשום  במבוא להסכם זה1ת המופיעות הכתובו

שעות לאחר משלוחו או בזמן  90מצד אחד למשנה לכתובת האמורה תיחשב כמגיעה 
 מסירתו על ידי השליח, לפי הענין1

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

 ____________      ____________              __________  ____________ 
 גזבר העירייה אש העירר           חותמת העירייה               המפעיל      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 נספח א'

 אישור  עריכת  ביטוח
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח ב'

 

 ואבטחת מידע  לשמירת סודיות ספק כתב התחייבות 

 

. מספר __________, מרח' __________, ח.פ. הואיל ואני הח"מ, __________, נושא 

 שמשמש כספק לצורף ביצוע שירות של הפעלת פרויקט מסיכון לסיכוי,

 כדלקמן: עיריה נני מצהיר ומתחייב כלפי הה

 

לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש כלשהו ללא הסכמה בכתב 
ל נציג העיריה ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, הן ש

במשך זמן עבודתי אצל העיריה והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, 
 הו/או תוכניותי הלרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה אצל העיריה ו/או הקשור בעסקי

ו/או תהליכי הייצור ו/או תמחור ו/או הצעות מחיר ו/או הצעות למכרזים ו/או  הו/או פעולותי
שיטות גבייה ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיע לידיעתי אגב מילוי 

ועל כל  הו/או גופים המסונפים אלי הו/או גופים הקשורים אלי האצל העיריה עצמ כספקתפקידי 
 1הולקוחותי ה, לרבות ספקיהישות הקשורים ב אדם, גוף או
, מכל סיבה שהיא, לא להשאיר ברשותי כל מסמך ו/או חומר שנמסרו לי או השירותלאחר סיום 

נשוא הסכם זה ולהחזיר מיד, כל מסמך, מכשיר,  שירותהגיעו לרשותי בעקבות ו/או כתוצאה מ
השירות   ו/או להשמיד בתיאום מראש עם נציג העיריה כל  מתןחפץ או חומר כאמור עם סיום 

 מידע שנאסף ו/או נשאר ברשותי1
כל תהליך, פיתוח עתידי, שיטה, שיפור, רעיון, מידע, אשר הגיע אלי ו/או ליישומי ו/או לטיפולי 

, ו/או יובאו לידיעתי, בין עצמאית ובין בקשר ו/או בשיתוף עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין
המלאה והיחידה, לרבות כל זכות, בהווה  הובבעלות עיריה, יהיו שייכים להשירות מתןבתקופת 

 ובעתיד, הנובעת או קשורה או נגזרת מכל הנ"ל1
לי  שנמסרידוע לי כי כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב  

ו/או תהליכי הייצור ו/או תמחור ו/או הצעות  הותיו/או פעול הו/או תוכניותי עיריהו/או הקשור ב
מחיר ו/או הצעות למכרזים ו/או שיטות גבייה ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין 
מקצועי אחר שהגיעו לידיעתי, נמסרו לי בהסתמך על התחייבותי זו, וכן ידוע לי שנזק רב עלול 

 תחייבות זה1באם אפר הוראה מהוראות כתב ה  עיריהלהיגרם ל
מצהיר כי  קראתי את כל החקיקה הרלוונטית, הוראות וההנחיות בעניין שמירת סודיות  הנני

 1., ובכלל זה הוראות  סעיף לעיריהואבטחת מידע החלות עלי במסגרת מתן השירות הניתן 
 -"זהתשע, וכן, תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע, .79. -"אהתשמבחוק הגנת הפרטיות, 

 1הפרטיות להגנת  הרשות הנחיות, כןו, 02.9
מתחייב לפעול בהתאם להנחיות אלה, ובמקרה של ספק ו/או שאלה לעניין היקף החיובים  הנני

ומהותם אני מתחייב לפנות לספק לצורך מתן הנחיות והוראות לעניין זה, ולפעול בהתאם 
 להנחיותיו שיינתנו מפעם לפעם לאלתר1 

 על השירותים מתן לצורך ידי על המועסקים ובדיםהע כל את להחתים מתחייב  הנני
 1זה במסמך המפורטות התחייבויותיי

 כל התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה הינן בלתי חוזרות1
הנני חותם על כתב התחייבות זה מרצוני החופשי, ומאשר כי מובנות לי  אני מאשר ומצהיר כי 

 עצמי על פי כתב התחייבות זה1כל ההגבלות וההתחייבויות שהנני נוטל על 
 
 

 בחתימתי שלהלן אני מתחייב לכל האמור בכתב התחייבות זה:

 

 

 

 : __________ת מורשי החתימהחתימ    תאריך: __________ 


