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 _02/84מכרז מס' _
 עיריית בית שמש

 הזמנת הצעות ומידע כללי
 לאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכון להפעלת ניידת 

 
 

לאיתור וליווי בני ניידת עיריית בית שמש )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות להפעלת           
 בהתאם לתנאים דלהלן: בבית שמש)תעריף ע"פ הנחיות המשרד(  נוער וצעירים במצבי סיכון .

 
 פרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי המכרז.

 
הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז ואשר רשאים להשתתף במכרז ולהגיש        .1

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

           
 .במצבי סיכוןוצעירים נוער ב טיפולוא חלק מעיסוקה הכל/היות המציע עמותה רשומה ש      א.          

 
כלי רכב גדול שהותאם לשמש מקום מפגש עם בני  :כניידת שישמש ברכבמחזיק  המציע       .ב          

 דפי ,טלפון ,קל וכיבוד חמה שתיה ,וכסאות שולחנות הכוללת ישיבה פינת ברכבנוער 
 .נספח ה'(-מך ההפעלהס)כמצורף במבהתאם להנחיות משרד הרווחה ועוד מידע

 
.סיכוןמצבי עירים בצו לבני נוער תוכניות  לפחות בהפעלת לוש שנים של שבעל ניסיון  ג.          

  
  
  בשלוש השנים האחרונות. ₪ 0,222,222של לפחות ממוצע בעל מחזור כספי  ד. 

 
 –תשלומים  –אמצעות אתר העירייה )לשונית אגף הגבייה יתן לרכוש את מסמכי המכרז בנ       .0

בשום מקרה ונסיבות  וש"ח(, אשר לא יוחזר ₪022 )  חמש מאותתמורת סך של מכרזים( 
 לרוכש.

 
ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה, כולל        .3

ערבות בנקאית, תוגש במעטפה המצורפת למסמכי המכרז בשני עותקים לפחות, כאשר 
ם הדרושים על פי ההזמנה לקבל הצעות המעטפה תהיה סגורה היטב וכוללת את כל המסמכי

במשרד סמנכ"ל העירייה,  18:44בשעה  12/11/84את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום 
, במסירה ידנית בלבד. מעטפת 3קומה   C, קניון נעימי בניין 8דרך רבין בעיריית בית שמש, 

 לא תתקבל. –הצעה אשר תוגש לאחר המועד הנ"ל 
 
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז, ואשר       .8

, ואשר יצרפו להצעתם, בעת הגשתה, את כל לעיל 1מתקיימים בהם התנאים כמפורט בסעיף 
 המסמכים להלן:

 
ו/או כנגד מי הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה לא הוגש כנגדו       א.          

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

 מור.ו/או עלול להיות מוגש כא
 

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

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

 .1791 –פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 
 

 מרשם העמותות על ניהול תקין.אישור        ד.          
 

ימה בשמו של אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החת        .ה          
 ע.יהמצ
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 0219-0217של העמותה בשנים הממוצע אישור רו"ח המאשר כי היקף המחזור הכספי   ו. 

  ₪ 0,222,222לא נופל מסך של 
 

 העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע הינו  תאגיד.      ז.          
 

העתק חתום של טיוטת ההסכם על כל נספחיו המצורפת לדף הזמנת הצעות זה. העתק       ח.          
טיוטת ההסכם יהיה חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חומת 

 המציע.
 

– ערבות בנקאית בלתי מסוייגת )אוטונומית( לטובת עיריית בית שמש )להלן: "הערבות"     ט.          
₪ על סך עשרת אלפים הערבות תהיה  1/1/01עד ליום רבות תהיה בתוקף (. הענספח ב'

ותיועד להבטחת קיום ההצעה וקיום תנאי המכרז. למען הסר ספק, יודגש ₪(,  12,222)
 כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק.

ר אליו חזרה בדואר רשום בהקדם לאחר סיום ערבות מציע אשר לא יזכה במרכז, תשוג                    
 הליכי המכרז, לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

ערבות מציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי העירייה, עד להפקדת ערבות ביצוע חדשה                    
כמפורט בטיוטת ההסכם ובנספח התנאים המיוחדים. גזבר העירייה יהיה רשאי על פי 

דעתו הבלעדי והמוחלט, לדרוש את הארכת תוקף הערבות של המציע הזוכה שיקול 
 לתקופות נוספות בהתאם לצורך.

 
למטרות העמותה, המציע הוא עמותה בתחום טיפול בילדים ואו נוער אישור כי בהתאם       י.          

 במצבי סיכון.
  

 לעיל.אישורים והמלצות המאשרים את ניסיון המציע כמפורט      א.י 
  

 קבלה בגין מלוא התשלום עבור רכישת המכרז. יב.         
 

 הצהרה בדבר העדר קירבה משפחית בנוסח המצ"ב כנספח ג'. יג. 
 
למען הסר כל ספק, יודגש כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף       .0

לעיל, תהיה  8לעיל, ו/או לא יגיש במעטפת המכרז את כל המסמכים המפורטים בסעיף  1
 העירייה רשאית לפסול את הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה.

 
, כאשר המעטפה תהיה בשני עותקים לפחותההצעה על כל נספחיה תוגש במעטפה הרצ"ב        .1

לעיל ההצעה וכל המסמכים  8 –ו  0ים סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים כמפורט בסעיפ
 הנספחים לה יהיו מודפסים בלבד.

 
 .בוא הודעה נפרדתמעטפות ההצעה תעל מועד פתיחת        .9
 
 העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.       .4
 
סמך כפי שתמצא לנכון, העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להציג בפניה כל מידע או מ     .7

לרבות פירוט נוסף של ניסיונו ועבודות דומות שבוצעו על ידו. מציע אשר לא יענה לכל דרישה 
 כאמור במלואה, תהיה העירייה רשאית לפסול את הצעתו.

 
 אמות המידה לפיהן ייבחר הזוכה הינם:    .12

 כנספח ד'. ניקוד בהתאם למסמך עקרונות הניקוד המצ"ב  -40%         
 .התרשמות כללית -10% 

  
העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לגורמים שקיבלו שירותים מהמציע,  .11

בין אם צוינו בהצעה ובין אם לאו, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם 
 ממנו.

 
, )להלן: 0211 -רזים( )תיקון( התשע"ועל מציע העונה על הדרישות של תקנות העיריות )מכ  .10

"התיקון לתקנות העיריות )מכרזים("(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת 
ההצעה, אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעות המונחים: "עסק"; "עסק 

(. 1770-תשנ"בב' לחוק חובת המכרזים, ה0בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 
על פי התיקון לתקנות העיריות )מכרזים(, במקרה בו מצאה הועדה כי יש להמליץ באותה 
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מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הועדה על ההצעה 
 האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, "אישור" ו "תצהיר.

 
 

 תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה, יידרש:המציע שהצעתו     .13
 

מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו במכרז, על ההסכם  שבעה ימיםלחתום, תוך      א.          
לביצוע העבודה, ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך החתימה על 

 ההסכם וביצועו.
 

להפקיד ערבות בנקאית )בלתי מסוייגת( לפקודת העירייה כמפורט בהסכם, וזאת לצורך      ב.          
הבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם. עם קבלת ערבות זו לשביעות רצונו המלאה 

 לעיל..ט 8וחזר ערבות המכרז הנזכרת בסעיף של גזבר העירייה, ת
 

מור בס"ק א' לעיל ו/או לא המציא ערבות ביצוע לא חתם המציע הזוכה על ההסכם כא      ג.          
כמפורט בס"ק ב' לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז הנזכרת בסעיף 

לעיל ו/או למסור את ביצוע העבודות לאחר, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של  .ט8
 העירייה על פי תנאי מכרז זה, על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

 
ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  העדרלחתום על תצהיר  ד. 

וכן למסור פירוט  )חוזר המנכ"ל מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים( 0/0211
מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות המשרד או התאגיד בו הוא מועסק, 

שות המקומית או עובדיה, הועדה המקומית אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הר
לתכנון ובניה או תאגיד מקומי, לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן לפרט ולציין כל ענין 
אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד עניינים כאמור. מובהר כי בהתאם לנוהל 

של חשש זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ"ש העירייה וכי במקרה 
לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצעות הסדר ניגוד עניינים, תבוטל זכייתו של 

 המשתתף במכרז.
 

המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו,       .18
וי הנובעים בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו/או ממילוי או אי מיל

התחייבויותיו על פי טיוטת ההסכם ומסמך הצעה זה על כל נספחיהם. האמור לעיל יחול הן 
לגבי כל צד שלישי שהוא, והן לגבי העירייה ומועסקיה, ו/או כל הפועלים מטעמה. האמור לעיל 

 יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש.
 

בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים  כל האמור במסמך זה אין     .10
ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה, הקבועים בטיוטת ההסכם המצורפת 

 למסמך זה על כל נספחיה ו/או בכל דין.
 

 בכבוד רב,          
 

 ד"ר עליזה בלוך          
 ראש עיריית בית שמש          
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 נספח א'
 
 

לאיתור וליווי בני נוער וצעירים  ניידת עלתתנאים כלליים להפ
  במצבי סיכון

 
   

 _02/84מכרז פומבי מס'  _ 
  

 בתנאים כלליים אלה יפורשו המונחים הבאים כדלקמן:

 

 שמש -עיריית בית -יה" י"העיר

 מי שהצעתו תתקבל ותאושר כדין על ידי העיריה. -"המפעיל" 

 

-)מסמך הפעלה והרווחה העבודה משרד להנחיות כפוף זה במסמך האמור כל :הערה

 .שיגברו הן המשרד הנחיות, בהוראות שינוי או סתירה של מקרה ובכלנספח ה'( 

 

 הגדרה

 

 ותכלול ,המקומיות ברשות שתופעללאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכון  ניידת

מענים מיידיים בשטח . הצוות יספק ומתנדבים מקצועיים עובדיםשל  משולב צוות

 זירות ליליותיצאו אל  הנוערבמצבי סיכון, מצוקה וניתוק. עובדי  וצעיריםלמתבגרים 

 ותיווך לליווי הזקוקים, נוער אתרבמטרה ל ,בני הנוער עם קשר ויצרו יפגשו, פעילות

  .נורמטיבי באופן יתפקדו הנוער בני שבו תהליך לחולל במטרה, בקהילה טיפול לגורמי

 

 אוכלוסיית היעד .1
 

 באופן -המשוטטים או נמצאים ברחוב  סיכון שוניםובמצבי תפקוד  ,וצעירים בני נוער

מתמודדים עם קשיים האופייניים ה מתפקדיםנוער -הן לבניותאם מהשרות הניתן  .קבוע

נוער השרויים במצבי משבר -והן לבני ,לגיל ההתבגרות וזקוקים לשירותי ייעוץ ותמיכה

  קשים או במצבי ניתוק ועזובה שונים.

 

 מטרות .0

 והערכה ראשונית של מצב האוכלוסייה. בינאישי קשר יצירתאיתור אוכלוסיית היעד,  0.1

 .משבר מצבי/ דחופים לצרכים מידיים מענים מתן 0.0
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ולשרות מתבגרים חיבור של אוכלוסיית נערות ונערים עם  שרותי הטיפול בקהילה /  0.3

 צעירות וצעירים במשרד הרווחה.

 
 :עקרונות פעולה מנחים .3
 

רחוב הצוות מתמחה בעבודת תפיסת העבודה היא שאל הרחוב צריך להגיע כצוות ולא אדם בודד. 

המתנדבים משמשים חוליה מקשרת בין הממסד   .עם נוער בסיכון ומלווה בהדרכה מקצועית

את הריחוק ביניהם, להגביר אמון הנערים ביכולת לשינוי לקהילה, ובכך הם עשויים לצמצם 

   ולתרום למתן שירות נגיש יותר.

 

ל בני נוער ומתבגרים הנמצאים ( ש reaching out)שוג יי -בחירת זירה/מרחב פעולה 3.1
 ממסגרות פורמאליות, ניתוק ומשבר וכן נוער חסר קורת גג. רהיבתהליך נש

 
רת אמון הידברות שיחה בגובה העיניים וקבלה ללא יתוך יצ יצירת קשר עם בני הנוער,  3.0

 תנאי.
 

 נה(י)מזון, שמיכות הגי מתן מענה מידי לצרכים בסיסים  3.3

ון כללי או יהפנייה למקום לינה, הפנייה , או הסעה למ התערבות בשעת משבר)  3.8
 פסיכיאטרי, הזמנת אמבולנס, חובת דיווח, שיחה אשית וכל התערבות אחרת.

תיווך לשירותים הקיימים בקהילה המקומית)קידום נוער, מש"ח, מוסדות חינוך,   3.0
, תם)פנימיוימקומות תעסוקה, קורת גג. ( יש מקרם שהתיווך יעשה למענים ארצי

 .הוסטלים ומסגרות טיפול שונות(
 יצירת קשר משמעותי ע"י הקשבה, הכלה, יעוץ , הכוונה מתן מידע והדרכה.  3.1

 
 .ני נוער ותוכניות השיקום והטיפוללאורך זמן אחר ב מעקב  3.9

 
 איסוף מידע ומיפוי הבעיות הקיימות אצל בני נוער לשם פיתוח מענים למען קדום בני  3.4

 הנוער ויצירת שינוי חברתי.
 
 
 פעילות הניידת .0
 

הפעלה  בשבוע על פי התעריף שמצוין במודל  לילות 2 לפי יהיה התקציבי המודל -התכנית היקף
₪  142,222נספח ה( ובלבד שלא יעלה על סכום של ראו ) של משרד הרווחה"ניידת כתובת רחוב" 

  מתקציב התוכנית הלאומית.  
 

 התקציבי המודל הנחיות את לעדכן,  לעת מעת ,רשאי המשרד כי בזאת מובהר ספק הסר למען

הצדדים  בין היחסים על יחול, כאמורן, עדכו וכל, ידו על שנקבעו תעריפים את או/ו לעירייה
 ויחייב את המציע ובלבד שהעירייה אכן תתוקצב בהתאם.

 

 הדרכת צוות: .5
 

עם ניסיון   על ידי אנשי מקצוע  הניידתהמפעיל לספק הדרכה אחת לשבועיים לצוות  באחריות

 רלוונטי.

 

 ות:יתקציב ועלו .6
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 רכב.הלהשתמש בכספי התוכנית לצורך מימון ספק את הניידת. אין באחריות הגוף המפעיל ל 
 

 

 :סודיות ויתור .7
 

 וכל הבא מטעמו, ישמרו על פרטיות וסודיות שלוחיומתחייב בזאת, כי הוא, עובדיו ,  המפעיל

בכל מידע ש'קשור  וכן, בנידת שיטופלו, הנוער בני עם בקשר אליהם שיגע מידע לכל בקשר מלאה

,  שהיא דרך בכל לידיהם עישהג העירייהלרכוש , לקניין, למתקנים, לתוכניות וכיו"ב , של 

אליו/או שיימסר לו עקב או במשך מתן השירותים על פי חוזה  שיחשףבמישרין או בעקיפין ו/או 

 יצרכ, לרבות  זה.  המפעיל או מי מטעמו אינם רשאים להציג את נתוני המידע בפני כל גורם שהוא

 מוגבלת בלתי לתקופה הינן אלה התחייבויותשיווק עצמי ללא הסכמת העירייה, בכתב ומראש. 

 .שהיא סיבה מכל, זה בחוזה ההתקשרות סיום לאחר גם בתוקף ותעמודנה

 

 מעקב ובקרה .2
 

 . המטעם אגף הרווחה בעיריי  רפרנטיתובקרה יעשה ע"י  מעקב

 
   
 והגשת דוחות היגוי וועדות .2
 

  בשנה פעמיים היגוי וועדות אגף הרווחה והגוף המפעיל ייקימו   7.1
 .ההפעלה סמךעל פי הקבוע במ היהי וועדת ההיגוי  הרכב   7.0
של הניידת שתופעל על ידו, במסגרת מתן השירותים  פעילות יומן לנהל מתחייב המפעיל  7.3

 (.היומן)להל: הניידת של הפעילות תיעודלצורך 
: מספר בני נוער להלן המפורט פי על פעילות כל ביומן לתעד מתחייב המפעיל   7.8

 .ומשךתוכן -ניתנוש, הסיוע/ההתערבויות הניידתשהגיעו/אותרו על ידי 
לכל נער/ה שיפנו יפתח תיק טיפולים אישי, שיכלול את הפרטים הבאים: כרטיס פרטים   7.0

 אישיים וסוג ההפניה המומלצת לשירותים בקהילה. 
 העתק וכן הניידת לפעילות ביחס מפורט"ח דו,  לרבעון אחת לרפרנט יעביר המפעיל   7.1

 .היומן   רישום של חתום
בתום כל שנת פעילות יגיש המפעיל לרפרנט, דו"ח שנתי מפורט ביחס לפעילות הניידת,   7.9

בנוסח שיקבע על ידי הרפרנט, הכולל פרטי הפעילות של הניידת בשנה החולפת לרבות 
 של סוג כולל, הפניות מספר, הניידת די על/טופלו שפנו הנוער בני  מספר: הבאיםם הפרטי
של פעילויות הניידת והפעלת  ותוצאות תפוקות, שבוצעו יותסוג ואופי הפעילו הפניות

 התוכנית. 
 
 

 היקף אחריות המפעיל: .14
 

 ההפעלה כולה באחריות המפעיל ועל חשבונו הוא ותתבצע כדלהלן:
)טסט, הרכבשא בכל ההוצאות ייורכב שישמש כניידת   רכישתיהיה אחראי למפעיל ה 12.1

דלק וטיפולים(המפעיל יישא בכל ההוצאות שקשורות להפעלת  שוטף–ביטוחים, אחזקת רכב 
 . ציוד, כיבוד  -המרחב

 
וביטוח צד ג'. העיריה תהיה   רכזהמפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי הולם עבור הצוות שפועל במ 12.0

 מוטבת עפ"י הפוליסה והיא תכלול סעיף בגין  אחריות צולבת.  
 

יה ובלבד שלא יהיה בכך משום י, שלא באמצעות העירתוכניותלהפעיל  הרשותבידי המפעיל  12.3
 ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי המכרז וההסכם.
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 נוספים , המופעלים על ידו, על מנת למנוע ניגוד עניינים.יה על שירותים יהמפעיל יודיע לעיר 12.8
 

, /צעיריםהנעריםהמפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות  12.0
 מידע להעביר מתחייב המפעיל. אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין

 .הרווחה אגף מטעם הניידת על האחראי לרפרנט רלוונטי
 

 ניידתהמפעיל מצהיר בזאת כי הוא רואה עצמו בעל כישורים וניסיון מתאימים להפעלת   12.1
 כאמור בהוראה זו.לאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכון 

 
 

 קופת ההפעלה:ת .11
 

"תקופת ההפעלה"(.       -חודש )להלן  08רשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא לתקופה של  11.1
בדבר  מהעירייהיום ממועד קבלת המפעיל הודעה  32תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף 

 אשר זכה במכרז בהפעלתם או לפי תאריך עליו תחליט העירייה. רכזהמ
 

 העירייה, כלשהי חובה העירייה על להטיל ומבלי, יללע א קטן ףלי לגרוע מהאמור בסעימב   11.0
 לתקופה עד וזאת פעם בכל חודש 10  של נוספות לתקופות ההפעלה רשות את להאריך רשאית
 תקופת תום לפני מחודש יאוחר לא, למפעיל בכתב כך על שתודיע ובלבד שנים חמש של כוללת

 .ההפעלה
 

 חוזה.וה מכרזההפעלה המוארכת יחולו תנאי ה בתקופת  11.3
 

למרות האמור לעיל, רשאית העיריה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את החוזה לידי גמר בכל   11.8
יום מראש. השתמשה העיריה בזכותה זו, לא  12 -עת, בהודעה למפעיל בכתב, שלא תפחת מ

 תהא חייבת לשלם למפעיל כל  פיצוי שהוא עבור הבאת החוזה לסיומו.
 

 כח אדם .18
 

 כוח אדם תעשה בהתאם למסמך הפעלה בתוכנית " ניידת כתובת רחוב")נספח ה( .העסקת  

 

 התמורה: .13
 

הפעלה  בשבוע על פי התעריף שמצוין במודל  לילות 2 לפי יהיה התקציבי המודל -התכנית היקף
₪  142,222נספח ה( ובלבד שלא יעלה על סכום של ראו ) של משרד הרווחה"ניידת כתובת רחוב" 

  מתקציב התוכנית הלאומית.  
 

 התקציבי המודל הנחיות את לעדכן,  לעת מעת ,רשאי המשרד כי בזאת מובהר ספק הסר למען

הצדדים  בין היחסים על יחול, כאמורן, עדכו וכל, ידו על שנקבעו תעריפים את או/ו לעירייה
 שהעירייה אכן תתוקצב בהתאם.ויחייב את המציע ובלבד 

 
 

 שונות: .10
 

מפעיל יגיש לעירייה לכל הפחות פעם בשנה דוחות ביצוע מפורטים. מבלי לגרוע מהאמור ה 18.1
מובהר כי בסמכות העירייה לדרוש בתדירות גבוה יותר דוחות ביצוע וכן לדרוש כל נתון או מידע 

 יום מיום הדרישה. 18לעירייה בתוך  בנוגע להפעלה, לדוחות או לכל נתון בהם והמפעיל יגישם
 

המפעיל יהיה אחראי וידאג לכך שכל פרסום בנוגע לתוכנית יציין כי מדובר בפרויקט המבוצע על  18.0
כמו כן יציב המפעיל בפתח המועדונית שלט  ידי העמותה עבור עיריית בית שמש ובמימונה.

 בנוסח האמור.
 

 בפתח המסגרת עם תוכן כמצוין למעלה יש להציב שלט -במידה ומדובר במסגרת 18.3
 

 והיא תאושר מראש על ידי אגף הרווחה. תכנית עבודה שנתיתהמפעיל יגיש בכל שנה  18.8
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 ספח ב'נ
 

 נוסח ערבות בנקאית 
 

 
 לכבוד

 עירית בית שמש
 בנין העירייה

 בית שמש
 
 

 ג.א.נ.
 

 כתב ערבותהנדון: 
 
 

 עשרת"ח )במלים: ש 12,222 של הסכום בגבול סכום כל לסילוק כלפיכם בזאת ערבים הננו
 מאת לכם להגיע העשוי או המגיע"( הערבות( )להלן: "סכום ₪ אלפים

________________,  מיום למכרז בקשר______________________ )להלן: "המציע"( 
 .כלפיכם המציע התחייבויות כל להבטחת וזאת, ניידת לאיתור ולליווי בני נוער להפעלת

 
ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  סכום

המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב 
, שהינו המדד הידוע 10/7/02 ביום פורסם אשר, 0202 אוגוסט חודשההצמדה הינו מדד 

 במועד מתן ערבות זו. 
 

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

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

 
ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב  1/1/01זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות

 לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.
 

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות
 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
 

_________________          ____________________      ____________________ 
                  חתימת הקבלן                              כתובת הבנק                           שם הבנק               
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 'גנספח 

 לכבוד

 בית שמשעיריית 

 

 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 

 

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

 

 :מאלה אחד על נמנה אינני .א

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 אחראי בתאגיד. 

 

 בעסקה או בחוזה התקשרות האוסרות העיריות פקודה הוראות לי ידועים כי מצהיר הנני .ב

 בפקודה הקבועות ההוראות את וכן לעיל' א בסעיף כאמור מועצה חבר לבין העירייה בין

 וכן, לעיל' א בסעיף המנויים אחד לבין העירייה שבין בחוזה התקשרות על איסור לגבי

 של במקרה, הפקודה הוראות על שעובר למי הצפויה הפלילית לסנקציה בנוסף כי לי ידוע

 ידי על לביטול החוזה ניתן, לעיל כאמור העירייה פקודת להוראות בניגוד חוזה כריתת

 להחזיר חייבת העירייה תהיה לא ומשבוטל השר החלטת פי על או החלטתה פי על העירייה

 .שקיבלה מה של שוויו את לשלם ולא החוזה פי על שקיבלה מה את

 

 כאמור להצהרתי הקשור בכל כלשהו שינוי יחול אם כי ומתחייב מצהיר הנני כן כמו .ג

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

 

 
 
 
 
 
 

 

_________                                                                                  ________________ 

 מציעחתימה וחותמת ה                                                                                         תאריך  
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 'דנספח 

 אמות מידה לבחינת ההצעות
 הצעת המציע הערות ניקוד מדדים

 5סיון רצוף לפחות ני(1

ליווי כניות שנים בהפעלת ת

טיפול לבני נוער וצעירים ו

 מספר שנים(: )בסיכון

ניסיון המציע בהפעלת 

טיפוליות  -חינוכיותכניות ת

במצבי וצעירים נוער ל

 .סיכון

 נקודות 12מקסימום 

 נק' 0-שנים ברצף  3-1

 0 –שנים ברצף  1-12

 נק'

 12 –שנים ויותר  12

 נק'

יש לפרט את מספר 

 כנית. השנים לכל ת

 

ליווי ניסיון המציע (0

וצעירים נוער בטיפול ו

מצבי סיכון באמצעות ב

 -איתורהפעלת מסגרות 

המוכרת ע"י משרד  טיפול 

הרווחה והשירותים 

  החברתיים.

 נק' 12מקסימום 

 נק' 0 –מסגרות  0עד 

 0 –מסגרות  4עד  0

 נק'

 12–מסגרות  4מעל 

 נק'

 

יש לפרט את שמות 

המועדוניות ומשך 

ההפעלה הרצוף 

 שלהן.

 

תוספת אחוזי משרה (3
ז היום לבעלי רכבמ

 תפקידים 

 נק': 10סה"כ 

 0 - 12%תוספת של 

 נק'

 - 12-02%תוספת של  

 נק' 12

 - 02%תוספת של מעל 

 נק' 10

צבירה מקסימלית 

 נק'. 10בסעיף זה 

על המציע לצרף 

תצהיר של 

המוסמכים מטעמו 

חתום ע"י עו"ד ובו 

מפורט אילו אחוזי 

משרה ייתן לאילו 

 בעלי תפקידים.

 

עם הניידת פהדרכת צוות (8

בשבוע )ולא רק פעם 

 בשבועיים(

על המציע לצרף  נק' 12

תצהיר של 

המוסמכים מטעמו 

חתום ע"י עו"ד ובו 

מתחייב הוא 

להדרכה פעם בשבוע 

 במהלך כל השנה.

 

( הכשרה מקצועית לצוות 5

 הניידת

 נק' 12סה"כ 

 

על המציע לצרף 

תצהיר של 

המוסמכים מטעמו 
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חתום ע"י עו"ד ובו 

לתכנית הוא מתחייב 

  ההכשרה 

(התוכנית המוצעת 6

בהתייחס לתפיסה 

המקצועית אודות 

אוכלוסיית היעד ותכנים 

 רלוונטיים

 נק' 02מקסימום 

תפיסה מקצועית 

וצעירים  נוערבטיפול ב

 12עד  -במצבי סיכון

 נק' 

התכנים הרלוונטיים 

 נק' 12עד  -המוצעים

על המציע לצרף נייר 

עמדה הכולל: 

תפיסות מקצועיות 

עדכניות לטיפול 

 בנוער וצעירים 

במצבי סיכון 

ותוכנית מפורטת 

לכל מרכיבי 

 הפעילות במרכז

 

   נק' 12מקסימום  המלצות( 7

   ודותנק 10 ( התרשמות כללית2

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

 תהווה הפרה של ההסכם בין הצדדים.
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 'ה נספח
 

 "מסמך הפעלה בתכנית "ניידת כתובת רחוב

  : שותפים

 השרות לנוער צעירות וצעירים  –משרד הרווחה 

 רשויות מקומיות 

 גוף מפעיל

 

 ראציונל

 

מערך ניידות הרחוב מספק מענים מיידים בשטח לנוער צעירות וצעירים נערות ונערים במצבי מצוקה וניתוק. 

עמם קשר  צוותי הניידות יוצאים אל זירות הפעילות הליליות, פוגשים שם את בני הנוער ומבקשים ליצור

רותים וגורמי הטיפול המתאימים בקהילות. יראשוני ולרכוש את אמונם, זאת במטרה לקרב אליהם את הש

פעולה זו נועדה לאפשר לבני הנוער להתחיל בתהליך שיקומי ולחזור למסלול חיים במסגרות נורמטיביות 

ון ומחסה. צוותי הניידות תוך מז ,תומכות ומותאמות. צוות הניידת מסייע לבני הנוער בהשגת טיפול רפואי

ניידות כתובת  .יישוג וזאת לצד הפעלת זירות פעילות קבועות –תאום עם גורמי הטיפול מבצעים איתור פעיל 

נות לחרחוב הינן כלי רכב שהותאמו לשמש בסיס למפגש אישי עם בני הנוער. ברכב פינת ישיבה הכוללת שו

ידע ועוד. צוותי הניידות מורכבים מאנשי מקצוע, עו"ס ומתנדבים וכסאות, שתיה חמה וכיבוד קל, טלפון, דפי מ

 .המעניקים סיוע תוך מפגש פתוח ולא פורמלי
 

 היעד אוכלוסיית
 

,המשוטטים ברחובות בשעות הלילה ומתמודדים עם בעיות גיל  13-25בני נוער וצעירים, בין הגילאים 

השווים, לצד חוסר נגישות או אכזבה מגורמים ההתבגרות, אי יציבות בתא המשפחתי, יחסים עם קבוצת 

 .ממסדיים, ו/או מידה של חוסר אמון כלפי עולם המבוגרים-טיפוליים
 

 בהדגשים בפעילות ניידת רחו

 

התערבות  ,מיפוי צרכים, איתור, יצירת קשר לטווח קצר ולטווח רחוק, סיוע אישי –פעילות הניידת כוללת 

ן: הפניה לקורת גג, סיוע אינסטרומנטלי, תיווך וליווי בני נוער לשרותי ם כגויבשעת חרום ומתן צרכים קיומי

ניידת כתובת רחוב וצוותה מהווים גורם לא פורמלי בעל נגישות פיזית לבני  –דפוסי פעילות הניידת  .טיפול

 .נוער בסיכון ומהווים מסגרת לסיוע בסיסי
 

 המקומיות והגוף המפעיל יעדי שיתוף הפעולה בין שרות נוער צעירות וצעירים הרשות

 

 בת המענים ושיפור איכותם בטיפול בנערים ונערות מנותקיםהרח.  

  יצירת רצף טיפולי בן שרות נוער צעירות וצעירים במשרד הרווחה וניידות כתובת רחוב שיופעלו כמערכת

 .מתואמת ומשלימה

  פול בנערים ונערותמתן מענים בתחומי: מניעה, איתור, סיוע אישי, תיווך, ליווי וטי. 

   הגדלת מספר הנערים והנערות אשר  –הרחבת תפוקות ותוצאות הטיפול המשולבת בבני נוער מנותקים

 .שוקמו ושולבו במסגרת נורמטיבית
 

 םחלוקת תחומי האחריות במיז

  : גוף מפעיל 

איסוף מידע ומיפוי צרכים כולל.  

 איתור של נערה ונער המצויים במצב סיכון ובמצוקה, מתן סיוע אישי וחומרי וייעוץ על ידי צוות  – יישוג

  .הכשרת עובדים ומתנדבים בתחום עבודת הרחוב  .ניידות כתובת רחוב
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  הפנית בני נוער, צעירות וצעירים שאותרו במסגרת עבודת ניידת כתובת רחוב, לשרותים מתאימים

  .ראשוני של בני נוער, צעירות וצעירים במהלך ההפניה אל השירותים המתאימים בקהילהליווי   .בקהילה
 ם(סיוע מיידי (התערבות בשעת משבר) לבני נוער, צעירות וצעירי

   יבוצע ע"י עו"ס ניידת כתובת רחוב. חלק  –מתן אבחון וטיפול סוציאלי כולל בצרכיהם של נערות ונערים

  .נט נוער צעירות וצעירים ברווחהמהאוכולוסייה יופנה לרפר

 מתן דיווח רבעוני כתוב לשותפים בתוכנית על בסיס הצגת נתונים וסוגי ההתערבות 

   מצופה כי תפוקות ותוצאות יוצגו ויתועדו על ידי הגוף המפעיל בסוף שנת פעילות ויכללו את סך הנתונים

ור נערים ונערות, מספר הפניות של בני נוער בהתייחס לסוגי פניות של נערים ונערות לניידת, אופן אית

 .לשירות נוער צעירות וצעירים, פעילות שבוצעה, תפוקות ותוצאות של התערבות צוותי ניידות כתובת רחוב

 

 תהרשות המקומי

 

.   ייעוד רפרנט אשר ישמש כאיש קשר לכל הקשור לפעילות ניידת כתובת רחוב ברשות.  

 יהיה זמין במידת האפשר לפניות של צוותי ניידות כתובת רחוב בכל הנוגע  רפרנט נוער צעירות וצעירים

 רחוב. לצורך בהתייעצות ודיון במקרים פרטניים של בני נוער שאותרו על ידי ניידת כתובת

  תבוצע פניה של עו"ס השרות לנוער צעירות וצעירים לעובדי הרחוב בניידת ולעו"ס הניידת לשם סיוע

 .י הטיפול עם נוער צעירות וצעירים המוכרים לשרותי הטיפול ואשר נותק עימם הקשראיתור והבניית קשר

 

 פיקוח משרד הרווחה והשרות לנוער צעירות וצעירים על ניידות כתובת רחוב

 

  מפקח השרות לנוער צעירות וצעירים יבצע בקרה ופיקוח מקצועי על פעילות הניידת ביישובים ובמחלקות
  .המצויים בתחום אחריות המפקחלשירותים חברתיים 

  ,המפקח יהיה רשאי לבצע פעולה זו במקביל לביקורי פיקוח שוטפים ביחידות נוער צעירות וצעירים

במסגרת זו יפגוש את מנהל ניידת כתובת רחוב ביישוב במשותף עם רכז תחום נוער צעירות וצעירים. 

 .ם המשרדהעמותה מתחייבת לשתף פעולה באופן מלא עם המפקחים מטע

   במקרים של אירועים ובעיות הקשורים בתחום השירות שנותנת הניידת קיימת חובת דיווח מיידית למשרד
  .באמצעות מפקח מטעם המשרד

  ככלל הגוף המפעיל יאפשר למפקח השירות לנוער צעירות וצעירים (נציג משרד הרווחה) לבקר את

  .חתמה עליו עם משרד הרווחההפעילות ולפקח על ביצוע מפרט המכרז והחוזה ש

 אחת שובית ביחד עם גורמי רווחה מהרשות המקומית וצוות ניידות כתובתיעדת היגוי יוהשתתפות בו 
 .חודשים לשלושה

 

 ניידת כתובת רחוב –תהליכי העבודה 

 

 בן  צוות וועדת ההיגוי מתווה את דרכי הפעולה של ניידת כתובת רחוב בכפוף למסמך דפוסי שיתוף פעולה

 .השרות לנוער צעירות וצעירים, הרשות והגוף המפעיל

  גורמי  ,)שובית בהשתתפות מפקח שרות נוער צעירות וצעירים (נערים ונערותיתתקיים ועדת היגוי י
חודשים. במסגרת הוועדה תתבצע  3-רווחה, צוות ניידות כתובת רחוב וגורמים רלוונטיים ברשות, אחת ל

פן תהליכי העבודה המשותפים. ההערכה תעשה על בסיס תיעוד הצגת נתונים, הערכת פעילות הניידת ואו

 ..הצגת סוגי ההתערבות. דיווח יועבר למטה שירות נוער צעירות וצעירים

   זירת הפעולה של ניידות כתובת רחוב תקבע על ידי צוות וועדת ההיגוי בהתאם לצרכים שעולים ברשות

יך קביעת מיקום הזירות תתקיים ישיבה של דרג הפיקוח המחוזי מול המקומית. והיה ותהיה אי הסכמה בתהל

  .החלטה תתקבל עד חודש ימים .מנהל במטה עבודת רחוב וניידות בגוף המפעיל לפיתרון הסוגיה

  תבוצע הערכת ההתערבות הטיפולית המשותפת ותיעודה וזאת במפגש אחת לחודש של צוותי נוער צעירות
 :ובת רחוב ועו"ס ניידת. ההערכה תכלולוצעירים, מנהל ניידת כת

  הערכת תהליך האיתור, דפוסי התיווך של הנערים למסגרות טיפוליות, בדיקת הסטטוס הטיפולי של

  .הנערים והמשך תהליך ההתערבות הטיפולית
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  צוות ניידת כתובת רחוב יפנה ויתווך נערים ונערות שאיתר לעו"ס הניידת ו/או לרפרנט נוער צעירות

משפחתי, טיפול  ,עירים לשם אבחון ראשוני, בהמשך יקבעו ע"י העו"ס צרכי ההתערבות (טיפול פרטניוצ

  .קצר מועד) או הפניה לגורמי טיפול נוספים

 חודשים לשם הערכת הפעילות הכוללת של עבודת הניידות 3-ועדת היגוי ארצית תתכנס אחת ל. 

 

 102/1/מחירי  מודל הפעלה נידת רחוב , פורמט לתקציבאים

 

עלות חודשית למודל כולל תנאים סוציאלים  היקפי משרה שם תעריף

 בשכר ומע"מ בהוצאות

 אגף תקון ונוער מנותק  אגף

 טיפול במתבגרים צעירות וצעירים  יחידה אחראית

 בורייצ  פרטי/ציבורי

 מועדון מרכז קהילתי  סוג מסגרת

 1  סך מושמים

   כח אדם

 1,832.11 0./26 מדריך ק

   מטפל לילה א

 2,763.67 26022 עובד סוציאלי

 2,111.81 0./26 רכז חינוך

 0196.2,. 260.2 סה"כ

   הוצאות אחזקה

 1//,/  סה"כ הוצאות רכב לפי פירוט

 373  דלק

 298  ביטוחים ורישוי

 447  טיפולים ותיקונים

 251  לאור–מזון 

 96  ביגוד

 ..4,/  סה"כ הוצאות אחזקה

סה"כ תעריף 

ללילה אחד 

 לניידת

 
3,2.. 

 

 

 מפקח ארצי, השירות לנוער צעירות וצעירים –לולו -נסים בן : כתב
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 נספח ו:
 הסכם

 
 

 8484שנערך ונחתם בבית שמש ביום _____ בחודש ______, 
 

 בין:
 עיריית בית שמש

 בית שמש 0ת.ד. 
 )להלן: "העירייה"(

 מצד אחד        
 

 לבין:
 עמותת ____________
 ע.ר  ______________
 רח' ______________

 )להלן: "המפעיל"( 
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ניידת לאיתור וליווי בני נוער הפעלת   - 02/84והעמותה הינה זוכה במרכז פומבי מס'   הואיל
 ;"(ניידת)להלן: "ה    וצעירים במצבי סיכון

 
ניידת לאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכון וברצון העירייה למסור את הפעלת  והואיל

למפעיל בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה, והמפעיל מעונין להפעיל את 
 המועדוניות בתנאים כאמור;

 
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה כדלקמן:

 
 מבוא, נספחים והוראות התע"ס

ספחים להסכם, כל מסמכי המכרז לרבות התנאים הכללים והנחיות משרד המבוא, הנ .1
 העבודה, הרווחה   והשירותים החברתיים הרלוונטיות מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 
   

 הצהרות המפעיל
התנאים  המפעיל מצהיר כי קרא את כל מסמכי החוזה וכי ידועים וברורים לו לאשורם .2

והדרישות שבהם, וכי יש לו היכולות, הידע, האמצעים, וכוח האדם  המתאים לקיימם 
 ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

 
המפעיל מצהיר כי היינו עמותה רשומה כדין, כי אין ולא עומדים כלפיו ו/או כלפי כל חברי  .3

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

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

 
המפעיל מצהיר כי מטרות העמותה אינן מונעות את התקשרותו בהסכם דנן וכי אין כל מניעה  .4

 חוקית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
 
 
 

 ההתקשרות
ניידת לאיתור וליווי בני נוער  להפעיל שנבחר העירייה מעניקה בזאת את הזכות למפעיל  .5

 וצעירים במצבי סיכון.
בהתאם להנחיות את הניידת לאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכון המפעיל יפעיל  

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, תנאי המכרז והסכם זה ועל פי הנחיות שיקבל 
 מאת העירייה מעת לעת.

 
 המקום

קבועות  בזירות ניידת לאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכון, המפעיל יפעיל את  .6
 .ייהובאישור אגף הרווחה בעיר שיקבעו בשיתוף

 
שמותאם לשמש מקום מפגש עם בני באחריות המפעיל לרכוש רכב , למען הסר ספק מובהר     .7

ישא , י. כמו כן(להנחיות משרד הרווחה כמפורט במסמך ההפעלהבהתאם כפי שמפורט )נוער 
בכל ההוצאות ושוטף דלק וטיפולים( –)טסט, ביטוחים, אחזקת רכב  הוצאות הרכבהמפעיל ב

 . ציוד, כיבוד  -שקשורות להפעלת המרחב
  

 שעות וימי פעילות
חול המועד סוכות ופסח, חגי ימי  כולל, השנה  הניידת  במשך כל ימות המפעיל יפעיל את  .8

 ישראל, על פי ההנחיות של משרד הרווחה
 
 שעות פעילות יהיה לפי הנחיות משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. .9
 

 תקופת ההסכם
חודשים )להלן: "תקופת ההפעלה"( שתימנה  31רשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא לתקופה של  .10

יום ממועד בו קיבל  32___. תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף ________ם ___החל מיו
 המפעיל את ההודעה מאת העירייה על דבר זכייתו במכרז.
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העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהדבר יחייב אותה להאריך את תקופת  .11

לתקופה כוללת של חמש שנים, ובתנאי כי  חודש וזאת עד  08ההפעלה לתקופות נוספות של  עד 
 הודיעה למפעיל על כך לפחות חודשיים לפני סיום כל תקופה.

 בתקופות ההפעלה המוארכות יחולו תנאי ההסכם בשינויים מחייבים.         
  

 
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את ההסכם  .12

( יום מראש. השתמשה 32י סיום בכל עת, וזאת בהודעה למפעיל בכתב לפחות שלושים )ליד
העירייה בזכות זו והביאה את ההסכם לידי סיום, לא תהיה היא חייבת לשלם למפעיל כל פיצוי 

 שהוא בגין הבאת ההסכם לידי סיום.
 

 פעילות ניידת לאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכון
 

המפעיל מתחייב בזאת להפעיל ניידת לאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכון לשם השגת  .13
היעדים והמטרות אשר פורטו בתנאי המכרז ואשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, וזאת 

 בין היתר על ידי קיום סוגי הפעילויות הבאות:
  
 ה ראשונית של מצב האוכלוסייה.איתור אוכלוסיית היעד, יצירת קשר בינאישי והערכ .א

 מתן מענים מידיים לצרכים דחופים/ מצבי משבר של בני נוער וצעירים במצבי משבר. .ב

 ליווי טיפולי של בני נוער וצעירים במצבי סיכון. .ג

חיבור של אוכלוסיית נערות ונערים עם  שרותי הטיפול בקהילה / ולשרות מתבגרים  .ד

 צעירות וצעירים במשרד הרווחה.

 
 

 אדםכח 
ח אדם מיומן, מקצועי, בעל הכשרה מתאימה והמפעיל מתחייב להעסיק על חשבונו כ א. .18

במסמך ,  לכל הפחות בהיקפי משרה כמפורט בבני נוער וצעירים בסיכון  סיון בטיפוליונ
 )נספח ה'(. הפעלה בתוכנית " ניידת כתובת רחוב" של משרד הרווחה

          
 בתיאום ובהסכמת אגף הרווחה.בחירת העובדים תיעשה  ב.   

 
 הדרכה של  עובדי הניידת וההשתלמויות עבורם יינתנו על ידי המפעיל. ג.  

 
 

 התמורה
,  יקבל המפעיל כתובת רחוב"   במודל של שני לילות בשבועניידת בתמורה להפעלת " א. .10

של משרד הפעלה "ניידת כתובת רחוב"  על פי התעריף שמצוין במודל תשלום 
מתקציב התוכנית ₪  142,222)שמפורט בנספח ה( ובלבד שלא יעלה על סכום של הרווחה

 הלאומית.  
 המודל הנחיות את לעדכן ,לעת מעת,רשאי המשרד כי בזאת מובהר ספק,  הסר למען   

 היחסים על יחול ,כאמור,עדכון וכל ,ידו על שנקבעו תעריפים את או/ו לעירייה התקציבי
ביצוע אשר יוגשו מדי חודש  יבוצע על ידי העירייה בהתאם לדוחות התשלום .הצדדים בין

  של הגוף המפעיל.  תשלום דרך רשות עפ"י דיווח ובכפוף לאישור המשרד, באמצעות 
 

למען הסר ספק מובהר כי התשלום האמור יהווה את מלא התשלום ולא תהיה על  .ב         
 העירייה החובה לשלם תשלומים כלשהם.

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

 .32כמפורט לעיל בתנאים של שוטף + 
 

כפוף ב ניידת לאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכון, המפעיל מתחייב לממן את  הפעלת  .11
 כם זה.מסמכי המכרז אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסלהצעתו כאמור בנספח א' ל
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להשתמש בתמורה שיקבל לפי ההסכם ובמימון המוצע על ידו במכרז,  יהיה רשאימפעיל ה א. .19
עבור הפעילויות הדרושות מועדוניות כמפורט בתנאי המכרז וניידת אך ורק להפעלת ה

 להפעלת המועדוניות וכמפורט בהסכם זה.
 

חשבון נפרד עבור המועדוניות  במידה והמפעיל מנהל שירותים נוספים, הוא מתחייב לנהל ב. 
 .שבהפעלתו

 
 בוטל. .14
 

 אחריות המפעיל
על  המפעיל מתחייב בזאת להפעיל את  ניידת לאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכון .17

 .1חשבונו והוא אשר יישא בכל ההוצאות של שצוינו בסעיף 
 

של עובדיו וכי לא תהיה לעירייה כל מובהר בזאת כי המפעיל הינו האחראי הבלעדי להעסקתם  .02
 אחריות ו/או חובות כלפי עובדי המפעיל וכי הם יחשבו אך ורק כעובדי המפעיל.

 
 נזיקין וביטוח

 .ניידתהמפעיל יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לרכוש או ל .01
 

איזה שהוא, המפעיל יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק  .00
או עילה שהיא לעירייה ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה ו/או  בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה

במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשלני, איזה לגוף או לרכשו, כתוצאה, לצד ג' כלשהו, 
 הסכם זה.על פי  ניידתשהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות המפעיל ו/או בהפעלת ה

 
המפעיל יהא אחראי כלפי כל צד ג', לרבות כלפי כל ילד או עובד ו/או אדם אחר המועסק  .03

בשרותו, במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי דין, לנזקים שנגרמו בקשר ו/או הנובעים 
 .ניידתמהפעלת ה

 
המפעיל מתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל   .08

עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהו, נגדם או נגד כל מי מעובדיה ו/או שלוחיה בגין כל 
לעיל, לכל אדם כולל לעירייה ו/או  04עד  01תאונה חבלה  או נזק מהמפורטים בסעיפים 

 ו לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.לעובדיה ו/א
 

 להסכם זה.התאם לנספח הביטוח המצ"ב המפעיל יפעל בנושא ביטוח ב .00
 

 יחסי הצדדים
בכל הקשור במערכת היחסים בין העירייה לבין המפעיל יחשב המפעיל כעצמאי ולא כעובד. בכל  .01

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

 טרחת עו"ד.
 

עובדי המפעיל ו/או שלוחיו ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של המפעיל,  .09
שא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהפעלת המועדוניות לרבות תשלום יוהמפעיל בלבד י

 שכר עבודה, זכויות סוציאליות, תשלומים והפרשות כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה.
 

 נוספות ניידות
אחרות שלא באמצעות העירייה ובלבד שלא יהיה בכך  ניידותהרשות בידי המפעיל להפעיל  .04

 משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי הסכם זה.
 

ו/או בדומה  ניידותבכל מקרה מוסכם בזאת כי המפעיל יודיע לעירייה על שירותים נוספים של  
 להם המופעלים על ידו, וזאת על מנת למנוע ניגוד עניינים.

 
 חובת סודיות

המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים  .07
ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת 

 ת.הסודיות והגנת הפרטיו
 

 המפעיל יחתום עם הצהרה בנוסח המצ"ב כנספח ב' להסכם זה. 
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 בקרה ופיקוח
הקשור והעובדים הסוציאליים, תפקח ותנחה את המפעיל בנוגע לכל ענין ונושא העירייה  .32

להישמע המפעיל מתחייב בזאת  .על מנת להבטיח מענה מקצועי והולםוזאת  ניידתבהפעלת ה
 להוראות והנחיות העירייה.

 
נתנו למפעיל ו/או לעובדיו ילמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהנחיות ו/או הוראות כאמור שי 

בכדי ליצור יחסי עובד/מעביד ו/או יחסי תלות ו/או אחריות כלשהם בין העירייה לבין המפעיל 
 ו/או עובדיו.

 
 
 

 הפרות, ביטול חוזה ופיצויים
, 08, 03, 00, 17, 14, 19, 11, 10, 18, 13, 9, 1, 8,  3  המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים א. 31

הינם תנאים עיקרים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה   37, 38, 32
ש"ח. אין באמור בכדי  00,222את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

 ה ו/או מכח כל דין.לפגוע בכל סעד או תרופה אחרת העומדת לעירייה מכח הסכם ז
 

העירייה תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום הפיצויים האמור בסעיף קטן א' לעיל  ב. 
 מכל סכום שיגיע למפעיל, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

 
שלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים למפעיל לא ישחררו את המפעיל   ג. 

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לעיל, הרי אם הפר המפעיל את הפרה יסודית, תהא  ד. 
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 אחר.
 

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

 
לעיל, מוסכם בזאת כי כל אחד מן האירועים הבאים ייחשב  31מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .30

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 המפעיל,  א. 

יום  32חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך כולם או 
 מועד ביצועם.

 
נתקבלה על ידי המפעיל החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן  ב.               

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

 .1743 -)נוסח חדש(  תשמ"ב  ב
 

 הוכח להנחת דעתה של העירייה כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה. ג. 
 

)ד( לעיל, לא יראו את השימוש האמור 34השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי סעיף  .33
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  
 כאמור.

 
 בטחונות

 עם חתימת הסכם זה ימציא המפעיל כתב ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת עירייה בסכום .38
וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. הערבות תהא ₪  12,222 -השווה ל 

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

בות לפי דרישת העירייה תהא העירייה רשאית לממשה ולעכב תחת ידה יאריך המפעיל את הער
את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו  על פי הסכם זה  ו/או לחלט ממנה כל סכום 

 המגיע לעירייה על פי הסכם זה. סכום הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
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 כללי

 
ו/או  ניידתמכבי אש בדבר ה תפקוד או מתחייב למלא ולקיים כל חוק, תקנה, צו מפעילה .30

 האו בקשר אלי עדוניות, ולא לעשות ולא להרשות לאחרים לעשות במוהתחזוקתהפעלתה ו/או 
מאן דהו ובכלל זה נוחות ל-כל דבר העלול להוות סיכון או מטרד או להזיק או לגרום לאי

 .ין או באזורילשכנים בבנ
 

העירייה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל על פי הסכם זה, כל חוב, בין קצוב, ובין  .31
שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות 

 אחרת על פי כל דין. 
 
 

למו למפעיל על פי ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששו .39
 הסכם זה.

 
לא ניתן לשנות או לתקן הוראה מבין הוראות הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום בידי שני  .34

 הצדדים.
  

מוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים  ..37
ות, מצגים, הסכמים במלואו וכי העירייה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהר

והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו קודם 
 לחתימתו.

 
כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב,  .82

 ובחתימת שני הצדדים
 
שיידרש וכן בהוצאות ביול מסמכים אחרים ישא בהוצאות ביול הסכם זה ככל יהמפעיל  .81.

 הקשורים או נובעים מהסכם זה.
 

דין בהתדיינות הקשורה עמו הן  תכתובות הצדדים לצורך הסכם זה ולצורך המצאת כתבי בי .80
כל הודעה שנשלחה על ידי שליח או בדואר רשום מצד  במבוא להסכם זה.הכתובות המופיעות 

שעות לאחר משלוחו או בזמן מסירתו על ידי  90כמגיעה  אחד למשנה לכתובת האמורה תיחשב
 ין.יהשליח, לפי הענ

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

 ____________      ____________              __________  ____________ 
 גזבר העירייה אש העירר           חותמת העירייה               המפעיל      
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 'זנספח 

 )מצ"ב בנפרד( אישור  עריכת  ביטוח
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 'חנספח 
 

 ואבטחת מידע  לשמירת סודיות ספק כתב התחייבות 
 

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

 ,ניידת לאיתור וליווי בני נוער וצעירים במצבי סיכוןלצורף ביצוע שירות של הפעלת 

 כדלקמן: עיריה נני מצהיר ומתחייב כלפי הה

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

דיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות עבודתי אצל העיריה והן לאחר מכן, כל מידע, י
ו/או  הו/או פעולותי הו/או תוכניותי הומידע לא כתוב על הנעשה אצל העיריה ו/או הקשור בעסקי

תהליכי הייצור ו/או תמחור ו/או הצעות מחיר ו/או הצעות למכרזים ו/או שיטות גבייה ו/או מידע 
אצל העיריה  כספקמסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיע לידיעתי אגב מילוי תפקידי 

ישות הקשורים ועל כל אדם, גוף או  הו/או גופים המסונפים אלי הו/או גופים הקשורים אלי העצמ
 .הולקוחותי ה, לרבות ספקיהב

, מכל סיבה שהיא, לא להשאיר ברשותי כל מסמך ו/או חומר שנמסרו לי או השירותלאחר סיום 
נשוא הסכם זה ולהחזיר מיד, כל מסמך, מכשיר, חפץ  שירותהגיעו לרשותי בעקבות ו/או כתוצאה מ

אום מראש עם נציג העיריה כל מידע השירות   ו/או להשמיד בתי מתןאו חומר כאמור עם סיום 
 שנאסף ו/או נשאר ברשותי.

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, בתקופת 

המלאה והיחידה, לרבות כל זכות, בהווה ובעתיד,  הובבעלות עיריהשייכים ל , יהיוהשירות מתן
 הנובעת או קשורה או נגזרת מכל הנ"ל.

לי ו/או  שנמסרידוע לי כי כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב  
/או תמחור ו/או הצעות מחיר ו/או תהליכי הייצור ו הו/או פעולותי הו/או תוכניותי עיריההקשור ב

ו/או הצעות למכרזים ו/או שיטות גבייה ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר 
  עיריהשהגיעו לידיעתי, נמסרו לי בהסתמך על התחייבותי זו, וכן ידוע לי שנזק רב עלול להיגרם ל

 באם אפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה.
קראתי את כל החקיקה הרלוונטית, הוראות וההנחיות בעניין שמירת סודיות   מצהיר כי הנני

בחוק  11, ובכלל זה הוראות  סעיף לעיריהואבטחת מידע החלות עלי במסגרת מתן השירות הניתן 
, וכן, 0219 -"זהתשע, וכן, תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע, 1741 -"אהתשמהגנת הפרטיות, 

 .פרטיותה להגנת  הרשות הנחיות
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 לאלתר. 

 התחייבויותיי על השירותים מתן לצורך ידי על המועסקים העובדים כל את להחתים מתחייב  הנני
 .זה במסמך המפורטות

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

 ה.ההגבלות וההתחייבויות שהנני נוטל על עצמי על פי כתב התחייבות ז
 
 

 בחתימתי שלהלן אני מתחייב לכל האמור בכתב התחייבות זה:

 

 

 

 : __________ת מורשי החתימהחתימ    תאריך: __________ 
 

 

 


