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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
 04-8200857, פקס' 04-8200807טל: 

 

 08/2022מס' מכרז פומבי 

 ביישוב טובא זנגריה מרכז יום תומך רב תחומי -מית"ר הפעלת פניה לקבלת הצעות ל

 

ביישוב טובא  מרכז יום תומך רב תחומי -מית"ר להפעלת מזמין בזה הצעות  גליל מזרחיאיגוד ערים אשכול רשויות  .1
 , בהתאם להוראות המכרז וצרופותיו.זנגריה

 

למועד הנקוב בטבלה ד בהתאם להוראות שלהלן ע  WORDבמסמך מטעם המציעים ניתן להגיש הבהרהשאלות  .2
-052, יש לוודא קבלתן בטלפון שמספרו Noa@eastgalil.org.il: בדוא"ל שכתובתו ת מסמכי המכרזישאשבר

 .תשובות יועברו לכלל המשתתפים באמצעות דוא"ל. 6534578
 

-באתר האינטרנט של האשכול   המכרז מסמכי לרכוש אתניתן  - המכרז מסמכי של" מרחוק רכישה" .3

www.eastgalil.org.il  להוריד את מסמכי המכרז  המציע יוכל - קבלה שיקבל לאחר. באמצעות כרטיס אשראי
רכישת המכרז ניתן לפנות מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין 

 נעה טרץ. – 052-6534578בטלפון 
 

. הנוסח המחייב מכל סיבה שהיאולא יוחזר בשום מקרה מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז 
 כפי שיירכש ע"י המציע את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז

 

. הנוסח www.eastgalil.org.ilתר האינטרנט של האשכול שכתובתו לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, בא ניתן .4
 המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע  ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

 
 ידניתבמסירה  במשרדי האשכול את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור .5

עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, האסמכתאות והנספחים,  סגורהת אחבמעטפה 
 "(.ההצעה)להלן: " מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע

 
 בכבוד רב,

  יורם אזולאי, מנכ"ל
 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי             
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 ספח א'נ
 גליל מזרחית איגוד ערים אשכול רשויו

 

 2202/80מכרז פומבי מס' 

 ביישוב טובא זנגריה מרכז יום תומך רב תחומי -מית"ר להפעלת פניה לקבלת הצעות 

 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -
 טבלת מועדים:

 שעה יום תאריך 

 12:00 ג' 15.11.22 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 14:00 ה' 1.12.22 מועד אחרון לרכישת חוברת המכרז

 12:00 א' 4.12.22 מועד אחרון להגשת הצעות

מציעים רשאים להשתתף  – פתיחת מעטפות
 במעמד הפתיחה 

 12:00 א' 4.12.22

 אשכול גליל מזרחי במשרדי תעשה ההצעות פתיחת**

 רקע .1

צו שר הוקם מכוח הינו איגוד ערים, א "(המזמיןו/או " "האשכול)להלן: "איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי  .1.1
 . 2018-ערים )אשכול רשויות גליל מזרחי(, התשע"ח איגוד

במסגרת זאת, מפעיל נועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. האשכול  .1.2
 הרשויות החברות באשכול. שירותי רווחה שונים עבור  האשכול

של הגליל פורום ראשי הרשויות מהווה את הזרוע הביצועית של כחלק ממיזם האשכולות הארצי והאשכול הוקם  .1.3
  המזרחי והגולן. 

 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:  18אשכול חברות ב .1.4

חצור , טובא זנגריה, ראש פינה, יסוד המעלה, קצרין, מטולה ,צפת, קריית שמונהארבע עשרה רשויות מקומיות: 
 דל שמס, בוקעתא, עין קיניה, עג'ר ומסעדה., מג'גוש חלב, הגלילית

 .מבואות החרמוןו מרום הגליל, גולן, הגליל העליוןארבע מועצות אזוריות: 

' כאשר )להלן: "המועצה"( מכרז זה נערך ע"י האשכול עבור המועצה המקומית טובא זנגריה .1.5
 .ול והמועצהההתקשרות מכוח המכרז תהיה התקשרות משולשת בין המציע הזוכה, האשכ

 מהות השירותים/ עיקרי ההתקשרות .2

 המשמשתמסגרת טיפולית שיקומית קצרת מועד  –אשר יקים ויפעיל מית"ר לבחור זוכה,  המטרתו של המכרז הינ .2.1
מימדים -במטרה לתת מענה לצרכיהם הרבעל קצה רצף הסיכון לבני נוער ת רשת ביטחון קהילתיכתוכנית מעבר וכ

, לקראת השתלבותם במסגרות המשך, העובד החברתי, התעסוקתי והמשפחתי רגשי,בתחומי התפקוד השונים: ה
 .על פי עקרונות מודעי טראומה

המית"ר הוא חלק מרצף המענים ושירותי הטיפול של המחלקה לשירותים חברתיים ועובד על פי עקרונות של  .2.2
תוך עבודה דה במרחבי פעילות ות הטיפוליות במית"ר המבוססות על עבוהתכניסביבה טיפולית מודעת טראומה. 

 .בני הנוערמותאמת אשר תבנה לכל אחד מ פי תכנית אישית-על בני הנוער רגשית פרטנית וקבוצתית של

, מהחברה 12-18נוער )נער/ה( בגילאים -בנים ושיקומיים תינתן לאספקת השירותים הטיפוליים, חברתיים, חינוכיי .2.3
הערבית, בעלי אינטליגנציה תקינה וללא מחלת נפש פעילה, בעלי קשיים בהסתגלות חברתית, הנמצאים על קצה 

זנחה פיזית ורגשית מתמשכת ונמצאים במצבי עזובה, המובילים רצף הסיכון, הסכנה והניתוק, הסובלים מה
לביטויים התנהגותיים של: שוטטות, אלימות, דפוסי עבריינות, קורבנות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים או 

המקבלים מענה  בני הנוערהנמצאים בתנאים מגבילים בקהילה וזקוקים למסגרת יומית שתשמש חלופת מעצר. רוב 
הינם בני נוער שחוו או חווים טראומות מורכבות, הכוללות פגיעה פיזית, נפשית, מינית והזנחה מתמשכת.  מית"רב

בנת הטראומה שעומדת טראומות אלו הינן מקור להפרעות התנהגות קשות ולקשיים רגשיים ותפקודיים רבים. ה
בבסיס הסימפטומים הרגשיים וההתנהגותיים, מחייבת עבודה לפי גישות התערבות המבוססות על סביבה טיפולית 

http://eastgalil.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F


 .בני נוער מהחברה הערבית 50זנגריה ויהיה מיועד עבור עד  אימוקם ביישוב טוב מית"ר. המודעת טראומה

ידי עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות -תיעשה על מית"רל בני הנוערהפנייתם של  .2.4
, הכל בכפוף לאמור בתי ספר, יועצות חינוכיות או בהפניה אישית –ידי גורמי חינוך -המקומיות, קציני מבחן ועל

 למסמכי המכרז. הסכם ההתקשרות המצורף בזאתב

 ת"ר אשר יופנו ע"י מי מהגורמים הנקובים לעיל.יודגש כי המפעיל הזוכה לא יסרב לקלוט בני נוער למי

  .ממועד מתן צו התחלת השירותים יום 60 עד בתוך המית"רהפעלת יידרש להתחיל בהקמת ו המפעיל הזוכה במכרז .2.5

האשכול יהיה רשאי לדחות את מועד תחילת השירותים בהתאם לשיקול דעתו, וזאת מבלי לגרוע מיתר ההוראות 
 נשוא מסמכי המכרז.

כן יובהר כי אי עמידה בלוחות הזמנים תהווה כלשעצמה, עילה למימוש ערבות ההצעה שצירף הספק להצעתו  כמו
  ו/או לביטול הזכייה ועילה להתקשרות עם המציע שנבחר ככשיר שני או שלישי.

ח נספלהוראות מכרז זה, ההסכם שנלווה לו והוראות המפרט הטכני, , בהתאם המית"ראת הזוכה יידרש להפעיל  .2.6
 –)להלן  והנחיות המשרד לרבות תקנון עבודה סוציאלית של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 2ב' 

 (.המשרד בהתאמה -ו התע"ס

על המשתתפים במכרז ללמוד ולהכיר את כל הוראות התע"ס והנחיות המשרד הרלבנטיות למתן השירות, בכלל  .2.7
 . ולבצע את השירותים בהתאם להוראות הנ"ל שת ההצעהזאת המסמכים המצ"ב כנספח למסמכי המכרז טרם הג

המציע הזוכה יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה לצורך נושאים מוגדרים: הפעלת  .2.8
 מיזם תעסוקתי, קבלת שירותי ניקיון, גינון, הסעות, ביטחון והזנה. 

שנה לצורך ביצוע השירותים לפי מכרז זה אלא בכפוף מ-מעבר לכך, המציע הזוכה לא יהיה רשאי להפעיל קבלני
 לקבלת אישור מראש ובכתב

 3חודש, כאשר האשכול שומר על זכותו להאריך את תקופת ההתקשרות בעד  24לתקופה של תהיה  תקופת ההסכם .2.9
 .חודשים כל אחת 12תקופות נוספות, בנות עד 

שלישי בכל אחד השני או הכשיר הלהתקשר עם ולישי יובהר כי האשכול שומר על זכותו לקבוע כשיר שני וכשיר ש .2.10
לא ביצע את כל הפעולות והמציא את כל האישורים הנדרשים במועד, לרבות המפעיל הזוכה מהמקרים הבאים: 

הפועל מכל לא יצאה אל מפעיל הזוכה ; ההתקשרות עם ההמפעיל הזוכהעל ידו; לא נחתם הסכם עם  מבנהביחס ל
 .)ששת החודשים הראשונים להסכם( בוטלה במהלך תקופת הניסיון המפעיל הזוכהסיבה שהיא; ההתקשרות עם 

 דרישות כוח אדם

לצורך מתן השירות יתחייב המציע להעסיק כח אדם מקצועי ומיומן בהיקף הנדרש על מנת לעמוד  .2.11
 למרכז מטעמו מקצועי מנהל יבחרהזוכה  עילהמפבכלל זאת  בדרישות כח אדם המופיעות בתע"ס ובנהלי המשרד.

יהיה מתחום  הרכז. האשכול ידי על ומראש בכתב יאושר מינויו ואשר המשרד לדרישות בהתאם( הרכז – להלן)
 בהתאם ויעבוד למפעיל כפוף יהיה . הרכזשנות ניסיון בניהול מיזמים בתחום 5לפחות  ובעל הטיפול ו/או החינוך

 מטעמים הרכז את להחליף למפעיל להורות רשאי יהיה האשכול. המשרד תקנות פי עלו מוגדרות תפקיד לדרישות
 .ומראש בכתב האשכול של באישורו רק תיעשה המפעיל ידי על הרכז החלפת. בהתאם יפעל והמפעיל, סבירים

 והמשרד הוכחות על כך שהעובדים המועסקים על ידו עומדים בדרישות אשכולעל המפעיל יהיה להציג בפני ה .2.12
 המפורטות במפרט המכרז, לרבות לעניין השכלתם וניסיונם.

או המשרד עובד שאותו מבקש המפעיל להעסיק אינו מתאים  אשכולבמקרים מיוחדים, בהם לפי שיקול דעת ה .2.13
ו/או המשרד להתנגד  אשכולה מות בו דרישות ההשכלה והניסיון, יהיה רשאילעבודה, על אף העובדה שמתקיי

 עות אותו עובד.לקבלת השירותים באמצ

 תמורה

עלות ההתקשרות , לכן. מוגבל ייעודי תקציב באמצעות הרווחה משרד"י ע הזוכה ממומנת המציע עם ההתקשרות .2.14
בכל מקרה לא תחרוג מסכום התקציב המאושר. כן מובהר בזאת, כי תשלום שכה"ט למציע הזוכה יהיה ע"י 

אין כל אחריות לתשלום התמורה לזוכה, בין למועצה  ו/אוולאשכול באמצעות יפוי כח  משרד הרווחה באופן ישיר
 היתר בהיעדר מקורות תקציביים משלו למימון התקשרות זו.

כפי  י ועדת התעריפים של המשרדעל יד למפעיל את התעריף המאושר הרווחה ישלם משרד המסגרתעבור הפעלת  .2.15
מובהר כי אחריות תשלום   "(.התמורה" )להלן הרווחה מעת לעת על פי החלטת ועדת התעריפים במשרד שזה יעודכן

 לא יישא באחריות כלשהיא בנושא זה. ו/או המועצה התמורה למפעיל חלה על משרד הרווחה בלבד והאשכול

התמורה בגין  .באתר משרד הרווחה  ומתעדכנים מעת לעת מפורסמיםמצורפים למסמכי מכרז זה וכן  התעריפים .2.16
אשכול למשרד הרווחה להעברת הכספים ישירות למפעיל שנבחר על מתן השירותים תהא באמצעות יפוי כח של ה

 במכרז. ויד



יחד עם זאת, התעריפים . 1ב'למסמכי מכרז זה מצורפים התעריפים הידועים במועד פרסום המכרז כנספח  .2.17
המחייבים הם התעריפים המפורסמים ע"י משרד הרווחה, ועל האשכול לא חלה אחריות כלשהי בדבר נכונות 

המצורפים למסכי מכרז זה, או על פרסומי משרד הרווחה. לכן, רואים במציעים כמי שבדקו את תעריפי  התעריפים
 משרד הרווחה, ומצאו אותם מתאימים ומספקים למתן כל השירותים המפורטים במכרז זה.

חות שעות שבועיות לכל הפ 15יובהר כי הועדה חודשית תועבר למציע הזוכה בתנאי שהנער/ה שהה/תה במית"ר  .2.18
 יומן נוכחות חודשי להסכם. 4ב' וזאת בהתאם לצירוף הדיווח המצורף כנספח 

 מסך התקבולים שיקבל ממשרד הרווחה %1בשיעור של  ניהול דמי אשכולישלם ל הזוכה במכרז כיעוד יודגש  .2.19
  .כול אחת לרבעוןשאשר יועברו לאבמהלך שנת ההפעלה הראשונה בלבד,  (הניהול דמי -)להלן 

 

 הגדרות .3

 הגדרה ונחהמ

"התנהגות אנטי 
 סוציאלית"

התנהגות החורגת מהנורמה המקובלות, –סוציאלית -התנהגות אנטי
תוך קושי בקבלת סמכות וחוקים. לדוגמה: התפרצויות זעם, 

אלימות, וונדליזם, שוטטות, שימוש בחומרים פסיכואקטיביים, 
 אלימות, דפוסי עבריינות, עבירות על החוק וכו';

 השרות לשיקום נוער; –סיוע לבתי משפט ותקון  מנהל "מנהל"ה

הפרעה פסיכולוגית הנגרמת כתוצאה מחשיפה ממושכת, חוזרת  "טראומה מורכבת"
ונשנת, לאירועים פוגעניים מעשה ידי אדם, המסכנים את שלומותו 

הפיזית או הנפשית של הנפגע/ת לרבות התעללות פיזית, נפשית, 
 סוציאלית.-תנהגות אנטימינית, הזנחה. לרבות מצבים של ה

הפרעות אישיות )דו"ח פסיכיאטרי( הפרעות בהתקשרות )נשירה 
ממסגרות לימוד קשיים לימודיים הפרעות נפשיות, לרבות 

 ;(התמכרויות, הפרעות אכילה, זנות, התנהגויות עברייניות

חודשים לכל היותר(  18מסגרת התערבות ייחודית, קצרת מועד ) "מית"ר"
הנמצאת על רצף השירותים הטיפוליים בקהילה. ואינטנסיבית, 

המסגרת הינה טיפולית, שיקומית, חינוכית, המופעלת באמצעות 
 צוות רב מקצועי.

המית"ר הוא חלק מרצף המענים ושירותי הטיפול של המחלקה 
לשירותים חברתיים ועובד על פי עקרונות של סביבה טיפולית מודעת 

י שיעמוד בתוקפו וכפי כפ 9.3טראומה כמוגדר בהוראת תע"ס 
 שמתעדכן מעת לעת;

 "נער/ה", "בני הנוער"

 "בני נוער על רצף הסיכון"

, מהחברה הערבית, בעלי 12-18נוער )נער/ה( בגילאים -בני
אינטליגנציה תקינה וללא מחלת נפש פעילה, בעלי קשיים בהסתגלות 
חברתית, הנמצאים על קצה רצף הסיכון, הסכנה והניתוק, הסובלים 

זנחה פיזית ורגשית מתמשכת ונמצאים במצבי עזובה, המובילים מה
לביטויים התנהגותיים של: שוטטות, אלימות, דפוסי עבריינות, 

קורבנות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים או הנמצאים בתנאים 
מגבילים בקהילה וזקוקים למסגרת יומית שתשמש חלופת מעצר. 

הינם בני נוער שחוו או חווים  מית"רהמקבלים מענה ב בני הנועררוב 
טראומות מורכבות, הכוללות פגיעה פיזית, נפשית, מינית והזנחה 

מתמשכת. טראומות אלו הינן מקור להפרעות התנהגות קשות 
בנת הטראומה שעומדת בבסיס ולקשיים רגשיים ותפקודיים רבים. ה

הסימפטומים הרגשיים וההתנהגותיים, מחייבת עבודה לפי גישות 
 התערבות המבוססות על סביבה טיפולית מודעת טראומה;

 מנהל השירות לשיקום נוער או מי שמחזיק בייפוי כוח מטעמו; "נציג המשרד"

תמודדות היום יומית מטרתו לסייע לשורדי טראומות מורכבות בה "שירות מודע טראומה"
עם הטראומות שעברו לקראת תהליך של החלמה. ידע והבנת 

הדינמיקה של הטראומה העומדת בבסיס הסימפטומים הקשים, 
מחייבת הפעלת גישות התערבות מרפאות שמתאפיינות בין היתר 

במוגנות, חמלה, הדדיות, העצמה, שקיפות תוך שיתוף המטופלים 
 לת ההחלטות;בתהליכי הטיפול ובתהליכי קב



 הגדרה ונחהמ

"תע"ס", "הוראות 
 התע"ס"

תקנון עבודה סוציאלית אשר תוקפן החוקי של הוראותיו הינו מכוח 
 1963-תקנות שירותי הסעד )תפקידי המנהל וועדת הסעד(, התשכ"ד

, 1986-וכן מכוח תקנות שירות הסעד )טיפול בנזקקים(, התשמ"ו
 ;הבאהמפורסם באתר האינטרנט של משרד הרווחה בקישור 

 

  :תנאי סף להשתתפות במכרז .4

 , כדלקמן:דרישות הסף המצטברותרשאים להשתתף במכרז זה רק מציעים, העונים על 

 ל הסף.הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן, תיפסל ע

במהלך חמש השנים האחרונות שנים לפחות,  3בעל ניסיון של המציע הינו תאגיד )עמותה ו/או חברה ו/או שותפות(,  .4.1
 .מסגרת יומית לבני נוער על קצה רצף הסיכון, הסכנה והניתוקבהפעלת  ,2017-2022

, וכן לצרף רשימת ע"מצי"ניסיון ה - 2ו'נספח  על המציע למלא כנדרש אתלצורך הוכחת עמידתו בתנאי סף זה 
 .3נספח ו' –ממליצים 

 -שליטה" "בעל הכללי של המציע. "מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל - לצורך סעיף זה
 .1969 -כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ט

 
 אות:מוצע הכולל מנהל למית"ר ועובד סוציאלי העומדים בדרישות הבצוות  כלל בהצעתו המציע  .4.2

 מנהל מית"ר

השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון  חמששנים לפחות, במהלך  שלוש בעל ניסיון מעשי מוכח של .4.2.1
 ;ון, הסכנה והניתוקסיכעל קצה רצף הנוער -להגשת ההצעות בעבודה עם בני

שת השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגחמש לפחות, במהלך  שנתייםבעל ניסיון מעשי מוכח של  .4.2.2
, סכנה וניתוק בחברה נוער בסיכון-בנילהמיועדת יומית, ההצעות בניהול של מסגרת חינוכית טיפולית 

 . הערבית

בעל תואר אקדמי ראשון לפחות, המוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים להלן: עבודה סוציאלית / פסיכולוגיה  .4.2.3
מערכות חינוך/ ניהול מלכ"רים/ קלינאות  ייעוץ חינכוי / תואר בחינוך ותעודת הוראה/ קרימינולוגיה/ ניהול /

 תקשורת/ ריפוי בעיסוק/ מנהל עסקים.

דובר השפה הערבית כשפת אם או ברמת שפת אם כולל קריאה וכתיבה בערבית ושליטה מלאה בשפה  .4.2.4
 .דיבור, קריאה וכתיבה –העברית 

 עובד סוציאלי מוצע

 שלושקס העובדים הסוציאליים במהלך לפחות, החל ממועד רישום בפנ שנהבעל ניסיון מעשי מוכח של  .4.2.5
 סיכוןר על קצה רצף הנוע-השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות בעבודה עם בני

 .הסכנה והניתוק

 .תואר ראשון לפחות בעבודה סוציאלית ורישום בפנקס העובדים הסוציאליים .4.2.6

ה בערבית ושליטה מלאה בשפה דובר השפה הערבית כשפת אם או ברמת שפת אם כולל קריאה וכתיב .4.2.7
 .דיבור, קריאה וכתיבה –העברית 

  -על תתי סעיפיו יצורפו להצעה  4.2להוכחת עמידת המציע בסעיף 

ביחס לכל אחד מהמועמדים המוצעים  –רשימת ממליצים  אוהמלצות המצביעות על הניסיון הנדרש  -
  לכל אחד מהתפקידים.

 המציע. ע"יקו"ח של המועמדים המוצעים  -

 ודות השכלה והכשרה המצביעות על ההשכלה /הכשרה הנדרשת.תע -

 למסמכי המכרז.   7ו'הצהרה בנוסח המצורף כנספח  -
 

-ו 9ו'המציע כלל בהצעתו מבנה מוצע לקיום הפעילות אשר עומד בכל הדרישות לעניין המבנה  המפורטות בנספחים  .4.3
 . 10ו'
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  .10ו-ו 9למלא את החלקים הרלוונטים בנספחים ו'  כתובת של המבנה המוצע על ידו וכן על המציע לצרף להצעתו

המציע צירף להצעתו הצהרה והתחייבות של המציע לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין  .4.4
 .5ספח ו' כנ בנוסח המצ"ב 2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א 

ווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צ .4.5
 , במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק. או על עובדיו וההסכמים האישיים החלים עליו

 על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח לעמידתו בתנאי זה. 

 נקודות. 70המציע קיבל ניקוד איכות מינימלי של  .4.6

ו/או לעובד המועצה המקומית טובא זנגריה ו/או לחבר מליאת  ו חבר מליאהו/א האשכולהמציע נעדר זיקה לעובד  .4.7
 יש למלא הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  – המועצה טובא זנגריה

 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כמתחייב מהוראות המכרז. .4.8

 יש לצרף קבלה להצעה.  –המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז  .4.9

 

 ים להצעת המציעצירוף מסמכ .5

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 

 מסמכים המצביעים על עמידת המציע בתנאי הסף לעיל וכנדרש בתנאי הסף כאמור. .5.1

 יאושר/יאומת המסמך כנדרש.  –כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  .5.2

 ., חתומים בתחתית כל עמודככל שנשלחו – מסמכי הבהרה שנשלחו למציעים .5.3

כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים ממשלתיים ובין מכל  .5.4
 גורם אחר.

שילוב במסגרות המשך שבנה  תוכניות כלל המסמכים הנדרשים במסגרת בדיקת איכות ההצעות לרבות פירוט .5.5
ותכניות העסקה מוצעות )נספח ו'  על קצה רצף הסיכון, עד שני עמודים מודפסים לכל תכניתהמציע עבור בני נוער 

11) . 

 , המפרטת אנשי קשר וטלפונים ליצירת קשר עמם.רשימת לקוחות ממליצים .5.6

 לפקודת מס הכנסה, יצרף העתק מהאישור. 46ככל שהמציע בעל אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  .5.7

 לצרכי מע"מ. עוסק מורשה מלכ"ר או ר היות המציעתעודה תקפה בדב .5.8

 או פטור מכך. ניכוי מס במקוראישור על  .5.9

המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות  1976 -, התשל"ו חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור בר תוקף לפי  .5.10
 ומדווח לרשויות המס כחוק.

 :תאגידבמידה והמציע הינו  .5.11

 מעודכן מאת רשם החברות ביחס למציע.תדפיס  וכןתעודת התאגדות  .5.11.1

 אישור עו"ד או רו"ח: .5.11.2

 כי ההתקשרות נשוא המכרז הינה במסגרת סמכויות התאגיד; .5.11.2.1

 שמות המנהלים של התאגיד; .5.11.2.2

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. .5.11.2.3

 :שותפותבמידה והמציע הינו  .5.12

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד; .5.12.1

 פות;הסכמים של השות .5.12.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .5.12.3

  -עמותה במידה והמציע הינו  .5.13

 תעודת ניהול תקין. .5.13.1

אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה מטעם העמותה וכי ההצעה נחתמה ע"י בעלי זכויות החתימה   .5.13.2
 כאמור. 



 ט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת העסק. יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפור -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .5.14

  –לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת  -"עסק בשליטת אישה" 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 בון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה: אישור של רואה חש –"אישור" 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או  -(   אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)
 צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 בשליטה; אין הם קרובים של המחזיקה -(   אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין,  –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור  –"נושא משרה" 
 שונה; בעסק אף אם תוארו

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או  –"עסק" 
 שותפות הרשומה בישראל;

 העתק תשובות הבהרה ככל שיפורסמו. .5.15

 תהא ועדת המכרזים רשאית לפסלה! -הצעה שתוגש ללא מסמכים אלו 

תונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת המציע בתנאי לפנות למציעים להשלמת נ ושומר על זכותאשכול ה
 הסף. 

  - ההצעה  .6

 .אשכולעל המשתתף להגיש הצעתו ושאר מסמכי המכרז על טפסי המכרז, שנמסרו לו על ידי ה .6.1

על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף והצהרתו וכן עליו  .6.2
לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי דף מהמסכים הנ"ל, כולל נספח ביטוח  לחתום על כל

ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו ותאריך הגשת  המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז
 ההצעה.

 הא רשאיי אשכוליום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ה 90הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של  .6.3
 יום נוספים. משתתף שלא יאריך את הצעתו כאמור, הצעתו תיפסל. 90לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 

לבין הזוכה החוזה המצ"ב כחלק בלתי נפרד אשכול ף לאישור המשרד, ייחתם בין העם קביעת הזוכה במכרז ובכפו .6.4
 (.החוזה -ממסמכי המכרז )להלן 

פרטים בהיקף ביצוע  ביצוע השירותים כולם או חלק מהם ו/או לבטל ולשנות למסור את ושומר על זכותאשכול ה .6.5
 .וספר מציעים, הכל על פי שיקול דעתאו לחלק את ביצוע השירותים בין מהשירותים ו/

 בטוחות .7

  - ערבות בנקאית להבטחת ההצעה

 '1נספח דח דוגמת כל משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין, בנוס .7.1
 הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן. 00030,₪ בסך שללמסמכי המכרז, 

 (.הערבות הבנקאית להצעה -

לדרוש הארכת  אשכולהרשות בידי ה .2023בפברואר  4 לפחות עד ליוםהערבות הבנקאית להצעה תהיה בתוקף,  .7.2
ם נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך את תוקף הערבות הבנקאית חודשי 3תוקף כל ערבות למשך 

 האשכול.להצעה, בהתאם להוראות 

קבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי דרישה כאשר י אשכולה .7.3
 המיוחדים.הנקובות במפרט התנאים וההוראות סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות 

הא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי אשכול יה .7.4
 תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .7.4.1



 סר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.הוא מ .7.4.2

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. .7.4.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת  .7.4.4
 עמו. אשכולההתקשרות של ה

 אשכולהא הי, אשכולעל החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י ה אם לא יחתום המציע הזוכה .7.4.5
 , וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך.ולחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובת רשאי

 

 ערבות ביצוע 

  .   ₪ 50,000ע"ס של  ביצוע בהתאם להוראות הסכם המכרזהזוכה ימציא עם קבלת הודעת הזכייה ערבות  .7.5
 

 הוצאות המכרז .8

 ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המשתתף.כל 

 הבהרות ושינויים .9

הנספחים למסמכי המכרז. ובשאלות הבהרה בקשר לתנאי המכרז ו/או לקבל הבהרות לגבי המכרז  לפנות ניתן .9.1
 הראשון בעמוד הקבוע הבהרה לשאלות וןהאחר למועד עדנועה טרץ לידי  בכתב יועברוובקשות להבהרות  שאלות

. לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות. מס' הטל' לווידוא בלבדnoa@eastgalil.org.il "לבדוא. המכרז למסמכי
 ו/או באמצעות דוא"ל חוזר. 052-6534578קבלת הודעת דוא"ל בלבד, הינו 

 לפי המבנה שלהלן: WORDאת שאלות ההבהרה יש לשלוח בקובץ  .9.2

המסמך או הנספח אליו  מס"ד
 מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 
 נוסח השאלה רלבנטיים

    

 וכיו"ב.כלשהן שגיאות או אי התאמות או מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות  .9.3

את תחייבנה  –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .9.4
 האשכול.

 ו, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתרשאי אשכולה .9.5
 או בתשובה לשאלות המשתתפים.

השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז  .9.6
 ידי רוכשי מסמכי המכרז. לפי הפרטים שנמסרו על

 שמירת זכויות .10

משתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי ה .אשכולכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .10.1
 המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

י לאכוף על המשתתף/ים שהצעתנו/ם תקבע כזוכה, את תנאי הצעתם במכרז בהתאם לתנא הא זכאיי אשכולה .10.2
 החוזה.

 הגשת ההצעות .11

אשכול על המציע, למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה לתיבת המכרזים שבמשרד  .11.1
בלבד, לא יאוחר מהמועד  במסירה ידניתעל המציע למסור את הצעתו . גליל מזרחי במרכז עסקים צומת כוח

 הראשון של מסמכי המכרז. הנקוב בטבלה בעמוד  – האחרון להגשת ההצעות

 לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד הנ"ל. .11.2

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת מזכירות  .11.3
 . אשכולה



 הסתייגות ואיסור חלקיות ההצעה .12

תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול את  -לא בהתאם לתנאי המכרז או בסטיה ממנו מציע אשר יגיש הצעה ש .12.1
 הצעתו.

 כל הסתייגות של המציע, עלולה לפסול את הצעתו. .12.2

 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות נשוא המכרז ואין הוא רשאי לחלקן. .12.3

את החוזה המצורף אליהם וכי הינו הגשת הצעה כמוה כאישור כי המשתתף קרא את מסמכי המכרז ובכלל זה  .12.4
 מסכים לכל האמור בהם.

 ביטוח .13

על המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח כמפורט בחוזה. הביטוחים  .13.1
  . מורשית לעריכת ביטוחים בישראליערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ו

עריכת הביטוח( חתום ע"י חברת הביטוח  אישור) 1נספח ג'את  אשכולעל החוזה ימציא המפעיל לבשעה החתימה  .13.2
 שלו.

ידרש לכך על ידי יימים מיום ש 7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  .13.3
 למסור את העבודה למציע אחר. אשכולה , רשאיאשכולה

+  'ג ים)נספח נספח ביטוחול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח יהיה שיק לאשכולבזאת כי  מובהר .13.4
שיקול דעת בלעדי שלא  אשכול. מובהר, כי לאשכול( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של ה1ג'

להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז 
אשכול וה אשכולכנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי ה אשכולואי המצאתו חתום לידי ה

 .היה רשאי לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות  ההצעה / ביצועי

 בחינת ההצעות .14

חינת מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה להלן ויתר הוראות המכרז, ב .14.1
 ההצעות תעשה בהתאם לשלבים המפורטים להלן:

 בדיקת עמידת המשתתף בתנאי הסף: –שלב א'  

 לעיל.  תנאי סףלאחר פתיחת המעטפות, תעשה בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף המנויים בפרק 

כרזים לקבוע, על ועדת המ / אשכולהשל  ומובהר בזאת, כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכות
אין באמור  בשלב ב', כי ההצעה לא עמדה בתנאי הסף האמורים. ואו מי מטעמ ובסיס בדיקות שיערכו על יד

לפנות למציע להשלמת מסמכים, לרבות מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת  אשכוללגרוע מסמכות ה
 המציע  בדרישות הסף. 

 ניקוד ההצעות: -שלב ב'  

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים , מטעם האשכולשיכלול נציגים צוות מקצועי ע על ידי קוד האיכות יקבני
נציגים מטעם הרשויות  האשכול רשאי לכלול בצוות מטעמו גם. ומשרד הרווחה במועצה המקומית טובא זנגריה

 ו/או אנשי מקצוע חיצוניים, בהתאם לשיקול דעתו.
 שלהלן: לתבחיניםניקוד ייעשה בהתאם ה

 ניקוד מירבי אופן הבחינה אמות מידה מס"ד

 הגורם הנבדק: המציע

ניסיון בהפעלת  1
 מסגרות

 

לבני נוער על  ייבדק ניסיון המציע בהפעלת מסגרת יומית
קצה רצף הסיכון הסכנה והניתוק באוריינטציה של 

סביבה טיפולית מודעת טראומה, הכוללת טיפול פרטני, 
ם האחרונות במהלך שש השני קבוצתי והדרכת הורים

 הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות.
  

 
עבור כל שנת ניסיון 

נקודות עד  2מלאה יינתנו 
 נקודות. 6למקסימום של 

 
 נקודות 6עד 

ניסיון בעבודה  2
עם החברה 

 הערבית

ייבדק ניסיון המציע בעבודה עם החברה הערבית במהלך 
ות הקודמות למועד האחרון להגשת חמש השנים האחרונ

 ההצעות. 

עבור כל שנת ניסיון 
נקודות עד  3מלאה יינתנו 

 נקודות. 9למקסימום של 



 –" עבודה עם החברה הערבית"לעניין אמת מידה זו, 
הפעלת מסגרות ומתן תכניות חברתיות/טיפוליות עבור 

 החברה הערבית.

 
 נקודות 9עד 

 
ניסיון בהפעלת  3

 מית"ר
כהגדרתו במכרז זה,  מית"רייבדק ניסיון המציע בהפעלת 

למשך חמש שנים לכל הפחות, במהלך עשר השנים 
 האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. 

שהופעל  מית"רעבור כל 
 5יינתנו על ידי המציע 

נקודות עד למקסימום 
 נקודות. 10של 
 נקודות 10עד 

תחום ניסיון ב 4
הפעלת מיזם 

תעסוקתי 
והעסקת בני 

  נוער

בתחום הפעלת מיזם תעסוקתי ייבדק ניסיון המציע 
השנים האחרונות  שמונהבמהלך  והעסקת בני נוער

 הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. 

עבור כל שנת ניסיון 
נקודות עד  2מלאה יינתנו 

 נקודות. 8למקסימום של 
 נקודות 8עד 

הערכת תכניות  . 5
שילוב של 

בוגרים 
במסגרות 

המשך שבנה 
 המציע

ב של בוגרים במסגרות המשך ייבדקו עד שתי תכניות שילו
שבנה המציע עבור בני נוער על קצה רצף הסיכון במהלך 
שלוש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת 

 ההצעות.
 

כל תכנית שילוב תוערך לפי תפיסת העבודה, היעדים, 
הניקוד חדשנות, מגוון מקומות שילוב והצלחתה בפועל. 

ותם והמלצותיהם באמת המידה יינתן על בסיס התרשמ
 של הגורמים המקצועיים המעריכים את התכנית.

 
תכניות שילוב  עד שתיעל המציע לצרף צילום של 

במסגרות המשך שבנה עבור בני נוער על קצה רצף 
. בתכנית עד שני עמודים מודפסים לכל תכניתהסיכון, 
 יפורטו:

 יעדי הקידום; .1
 אופני הפעולה למימוש היעד; .2
לקלוט בני נוער על קצה  מעגל עסקים המוכנים .3

 רצף הסיכון לתעסוקה;
תכניות המעודדות השתלבות של בני נוער על קצה  .4

 רצף הסיכון במסגרת צה"ל/שירות לאומי;
תכניות להשתלבות בני נוער על קצה רצף הסיכון  .5

מסגרות לימודים )כגון חזרה לתיכון, המשך 
 ללימוד תעודה וכו'(;

בות עולים התאמת התכנית לקהלי יעד שונים )לר .6
  מארצות שונות, מגזרים שונים וכיוצא בזה(;

 תוצאות התכנית.  .7
 

יובהר כי על מנת לשמור על צנעת הפרט של המשתתף 
בתכנית השילוב המוצגת, התכנית תוצג תוך השחרת 
כלל הפרטים המזהים של המשתתף, לרבות שם, תעודת 
זהות, כתובת, מספר טלפון, מקום מגורים וכל פרט 

 מזהה אחר.
  

הניקוד המקסימלי עבור 
 3כל תכנית שתוצג הוא 

נק', עד לניקוד אפשרי 
 נקודות. 6מקסימלי של 

 
 נקודות 6עד 

 

שביעות רצון  .6
מהתקשרויות 

 קודמות

האשכול יפנה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לשני 
ממליצים לכל היותר על פי רשימת הממליצים שתצורף 

 ע"י המציע.
ע לממליצים חיצוניים למציע ולא יובהר כי הפנייה תתבצ
 לגורמים בתוך המציע.

במסגרת ההתרשמות מהמלצות הממליצים, ייבחנו 
 הרכיבים הבאים:

דיוק מענים על בסיס תפישה מקצועית ודרישות  .1
 מקבל השירות;

התרשמות מגיבוש תכניות עבודה מותאמת  .2
 ועמידה ביעדים מצד הספק;

 פנוית לביקורת ותיקון ליקוים בהתאם; .3

 יפות ודיווח על פי הנדרש;שק .4

בכל קריטריון ינתן ניקוד 
 באופן הבא:

 =מרוצה1
 =שביעות רצון חלקית0.5
 =ללא שביעות רצון0

יה עד כך שלכל ממליץ יה
 נקודות ובסך הכל  5

 נקודות  10עד 



 שביעת רצון כללית; .5
יובהר כי ככל שהמציע סיפק שירותים בעבר למועצה 

המקומית טובא זנגריה, האשכול יפנה למועצה המקומית 
 לצורך ניקוד סעיף זה.

 התרשמות  7
ת ותכנימה

 ע"י מוצעותה
 מיזם להקמת

 תעסוקתי
של  והעסקה

 בני נוער

 ע"י מוצעותהת ותכנימה  שתיהמציע יידרש להציג 
ת ו. התכניבני נוערשל  והעסקה תעסוקתי מיזם להקמת

, לפי רציונל העבודה, םוהעמקת ןלפי אופן בניית כווערי
ועל פי ומהימנות הטיעונים והיעדים שהציב המציע. 

 .11הקריטריונים המפורטים בנספח ו' 
הצוות המקצועי. הניקוד באמת המידה יינתן על ידי  

מובהר  נקודות. 7הניקוד המקסימלי באמת מידה זו הוא 
רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי שלא כי המשרד יהיה 

להתקשר עם מציע ולפסול את הצעתו של מציע שלא 
 נקודות( מהניקוד באמת מידה זו. 4.9) 70%קיבל לפחות 

 נקודות 7עד 

 מנהל המית"ר המוצעהגורם הנבדק: 

עבודה ניסיון ב 8
על נוער -עם בני

קצה רצף 
ון, סיכה

הסכנה 
 והניתוק

עבודה ב שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ייבדק ניסיון 
 ון, הסכנה והניתוקסיכעל קצה רצף הנוער -עם בני

ת הקודמות למועד השנים האחרונו שמונהבמהלך 
 האחרון להגשת ההצעות. 

עבור כל שנת ניסיון 
מלאה מעבר לנדרש 

שנים  שלוש בתנאי הסף )
נקודות  3( יינתנו לפחות

 9עד למקסימום של 
 נקודות.

 נקודות 9עד 
בודה ניסיון בע 9

על נוער -עם בני
קצה רצף 

ון, סיכה
הסכנה 
והניתוק 
בחברה 
 הערבית

עבודה ב שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ייבדק ניסיון 
ון, הסכנה והניתוק סיכעל קצה רצף הנוער -עם בני

במהלך שמונה השנים האחרונות  בחברה הערבית
 האחרון להגשת ההצעות. הקודמות למועד 

עבור כל שנת ניסיון 
נקודות עד  2מלאה יינתנו 

 נקודות. 6למקסימום של 
 נקודות 6עד 

שגיאה! מקור ההפניה לא של האקדמית תיבדק השכלתו  השכלה 10
י ממוסד שהוא בעל תואר שנ מנהל מית"רהמוצע.  נמצא.

באחד מהתחומים ידי המל"ג  -לימודים המוכר על
 ניקוד ברכיב זה.יקבל  המפורטים להלן

 להלן פירוט התחומים:
 עבודה סוציאלית; •
 פסיכולוגיה; •
 ייעוץ חינוכי; •
 חינוך; •
 ניהול מערכות חינוך; •
 קרימינולוגיה; •
 ניהול מלכרים; •
 קלינאות תקשורת; •
 ריפו בעיסוק; •
 מנהל עסקים; •

 נקודות 3

 עובד סוציאלי המוצערם הנבדק: הגו

עבודה ניסיון ב 11
על נוער -עם בני

קצה רצף 
ון, סיכה

הסכנה 
 והניתוק

עבודה ב שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ייבדק ניסיון 
החל  ון, הסכנה והניתוקסיכעל קצה רצף הנוער -עם בני

 . ממועד הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים

עבור כל שנת ניסיון 
מלאה מעבר לנדרש 

שנים  שלוש בתנאי הסף )
נקודות  3נו ( יינתלפחות

 9עד למקסימום של 
 נקודות.

 נקודות 9עד 
ניסיון בעבודה  12

על נוער -עם בני
קצה רצף 

עבודה ב שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ייבדק ניסיון 
ון, הסכנה והניתוק סיכעל קצה רצף ה נוער-עם בני

החל ממועד הרישום בפנקס העובדים   בחברה הערבית

עבור כל שנת ניסיון 
עד  הנקוד1מלאה יינתנו 

 נקודות. 3למקסימום של 



 

 .המפורטים לעיל מהתבחיניםמת הציונים בגין כל אחד יציון האיכות אותו תקבל כל הצעה, יתקבל מסכ .14.2

ון, סיכה
הסכנה 
והניתוק 
בחברה 
 הערבית

 נקודות 3עד  .הסוציאליים

מנהל המוצע.  העו"סשל האקדמית תיבדק השכלתו  השכלה 13
-המוכר עלשהוא בעל תואר שני ממוסד לימודים  מית"ר

יקבל  באחד מהתחומים המפורטים להלןידי המל"ג  
 ניקוד ברכיב זה.

 להלן פירוט התחומים:
 עבודה סוציאלית; •
 פסיכולוגיה; •
 ייעוץ חינוכי; •
 קרימינולוגיה; •
 מדעי ההתנהגות; •

 נקודות 4

 ראיון עם נציגי המציע
ייערך ראיון של הצוות המקצועי עם נציגי המציע )מנהל  ראיון 14

 מנהל מית"ר ועו"ס(. –וכן המועמדים המוצעים  המציע
הניקוד בראיון ייקבע כממוצע הציונים שניתנו ע"י כלל 

 המראיינים.
 במסגרת הראיון ייבחנו הפרמטרים הבאים:

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.של  ניסיונם •
בתחום  יםהמוצע שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.וה

מתן השירותים נושא מכרז זה )מורכבות הניסיון, 
היקף הניסיון, גיוון הניסיון, ניסיון בעבודה עם המגזר 

הממשלתי או גופים ציבוריים )כל אחד מבין הגופים 
)א( לחוק חובת המכרזים וכן 2המנויים בסעיף 

 (רשויות מקומיות( ועם ארגוני המגזר השלישי וכיו"ב
 נקודות 4עד  –

ר ההפניה שגיאה! מקוהמציע, של  םמידת היכרות •
, לפי שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.וה לא נמצא.

העניין, בעבודה עם נוער בסיכון, הסכנה והניתוק 
 נקודות 1.5עד  – הערבית בחברה

עם גופים חיצוניים, תיאום  היכרות וניסיון בעבודה •
ארגוניים, לרבות בין משרד -פעילויות וממשקים בין

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ממשלה שונים של 
עד  – יםהמוצע שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.וה

 נקודה

ים באופן הצגת האג'נדה של המציע למתן השירות •
כללי והתמודדות עם מקרה פרטי שיוצג בריאיון 

 עד נקודה – והצגת האג'נדה של המציע ביחס אליו

זמינות המציע למתן השירותים והתאמת המבנה  •
 עד חצי נקודה – הארגוני של המציע למתן השירותים

שגיאה! מקור ההפניה מהמציע, מהתרשמות כללית  •
, לפי שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ומה לא נמצא.

העניין )יכולת ביטוי בעל פה ובכתב, יכולת אנליטית, 
יכולת עבודה בצוות, יכולות ניהול, סדר וארגון, 

מקצועיות, יחסי אנוש, תודעת שירות, יצירתיות, 
עמידה בלחצים, יכולת הנעה, רמת הזמינות למתן 

כולל רמת הלמידה  ותים נושא המכרז וכיו"ב(השיר
 נקודות 2עד  – המקדימה וההיכרות עם המית"ר.

 נקודות 10עד 

 100  סה"כ:  



  שיקול דעתו הבלעדי של הצוות המקצועי. פי-מובהר בזאת, כי הניקוד של מרכיב האיכות וההתאמה יקבע על .14.3

 האשכול יהיה רשאי לדרוש כל מסמך מהמציע על מנת לנקד את הצעתו. .14.4

  הצוות המקצועי יגיש את המלצותיו לוועדת המכרזים של האשכול. .14.5

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה .15

)בכפוף  ומדות בתנאי הסף,זהות בניקוד, העתהא יותר מהצעה אחת אשר הן מובהר בזאת להלן כי במידה ו .15.1
 . לאשכול  יהיה שיקול דעת סופי בעניין להיבטי "עסק בשליטת אישה"(

 לקבל כל הצעה שהיא.האשכול אינו מתחייב  .15.2

להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות של מוסדות ציבוריות רשויות  היה רשאיי אשכולה .15.3
 מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

ילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה של  אשכולבשיקולי ה .15.4
כמפורט לעיל לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות ובצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות  -המציע 

 דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.

או לשביעות רצונם  נוביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצואשר לא  עות של מציעיםלדחות הצ רשאיהיה י אשכולה .15.5
 של אחרים, או שנוכח לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי  וו/או כל מי מטעמ אשכולבבדיקת ההצעות והמציעים יהיו ה .15.6
בבדיקות  וומי מטעמ אשכולקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם השימצאו לנכון, כל בדי

, מטעם זה רשאי אשכולהיה היהמציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף 
 בלבד, לפסול את ההצעה.

מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, , בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל אשכולה עוד רשאי .15.7
, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים וו/או מי מטעמ אשכולהדרושים, לדעת ה

 שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

ידי שינוי או תוספת בגוף -כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על .15.8
 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה. המסמכים,

 הודעה על זכייה וההתקשרות .16

 לזוכה. אשכולודיע על כך היעם קביעת הזוכה במכרז  .16.1

ימים ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה את הערבויות וכל המסמכים והאישורים שעליו להמציא  7 תוך .16.2
ויחל בעבודות  וכן ימציא אישור ביטוח, הנספחים לתנאים אלו בהתאם למסמכי המכרז, יחתום על החוזה

 .יום 60ההערכות לתחילת הפעילות אשר תתחיל בפועל בתוך 

הודעת הזכייה והשתכללות ההתקשרות עם  – תנאי מתלה לזכייה במכרז והשתכללות ההתקשרות עם הזוכה .16.3
אף האמור בהוראות מסמך זה, ככל שלא במכרז. על לזכייתו של הזוכה  משרד המותנים באישור הזוכה במכרז 

תאושר זכייתו של הזוכה, היא תבוטל. אין בהודעת הזכייה והמצאת המסמכים עפ"י הנדרש מהזוכה כדי לגרוע 
מכל סוג שהוא ככל שלא תאושר זכייתו  אשכולהיה כל טענה או תביעה כנגד המן האמור. למשתתף הזוכה לא ת

 משרד.הוההתקשרות עמו ע"י 

 הא רשאיילעיל בתוך התקופה האמורה,  16.2זוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף במקרה וה .16.4
תן למשתתף החל מהתאריך האמור בהודעה וכן להתקשר יאת הזכייה במכרז, בהודעה בכתב ש לבטל אשכולה

והכל מבלי בחוזה עם מציע אחר ו/או לחלט את הערבות הבנקאית כולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, 
 על פי המכרז ו/או כל דין. אשכולה כל סעד או תרופה, אחרים להם זכאילגרוע מ

יתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם. להודעה תצורף הערבות שהומצאה על אשכול ה .16.5
 ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 .אשכולביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי ה .16.6

הבנקאית בידה  להגיש את הערבות אשכולה אם הזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו מטעמים הקשורים בו, רשאי .16.7
על כל הפסד שייגרם לה  אשכול, והמשתתף יפצה את הולגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על יד

 בגין כך.

  -שונות  .17



 על מהתחייבויותיו אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .17.1
 הא, ילהצעה בהתאם התחייבויותיו במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי

במכרז,  אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות ודעת שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאי  האשכול
 , כפיצוייםלטובתו הכול המכרז ערבות את לחלט רשאי  האשכול האי לנכון. כן מצאיש כלשהו, ככל 'ג צד כל או

ייחשב  המכרז ערבות וסכום  האשכול של הבלעדי דעתו שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר פי מוסכמים מראש, על
 וסוג מכל מין טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז ולמשתתפי האשכול של והמוחלט הגמור לקניינו

 האשכול שלמזכויותיו  לפגוע, בזכות או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמו מי או/ו  האשכול כנגד שהוא
 .דין כל פי על או/ו זה מכרז פי על 

בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .17.2
מסחריים / המסמכים / נתונים המהווים סודות  עיים. על המציעים לציין בהצעתם מהםמסחריים / מקצו

מהאמור לעיל,  מבלי לגרוע מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. , אותם הםמקצועיים, ככל שקיימים
את כי מובהר בזיודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 

. כן יובהר כי סימון חלקים בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה ההחלטה לעניין זה הינה
בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, 

 רים.ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האח

והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש  האשכול,הבלעדי של  וכל המסמכים, הינם רכוש .17.3
 .  כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 משפטייםהליכים  .18

, אשכולמובהר ומודגש בזאת, כי מציע אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי ה .18.1
הפסקת מתן שירותים זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכים משפטיים  בגין כל עיכוב ו/או

ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות צווי מניעה קיימים ו/או עתידיים בקשר למכרז שיוצאו במשך -שיינקטו על
 תקופת מתן השירותים נשוא המכרז.

ו/או ביתר הליכי המכרז וכי כתוצאה  אשכולרזים של הקבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכ .18.2
מפגם זה לא זכה מציע במכרז, לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/או מי מטעמו לכל פיצוי אחר בגין הפסדים ו/או 
אובדן רווח ו/או נזק אחר מכל מין וסוג שהוא אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז ולמציע לא 

ו/או מי מטעמה בעניין זה   אשכולביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג ומין שהוא כלפי /ו/או כנגד התהיינה כל ת
 והוא מוותר על כך וויתור מלא.

קבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכים האחרים במכרז וכתוצאה מפגם זה  .18.3
, להפסיק אשכולמתחייב המציע שזכה, מידית עם הודעת הזכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, 

שלם למציע את התמורה י אשכולאת מתן השירותים ע"פ ההסכם שנחתם עמו במסגרת המכרז בכל שלב שהוא. ה
עבור השירותים שסיפק עד למועד ההפסקה כפוף לתנאי ההסכם ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות 

 . וו/או מי מטעמ אשכולי המכל מין וסוג שהוא כלפ

 מסמכי המכרז .19

 מסמכי המכרז הינם:

 .'אנספח  -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .19.1

 .'בנספח  -חוזה המכרז  .19.2

 .1ב' נספח תעריפי התמורה נספח .19.3

 .2ב' נספח – מפרט ביצוע להפעלת המית"ר .19.4

 .3ב'נספח  -הוראות תע"ס רלבנטיות  .19.5

 4ב' נספח  –שית יומן דיווח נוכחות חוד .19.6

 5ב' נספח  – הצהרה והתחייבות אנשי הצוות לשמירה על סודיות .19.7

 6ב' נספח  –תכנית השלבים  .19.8

 7ב' נספח  – מית"ררשימת ציוד בסיסי  .19.9

 8ב'נספח  –מדריך להרכבת תפריט  .19.10

 9ב'נספח  –נוהל אבטחת מידע  .19.11

 . 10ב'נספח  – הרווחה והביטחון החברתיכח משרד דוגמת נוסח התחייבות לייפוי  .19.12

 .1ג'נספח  -+ אישור עריכת הביטוח   'גנספח -ביטוח הוראות ודרישות ה .19.13

 .2ד' - 1ד'נספחים  -נוסחי הערבויות )להצעה ולחוזה(  .19.14



 .1ה'נספח  - 1976-תצהיר בדבר עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .19.15

 2ה' נספח  –סודיות  הצהרה על שמירת .19.16

 .1ו' נספח -נספח מידע על המציע  .19.17

 .2ו'נספח   -סיון מציע ינספח נ .19.18

 . 3ו'נספח  -נספח המלצות מציע  .19.19

 .4ו'נספח  -אישור תשלום זכויות סוציאליות לעובדים  .19.20

 .  5ו'נספח  -התחייבות ע"פ חוק למניעת העסקת עובדים במוסדות מסוימים  .19.21

 .6ו'נספח  -נספח  -מאת המציע  התחיבויות .19.22

 . 7ו'נספח  -בדבר צוות מוצעהצהרת משתתף  .19.23

 . 8ו'נספח  –תצהיר העדר זיקה  .19.24

 . 9ו'נספח  – טופס הערכת מבנה .19.25

 .10ו'נספח  –התחייבות למיגון מבנה  .19.26

 .11ו'נספח  -תכנית העסקה מוצעות  .19.27

 .זנספח  –כתב ההצעה וההתחייבות  .19.28

 נספח ח' –ריכוז מסמכים להגשה  .19.29

 ע"י המציע.כל הנספחים דלעיל יחתמו 
 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז

 

 בכבוד רב,  
 

  יורם אזולאי, מנכ"ל             
 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי          



 ב'נספח 

 מית"ר הסכם להפעלת מסגרת

 

 _______ביום  ________ בחודש ___________ בשנת  שנחתם ב________________

 

 גליל מזרחי איגוד ערים אשכול רשויות  בין:

 רח' ______________,  

       טל':____________;פקס:____________ 

 (המזמיןאו  האשכול –)להלן 

 מצד אחד

 
 מועצה מקומית טובא זנגריה  לבין:

 רח' ______________,  

       טל':____________;פקס:____________ 

 (המועצה –)להלן 

 נימצד ש

 

 לבין: 

         שם המפעיל: 

      ________  אצל רשם ה  הרשום

         במספר רישום: 

       וכתובתה לצרכי הסכם זה:

 (המפעיל -)להלן                                                                                                            

 שלישימצד 

 

מרכז יום תומך רב תחומי ביישוב טובא  –להפעלת מית"ר _08/22מס'  פומבי מכרז םפרס האשכולו  הואיל: 
המצורפים  מסמכי המכרז על נספחיוכמפורט ב עבור המועצה המקומית טובא זנגריה והכל ,זנגריה

 להסכם זה;

ספחיו ולהצעת ט המכרז על נשירותים בהתאם למפר ולמועצה אשכוללספק ל עתוהגיש הצ והמפעיל :והואיל
 ההצעה(;   -פחיה המצ"ב כנספח להסכם זה )להלן על נס המפעיל

  ;מיום ________ הוכרזה ההצעה כהצעה זוכהשל האשכול בהתאם להחלטת ועדת המכרזים ו :והואיל

היכולת, הכישורים הנסיון וכל הנדרש להפעיל את המסגרות למתן השירותים,  ווהמפעיל מצהיר כי יש ל :והואיל
 שמופיעים בגוף המכרז;כפי 

 "המבנה"והמפעיל מצהיר כי יש בידו מבנה מתאים למתן השירותים הנמצא בכתובת: _______ )להלן:        :והואיל
 ("המית"ר"או 

מעביד בין -והצדדים מסכימים, כי ההתקשרות ביניהם תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד :והואיל
, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת או המועצה לבין המפעיל האשכול

 יחסי עובד מעביד;

 –והמפעיל קיבל את האישורים הנדרשים מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן  והואיל:
 ת;( לצורך הפעלת המסגרהמשרד

ם ביניהם בכל הקשור להפעלת והצדדים מעוניינים להסדיר בהסכם זה את כל היחסים המשפטיי :והואיל
 ; המסגרות



 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא והצהרות יסוד של הצדדים .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בתי נפרד הימנו. .1.1

השירותים המפורטים את  ולמועצה אשכולעל פי כל דין לספק לה א כשיר ומורשה, כי הוהמפעיל מצהיר בז .1.2
בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות  אשכולל ומתן השירותים על ידבהסכם זה; וכי 

 בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו. 

הם בהתאם לחוק,  המפעילידי -והשימוש בהם על מית"רהמבנה או המבנים בהם שוכן ההמפעיל מצהיר כי  .1.3
כי למיטב ידיעתו לא ידוע לו על כל כוונה לפנות ולקבל צו האוסר עליו את הפעלת  המפעילכמו כן מצהיר 

 .במלוא השטח בו הוא מופעל בעת חתימת הסכם זה מית"רה

ם הכספיים ומשאבי את היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעי, כי יש לו עוד מצהיר בזאת המפעיל .1.4
וכן את הידע המקצועי הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם הפעלת מסגרות השרות  ולרשותהאנוש העומדים 

 .אשכולב

לזכייתו של הזוכה  משרד הבאישור כניסתו של הסכם זה לתוקף מותנת  – תנאי מתלה להשתכללות ההתקשרות  .1.5
ר זכייתו של הזוכה, היא תבוטל. אין בהודעת הזכייה . ככל שלא תאוש, וזאת אף אם נחתם עמו הסכם זהבמכרז

מכל סוג  אשכולהיה כל טענה או תביעה כנגד הלא ת למפעילכדי לגרוע מן האמור. בעצם החתימה על הסכם זה ו
 משרד.השהוא ככל שלא תאושר זכייתו וההתקשרות עמו ע"י 

 מהות ההסכם  .2

על קצה רצף  מהחברה הערבית המצויב תחומי עבור נוער מרכז יום תומך ר –מית"ר  האשכולהמפעיל יפעיל עבור   .2.1
המפרט הטכני המצורף , סהוראות התע", על נספחיו בהתאם להוראות הסכם זהוהכל , הסיכון, הסכנה והניתוק

 . (המסגרות –)להלן  והצעתו למכרז זה

 

, מהחברה הערבית, בעלי אינטליגנציה תקינה וללא מחלת 12-18נוער )נער/ה( בגילאים -בנימיועד עבור  מית"רה .2.2
זנחה נפש פעילה, בעלי קשיים בהסתגלות חברתית, הנמצאים על קצה רצף הסיכון, הסכנה והניתוק, הסובלים מה

פיזית ורגשית מתמשכת ונמצאים במצבי עזובה, המובילים לביטויים התנהגותיים של: שוטטות, אלימות, דפוסי 
עבריינות, קורבנות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים או הנמצאים בתנאים מגבילים בקהילה וזקוקים למסגרת 

הינם בני נוער שחוו או חווים טראומות  מית"רהמקבלים מענה ב בני הנועריומית שתשמש חלופת מעצר. רוב 
מורכבות, הכוללות פגיעה פיזית, נפשית, מינית והזנחה מתמשכת. טראומות אלו הינן מקור להפרעות התנהגות 

בנת הטראומה שעומדת בבסיס הסימפטומים הרגשיים קשות ולקשיים רגשיים ותפקודיים רבים. ה
 .וההתנהגותיים, מחייבת עבודה לפי גישות התערבות המבוססות על סביבה טיפולית מודעת טראומה

 
  .ממועד מתן צו התחלת השירותים יום 60עד התחיל בביצוע הפעלת המסגרות נשוא ההסכם בתוך יידרש להמפעיל  .2.3

האשכול יהיה רשאי לדחות את מועד תחילת השירותים בהתאם לשיקול דעתו, וזאת מבלי לגרוע מיתר ההוראות 
 נשוא ההסכם ומסמכי המכרז. 

שירותים חברתיים במועצה ידי עובדים סוציאליים במחלקות ל-תיעשה על מית"רל בני הנוערהפנייתם של   .2.4
בתי  –ידי גורמי חינוך -, קציני מבחן ועלהמקומית טובא זנגריה או מרשויות מקומיות אחרות החברות באשכול

או  לא יסרב לקלוט אדם כלשהו אשר יופנה על ידי האשכול פעיל, והמישיתספר, יועצות חינוכיות או בהפניה א
 המשרד או על ידי מי שהוסמך על ידם. וא המועצה

ובהתאם ליכולת המימון וההקצבה של  והמועצה לת המסגרות כולן או חלקן תהיה בהתאם לדרישת האשכולופע .2.5
 משרד הרווחה.

 היתרים, רישיונות ואישורים .3

 חייב בזאת כדלקמן:המפעיל מצהיר ומת .3.1

א מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין מאת הרשויות המוסמכות, כי הו .3.1.1
לרבות בקשר עם אחזקת המבנה בו ינתן השירות ואבטחת השוהים בו, המפעיל מתחייב להציגם 

 בכל עת שידרוש;  אשכולל

הרשם האחראי על המרשם בו הוא ל ידי א מחזיק באישור תקף בדבר ניהול תקין, שהוצא עכי הו .3.1.2
  )סעיף זה יחול רק על עמותות וחברות הרשומות גם לפי חוק הנאמנות(. רשום



המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו הינה תנאי  מהותי בהסכם זה. אי  בהר כי נכונותן של הצהרות המפעילמו .3.2
ד שלאחר מכן, ייחשב כהפרה נכונותן של הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מוע

 יסודית של הסכם זה מצד המפעיל.

, לרבות ביטול אישור הניהול ויד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותימ אשכולהמפעיל מתחייב להודיע ל .3.3
 להפעיל את המסגרת בהתאם להסכם זה.  והתקין, וכן על כל צו שניתן כנגדה והאוסר או מגביל את יכולת

 תקופת ההסכם .4

וסיומה ביום  _______________ ,  תחילתה ביום  חודשים( 24שנתיים  )הינה לההסכם  תקופת  .4.1
 (.הסכםתקופת ה - )להלן _____________________

. ימים מקבלת צו התחלת עבודה 60-לא יאוחר מ מסגרותהמפעיל מתחייב להפעיל את ה –מועד תחילת הפעילות   .4.2
, , עד למועד הנקוב לעילהמסגרותהרישיונות הנדרשים להפעלת  לקבל את כל האישורים לצורך כך ידאג המפעיל

כאשר ששת החודשים הראשונים להסכם הינם בגדר "תקופת ניסיון" במהלכה המזמינות יהיו רשאיות להפסיק 
  .יום בלבד מכל עילה שהיא 21את ההתקשרות בהודעה מראש של 

בכפוף לביצוע מלא ומושלם של יאום מול המשרד, בתהמלא והמוחלט,  וניתנת אופציה, לפי שיקול דעת אשכולל  .4.3
תקופות  3 -עד לבתנאי חוזה זה  סכםכאמור בחוזה זה ובנספחיו, להאריך את תקופת ההמפעיל כל התחייבויות ה

מור לעיל משום התחייבות של אין בא (.ת האופציהותקופ - )להלן, כל אחת ודשיםח 12 עד  אופציה נוספות, בנות
ו/או כל לשימוש שלא לעשות כן ו/או ליתן ההרשאה  היה רשאיי אשכול, והסכםפת ההלהארכת תקו אשכולה

 לא יתנגד לכך. מפעילזכות אחרת לצד ג' וה

ימים לפחות לפני  60הודעה על כך מפעיל מסור ליא ו, ה/ ההסכם על הארכת תקופת ההרשאהאשכול ה החליט  .4.4
נפרד מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועליו יהיה יהיה מחויב לכך כחלק בלתי  מפעילתום תקופת ההרשאה, וה

 לקיים את כל התחייבויותיו לפי חוזה זה גם בתקופת ההארכה, בשינויים המחויבים.

קף הוארכה תקופת ההסכם, יציג המפעיל במועד חתימתו על הארכת ההסכם, העתק מאישור ביטוח וערבות בתו  .4.5
 סכם ההארכה. והכל ע"פ תנאי ה וכל מסמך אחר אשר ידרוש האשכול

 למקבלי השירותהשירותים שיינתנו  .5

ם האישיים של מקבלי השירות רכיהל מתחייב לתת את השירותים בהתאם לדרישות המשרד ולצימפעה .5.1
 משרד. הבצורה ובאופן ההולמים מסגרת הגנה וטיפול וברמה הגבוהה ביותר בהתאם לנוהלי 

ת בהתאם לנוהלי המשרד והוראות וותים במסגרמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב ליתן את השיר .5.2
 התע"ס הרלבנטיות כפי שיהיו בתוקפם מעת לעת. 

למעט מן הסמכויות הנתונות למשרד ולבעלי  התפקידים שבו,  כבאדבר מהאמור בהסכם זה לא יתפרש  .5.3
יו , או כבא לגרוע מהנהלים על פי הוראות התע"ס הרלבנטיות כפי שיהוובעלי התפקידים מטעמ אשכולול

בתוקפם מעת לעת. כל התנאים שבהסכם זה יתפרשו כבאים להוסיף על חובות המפעיל, על הנהלים ועל 
 סמכויות המשרד מעבר לקבוע בהוראות התע"ס. 

יהיו רשאים לשנות, ללא צורך  האשכולוהמפורטים מובהר ומודגש, כי המשרד גם באשר לשירותים  .5.4
נדרשים, ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן שאינו משמעותי, בהתייעצות או בהסכמת המפעיל, את השירותים ה

 ת. ואת העלות הכלכלית של הפעלת המסגר

זה, בהתאם  מצורף להסכםה 2בנספח ב' את השירותים המפורטים  מית"רב בני הנוערמתחייב לתת ל מפעילה .5.5
, בצורה ובאופן ההולמים את מתן השירותים הנדרשים בני הנוערולצרכיהם האישיים של  זמינותלדרישות המ

 וברמה הגבוהה ביותר. 

 6חודשים. כאשר במקרים חריגים בהם תידרש הארכת שהות של עד  18לא תעלה על  מית"רהשהות  ב .5.6
ת"ר לפנות בכתב אל מפקח תקון קהילה במחוז ולקבל את אישורו בכתב חודשים נוספים, על מנהל המי

 להארכת השהות במית"ר.

שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למשרד ולבעלי התפקידים שבו או כבא  .5.7
מהנהלים על פי הוראות התע"ס הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקפם מעת לעת. כל התנאים שבהסכם זה לגרוע 

 , על הנהלים ועל סמכויות המשרד מעבר לקבוע בהוראות התע"ס. מפעיליתפרשו כבאים להוסיף על חובות ה

לא צורך לשנות, ל ותרשאי ויהי מזמינותגם באשר לשירותים המפורטים במכרז זה מובהר ומודגש כי ה .5.8
, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי, את מפעילבהתייעצות או בהסכמת ה

 . ובכפוף לאישור ועדת המכרזים מית"רהפעלת ההעלות הכלכלית של 

 



 מפעילהכלליות של הצהרות והתחייבויות  .6

מפורט בהסכם כ סגרותמהיש בידיו את כל הרישיונות הדרושים על פי כל דין להפעלת  מצהיר ומתחייב כי מפעילה  .6.1
שיון, אישור ו/או היתר הנדרש מאת יזה ולמתן השירותים ומילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות כל ר

 .מאת משרד הבריאות או כל גוף אחרמשרד העבודה והרווחה / המוסד לביטוח לאומי / 

חייב כי במשך כל תקופת הסכם זה יפעל כי כל הרישיונות וההיתרים כאמור יישארו בתוקף ולא מת מפעילה .6.2
 יבוטלו, ישונו או יוגבלו.

 ומתן השירותים כמפורט בהסכם זה. המסגרותמצהיר כי הינו בעל הידע, הכישורים והאמצעים להפעלת  מפעילה  .6.3

 מסגרות כנדרש בהסכםת ארגונית בניהול, תפעול ואחזקת סיון, ותק, מיומנות ויכולימצהיר כי הינו בעל נ מפעילה  .6.4
 ן.יוכי נהירים לו היטב כל הוראות הדין, כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לעניזה 

מצהיר כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל מניעה חוקית,  מפעילה  .6.5
 בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו 

מרכז בידע, מיומנות וזהירות הנדרשים על פי כל דין, לרבות כל המתחייב לפעול במתן השירותים והפעלת  מפעילה  .6.6
ו/או כל גוף אחר שהוראותיו חלות על ו/או המוסד לביטוח לאומי משרד התע"ס ו/או הוראה ו/או הנחיה של 

 מרכז. ההפעלת 

והוא  מסגרות היוםמצהיר ומתחייב כי ידועות לו כל הוראות הדין הרלבנטיות לביצוע שירות של הפעלת  מפעילה  .6.7
 מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין בביצוע השירותים נשוא הסכם זה.

והעסקת בענין שכר מינימום  1976 -מצהיר כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  מפעילה  .6.8
וכי במקביל לחתימתו על ההסכם ימסור תצהיר בדבר שכר מינימום בהתאם למצוין בנספח המצוי עובדים זרים 

 בסייפת החוזה.

 מצהיר כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין. מפעילה  .6.9

, במרכז חייב להשקיע השקעות כלשהן או המועצה אשכולכי ברור לו שבתקופת ההסכם אין ה מצהיר מפעילה  .6.10
 מסגרות.בהוצאות כלשהן בכל הקשור ל ייבותח ןואינ

מתחייב כי ימנע כל מפגע וכל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחותו של כל אדם  מפעילה .6.11
 ונכס.

  .בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוחלבטח את פעילותו ומתחייב לשאת בתשלומים  מפעילה .6.12

תחייבויותיו דלעיל מהוות תנאי עיקרי בחוזה וכי רק בהסתמך על נכונות כל הצהרותיו כי ידוע לו שהצהרותיו וה .6.13
 להתקשר עימו בחוזה זה. הסכים האשכול מפעילהיסודיות דלעיל של ה

 

 שימוש בכלים ובחומרים .7

 מתחייב להעמיד את כל הציוד והכלים הנדרשים להפעלת המסגרות כמפורט במסמכי המכרז.  המפעיל .7.1

 –לכל דבר ועניין  –יית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג'  תחשב מובהר, כי עש .7.2
 כהפרת הסכם זה.

 

 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .8

 ו, ובלבד שלא יהיה  בכך משום פגיעה בחובותיהאשכוללהמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת  רשאיהמפעיל  .8.1
 שלפי הסכם זה.

 אשכולנציג  .9

 . מפתחת שירותים חברתיים אזוריים, נועה טרץהגב'  לעניין הסכם זה הוא האשכול נציג .9.1

 להחליף את נציגו מעת לעת, ובלבד שייתן על כך הודעה בכתב.   האשכולהזכות בידי  .9.2

 

 ת  הפעלת המסגר .10

 בהתאם לתנאים כדלקמן: תהמסגרמתחייב בזה להפעיל את  מפעילה



בהתאם להוראות ההסכם  והמועצה אשכולושר מראש על ידי הת במבנה אשר יאהמסגרהמפעיל יפעיל את  .10.1
 .  לעיל

 -)להלן כפי שיעודכנו מעת לעת תקנון עבודה סוציאלי -בהתאם להוראות כל דין, הנחיות התע"ס  יפעלהמפעיל  .10.2
משרד הוראות המנהל והנחיות ועדת ההיגוי. המפעיל ההסכם, הנחיות ה יתע"ס( המצ"ב במסגרת נספח

 ולה עם צוות ההיגוי, להישמע לקביעותיו ולהוראותיו ולבצע את דרישותיו תוך זמן סביר.מתחייב לשתף פע

וכי המפעיל יימנע מכל  תהמסגריתאימו לאופי אוכלוסיית של  ווצוות עובדיו המפעיל מתחייב כי פעילות .10.3
 פעילות העומדת בסתירה לאופייה של אוכלוסייה זו. הוראה זו הינה הוראה יסודית בחוזה.

עבור הכשרה לקראת פתיחתה של המסגרת כפי שפורטה בתוכנית ההפעלה. ו ייל מתחייב כי כל צוותהמפע .10.4
במסגרת ההכשרה ילמד הצוות ויעשיר את ידיעותיו בתחום התעסוקתי שהוצע. כל אחד מחברי הצוות יעבור 

 הדרכה אישית.

שבונו ולשלם באופן שוטף המפעיל מתחייב לשאת על חככל והמפעיל יידרש להעמיד מבנה לטובת הפעילות,  .10.5
חשמל, מים, טלפון וכן שירותי ארנונה )ככל שחלה(, , לרבות מבנהאת כל ההוצאות השוטפות לאחזקת ה

 ניקיון קבועים ושוטפים, שירותי אבטחה ואת כל תשלומי פוליסות הביטוח המפורטות בהסכם זה.

מעת לעת, דיווחים בקשר עם מקבלי  ו/או צוות ההיגוי, רשאים לדרוש מן המפעיל ומטעמ מיו/או  אשכולה .10.6
השירות, התקדמותם, פעילותם ו/או דיווחים אחרים בקשר עם הפעלת המפעל והמפעיל מתחייב להעביר 

 שעות. 48דיווחים כאמור תוך העמדת על המידע והנתונים שברשותו, תוך 

יהם ולהימנע מכל המפעיל מתחייב לשמור על פרטיותם של מקבלי השירות  ועל פרטיות משפחותיהם ופרט .10.7
 . 1981-פעולה שיש בה משום פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

מעובדיו על הצהרת סודיות בנוסח המצורף להסכם זה. המפעיל מתחייב שלא  תהמפעיל יחתים כל אחד ואח
 להעסיק אדם שלא חתם על הצהרת סודיות כאמור. 

 אשכולהמפעיל או צוותו, מהווה הפרה יסודית של החוזה והיא מקנה לפגיעה בפרטיות כמשמעותה לעיל, מצד 
 זכות להביא לסיום ההתקשרות וכן כל זכות אחרת הנובעת מהפרת החוזה.

מוסכם על המפעיל כי התחייבות זו תמשיך לעמוד בעינה למשך זמן בלתי מוגבל גם לאחר סיום החוזה מכל 
 סיבה שהיא.

 ורט במפרט.  בשעות /מועדים כמפ תפעלת המסגר .10.8

באופן שוטף ורציף במשך כל תקופת הסכם זה, ולשם כך יעסיק עובדים תפעל ת המסגרהמפעיל ידאג כי  .10.9
בכל עת כאמור, בכמות ועל פי התנאים שלא יפחתו מהאמור בהסכם  זושהינם בעלי מיומנות הנדרשת לעבודה 

 זה.

ות שבוצעו במרכז בחודש שחלף ודיווח , עם תום כל חודש פרוט מלא של כל הפעילוימועצהלהמפעיל ימסור  .10.10
 .ואחת לרבעון יעביר את העתקי הדיווחים גם לאשכול נוכחות

להזמין את ביצוע  ותרשאי ו המזמינותהיי ,או המועצה אשכולשל ה ובמקרה והמפעיל לא יפעל לשביעות רצונ .10.11
עיל ישפה את השירותים או חלק מהם מספק אחר לאחר מתן הודעה למפעיל על כוונתה לעשות כן והמפ

הא רשאי י אשכולומבלי לערער על הסכומים. ה מזמינותהתשלום לספק האחר עפ"י דרישת הבגין  אשכולה
לקזז את התשלומים לספק או ספקים אחרים כאמור מן התשלומים המגיעים למפעיל על פי הסכם זה, וזאת 

 על פי הסכם זה ועל פי דין. מזמינותמבלי לגרוע מכל זכות של ה

 בקרהפיקוח ו .11

רשאים לבקר באופן שוטף ולבצע פיקוח על התאמת המפעל והמפעלים לדרישות  המועצהו/או אשכול נציגי ה .11.1
 הסכם זה.

 המפעל יהיה נתון לבקרה ופיקוח שוטף מטעם המשרד והמפקחים במחוז.  .11.2

ת זה המפעל יקים אגף לביקורת פנימית, ידאג להפקת לקחים, לתיקון ליקויים ושיפור השירות. באגף ביקור .11.3
 .והמועצה אשכולישתתף גם נציג ה

אשר יפקח על ביצועו של הסכם זה )לעיל  אשכולאו עובד ה ומנהל מטעמ אשכולמנה הבנוסף לאמור לעיל, י .11.4
 (.המפקח -להלן 

בכל זמן שהוא את אופן ביצוע התחייבויות המפעיל על פי הסכם  אשכולהמפקח יהיה רשאי לבדוק מטעם ה .11.5
 וכל היבט אחר הנובע לקיום התחייבויותיו של המפעיל על פי הסכם זה. זה, לרבות הפעילות במרכז,

המפעיל מתחייב למלא במלואה אחר כל הוראה בכתב או בעל פה שתינתן לו על ידי המפקח בקשר לביצוע  .11.6
 התחייבויותיו על פי ההסכם.



 ע ההסכם.המפעיל ידווח למפקח באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לכל נושא הקשור בביצו .11.7

לגבי תיאום פעילות מחוץ לשטחי  008-2019בחוזר מנכ"ל משרד הרווחה המפעיל יפעל לפי הנוהל המפורט  .11.8
 המסגרת וברחבי הארץ.

לכל פנייה אליו בעניין  סביחתשובות והסברים  ,לנציגי המועצה למי מטעמו לרבות אולאשכול ו/ המפעיל יספק .11.9
י לבקר בכל שעה במסגרת בכדי לבחון את הפעילות המתקיימת יהיה רשא המועצההאשכול ו/או ההסכם. נציג 

 ולקבל הסברים ובלבד שהדבר ייעשה בשעות סבירות.

 יחוייב באישור מוקד טבע. מקבלי השירות יובהר, כי כל יציאה לסיור/טיול של  .11.10

כגון ניסיון אובדני, תאונה,  מית"רעל כל אירוע חריג במסגרת פעולות ה זמינותמתחייב לדווח למהמפעיל  .11.11
-או על מית"רבעצמו או בזולת, אשפוז, מוות או ביצוע עבירה במשפחה או באדם אחר הקשור ל נער/הפגיעת 

, או על אירוע של חשיפת מידע חריג, וזאת מיד עם גילוי האירוע, מית"ראו אדם אחר הקשור ל נער/הידי 
 בכתב ובטלפון.

יעשה בהתאם להוראות חוק  בני הנוער. יודגש כי עיון בתיקי הבני הנוערזכות לעיין בתיקי ה מזמינותלנציגי ה .11.12
. מפקח רשאי לדרוש לעיון ובדיקה כל מסמך הקשור לניהול שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הגנת הפרטיות 

 . מית"רה

מחויב לשמור את כל המסמכים הקשורים לאספקת השירותים לפי הסכם זה, לרבות דיווחים  מפעילה .11.13
והתקנות וההנחיות לביעור  1955-שהועברו למשרד במהלך ההתקשרות, בהתאם לתקנות הארכיונים, התשט"ו

 רכיון המדינה, ובכפוף להנחיות המשרד.ושמירה כפי שמתפרסמות על ידי משרד ראש הממשלה, א

יובהר, כי אין באמור בכדי לגרוע מאחריות המפעיל לפיקוח על הפעלת המסגרת ו/או מאחריותו עפ"י דין ו/או  .11.14
 ההסכם.

 סטטיסטיקה ודוחות .12

ש, על פי דרישות באותו חוד מית"רלנציג המשרד דיווח מפורט בדבר פעילות ה מפעילהאחת לחודש יעביר  .12.1
 המשרד.

, לרבות כל מית"רב נער/המתחייב לדווח למשרד מידי חודש ובכל זמן שיידרש על שעות נוכחות של כל  מפעילה .12.2
שגיאה! מקור , דוח הנוכחות יצורף בכל חודש בהתאם למצויין במית"ראת ה נער/הכניסה ועזיבה של ה

 המצורף למכרז ובהתאם להנחיות המשרד.  4ב' ההפניה לא נמצא.

 מית"רב נער/הקהילה מידי רבעון על שעות נוכחות של כל מתחייב לדווח למפקח המחוזי תקון ב מפעילה .12.3
 .מית"ראת ה נער/הבמהלך הרבעון, לרבות כל כניסה ועזיבה של ה

כל הדוחות יופקו ויועברו למשרד על גבי מדיה מגנטית בכפוף להנחיות אשר יועברו אליו על ידי המשרד. מבלי  .12.4
 לגרוע מהאמור לעיל על הספק להעביר את כל הדוחות מודפסים ככל שיידרש לכך על ידי המשרד.

בינואר בכל שנה, המתייחס לביצוע תכנית העבודה ולניצול התקציב  1-יגיש סיכום שנתי לא יאוחר מה מפעילה .12.5
 בדצמבר של השנה הקודמת. 31-בפועל )דו"ח הכנסות והוצאות(, בשנת התקציב המסתיימת ב

, את תכנית העבודה  ברשות המקומיתבאשכול ובאוגוסט בכל שנה, יש לשלוח לאישור הממונה  15-עד ה  .12.6
כמיתיים, ימים ושעות הפעילות, מערכת השעות של הפעילות במרחבים במית"ר הכוללת: מטרות, יעדים 

הרשות המקומית, יאשר את תכנית העבודה האשכול וומערכת השעות של כל אנשי הצוות. הממונה מטעם 
 הבמהלך חודש ספטמבר. תכנית העבודה תוצג בפני המפקח המחוזי בביקור פיקוח

 היקף ההפעלה ושינויים  .13

. היה וחרג המפעיל בני נוער 50עד  – המפעיל לא יחרוג מהיקף הפעילות, כפי שנקבע בהסכם וע"י המנהל .13.1
מהיקף ההפעלה, ללא אישור מראש ובכתב של שיתקבל מאת המנהל והגזבר, לא יהא זכאי לתמורה כלשהי 

 בגין החריגה. 

שינוי  – לשנות את היקף ההפעלה ו/או להוסיף עליו ןכותעל ז ותשומר והמועצה אשכולהמבלי לגרוע מהאמור,  .13.2
 . תנאי ההסכם על כל סעיפיו יחולו על כל שינוי/תוספת. כאמור יבוצע באמצעות הוראה בכתב בלבד

 ה והוצאה של מקבלי השירות במסגרות המפעיל ליטק .14
רד הרווחה, האשכול וע"י מי שאושר על ידו כגורם ל מתחייב לקלוט מקבלי שירות על פי הנחיות משימפעה .14.1

 מפנה. 

האשכול והמשרד רשאים לחייב את המפעילה לקלוט מקבלי שירות  במקרים של חילוקי דעות שלא הסכימו  .14.2
 בעניינם בדיון מקצועי. 



י היה והמפעילה תבקש להוציא מקבל שירות זה או אחר מהמסגרת, יהיה עליה לפעול בעניין זה בהתאם לנוהל .14.3
משרד הרווחה והאשכול כפי שיהיו מעת לעת, לרבות בהתאם לנוהלי משרד התקפים ביום חתימת הסכם זה, 

 המצורפים להסכם זה כנספח. 

מודגש ומובהר בזאת כי האשכול יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהסכמת המפעילה את נהליו בכלל ואת נוהל  .14.4
 הוצאת מקבלי שירות מהמסגרת בפרט. 

 ים מתחייב המפעיל לפעול בהתאם להוראות כל דין. בביצוע השירות .14.5

 עובדים שיועסקו ע"י המפעיל לצורך אספקת השירות: .15

בהתאם  במהלך כל תקופת מתן השירותים, מתחייב המפעיל להעסיק, בכל שעות הפעילות, עובדים מקצועיים .15.1
 לדרישות המפורטות במפרט המצ"ב כנספח להסכם זה.

 יפעל והמפעיל, סבירים מטעמים מי מהעובדים מטעמו את להחליף למפעיל להורות ותרשאי המזמינות יהיו  .15.2
 .ומראש בכתב המזמינות שלבאישורן  רק תיעשה המפעיל ידי עלעובד  החלפת. בהתאם

ימים להימנע מלהעסיק במסגרת צוות המפעיל עובד כל  10לדרוש מן המפעיל בהתראה של  ותרשאי המזמינות .15.3
ו של אותו עובד במפעל מנוגדת לתכליתו של חוזה זה או עומד בניגוד שהוא, אם נמצא כי המשך העסקת

לדרוש את קיצור תקופת ההתראה וזאת אם נמצא כי  מזמינותה ותלטובת הציבור. במקרים מיוחדים, רשאי
תקן כח אדם במסגרות היום והיקף כח האדם שיועסק ע"י  הדבר מתחייב לשם הגנה על טובת מקבלי השירות.

ביצוע השירותים נשוא הסכם זה לא יפחת מהתקן הקבוע במפרט הוראות התע"ס )תקנון  המפעיל לצורך
 עבודה סוציאלית( של המשרד.

 המפעיל ידאג להעסקת עובדים קבועים בהתאם להוראות כל דין וכמפורט בהוראות התע"ס המצ"ב. .15.4

ו שעל פי חוזה זה כמו כן, מתחייב המפעיל להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע כל התחייבויותי .15.5
ובכמות שלא תפחת מהתקן שנקבע ע"י המשרד וע"פ הדרישות המקצועיות  מזמינותולשביעות רצון ה

 המפורטות במפרט הטכני. 

המפעיל מצהיר כי הוא, עובדיו וכל הפועלים מטעמו מודעים היטב לכל הוראות החוק והדין החלות על  .15.6
ו יהיה בעל אישור תקף ממשטרת ישראל לפי חוק כל עובד מטעמהמרכז. המפעיל מצהיר ומתחייב כי 

 , ידוע למפעיל כי זהו תנאי מהותי וחשוב.2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות, תשס"א

המפעיל לא יעסיק לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז קבלני משנה מטעמו, אלא  בכפוף לאמור בתנאי המכרז  .15.7
 מין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.וחוזה זה ולאישור מראש ובכתב של המז

המפעיל מתחייב להעסיק אך ורק כוח אדם בעל כשירות מתאימה ובמידת הצורך בהתאם לדרישות צוות  .15.8
 . מזמינותההיגוי ו/או ועדת הביקורת מצד ה

רשאי לדרוש מן המפעיל שלא להעסיק במסגרות היום עובד  אשכולהיה המבלי לגרוע מן האמור לעיל, י .15.9
 בעל עבר פלילי בעבירה שיש עימה קלון.  שנמצא כי הוא

במקרה של היעדרות איש צוות מפאת מחלה או כל סיבה אחרת, מתחייב המפעיל להעמיד לאלתר כח אדם  .15.10
חלופי לצורך המשך הפעלה סדירה של המפעל. כח האדם החלופי לא יפול בכישוריו מהכישורים וחלק 

של  אשכולכ"א מאנשי מחייבים מהן הודעה בכתב ל מהמפתח להצלחת ההתקשרות כולה. אשר על כן, החלפת
 יום לפחות בטרם ביצוע ההחלפה המתוכננת וזאת אם ההחלפה או השינוי נעשים ביוזמת המפעיל. 30

וכי כל עוד לא ניתן אישור מזמינות ההיה כפופה לאישור ם בזאת כי החלפת מי מאנשי הצוות יהמפעיל מסכי .15.11
 שי הצוות.  הדיווח יכלול בין היתר את:כאמור אין הוא רשאי להחליף מי מאנ

 הטעמים להחלפה. .15.11.1

 כישוריו וניסיונו של המחליף. .15.11.2

 המלצות. .15.11.3

 תכנית חפיפה. .15.11.4

 אישור בדבר היעדר עבר פלילי. .15.11.5

בכל מקרה, איש הצוות החדש לא ייפול בכישוריו מהכישורים להם התחייב המפעיל בהצעתו. הוראות סעיף 
 זה מהוות הוראה יסודית בחוזה.

 
 התמורה –הפעילות מימון  .16

עלות , לכן. מוגבל ייעודי תקציב באמצעות הרווחה משרד"י ע הזוכה ממומנת המציע עם ההתקשרות  .16.1



יהיה למפעיל ההתקשרות בכל מקרה לא תחרוג מסכום התקציב המאושר. כן מובהר בזאת, כי תשלום שכה"ט 
, בין היתר בהיעדר מקורות למפעיל ע"י משרד הרווחה באופן ישיר, ולאשכול אין כל אחריות לתשלום התמורה

 תקציביים משלו למימון התקשרות זו.

כפי  י ועדת התעריפים של המשרדעל יד למפעיל את התעריף המאושר הרווחה ישלם משרד המסגרתעבור הפעלת   .16.2
מובהר כי אחריות   "(התמורה" )להלן הרווחה מעת לעת על פי החלטת ועדת התעריפים במשרד שזה יעודכן

באחריות כלשהיא בנושא  ולא יישאאו המועצה התמורה למפעיל חלה על משרד הרווחה בלבד והאשכול תשלום 
 זה.

יחד עם זאת, התעריפים . 1ב'למסמכי הסכם זה מצורפים התעריפים הידועים במועד פרסום המכרז כנספח    .16.3
ה אחריות כלשהי בדבר לא חל או המועצה המחייבים הם התעריפים המפורסמים ע"י משרד הרווחה, ועל האשכול

נכונות התעריפים המצורפים למסכי מכרז זה, או על פרסומי משרד הרווחה. לכן, רואים במציעים כמי שבדקו את 
 תעריפי משרד הרווחה, ומצאו אותם מתאימים ומספקים למתן כל השירותים המפורטים במכרז זה.

מכלל התקבולים שיתקבלו אצלו  1%סך של  לרבעון, יעביר המפעילאחת במהלך שנת ההפעלה הראשונה בלבד,  .16.4
 . לאשכול כדמי ניהול ממשרד הרווחה

 דמי הניהול יועברו בתוספת מע"מ כדין. .16.5

המתייחס כל מסמך אחר המאושר ע"י רשויות המס  העתק קבלה / כרטסת / מתחייב להעביר לאשכול המפעיל  .16.6
 לתקבולים שהתקבלו אצלו ממשרד הרווחה ביחס לתקופה הרלוונטית.

 מקרה של מחלוקת בין דמי הניהול שהועברו בפועל לבין התקבולים שהתקבלו, יכריעו רישומי משרד הרווחה.ב .16.7

 להסכם זה, תקנה לאשכול זכות תביעה עצמאית.16.4מובהר כי הפרת הוראת סעיף  .16.8

 

 אחזקת המבנה, הציוד והשימוש בהם .17

לת המסגרות מתאימים לשירותים אלה לצורך פעילותו מתחייב המפעיל כי הנכס/ים שישמשו אותו לצורך הפע .17.1
 וכי בידיו כל האישורים והרישיונות הנדרשים לצורך הפעלת המסגרות בנכס/ים. 

כמו כן מתחייב המפעיל לדאוג ולהשיג את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים עפ"י כל חיקוק לצורכי שימושו  .17.2
כל העלויות הנובעות מקבלת ההיתרים במבנים הרלבנטיים בהם יתקיימו המסגרות מכוח הסכם זה ויישא ב

 ו/או הרישיונות ו/או האישורים.

 המפעיל מתחייב לשמור ולהחזיק את המבנים והציוד במצב טוב ולשמור על תקינותם ושלמותם. .17.3

ין ושוטף של כל שירותי האחזקה הנדרשים לצורך אספקת יהיה אחראי בלעדי על ביצוע תק המפעיל .17.4
 מבנההשירותים והוא אשר יישא באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו בכל ההוצאות הכרוכות באחזקת ה
ימום, שישמש לצורך אספקת השירותים, לרבות ניקיון ואחזקה שוטפת, אבטחה, אינסטלציה, קירור וח

מנהלה, הנהלת חשבונות, הדפסות, ריהוט וציוד, חשמל, מים, אגרות ביוב, ארנונה, טלפון, ביטוחים, שכר 
 דירה, מסים וכל תשלום אחר, הכרוך באספקת השירותים

והציוד ולתקן בעצמו ו/או באמצעות  מית"רמתחייב לדאוג לתקינותם של המבנים שישמשו להפעלת ה המפעיל .17.5
פגם שייגרם להם במשך תקופת ההסכם לרבות נזקים הנובעים מפגם יסודי מי מטעמו, כל ליקוי או נזק או 

 .במבנים או בתשתית לרבות מערכות המים, חשמל, ביוב, הסקה וגגות

 ניקיון ותחזוקה של המסגרות  .18

 ניקיון ותחזוקת המרכז/מבנים כולו לרבות סביבתו, יעשו על ידי המפעיל, באמצעות עובדיו. .18.1

 של הגינון הקיים, על חשבונו, אחת לחודש. המפעיל יבצע תחזוקה שוטפת .18.2

ו/או לדרישת כל רשות מוסמכת, לרבות משטרת ישראל, ולהוראות  המפקחהמפעיל מתחייב להשמע להוראות  .18.3
 כל דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פינוי וריקון האשפה והפסולת הנ"ל מהפחים, ממתקני האשפה ומהאשפתונים,  .18.4
האשפה, לרבות החלפת שקיות האשפה, יעשו על חשבון המפעיל, באמצעות  אשר בתחום מרכז היום,  למכולת

 פעמים ביום, בין היתר, בבוקר ובצהריים/בערב על ידי עובדי המפעיל. 4עובדיו, לפחות 

תחזוקה שוטפת של המבנים ו/או המתקנים ו/או מערכות התשתית ו/או הציודים ו/או המטלטלין, במסגרות   .18.5
 המנהל והמפקח.בון המפעיל ובאמצעות עובדיו,  ובהתאם להוראות והנחיות תעשה באופן שוטף, על חש

 

 



 רשיונות .19

על המפעיל  מוטלת החובה והאחריות לקבל מהרשויות המוסמכות את רישיון העסק ו/או  וההיתרים  .19.1
הנדרשים לניהול עסקים והוא מתחייב לנהלם בהתאם למטרות ההסכם, לרישיונות האמורים, לדרישות החוק 

 ות כל רשות מוסמכת.ולדריש

אחראי בכל צורה שהיא לקבלת רישיונות עסק למטרות ההרשאה ו/או השימוש בתחום המרכז  אשכולאין ה .19.2
 והמפעיל לבדו יטפל בכל ויהיה אחראי לכך.

המפעיל מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים וגם/או אלה שיחולו במשך תקופת  .19.3
השימוש בו, ועל העסקים שיתבצעו בו. יפר המפעיל חובה שהוטלה עליו כאמור  ההסכם על תחום המרכז, על

 עקב ההפרה. אשכולבגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו ל אשכוליפצה הוא את ה

 
 מאגר המידעניהול  .20

ר המידע שיופעל על ידו לפי ההסכם לאסוף מידע בניגוד לדין או לעשות שימוש במאג המפעילחל איסור על  .20.1
 באופן המנוגד לדין.

אינו רשאי להעביר מידע שקיבל במסגרת ההתקשרות או שנחשף אליו אגב ביצוע ההתקשרות לצד  המפעיל .20.2
 שלישי כלשהו.

 אינו רשאי לעשות שימוש במידע כאמור לכל מטרה אחרת שאינה קשורה ישירות לביצוע ההתקשרות. המפעיל .20.3

להעביר דיווחים שוטפים בכל הנוגע לאופן ניהול מאגר המידע ועיבוד המידע ודיווחים מידיים מחויב  המפעיל .20.4
 במקרה של חשש לדליפת מידע מהמאגר או שימוש החורג מההרשאה שניתנה.

לפי ההסכם במסגרת מאגר המידע יישאר בחזקתו רק למשך תקופת  המפעילהמידע שינוהל על ידי  .20.5
 ההתקשרות האמורה בהסכם. 

מראש ובכתב, באחריותו להעביר את  מזמינותכי עם סיום תקופת ההתקשרות, ובכפוף לאישור ה מפעילע לידו .20.6
 ו/או לדאוג למחיקת כל המידע מכל אמצעי המדיה שברשותו.  מזמינותמאגר המידע לחזקת ה

המידע ביעור והשמדה של כל  ,תצהיר לאימות ביצוע פעולות מחיקה מפעיללדרוש מה ותרשאי ויהי המזמינות .20.7
 שהגיע אליו במסגרת ההתקשרות עמו. 

 אין באמור בסעיפים לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין. .20.8

 הגבלת הוצאות  .21

ואינו רשאי לגרום לכל הוצאה  ואו עבור אשכולאין המפעיל רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב בשם ה .21.1
 תשלום או חיוב, בקשר לביצוע התחייבויותיו, כאמור בחוזה זה.

מען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המפעיל ישא על חשבונו בכל העלויות וההוצאות בגין הפעלת ותחזוקת ל .21.2
המרכז כאמור בחוזה זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה, וכיו"ב השקעות שתידרשנה לקיום 

 אשכוללרשות ה כל ההשקעות הנ"ל תעבורנה -וכי עם תום תקופת הסכם זה  ו/או סיומה  -התחייבויותיו 
, והמפעיל מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אשכולהותהפוכנה לקניינו הבלעדי של 

 אחרת ביחס אליהם. 

 הוצאות .22

המפעיל יישא על חשבונו בכל ההוצאות בגין הפעלת המסגרות והשימוש בנכס, בין אם צוינה הוצאה זו  .22.1
 יות הקבועות בתע"ס.מפורשות בהסכם ובין אם לאו ולפי ההנח

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יישא המפעיל בהוצאות שלהלן:  .22.2

שכירות, ארנונה, מים, חשמל, מכשירי תקשורת, הוצאות  –הוצאות אחזקת מבנה/מבנים, לרבות  .22.2.1
 ניקיון, אחזקה, גינון, שמירה וכל תשלום אחר שחל על משתמש בנכס;

 בנכס; כל תשלום נוסף שייקבע עפ"י דין בגין השימוש  .22.2.2

 ציוד עזרה ראשונה;  .22.2.3

 שכר ותנאים סוציאליים לעובדים וכן למשתקמים, ככל שמתחייב;  .22.2.4

 ציוד עזר ונלווה להפעלת המסגרות; .22.2.5

 ככל שיתקיימו. –אירועי גיבוש כגון: טיולים, נופש, ערבי חינוך, הווי, מסיבות חג וכדומה   .22.2.6

 בעל כשרות מתאימה.למשתתפי הפעילות, כיבוד קל אספקת  .22.2.7



 

 יחסי עובד ומעבידהעדר  .23

 אשכולמודגש בזה כי המפעיל הינו במעמד של מפעיל עצמאי וכי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין ה .23.1
 לבין המפעיל ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו. והמועצה

המפעיל מתחייב למלא אחר הוראות כל דין באשר להעסקת עובדיו, לרבות כל התשלומים הסוציאליים,  .23.2
הזכויות העומדות לעובדיו על פי כל דין. המפעיל מצהיר כי כל זכות אשר תעמוד למי מעובדי והבטחת כל 

 המפעיל על פי כל דין או הסכם תחול כלפי המפעיל בלבד.

על פי פסק )לחוד או ביחד( לשלם   וחויבבגין כל סכום אשר י והמועצה אשכולת את ההמפעיל מתחייב לשפו .23.3
פשרה בגין תביעה של מי מעובדי המפעיל לרבות פסק דין או קביעה בענין  דין )שלא עוכב ביצועו( או הסכם

 30דין וזאת בתוך -מעביד בין מי ממועסקי המפעיל ובינה, כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-יחסי עובד
ור לעיל, מיד למפעיל אודות כל טענה ו/או תביעה כאמ וודיעי מזמינותבכתב. ה מזמינותת הימים מדריש

 תן למפעיל הזדמנות להתגונן, לרבות בדרך של צירופו כצד שלישי.ינות הראשונה ובהזדמ

המפעיל מתחייב להעסיק בביצוע השירותים עובדים מיומנים וכשירים, במספר הדרוש לביצוע השירותים  .23.4
, ימציא המפעיל למפקח את פרטי העובדים המופקדים מטעמו על ביצוע אשכולכנדרש בהסכם. לדרישת ה

 וירחיק ממתן השירותים כל עובד של המפעיל אשר המפקח ידרוש להרחיקו. הסכם זה

 העסקת קבלני משנה על ידי הספק .24

המציע הזוכה יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה לצורך נושאים מוגדרים:  .24.1
 הפעלת מיזם תעסוקתי, קבלת שירותי ניקיון, גינון, הסעות, ביטחון והזנה. 

שנה לצורך ביצוע השירותים לפי מכרז זה אלא מ-מעבר לכך, המציע הזוכה לא יהיה רשאי להפעיל קבלני .24.2
 .בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב

 יורשה להעסיק קבלני משנה. מפעילהלן יחול רק במקרה שהשל 24.11עד  24.4האמור בסעיפים  .24.3

ייחשב לקבלן הראשי ויהיה האחראי הבלעדי על פי דין לאספקת השירותים ותוצריהם,  המפעיליודגש כי  .24.4
לרבות אספקת השירותים על ידי כל מי מטעמו לרבות כל אחד מקבלני המשנה מטעמו, וכל מי מטעמם. כמו 

בדיו תהיינה תקפות גם לגבי כל אחד מקבלני המשנה וכל אחד מעובדיהם. בין היתר, כן, התחייבויותיו לגבי עו
אחראי על כל הפעולות של מי מעובדי קבלני המשנה שהוא יעסיק לצורך מתן שירותים נשוא  המפעיליהיה 

יהיה לשאת  המפעילמכרז זה, לרבות כל נזק במידה שיגרם כתוצאה מפעילותו של עובד קבלן המשנה, על 
קנסות בגין פעילות קבלני המשנה במסגרת ההסכם ומכל המשתמע מהיותו הזוכה במכרז וספק השירותים ב

 .זמינותהאחראי מול המ

לקבלן המשנה יהיה תואם במדויק את כל תנאי מכרז זה ולא יכיל הוראה הסותרת או  המפעילההסכם בין  .24.5
 המצמצמת את זכויות המשרד על פי מכרז זה.

 ממחויבויותיו ומאחריותו הכוללת כלפי המשרד. המפעילההסכם לא ישחרר את  .24.6

ידאג כי כל קבלני המשנה מטעמו יחזיקו במשך כל זמן התקשרותם עמו לצורך מתן שירותי מכרז זה  המפעיל .24.7
 את המסמכים הבאים:

 אישור רישום התאגיד אצל הרשם הרלוונטי לפי כל דין. -במידה שקבלן המשנה הינו תאגיד  .24.8

אישור ממע"מ, אישור ניכוי  –, לרבות 1976-על פי חוק עסקאות וגופים ציבוריים התשל"ואישורים הנדרשים  .24.9
 מס במקור ואישור על ניהול ספרים.

בכל עת להחליף קבלן משנה ו/או מי  מפעילהבלעדי לדרוש מה ןלפי שיקול דעת ותרשאי ויהי מזמינותה .24.10
, מבלי לנמק וללא כל התחייבות כלפי המפעילפי מכרז זה מטעם -מעובדיו, כולם או מקצתם, שיועסק על

פי -ו/או קבלן המשנה מטעמו, ובמקרה זה קבלן המשנה ו/או העובדים מטעמו יפסיקו את עבודתם על המפעיל
ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או מי מטעמם  המפעיללפי הצורך. מודגש כי  המפעילידי -מכרז זה מיד ויוחלפו על

 י בגין הפסקת עבודת קבלן המשנה לפי סעיף זה.לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפו

כל התחייבות כספית  זמינותולא תהיה למ המפעילאך ורק עם  ויתקשר מזמינותמובהר בזאת כי בכל מקרה ה .24.11
 או אחרת בקשר עם ביצוע ההסכם שיחתם עם קבלן המשנה.

 

 אחריות   .25

ק כלשהו, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו המפעיל יהא אחראי אחריות ע"פ דין לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נז .25.1
ו/או לו עצמו ו/או למוזמניו ו/או  וו/או מי שבא מטעמ וו/או לשולחי ולעובדי למועצה ו/או ו/או אשכולל



ללקוחותיו ו/או המטופלים על ידו ו/או לכל המועסק על ידו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש לרבות 
א למרכז בתקופת ההסכם או לפניה, בשל מעשה או מחדל רשלניים של רכושו של המפעיל ו/או  לציוד שהי

המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מהחזקה 
ו/או השימוש ו/או ההפעלה של המרכז ו/או ממתן השירותים ו/או ממעשה או מחדל רשלניים של המפעיל ו/או 

ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות המפעיל על פי עובדיו 
ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו/לה/להם.  אשכוליפצה את ה חוזה זה. המפעיל

אחריות וחבות לכל  מכל ווכל מי שבא מטעמ ו, שלוחיו, עובדיאשכולומראש את המשחרר לחלוטין  המפעיל
ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהאמור ברישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, 

 בכל עילה שהיא.

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה,  / מועצה אשכולהמפעיל מתחייב בזאת לפצות ולשפות בשלמות את ה .25.2
בגין  וו/או מי מטעמ וו/או שלוחי וו/או נגד מי מעובדי וגוף כלשהו, נגדמכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם או 

בגין התביעה או  מועצה/אשכולכל תאונה, חבלה או נזק כמפורט לעיל לרבות בגין הוצאות משפטיות שיגרמו ל
הראשונה של  ויום ממועד דרישת 30כאמור בתוך  / מועצה אשכולהדרישה. המפעיל ישפה את ה

 .מועצה/אשכולה

המפעיל יהיה אחראי אחריות ע"פ דין לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כלשהו, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו  .25.3
ו/או לו עצמו ו/או למוזמניו ו/או ללקוחותיו  וו/או מי שבא מטעמ וו/או לשלוחי וו/או לעובדימועצה  /אשכולל

 כלשהו לגוף או לרכוש רכושו של המפעילו/או המטופלים על ידו ו/או לכל המועסק על ידו ו/או לאדם אחר 
בתקופת ההסכם או לפנייה, בשל תאונה שנגרמה כתוצאה מהסעת הקשישים במסגרת  סגרותשהביא למ

סידורי ההסעה על פי ההסכם ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של המפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי 
ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע  / מועצה אשכולשבא מטעמו. המפעיל יפצה את ה

, וכל ו, שלוחיו, עובדיאשכוללו/לה/להם ע"פ פס"ד שלא עוכב ביצועו. המפעיל משחרר לחלוטין ומראש את ה
מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מהאמור ברישא  ומי שבא מטעמ

 לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא. לסעיף זה, לכל אדם,

  –ביטוח  .26

)אישור עריכת הביטוח(, המצ"ב והמהווים חלק בלתי  1הוראות ודרישות הביטוח הינם כמפורט בנספח ג' + בנספח ג'
 נפרד מהסכם זה.

 
 הסבת ההסכם .27

משנה  מפעיל אינו רשאי להסב את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן ו/או להעסיק מפעילה
 ואת הסכמת אשכולה ןמראש ובכתב. נת אשכוללביצוע איזה מהתחייבויותיו, אלא אם קיבל לכך את הסכמת ה

 מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם ולפי כל דין. מפעילכאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את ה

 
 שמירת סודיות .28

ם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי המפעיל, או עובדיו עקב כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיב .28.1
 מראש ובכתב. אשכולאו בקשר להסכם זה, לא ימסרו ולא יועברו ללא אישור ה

 .1977-המפעיל מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז .28.2

שוי להיחשף למידע כאמור על התחייבות שלא לעשות שימוש המפעיל מתחייב להחתים כל מי שעובד אצלו ושע .28.3
 מראש ובכתב.אשכול במידע ללא אישור ה

 מזמינותשיתוף פעולה עם ה .29

מבלי לגרוע מתוקפה ו/או מכלליותה של כל הוראה אחרת בהסכם זה מתחייב המפעיל לשתף פעולה ככל  .29.1
ת המפקח ו/או ועדת ההיגוי ביחס , לפעול בתיאום באשר לקיום עמדןוהמפקח מטעממזמינות האפשר עם ה

 להיבטים השונים הנוגעים לביצוע השירותים נשוא הסכם זה. 

 ביצועערבות  .30

במועד חתימת חוזה זה,  לאשכוללהבטחת ביצוע חיובי המפעיל בהתאם לאמור בהסכם זה, ימציא המפעיל  .30.1
 (.הערבות -)להלן  50.000₪ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של 

ותוקפה יהיה לכל תקופת מתן השירותים על פי   2ודה למדד, תהיה בנוסח המצ"ב כנספח ד'הערבות תהיה צמ .30.2
 ימים נוספים ותשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה. 60הסכם זה ולמשך 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של: .30.3



להוציא או לשלם או  עלול אשכולרין ובעקיפין למפעיל שהכל ההוצאות והתשלומים הקשורים במיש  .30.3.1
 להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

עקב ביצוע ההסכם  ואו למי מטעמ / מועצה אשכולכל הוצאות תיקונים וכל נזק או הפסד העלול להיגרם ל  .30.3.2
או  רשאי לגבות את סכום הערבות כולומועצה  / האשכולהא יעל ידי המפעיל. בכל מקרה כאמור לעיל 

מקצתו, בפעם אחת און במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים 
ימים את הערבות ולהעמידה  7כאמור. נגבתה הערבות כולה או מקצתה יהיה המפעיל חייב להשלים תוך 

 על הסכום הקבוע לעיל.

 ביטול ההסכם  .31

י, להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת בהודעה מוקדמת של  הבלעד ו, על פי שיקול דעתרשאי / מועצה אשכולה .31.1
יום  21)למעט במהלך תקופת הניסיון בה ניתן להביא את ההסכם לסיומו בהודעה של  ימים מראש למפעיל 60

. במקרה כאמור לא יהיו למפעיל כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות בגין סיום מראש(
למעט זכותו לקבל את התמורה בגין השירותים שסופקו על ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות כאמור, 

 ההתקשרות ובהתאם להוראות הסכם זה.

תחשב הפרה יסודית.  -ימים ממועד דרישה  7כל הוראה בהסכם זה שהופרה ע"י המפעיל ולא תוקנה תוך  .31.2
על פי  וותרופה משפטיים העומדים ל זכאי לכל סעדמועצה  / אשכולהיה היבמקרה של הפרה יסודית כאמור, 

רשאי לבטל את ההסכם, לתבוע  / מועצה אשכולהיה הידין ומבלי לגרוע מהזכויות לעיל  הסכם זה ועל פי כל
 פיצויים בגין הפרתו, ולהעביר ביצועו לגורם אחר.

של הסכם מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל מקום אחר בהסכם, הרי שהאירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית  .31.3
 על פי ההסכם ועל פי כל דין במקרה הפרה יסודית: ובכל הזכויות המוקנות ל אשכולזה ויזכו את ה

 הפר המפעיל הוראה בהסכם זה שלא תוקנה גם לאחר דרישה ומתן אפשרות לתיקון ההפרה.   .31.3.1

קם, ואלה הוטל עיקול זמני או קבוע או נפתחו הליכי הוצאה לפועל לגבי המפעיל או נכסיו, כולם או חל .31.3.2
 יום ממועד ביצועם. 30לא הופסקו או הוסרו לחלוטין בתוך 

 30נתקבלה החלטה של המפעיל בדבר פירוק מרצון, או הוגשה נגדו בקשה לפירוק אשר לא בוטלה תוך  .31.3.3
 יום, או ניתן צו פירוק כנגד המפעיל או הגיע המפעיל לפשרה או סידור עם נושיו.

פעיל מסתלק מביצוע החוזה או מפסיק ביצועו ו/או כאשר כי המ אשכולשל ה וכשהוכח להנחת דעת .31.3.4
 הוא מתרשל בביצוע מתן השירותים.

כשהמפעיל מסר את ההסכם כולו או מקצתו לאחר, או מעסיק מפעיל משנה בביצוע ההסכם ללא  .31.3.5
 מראש ובכתב. אשכולהסכמת ה

 ליך משפטי.  התברר כי הסכם זה נחתם עקב טעות של ועדת המכרזים ו/או ההסכם בוטל בעקבות ה .31.3.6

 עכבון -קיזוז  .32

פי הסכם -פי הסכם זה למפעיל, כל חוב המגיע לו על-לקזז, כל סכום המגיע ממנו על רשאי / המועצה אשכולה .32.1
למפעיל, בכפוף למתן  אשכולפי כל הסכם אחר שבינו לבין המפעיל וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן ה-זה או על

 הודעה למפעיל טרם ביצוע הקיזוז.

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן  / מועצה אשכולשל ה וסעיף זה אינן גורעות מזכות הוראות .32.2
כלפי המפעיל מכוח  / מועצה אשכולפוגעות ו/או גורעות מכל סעד או צעד או אמצעי אחר, העומד לרשות ה

 הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

 כללי .33

על פי ההסכם במקרה מסוים או הסכמה  ווקנות למלעשות שימוש בזכויות המ / מועצה אשכולהימנעות ה .33.1
, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ולסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תפורש כוויתור על זכות מזכויותי

 ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

 לכל שינוי או תיקון להסכם זה לא יהיה תוקף אלא אם כן יעשה במסמך בכתב חתום על ידי שני הצדדים. .33.2

ימים ממועד משלוחה  3ות הצדדים יהיו כאמור בכותרת ההסכם וכל הודעה תחשב כמסגרת בתוך כתוב .33.3
בדואר רשום, או במועד משלוחה בפקסימיליה בכפוף לאישור טלפוני לקבלתה, או במועד מסירתה במסירה 

 .או עם קבלת אישור מסירה בשליחתה בדוא"ל אישית

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

___________     ____________          _________________  __________________________ 



 המפעיל            טובא זנגריה      גליל מזרחיאשכול      

 

אני הח"מ ______________ עו"ד / רואה חשבון מאשר, כי _________________  אשר חתמו בנוכחותי, מוסמכים 
 ה וחתימתם מחייבת את המפעילה.לחתום בשם המפעילה  על הסכם ז

 

                                     ______________________             ____________________ 

 תאריך                                               עו"ד / רו"ח                                                     

 



 

 1נספח ב'

 מנגנון התשלום פירוט
 :שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  08/22להלן פירוט מנגנון התשלום במסגרת מכרז מספר 

 . ההפניה לא נמצא.שגיאה! מקור 

 להלן תקן התעריף במסגרת ההתקשרות מכח מכרז זה:

 תעריף ציבורי –מרכז יום תומך  –מית"ר  –תקן תעריף  .1.1

 פירוט סעיף

 2,116.85 סך הכל תעריף

 מרכז יום תומך –מית"ר  שם תעריף

 4108, 4106,2954 , 4105 ל תעריףסמ

 טיפול יום סוג מסגרת

 ציבורי בעלות

 50 מספר דיירים

 03/2020 תאריך

 תקן כוח אדם נדרש .1.1.1

 סך הכל עלות עלות יחידה תקן  תואר המשרה

 14,449.00 8,256.570 1.750 רכז חברתי

 9,481.38 9,481.380 1.000 עובד סוציאלי

 11,016.67 9,180.560 1.200 מנהל א

 15,100.56 7,550.280 2.000 מדריך א

 6,581.81 6,581.810 1.000 אם בית א

 56,629.42 - 6.950 סה"כ

 עלויות .1.1.2

 סה"כ עלות סעיף

 19,678.72 עלות מעסיקים:

 76,308.14 סה"כ כולל עלות מעסיקים

 1,526.16 עלות שכר לנפש

 הוצאות אחזקה .1.1.3

תעריף  סה"כ אחוז תשלום תעריף הוצאות אחזקה
 לדייר

 תשלום למסגרת

 4,371.75 87.44 50.000 174.87 לאור -אחזקת בית 

 3,594.50 71.89 50.000 143.78 לאור -אחזקת תלמיד 

 2,278.75 45.58 50.000 91.15 לאור -דלק 

 5,547.00 110.94 86.000 129.00 חוגים

 9,450.87 189.02 33.000 572.78 לאור -מזון 



תעריף  סה"כ אחוז תשלום תעריף הוצאות אחזקה
 לדייר

 תשלום למסגרת

 25,242.87   1,111.58 סה"כ

 

סה"כ הוצאות אחזקה 
 לתעריף

504.86 

 שונות .1.1.4

 פירוט סעיף

 2,031.02 תעריף

 85.83 מעמ

 

 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2נספח ב'

 מפרט ביצוע להפעלת המית"ר

 התארגנות למתן השירותים .1



 עם קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.יידרש להתחיל בהתארגנות למתן השירותים מיד  המפעיל        .1.1

הנבחר לסיים את ההתארגנות, בין היתר  למפעייום ממועד קבלת ההודעה על זכייה במכרז על ה 60בתוך  .1.2
לעניין העמדת מבנה מתאים, גיוס כוח אדם והצטיידות, ולהיות ערוך למתן השירותים בפועל, לפי הנחיות 

 .מית"ריהיה רשאי שלא להפנות בני נוער להמשרד. מובהר כי עד לסיום ההתארגנות המשרד 

על אף האמור בסעיף זה, במקרים חריגים, ניתן יהיה להאריך את תקופת ההתארגנות בתקופה נוספת שלא  .1.3
 . אשכולתעלה על חודשיים, על פי שיקול דעתו הבלעדי של ה

 כללי .2

המתעדכנות מעת לעת ובהתאם למדיניות  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי -יספק את השירותים על מפעילה .2.1
והנחיות המשרד המתעדכנים מעת לעת. כמו כן הספק יפעל בהתאם לכללי הסודיות והאתיקה הקבועים בנהלי 

ט של המשרד וכן בהתאם לקוד המפורסמת באתר האינטרנ 1.17המשרד, ובכלל זה בהתאם להוראת תע"ס 
 האתיקה של העובדים הסוציאליים המפורסם באתר האינטרנט של איגוד העובדים הסוציאליים.

בהתאם להוראות כל דין.  מפעילמאגר המידע לצורך מעקב אחר אספקת השירותים לפי מכרז זה ינוהל על ידי ה .2.2
שגיאה! מקור מפורטים ב שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.נהלי אבטחת המידע שיחולו על הספק בניהול 

 למכרז. 9ב' ההפניה לא נמצא.

 לספק את השירותים בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. מפעילמובהר כי על ה .2.3

לספק שירותים בהתאם להנחיות המשרד לעניין נגיף  עוד מובהר כי כל נותני השירותים במסגרת מכרז זה נדרשים .2.4
 הקורונה המתעדכנות מעת לעת.

 מקום מתן השירות והיקף השירות .3

המית"ר הוא חלק מרצף המענים ושירותי הטיפול של המחלקה לשירותים חברתיים ועובד על פי עקרונות של  .3.1
תוך עבודה דה במרחבי פעילות ות הטיפוליות במית"ר המבוססות על עבוהתכניסביבה טיפולית מודעת טראומה. 

 .בני הנוערמותאמת אשר תבנה לכל אחד מ פי תכנית אישית-על בני הנוער רגשית פרטנית וקבוצתית של

, מהחברה 12-18נוער )נער/ה( בגילאים -בנים ושיקומיים תינתן לאספקת השירותים הטיפוליים, חברתיים, חינוכיי .3.2
הערבית, בעלי אינטליגנציה תקינה וללא מחלת נפש פעילה, בעלי קשיים בהסתגלות חברתית, הנמצאים על קצה 

זנחה פיזית ורגשית מתמשכת ונמצאים במצבי עזובה, המובילים רצף הסיכון, הסכנה והניתוק, הסובלים מה
לביטויים התנהגותיים של: שוטטות, אלימות, דפוסי עבריינות, קורבנות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים או 

המקבלים  בני הנוערהנמצאים בתנאים מגבילים בקהילה וזקוקים למסגרת יומית שתשמש חלופת מעצר. רוב 
מינית והזנחה  הינם בני נוער שחוו או חווים טראומות מורכבות, הכוללות פגיעה פיזית, נפשית, מית"רמענה ב

בנת מתמשכת. טראומות אלו הינן מקור להפרעות התנהגות קשות ולקשיים רגשיים ותפקודיים רבים. ה
הטראומה שעומדת בבסיס הסימפטומים הרגשיים וההתנהגותיים, מחייבת עבודה לפי גישות התערבות 

בני  50זנגריה ויהיה מיועד עבור עד  אימוקם ביישוב טוב מית"ר. ההמבוססות על סביבה טיפולית מודעת טראומה
 .נוער מהחברה הערבית

 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. .3.3

 משך השירות ושעות מתן השירות .4

פי ימי העבודה הנהוגים במשק -על 20:00ועד  08:00יפעל במשך חמישה ימים בשבוע החל מהשעה  מית"רה .4.1
 .מית"רובהתאם למגזר בו פועל ה

הממונה על מית"ר ברשות המקומית ושל המפקח ת הפעילות, מחייב אישור בכתב של נוי בימים ובשעוכל שי .4.2
 המחוזי תקון בקהילה.

חודשים  6חודשים. כאשר במקרים חריגים בהם תידרש הארכת שהות של עד  18לא תעלה על  מית"רהשהות  ב .4.3
ת"ר לפנות בכתב אל מפקח תקון קהילה במחוז ולקבל את אישורו בכתב להארכת השהות נוספים, על מנהל המי

 במית"ר.

 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. .4.4

יסופקו תוך כיבודם של ערכי התרבות והדת ובהתאם לאורח החיים של אוכלוסיית היעד נשוא המכרז השירותים  .4.5
 בשיתוף ואישור הפיקוח המחוזי.

 אוכלוסיית היעד .5

, מהחברה הערבית, בעלי אינטליגנציה תקינה וללא מחלת נפש פעילה, בעלי קשיים 12-18נוער )נער/ה( בגילאים -בני .5.1
זנחה פיזית ורגשית מתמשכת בהסתגלות חברתית, הנמצאים על קצה רצף הסיכון, הסכנה והניתוק, הסובלים מה

ונמצאים במצבי עזובה, המובילים לביטויים התנהגותיים של: שוטטות, אלימות, דפוסי עבריינות, קורבנות 
ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים או הנמצאים בתנאים מגבילים בקהילה וזקוקים למסגרת יומית שתשמש 



הינם בני נוער שחוו או חווים טראומות מורכבות, הכוללות  מית"רהמקבלים מענה ב בני הנוערחלופת מעצר. רוב 
פגיעה פיזית, נפשית, מינית והזנחה מתמשכת. טראומות אלו הינן מקור להפרעות התנהגות קשות ולקשיים 

בנת הטראומה שעומדת בבסיס הסימפטומים הרגשיים וההתנהגותיים, מחייבת רגשיים ותפקודיים רבים. ה
 .עבודה לפי גישות התערבות המבוססות על סביבה טיפולית מודעת טראומה

 מהות השירות .6

 מהות התכנית –רקע כללי  .6.1

השירות לשיקום נוער )להלן: "השירות"( הינו שירות מומחה בהקמה ובהפעלה של מסגרות טיפוליות,  .6.1.1
שיקומיות, חינוכיות, יומיות, לבני נוער על רצף הסיכון, הסכנה והניתוק. השירות נותן באמצעות המסגרות 

ממדי לצרכיהם של בני הנוער בתחומי התפקוד לרבות לימודי, רגשי, משפחתי, התנהגותי -מענה רב
 והתעסוקתי. 

אשר מערכות החינוך הפורמליות לא  בני הנוערלית, חינוכית, קהילתית למשמש כמסגרת טיפו מית"רה .6.1.2
 ממדיים בתחום הרגשי, התנהגותי, חברתי, לימודי, תעסוקתי ומשפחתי.-יכולות לתת מענה לצרכיהם הרב

פי עקרונות של גמישות, זמניות, -הפועל על מית"ר, באמצעות בני הנוערהמשרד רואה חשיבות בטיפול ב .6.1.3
 מידיות והתאמה תרבותית במתן המענה.

ת טיפוליות, פיתוח מיומנויות במגוון תחומים באמצעות תכניות המשלבות התערבויו בני הנוערשיקום  .6.1.4
 ידי הספק.-שיוצעו על

נערך אבחון רב ממדי ונבנית תכנית אישית מותאמת לכוחותיו, קשייו וצרכיו,  בני הנוערלכל אחד מ .6.1.5
 רת משלבת בקהילה. באמצעותה מתאמן במיומנויות התפקוד השונות, לקראת חזרתו למסג

  מית"רמטרת ה .6.2

י ורב תבאמצעות מענה טיפולי, שיקומי, חינוכי, תעסוק בני הנוערצמצום מצבי הסיכון והניתוק בקרב  .6.2.1
 תחומי בקהילה לבני נוער מנותקים מכל מסגרת.

ביטחון קהילתית לבני נוער על סף נשירה על מנת למנוע את נשירתם, או בני נוער שחזרו למסגרת רשת  .6.2.2
 החינוכית והמית"ר יסייע להם בהסתגלות בה.

 למערכות משלבות בקהילה. בני הנוערהחזרת  .6.2.3

  
 יעדי המית"ר .6.3

 לקראת השתלבות תקינה בקהילה. בני הנוערד של פיתוח וחיזוק מיומנויות התפקו .6.3.1

 עם משפחותיהם וחיזוק המעורבות ההורית. בני הנוערחיזוק הקשר של  .6.3.2

 למערכות הקהילתיות. בני הנוערחיזוק ההשתייכות של  .6.3.3

 

 רכיבי השירות שיסופקו במסגרת המכרז .7

 מרחבי פעילות .7.1

, מתחייב להעמיד מרחב תעסוקתי ומרחב חברתי המפעילשמתוכם מרחבי פעילות,  5יהיו סה"כ  מית"רב .7.1.1
נפרד, ביתר המרחבים יהיו מרחב מוסיקה, מרחב אומנות,  כל אחד ממרחבי הפעילות נמצא במרחב מוגדר

 מרחב חדר כושר ומרחב למידה כשעל הספק להפעיל בו זמנית לפחות שלושה מרחבים.

 חותיו ובחירתו., על פי קשייו, כונער/המרחבי הפעילות יהוו תשתית לתכנית האישית ולמערכת אישית לכל  .7.1.2

 יינתן סל השירותים הכולל:  מית"רב .7.2

מרחבי פעילות )מועדון חברתי, חדר כושר, חדר מוסיקה מרחב למידה, מרחב אומנות, מרחב תעסוקה וכו'(  .7.2.1
 7.3כמפורט בסעיף 

 להלן. 7.4 תכניות התערבות כמפורט בסעיף  .7.2.2

 להלן. 7.5 סעיףהדרכת הורים כמפורט ב .7.2.3

 להלן. 7.6תכניות העשרה כמפורט בסעיף  .7.2.4

 להלן. 7.8טיולים ופעילויות חוץ כמפורט בסעיף  .7.2.5

 להלן. 7.9שירותי הזנה כמפורט בסעיף  .7.2.6



 להלן. 7.10כמפורט בסעיף  בני הנוערשירותים בסיסים לרווחת  .7.2.7

 

 מרחב התעסוקתי .7.3

 יעסוק בתחומים שלהלן:   מית"רהתעסוקתי בהמרחב 

 מיזם תעסוקתי:

 בשכר עפ"י חוק(. -שעות כל משמרת 4משמרות בשבוע,  4-בני נוער, ב 4במסגרתו יועסקו לכל הפחות  .7.3.1

 תכניות למסוגלות תעסוקתית:

 עברו קורסים בנושאי פיתוח מסוגלות תעסוקתית בתחומים שלהלן:יו מית"רב

 התנהלות פיננסית )לרבות פתיחת חשבון בנק, קורסים לעידוד חיסכון(; .7.3.2

 כתיבת קורות חיים; .7.3.3

 הכנה לראיון עבודה. .7.3.4

 הכשרות קצרות מועד:

)לדוגמא: תיקון מכשירים סלולריים, בניית ציפורניים,  נער/ההכשרות המקנות חשיפה ומיומנות בסיסית ל .7.3.5
 צילום סטילס וכדומה(.

 מפגשים שבסיומה תינתן תעודה. 10-12משך ההכשרה: בין  .7.3.6

 שילוב בתעסוקה בקהילה

 במציאת תעסוקה. נער/המתן סיוע ל .7.3.7

 

 בותתכניות התער .7.4

 תכניות ההתערבות תהיינה תכניות טיפוליות ואישיות על פי עקרונות עבודה מודעת טראומה. .7.4.1

 6ב' שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הינה על פי מודל השלבים המצורף כ מית"רתכנית ההתערבות ב .7.4.2
 למכרז: 

 ב הקליטה וההסתגלות.של - שלב ראשון .7.4.2.1

 תקופת הליבה. - שלב שני .7.4.2.2

 סיום ופרידה.  - שלב שלישי .7.4.2.3

חודש,  18בכל שלבי התכנית, תתבצע  במהלך תקופה שלא תעלה על  מית"רהתערבות  ב .7.4.2.3.1
 .בני הנוערבהתאם לתוכנית האישית הייעודית עבור כל אחד מ

לשם קבלת סיוע ותמיכה כ"רשת   מית"רהמשתלבים במסגרות המשך, יוכלו להגיע ל בני הנוער .7.4.2.3.2
חודשים  6שי תכנית פלוס חוד 18החודשים המאושרים ) 24 –ביטחון". אם תקופה זו נכללת ב 

ב"טופס  נער/הלעיל(, ניתן לדווח על  4.3נוספים שאושרו על ידי הפיקוח המחוזי כאמור בסעיף 
 השמה במסגרת". 

במסגרת של רשת בטחון מותנה בנוכחות של  מית"רהמשתלב/ת ב נער/היובהר כי דיווח על  .7.4.2.3.3
 שעות שבועיות. 15 נער/הה

, יש לוודא כי תכניות ההתערבות תהיינה מית"רב בני הנוערת בשל מורכבות מאפייני אוכלוסיי .7.4.2.3.4
מותאמות לצרכיהם הייחודיים ולכן כל תכנית התערבות ברמה המערכתית והקבוצתית 

 ברשות המקומית. מית"רל המותנית בהיוועצות ואישור בכתב של הממונה ע

 דרכי התערבות: .7.4.3

 שגיאה! מקור ההפניה לא, ייצור המית"רל נער/התוך פרק זמן של עד שבועיים מיום ההגעה של ה .7.4.3.1
בקהילה, לשם קבלת הדוחות והאבחונים  נער/הקשר עם הגורמים העובדים עם ה מית"רב נמצא.

ובניית   נער/ה, קשייו וצרכיו של ההנדרשים לצורך עריכת אבחון,  הערכה ראשונית של כוחותיו
תכנית ההתערבות. תכנית ההתערבות תיערך מתוך הכרה כי מדובר בשהות מוגבלת בזמן, תכלול 

חודשים, ותיקח בחשבון את תכנית ההמשך. התכנית תיבנה תוך  18תאריך סיום צפוי בטווח של 
. וכאמור מותנית בהיוועצות ובאישור בכתב של הממונה מית"רב נער/המקליטתו/ה של ה יום 30

 על המית"ר ברשות המקומית.



. מית"ריערך ביקור בית על ידי אחד מאנשי הצוות של ה מית"רב נער/הבמהלך שהותו/ה של ה .7.4.3.2
 למסגרת. נער/ההביקור הראשון יערך במהלך מחצית השנה הראשונה לתכנית ה

 הביקור השני יערך בתקופה שבין שלושה חודשים לשישה חודשים לפני סיום תקופת השהות.

יובהר כי ביקור בית יהיה בתיאום מראש, בכפוף להסכמת המשפחה, בהעדר הסכמה לכניסה לבית  .7.4.3.3
 יתקיים מפגש עם ההורים במקום אחר.

 

 הדרכת הורים  .7.5

 הדרכות להורים. מית"רבמידת הצורך יועברו ב .7.5.1

אך ורק בהתאם למידת  מית"רידי העובד/ת הסוציאלי/ת של ה-יובהר כי ההדרכות להורים יועברו על .7.5.2
 .מית"רהצורך ואופן ההדרכה על פי קביעת עו"ס ה

 
 תכניות העשרה .7.6

העשרה, העצמה,   נער/ה, מטרתן לספק למית"רתכניות העשרה הינן תכניות הפגתיות וגמישות שמועברות ב .7.6.1
 נג, דרמה, בישול, אפייה וספורט.עניין ומשמעות, כשבמסגרתן יפעלו חוגים כגון: קורס ג'אגלי

  

 טיולים ופעילויות חוץ .7.7

 על הספק לקיים שני טיולים/פעילויות חוץ בשנה.   .7.7.1

על ידי הספק, אחד מהטיולים שיועברו בשנה יימשך שני ימים ולילה  בני הנוערבמסגרת הטיולים שיועברו ל .7.7.2
 אחד.

 חייב להשתתף. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.טיול, הכולל לינה, במסגרת ה .7.7.3

אשר יתאים  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.יובהר כי אופן הטיול ופעילות החוץ נתונים לשיקול דעתו של  .7.7.4
 בתוך כדי התייעצות עם הממונה ברשות המקומית ועם המפקח המחוזי. בני הנועראת הפעילות ל

כנ"ל לגבי מספר  –כל הטיולים צריכים להתקיים עפ"י מתווה, נהלים והוראות של מוקד התיאום טיולים  .7.7.5
 המלווים הנדרשים בכל טיול.

"יציאה  008-2019ורט בחוזר מנכ"ל מספר בכל יציאה לטיול או לפעילות חוץ על הספק לפעול בהתאם למפ .7.7.6
לפעילות חוץ של מסגרות רווחה בקהילה", בנוסחו התקף בעת ביצוע הטיול או פעילות החוץ. יש לשים לב 

 לעדכונים שוטפים של חוזר זה.

 הזנה .7.8

שגיאה! מקור הרכבת תפריט המצורף כשיחולו על הספק יהיו בהתאם למדריך ל מית"רדרישות ההזנה ב .7.8.1
 למכרז. 8ב' ההפניה לא נמצא.

 

 שירותים בסיסים .7.9

הכוללים: כביסה, ביגוד ומוצרי  בני הנוערעל הספק לדאוג לצרכים הבסיסים של  מית"רבמסגרת הפעלת ה .7.9.1
 היגיינה.

 

 ועדת היגוי .8

תוקם ועדת היגוי מקומית אשר יהיו חברים בה נציגי המשרד ונציגי הספק ואשר תפקידיה  מית"רלצורך ליווי ה .8.1
 ומטרתה הינם כמפורט בסעיף זה.

 הרכב הוועדה: .8.2

 מזרחי. נציג מטעם אשכול רשויות גליל .8.2.1

מבין עובדי  –יו"ר הוועדה  –ידו -מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או מי שמונה על .8.2.2
 המחלקה הבכירים.

 .מית"רמפקח מחוזי תקון בקהילה, המפקח על ה .8.2.3

 הרשות.מטעם  מית"רהממונה על ה .8.2.4



 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. .8.2.5

 עו"ס המית"ר. .8.2.6

 תדירות ההתכנסות: לפחות פעמיים בשנה. .8.3

 משך כל כינוס: לכל הפחות שעתיים. .8.4

, בקרה של מית"רות העבודה ב, הערכת תכנימית"רמטרת כינוס הוועדה: בדיקת יישום מדיניות המשרד בהפעלת ה .8.5
 הניצול התקציבי וביצוע הנהלים והחלטות קודמות.

 .מית"רמקום התכנסות הוועדה: ב .8.6

ן המשתתפים לוועדה ; זימווהאשכול יהיה אחראי על קביעת מועד התכנסות הוועדה בתיאום עם המשרדמפעיל ה .8.7
והכנתם לקראת הוועדה; הכנת דו"ח סטטוס והצעה של סוגיות לדיון והעברתן לאישור נציג המשרד; כתיבת 

 פרוטוקול במהלך הישיבה; הגשת כיבוד קל.

להעביר לכל אחד ממשתתפיה סיכום מסודר של הוועדה בו יצוינו לפחות המפעיל בסיום כל מפגש של הוועדה על  .8.8
: מועד ושעת התכנסות הוועדה; הנושאים המרכזיים שהועלו לדיון ונדונו; שמותיהם ותפקידיהם הפרטים שלהלן

של המשתתפים; החלטות שהתקבלו, לו"ז וחלוקת אחריות לביצוע משימות. מובהר כי טרם הפצת הפרוטוקול 
להכניס תיקונים למשתתפי הוועדה יובא הפרוטוקול לאישור הפיקוח המחוזי. יובהר כי בסמכות המפקח המחוזי 

 ככל שידרשו על פי שיקול דעתו.

 

 ועדת הערכה .9

מפעיל תערך ועדת הערכה אשר יהיו חברים בה נציגי ה מית"רב נער/הלצורך בחינת תהליכי ההתקדמות של ה .9.1
 מטרתה הינם כמפורט בסעיף זה.ואשר תפקידיה ו

 הרכב הוועדה: .9.2

 יו"ר הוועדה. – שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. .9.2.1

 .מית"רב שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. .9.2.2

 .רכז  חברתי .9.2.3

 והוריו ו/או גורם האחראי עליו. נער/הה .9.2.4

 חודשים. 6-אחת ל -תדירות ההתכנסות: לפחות פעמיים בשנה .9.3

 יובהר כי בסמכות המפקח המחוזי להורות על כינוס הועדה במועדים נוספים מעבר למינימום זה. .9.4

 דה: לבחון תהליכי התקדמות בהתאם לתוכנית האישית שנבנתה.מטרת הווע .9.5

 .מית"רמקום התכנסות הוועדה: ב .9.6

 

 סטטיסטיקה ודוחות .10

 ש, על פי דרישות המשרד.באותו חוד מית"רלנציג המשרד דיווח מפורט בדבר פעילות ה מפעילהאחת לחודש יעביר  .10.1

, לרבות כל מית"רב נער/המתחייב לדווח למשרד מידי חודש ובכל זמן שיידרש על שעות נוכחות של כל  מפעילה .10.2
שגיאה! מקור ההפניה , דוח הנוכחות יצורף בכל חודש בהתאם למצויין במית"ראת ה נער/הכניסה ועזיבה של ה

 המצורף למכרז ובהתאם להנחיות המשרד.  4ב' לא נמצא.

במהלך  מית"רב נער/הקהילה מידי רבעון על שעות נוכחות של כל מתחייב לדווח למפקח המחוזי תקון ב מפעילה .10.3
 .מית"ראת ה נער/ההרבעון, לרבות כל כניסה ועזיבה של ה

כל הדוחות יופקו ויועברו למשרד על גבי מדיה מגנטית בכפוף להנחיות אשר יועברו אליו על ידי המשרד. מבלי  .10.4
 לגרוע מהאמור לעיל על הספק להעביר את כל הדוחות מודפסים ככל שיידרש לכך על ידי המשרד.

בינואר בכל שנה, המתייחס לביצוע תכנית העבודה ולניצול התקציב  1-יגיש סיכום שנתי לא יאוחר מה מפעילה .10.5
 בדצמבר של השנה הקודמת. 31-בפועל )דו"ח הכנסות והוצאות(, בשנת התקציב המסתיימת ב

, את תכנית העבודה במית"ר  ברשות המקומיתבאשכול ובאוגוסט בכל שנה, יש לשלוח לאישור הממונה  15-עד ה  .10.6
כמיתיים, ימים ושעות הפעילות, מערכת השעות של הפעילות במרחבים ומערכת השעות הכוללת: מטרות, יעדים 

הרשות המקומית, יאשר את תכנית העבודה במהלך חודש ספטמבר. האשכול ושל כל אנשי הצוות. הממונה מטעם 
 תכנית העבודה תוצג בפני המפקח המחוזי בביקור פיקוח. 



 גורמים מפנים .11

ידי עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות -תיעשה על מית"רל בני הנוערהפנייתם של  .11.1
שגיאה! מקור , בתי ספר, יועצות חינוכיות או בהפניה אישית –ידי גורמי חינוך -המקומיות, קציני מבחן ועל

 ההפניה לא נמצא.

 דרישות כח אדם .12

. משרד והאשכולפי הנחיות ה-אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקתם הסדירה של השירותים על מפעילל .12.1
להעמיד אנשי מקצוע מיומנים בהיקף מספיק, כדי לעמוד ברמת השירות  מפעילהלצורך מתן השירותים, על 

 הנדרשת. 

, בהתייעצות עם הפיקוח מטעם המשרד מפעילהנהלי, תיעשה לאחר בחירת בחירת כח האדם הטיפולי, החברתי והמ .12.2
 להלן. פים ובהתאם לדרישות המפורטות בסעי

 מפעילהיובהר כי לפיקוח מטעם המשרד שמורה הזכות להתנגד לבחירת יתר כח האדם שתעשה לאחר בחירת  .12.3
 והזכות לבקש קבלת עובד חלופי.

 יצהיר כי בכוונתו לעבוד במסגרת לפחות שנתיים.הצוות המוצע לצורך אספקת שירותי המכרז  .12.4

לא  מפעיליהא לגייס כוח אדם בהתאם לכישורים והניסיון הנדרש לצורך אספקת השירותים. במידה שה מפעילהעל  .12.5
להצעתו. מבלי לגרוע  מפעילהיקיים דרישה זו לאחר הזכייה במכרז, הדבר יהווה עילה למימוש ערבות הצעה שצירף 

יהיה רשאי להתקשר עם המציע שנבחר אשכול העמידה בדרישות המפורטות בסעיף זה, -ל אימהאמור, במקרה ש
 .ככשיר שני או שלישי

שצוינו בהצעתו הזוכה של  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מובהר כי השירותים נושא המכרז יינתנו על ידי אנשי ה .12.6
לופי בעל כישורים וניסיון כנדרש במפרט המכרז ובכפוף וכי כל שינוי בזהותם מותנה בהעמדת כוח אדם ח מפעילה

שמורה הזכות לדרוש כח אדם חילופי באופן שהמועמד/ים ולמשרד  לאשכול. אשכולהלאישור מראש ובכתב של 
החילופי/ים יקבלו לפחות את אותו הניקוד שקיבל הצוות שהוצע על ידו במסגרת ההצעה, ובכפוף לאישור מראש 

 .אשכולהובכתב של 

ידו וייועד -ידאג להדרכה והשתלמויות מקצועיות נוספות לאלו שהמשרד מספק, לצוות המועסק על מפעילה .12.7
, לשם שמירת רמתם המקצועית אשכול והמועצההלאספקת השירותים, שייערכו אחת לשבוע ובתיאום עם נציגי 

קום ההדרכה( ותהיה ועל חשבונו )כולל הסעות למ מפעילהוקידומה. ההדרכה השבועית הינה באחריותו השל 
 קבועה בזמן ובמקום ותועבר באופן אישי וקבוצתי.

 יובהר כי השתתפות אנשי הצוות בהדרכה השבועית הינה חובה. .12.8

בהשתלמויות מקצועיות בנושאים  מפעילהלחייב השתתפות של עובדי  ותרשאי , האשכול והמועצהכמו כן, המשרד .12.9
 .ןלפי שיקול דעת

ועיות, קבועה ושוטפת ייעודית המותאמת לאוכלוסיית היעד המטופלת במית"ר ידאג להדרכה מקצ מפעילהבנוסף  .12.10
ידי איש מקצוע בכיר -כולל הדרכות והשתלמויות על פי עקרונות עבודה מודעת טראומה, ההדרכות יועברו על

 ידי המפקח המחוזי.-ידי הרפרנט מטעם הרשות או על-שיאושר על

רוגין, כך שהמית"ר יוכל להמשיך ולפעול לאורך כל ימות השנה, כולל יובהר כי חופשות לאנשי הצוות תאושרנה לסי .12.11
 בחופשות של מערכת החינוך.

דרישות ניסיון והשכלה וכן הגדרת תפקיד  –להלן פירוט כח האדם הנדרש מהספק לצורך אספקת השירותים  .12.12
 ותחומי אחריות:

 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. .12.13

 :תפקיד תיאור

 ניהול וליווי מקצועי של כלל העובדים במית"ר; .12.13.1

אחריות כוללת לפעילות המית"ר כמסגרת טיפולית, יומית, אינטנסיבית וקיצרת מועד, במטרה להביא  .12.13.2
 לשיקומם הכולל של בני נוער על קצה רצף הסיכון

 והניתוק.                

 אחראי על איתור וגיוס אנשי צוות למית"ר .12.13.3

 :מית"רומעקב על כל התהליכים המקצועיים המתבצעים ב הובלה, בקרה .12.13.4

 למדיניות ודרישות המשרד.  מית"ראחריות ומעקב על מידת ההלימה של התכנים ב .12.13.5



 אחריות על התהליכים המקצועיים והפקת לקחים. .12.13.6

 השירותים המסופקים. אחריות על איכות .12.13.7

 .ניהול ישיבות צוות .12.13.8

 .אחריות לביצוע פעולות בהתאם לתקציב מאושר .12.13.9

 .אחריות על מבנים וציוד של המית"ר .12.13.10

 .מבצע את עבודתו על פי תכנית עבודה שאושרה על ידי המפקח המחוזי .12.13.11

 שיתוף פעולה, שיח שוטף וזמינות עם הפיקוח מטעם המשרד. .12.13.12

 הגשת  דרישות תשלום למשרד; .12.13.13

 דיווחים תקופתיים למשרד על פי דרישות המשרד;  הגשת .12.13.14

 משתתף בהשתלמויות ובהכשרות על פי דרישות הממונים מהרשות המקומית ומהמשרד. .12.13.15

 מבצע פעולות נוספות בהתאם לדרישה ולצרכים מהממונים מהרשות המקומית והמשרד. .12.13.16

 בתנאי הסף למכרזדרישות השכלה: כמפורט  .12.13.17

 למכרז בתנאי הסףדרישות ניסיון: כמפורט  .12.13.18

למכרז עליו להיות דובר השפה הערבית כשפת אם או  בתנאי הסףדרישות נוספות:  כמפורט  .12.13.19
 ברמת שפת אם ושליטה מלאה בקריאה וכתיבה בערבית.

 דיבור, כתיבה וקריאה. –בנוסף שליטה מלאה בשפה העברית                 

 

 מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה!  .12.14

 תיאור תפקיד:

 (;case managerאחריות על ניהול מקרה ) .12.14.1

 אבחון ובניית תכנית התערבות אישית; .12.14.2

 ;בני הנוערהתערבויות טיפוליות פרטניות וקבוצתיות עם  .12.14.3

 ;בני הנוערמקצועיים הנוגעים ל בנושאים מית"רמתן הדרכה לצוות ה .12.14.4

 תיעוד רשומות טיפוליות וניהול תיק טיפולי )בשפה העברית(;  .12.14.5

 הכנת דוחות סוציאליים וכתיבת דוחות פסיכוסוציאליים תפקודיים; .12.14.6

 ריכוז דוחות אבחון רב מקצועיים; .12.14.7

 ה;קשר עם גורמי טיפול וחינוך בקהיל .12.14.8

 שותף לצוות הניהול של המית"ר. .12.14.9

 השתתפות בישיבות צוות ובהדרכות מקצועיות של המשרד. .12.14.10

 למכרז. תנאי הסףדרישות השכלה: כמפורט ב .12.14.11

 למכרז. בתנאי הסףדרישות ניסיון: כמפורט  .12.14.12

דרישות נוספות: דובר השפה הערבית כשפת אם או ברמת שפת אם ושליטה מלאה בקריאה  .12.14.13
 דיבור, –יטה מלאה בשפה העברית וכתיבה בערבית. ובנוסף של

 כתיבה וקריאה.               

 

 רכז  חברתי .12.15

 תיאור תפקיד:

 מתכלל ואחראי על ביצוע תכניות אישיות של בני הנוער, תוך הבנייה של מערכת שעות. .12.15.1

דרישות השכלה: בעל תואר ממוסד מוכר על ידי המל"ג באחד מהתחומים הבאים: חינוך, מדעי  .12.15.2
 וציאלית.החברה או עבודה ס



דרישות ניסיון: בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות  .12.15.3
 למועד תחילת מתן השירותים, בעבודה עם נוער, עדיפות לעבודה 

 עם נוער בסיכון.             

דרישות נוספות: דובר השפה הערבית כשפת אם או ברמת שפת אם ושליטה מלאה בקריאה  .12.15.4
 דיבור, –רבית. ובנוסף שליטה מלאה בשפה העברית בע וכתיבה
 כתיבה וקריאה.             

 
 מדריכים .12.16

 תיאור תפקיד:

 אחריות על התחום המקצועי הרלוונטי )מוזיקה/ כושר / אומנות וכיו"ב(. .12.16.1

 דרישות השכלה:             

 הכשרה פורמלית בתחום ההדרכה, בהתאם להנחיות הרלוונטיות לתחום המקצועי. .12.16.2

ישות נוספות: דוברי השפה הערבית כשפת אם או ברמת שפת אם ושליטה מלאה בקריאה דר .12.16.3
 וכתיבה בערבית.

יובהר כי על הספק להעמיד לפחות שלושה מדריכים לצורך הפעלת השירותים הנדרשים במכרז              
 זה.

 

 רכז תעסוקה .12.17

 תיאור תפקיד:

ויצרנית בקרב החניכים ואנשי הצוות. קידום, הקניה והטמעה של התפיסה העסקית, תעסוקתית  .12.17.1
 במית"ר;

 פיתוח והובלה של מיזם עסקי; .12.17.2

 אחראי על סקר שוק, פיתוח מוצרים, מיתוג, שיווק ומכירות במיזם העסקי; .12.17.3

 אחראי על קשר עם גורמים בקהילה לקידום תחום התעסוקה; .12.17.4

 במית"ר; בני הנוערבקרב  –תכלול  התוכנית למסוגלות תעסוקתית  .12.17.5

 המטופלים במית"ר; בני הנועראיתור  מעסיקים לצורך שילוב  .12.17.6

 בתעסוקה; בני הנוערליווי ומעקב אחר השתלבות  .12.17.7

 העיסוק. עבודה מול  הפיקוח בתחומי .12.17.8

 ידי המל"ג.-תואר אקדמי ראשון ממוסד אקדמי המוכר עלדרישות השכלה:  .12.17.9

 דרישות ניסיון: 

בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות, במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד תחילת מתן  .12.17.10
 השירותים, ביזמות וניהול פרויקטים, עדיפות לבעלי 

 ניסיון בפרויקטים חברתיים.             

בעל ניסיון של שנתיים לפחות, במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד תחילת מתן  .12.17.11
 השירותים, בעולם העסקי/שיווקי.

ניסיון בניהול עסק, שיווק מוצרים/עסקים, בדיקות מחירי  –לעניין זה, "עולם העסקי/שיווקי"  .12.17.12
 שוק ופיתוח מוצרים.

 ם.יכולת עבודה בצוות רב מקצועי ויחסי אנוש מעולי .12.17.13

דרישות נוספות: דובר השפה הערבית כשפת אם או ברמת שפת אם ושליטה מלאה בקריאה  .12.17.14
 וכתיבה בערבית. בנוסף עליו להיות בעל שליטה מלאה בשפה 

 דיבור, קריאה וכתיבה. –העברית              

 
 אם בית/מבשלת .12.18



 .16:30עד  8:00יובהר כי אם הבית צריכה להימצא במית"ר בין השעות 

 

 התפקיד: תיאור

 יכולת טובה ליצירת קשר עם בני הנוער במטרה להוות דמות אימהית מיטיבה. .12.18.1

 למכרז. נספח המצ"בבישול הארוחות )בוקר, צהרים וערב( על פי תפריט המפורט ב .12.18.2

 הזמנה, אחסון וטיפול במוצרי מזון. .12.18.3

 אחריות על האסתטיקה והסדר במית"ר. .12.18.4

 יתרון.–די שנות לימוד. ידע בבישול מוס 12דרישות השכלה:  .12.18.5

דרישות נוספות: דוברת השפה הערבית כשפת אם או ברמת שפת אם ושליטה מלאה בקריאה  .12.18.6
 וכתיבה בערבית.

 

 תקני כוח אדם .13

 :בני הנוער 50עבור  מית"רלהלן פירוט תקני כח האדם הנדרשים מהספק לצורך הפעלת 

יובהר כי אם היקף השירותים יגדל )או יפחת( ביחס לאמור לעיל, יחולו שינויים בהתאם, גם 
שגיאה! מקור ההפניה לא האדם באופן יחסי למפורט להלן )למעט משרות -בהיקף העסקת כוח

שיישארו כמוגדר בטבלה, שבמקומם  רכז  חברתיו שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., הנמצא.
יגדיל/יקטין הספק באופן יחסי משרה אחרת לפי הנחיות המשרד(. כל שינוי מחייב אישור 

 או מי מטעמו. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מראש של מנהל ה
שם התפקיד בפרק 

 זה
שם תיאור המשרה 

 בתקן התעריף
 50היקף משרה עבור 

 בני הנוער
 הערות

שגיאה! מקור 
 ההפניה לא נמצא.

  1.20 מנהל א'

שגיאה! מקור 
 ההפניה לא נמצא.

  1.00 עובד סוציאלי

  1.00 רכז חברתי רכז  חברתי

בהר כי הספק יו 2.00 מדריך א' מדריכים
 3נדרש להעמיד 

מדריכים שכל אחד 
 2/3מהם יועסק ב 

 משרה.

  0.75 רכז חברתי רכז תעסוקה

עד  8:00בין השעות  1.00 אם בית א' אם בית/מבשלת
16:30 

  6.95  סך הכל

 מבנהדרישות מה .14

וכן בכל נספח המצ"ב , כאמור במבנהעל המבנה שישמש לצורך אספקת השירותים לעמוד בכל הדרישות לעניין ה .14.1
 התנאים שלהלן. 

על זכייתו ויהוו תנאי לחתימה על  מפעילב שלאחר ההודעה למובהר כי כל הדרישות המפורטות להלן ייבדקו בשל .14.2
 ההסכם.

לעמוד בדרישות בטיחות ושל  מבנהיעמוד בסטנדרטים הקיימים בתחום ובדרישות החוק. בכלל זה, על ה מבנהה .14.3
 שה נוספת, הקיימת היום או שתידרש בעתיד.כיבוי אש, תברואה וכל דרי

יידרש לספק את ההזנה  באמצעות מטבח מבשל בתוך המית"ר, בהתאם לדרישות התברואה של משרד  המפעיל .14.4
 הבריאות הנוגעות להכנת מזון, הטיפול בו, אחסונו, והגשתו. 

כל שעות היממה )בשעות היום ובשעות הלילה( אך ורק למטרת הפעלת  כולו ייועד וישמש בפועל במשך מבנהה .14.5
האשכול , ללא אפשרות לשימוש למטרה כלשהי אחרת, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו של נציגו המוסמך של מית"רה

 , מראש ובכתב.והרשות המקומית



ין ושוטף של כל שירותי האחזקה הנדרשים לצורך אספקת השירותים יהיה אחראי בלעדי על ביצוע תק המפעיל .14.6
שישמש לצורך  מבנהוהוא אשר יישא באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו בכל ההוצאות הכרוכות באחזקת ה

ימום, מנהלה, הנהלת חשבונות, אספקת השירותים, לרבות ניקיון ואחזקה שוטפת, אבטחה, אינסטלציה, קירור וח
הדפסות, ריהוט וציוד, חשמל, מים, אגרות ביוב, ארנונה, טלפון, ביטוחים, שכר דירה, מסים וכל תשלום אחר, 

 הכרוך באספקת השירותים.

 

 מבנהמאפייני ה .15

 להציג מבנה אחד לצורך אספקת השירותים לפי מכרז זה.  המפעילעל  .15.1

המוצג יכול שיהיה חלק אינטגרלי ממבנה אחר המשמש לצורך אספקת שירותים שאינם כלולים במכרז זה,  מבנהה .15.2
בכפוף לקבלת אישור של המסגרת הקיימת כאמור ובלבד שיתאפשר ניהול נפרד ושמירה על השלמות האורגנית של 

 המסגרת נושא מכרז זה.

להציג אישור מאת המסגרת הקיימת כאמור בסעיף זה, להפעלה של המסגרת נושא המכרז  המפעילבמקרה כזה, על  .15.3
 בתחומה. 

יובהר, כי למשרד בלבד הזכות לקבוע ולאשר האם המבנה מאפשר ניהול נפרד, ללא ניגוד אינטרסים המסגרת  .15.4
 ומאפייניה ושמירה על השלמות האורגנית של המסגרת. 

 . מבנהימוקם בישוב טובא זנגריה ויהיה נגיש לתחבורה ציבורית ופרטית, כולל שביל גישה עד פתח ה מבנהה .15.5

יית היעד כמפורט לעיל או שהוא ניתן להתאמה יתאים בגודלו ובמאפייניו למטרות לשמן נועד ולאוכלוס מבנהה .15.6
אכן ניתן  מבנה. יובהר, כי למשרד בלבד הזכות לקבוע האם היום ממועד קבלת ההודעה על זכייה במכרז 60בתוך 

כל דרישות המכרז בתוך המועד האמור, בהתאם לדוחות הפיקוח, שייערכו לאחר הביקור להתאמה באופן שיעמוד ב
 .מבנהב

המבנה יהיה ראוי למגורים: יהיה ממוזג, יכלול ציוד תקין, יהיה מטופח, נקי, מואר ומאוורר לאורך כל שנות  .15.7
 ההתקשרות במכרז.

 וק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו.לפעול לפי ח המפעיל על .15.8

 

 דרישות בטיחות .16

שגיאה! מקור על הספק להציג את  אינו בבעלות הרשות המקומית, המפעילהמוצג על ידי  מבנהבמקרה שה .16.1
לה )על המציע לצרף להצעתו העתק של תעודת הסמכה בתחום , חתום על ידי אחד מא10ו'-ו 9ו'ההפניה לא נמצא.

 בטיחות ו/או אישור כשירות בתוקף, לפי העניין(:

מהנדס בטיחות הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור בטיחות אש ומניעתה או במדור בטיחות  .16.1.1
 כללית;

ת מיום קבלת ההסמכה שנים לפחו 5ידי משרד הכלכלה עם וותק של -ממונה בטיחות בעבודה המוסמך על .16.1.2
 בדיקות בטיחות במסגרות ציבוריות; 50וביצע לפחות 

 50שנים לפחות מיום קבלת הסמכה וביצע לפחות  5עורך מבדקי בטיחות של מוסדות חינוך עם וותק של  .16.1.3
 בדיקות בטיחות במסגרות ציבוריות.

 שלושתם ביחד ייקראו להלן: "בודק בטיחות".

להציג אישור מאת מהנדס העיר  פעילהינו בבעלות הרשות המקומית, על המ מפעילהמוצג על ידי ה מבנהבמקרה שה .16.2
המיועד לאספקת השירותים נשוא המכרז מתאים לייעודו ועומד בכל דרישות  מבנהברשות המקומית כי ה

 למכרז. 10ו'-ו 9ו'שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הבטיחות כמפורט ב

 

 מסמך המצביע על זכויות הספק במבנה המוצע .17

 מסמכים המעידים על זכויותיו בכל אחד מהמבנים על ידו על פי המפורט להלן: לצרףעל הספק 

הוא  מבנהיציג העתק מתאים למקור מרשם המקרקעין, המעיד, כי ה המפעיל, המפעילשל  בבעלותוהוא  מבנהאם ה .17.1
י עורך דין בנוסף תצהיר המציע מאומת על יד המפעיל, יצרף מבנהבבעלותו )ואם באישור לא מצוינת כתובתו של ה

כדין( או, לחלופין, כי קיים בידיו מסמך, המעיד על זכות חכירה לטווח של שנתיים או משנה עם אופציה להארכה 
 בשנה נוספת לפחות ממועד תחילת הספקת השירותים מאת הגורם הרלוונטי.

 את כל המסמכים הבאים: להציג המפעיל, על המפעילשל  אינו בבעלותו מבנהאם ה .17.2



ממועד  שנתיים או משנה עם אופציה להארכה בשנה נוספתלתקופה שלא תפחת מ מבנהחוזה שכירות של ה .17.2.1
 מבנהצד המשכיר להשכרתו של התחילת הספקת השירותים, או מסמך בדבר התחייבות בלתי חוזרת מ

ממועד תחילת הספקת  שנתיים או משנה עם אופציה להארכה בשנה נוספתלתקופה, שלא תפחת מ
שנתיים או , לתקופה, שלא תפחת ממבנהב המפעילהשירותים, או מסמך, המגדיר את מהות זכויותיו של 

 המפעילממועד תחילת הספקת השירותים. כל מסמך שיוצג על ידי  משנה עם אופציה להארכה בשנה נוספת
)שלושים( יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה.  30מימוש תוך -יהיה בר מבנהוהמעיד על זכויותיו ב

)שלושים( יום ממועד קבלת הודעה על הזכייה" הינה  30ההחלטה, האם המסמך הינו "בר מימוש תוך 
 .אשכולדעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של ה-במסגרת שיקול

של מית"ר המיועד לטיפול, שיקום  מבנהמסכים להפעלה ב מבנה, לפיו בעל המבנהבעל המסמך מאת  .17.2.2
וחינוך נערים במצבי סיכון על כל המשתמע מכך, בתקופת הזמן הרלוונטית שלגביה התחייב להעמיד את 

 , על כל המשתמע מכך.מבנהה

להציג אישור ממינהל הדיור הממשלתי,  המפעיל, על ידי מינהל הדיור הממשלתי-המנוהל עלהוא נכס,  מבנהאם ה .17.3
 לפיו הנכס, נשוא המכרז, מוסדר מול הדיור הממשלתי. 

מתאים  מבנה, יש לצרף התחייבות של הרשות המקומית להעמיד בבעלות הרשות המקומיתהוא  מבנהבמקרה שה .17.4
, לתקופה שלא תפחת מית"ר המיועד לטיפול, שיקום וחינוך נערים במצבי סיכון על כל המשתמע מכךלהפעלה של 

 ממועד תחילת הספקת השירותים.  שנתיים או משנה עם אופציה להארכה בשנה נוספתמ

 דרישות ציוד .18

ה, פיצוי, דמי לרבות כל הוצא המפעילאחזקת הציוד לצורך אספקת השירותים תהיה בבעלותו ובאחריותו של  .18.1
 נזיקין וכדומה, אשר ייקבעו כתוצאה מאספקת השירותים. 

מתחייב להעמיד לצורך אספקת השירותים כלים וציוד בכמות ובאיכות מתאימה העומדת בדרישות המכרז  המפעיל .18.2
ם, מתחייב להעמיד לצורך מתן השירותים ציוד וכלים נוספי המפעילובנהלי המשרד בתחום מתן השירותים. כמו כן 

במידת הצורך וככל שיידרש; כל זאת, על מנת להיענות לדרישות המשרד ולאחר קבלת אישור מראש ובכתב של נציג 
 המשרד המוסמך לכך. 

לוודא שברשותו האמצעים הפיזיים והאלקטרוניים, הנדרשים לאבטחת המידע ולשמירה מלאה על  המפעילעל  .18.3
שירותים תונהג אבטחת רשומות ותמנע גישה למאגרי מידע חסיון המידע ועל הגנה על הפרטיות. במסגרת מתן ה

 למי שאינו מורשה לכך.

מובהר כי המשרד יהיה רשאי להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות באופן אחר את אחת או יותר מדרישות הציוד  .18.4
הכבדה למכרז בהתאם לצרכיו ולפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יהיה בכך, לדעת המשרד, משום  7ב' נספח המפורטת ב

 .מפעילבלתי סבירה על ה

 7ב' בנספח מפורטת  יום ממועד קבלת ההודעה על זכייה במכרז 60בתוך יידרש להעמיד  מפעילהציוד הדרוש שה .18.5
 המצורף למכרז זה.

 דרישות אתיקה .19

שם רותים הניתנים לפי הסכם זה יציין לצד שמו את , מודפס או אלקטרוני, הנוגע לשימפעילהפרסום שיפרסם  בכל .19.1
, א נמצא.שגיאה! מקור ההפניה לשם המשרד: "האשכול: "אשכול רשויות גליל מזרחי" עם סמל האשכול ואת 

ואת שם הרשות המקומית עם  ; סמל המשרד; סמל המדינה"השרות לשיקום נוער –סיוע לבתי משפט ותקון  מנהל
 .סמל הרשות המקומית

שיועמד על ידי לצורך אספקת השירותים לפי המכרז וההסכם יציין  מבנהעל גבי השלטים בפתחו של כל אחד מה .19.2
השרות  –סיוע לבתי משפט ותקון  מנהל, שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.לצד שמו גם את שם המשרד: " מפעילה

 "; סמל המשרד; וסמל המדינה.לשיקום נוער

מחויב למתן שרות איכותי ומקצועי, לנהוג באדיבות ובמקצועיות ולספק תשובות ופתרונות  מפעילהשרות:  .19.3
 ות.במהירות וביעיל

מקצוענות ואחריות: הספק מחויב לפעול במקצוענות, מתוך אחריות לשירות שהופקד בידיו על ידי המדינה.  .19.4
לוקח אחריות על כל מעשיו ויפעל באופן שיאפשר לו לעמוד ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות  מפעילה

 ובטיחות.

הול, בביצוע ובשירות שיינתן ליחידות המשרד מחויב לערך האיכות בכל תקופת ההתקשרות; בני מפעילה איכות: .19.5
 על בסיס סטנדרטים גבוהים של איכות.

ומנהליו  מפעילה, עובדי מפעילהיושרה מקצועית וטוהר המידות: טוהר מידות ויושרה ישמשו כבסיס לכל פעולות  .19.6
 יפעלו ביושר בהתאמה לאמות מידה מקצועיות ואובייקטיביות.

 כבוד ובהוגנות האחד כלפי השני וכלפי כל גורם עמו באים במגע במהלך עבודתנו.כבוד והוגנות: מחויבות לנהוג ב .19.7



יימנעו מכל סוג של הטרדה, לרבות הטרדה מינית, או  מפעילהמניעת הטרדה ושמירה על צנעת הפרט: עובדי  .19.8
 התעמרות במקום העבודה וישמרו על צנעת הפרט של הזולת.

של זכויות עובדיהם. התחשבות בצורכי הפרט, לפניות עובדים  זכויות העובדים: הממונים ידאגו למיצוי מלא .19.9
 ולבעיותיהם האישיות ויעשה מאמץ כדי להבין, לתמוך ולסייע, בייחוד בעתות מצוקה או צרה.

מחויב להחתים כל עובד לפני תחילת העסקתו על התחייבות לשמירת  מפעילה: מפעילהשמירת סודיות מצד עובדי  .19.10
 המצ"ב להסכם.  5ב' בנספח  סודיות בנוסח
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 לדוגמה – מית"ריומן נוכחות חודשי ב 

 שנה:________ : ___________חודשטבלת נוכחות זו מוגשת עבור 

 .שבועיות שעות 15יובהר כי הדיווח יעשה רק לגבי בני נוער המבקרים במית"ר לפחות 
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 הצהרה והתחייבות אנשי הצוות לשמירה על סודיות
 )להלן: "המכרז"(. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. – 08/22מכרז מספר ההתקשרות מכוח נספח זה מוגש במסגרת 

אני החתום מטה ____________________ תעודת זהות _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 :ים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלהלןהאמת וכי אהיה צפוי לעונש

 חים הבאים המשמעות המופיעה לצדם:בהתחייבות זו תהיה למונ

 באמצעותו יינתנו השירותים למשרד.אשר  המפעילכל אחד מנותני השירותים מטעם  –" עובד"

נית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל (, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכKnow-How(, ידע )Informationכל מידע ) –" מידע"
דבר אחר כיוצא בזה הקשור או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה 

 חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

תים, בין אם נתקבל במהלך מתן או העובד בקשר למתן השירו המפעילכל מידע אשר יגיע לידי  –" מקצועיים סודות"
ידי המשרד, כל גורם אחר או מי -השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על

 מטעמו. 

הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן 
רז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, השירותים נושאי מכ

למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים, בישראל ומחוצה לה, תוך משך תוקפה של הצהרה זו 
 י ידיעה כנ"ל מאת נציג המשרד.וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גלו

הובהר לי כי גילוי כולל, בין היתר, מסירת מידע על נתונים, תכניות ישומיות ומערכות המחשוב של המשרד ואמצעי 
האבטחה שלהן, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי 

 עתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.התקשרות, פרסום מאמרים ב

, אעשה זאת אך ורק לצורך ושל הרשות המקומית המידע של המשרד-אני מתחייב, כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי
. אני מתחייב לשמור והרשות המקומית , ובהסכמה מפורשת בכתב של המשרדולרשות המקומית מתן השירותים למשרד

 המידע.-לאחר את פרטי הזהוי ואת הסיסמה, שישמשו אותי לשם גישה למאגרי בסוד ולא להעביר

 אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטיות והוראות כל חוק, הנוגע לענין.

בהתאם לכללי הסודיות והאתיקה הקבועים בנהלי המשרד, ובכלל זה בהתאם להוראת תע"ס כמו כן הנני מתחייב לפעול 
ט של המשרד וכן בהתאם לקוד האתיקה של העובדים הסוציאליים המפורסם באתר המפורסמת באתר האינטרנ 1.17

 האינטרנט של איגוד העובדים הסוציאליים.

דינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המ
 .1977 –לחוק העונשין, תשל"ז 

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של 
 .1981-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 5פי סעיף -אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על

 ה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג על פיה.ולראי

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך

 ריק ריק 

 אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
__ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת _________________ שזיהה/תה ברחוב _______________

עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 
 היר דלעיל.וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצ

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך

 ריק ריק ריק
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 תכנית השלבים

 "אני מאמין" .1

הכרה בזכותם של בני הנוער לממש  ולמצות את הפוטנציאל הגלום בהם ולהביא לידי ביטוי את כישרונותיהם ואת  .1.1
שבני הנוער יעברו תהליכי שינוי  יכולותיהם בצורה משמעותית ואפקטיבית, היא בעלת חשיבות עליונה לכך

 ויגדלו כאנשים האחראיים  לגורלם עם תחושת שייכות, ערך ומסוגלות המאמינים ביכולתם לבנות עתיד מבטיח.

 הנער הוא השותף המרכזי בתוכנית ההתערבות. יש לתת מקום חשוב לשאיפותיו ומאווייו. .1.2

כזי להובלת תהליכי השינוי והשילוב המחודש של הנער שייך למשפחה ולקהילה. שותפותם בתהליך ההתערבות מר .1.3
 הנער במשפחתו ובקהילה.

 עקרונות יסוד .2

 התוכנית כוללת שלושה שלבים התפתחותיים. .2.1

 השלב בו נמצא החניך נקבע על פי מקומו בתהליך )לא על פי גיל(. .2.2

 אין אפשרות לדלג על שלבים. .2.3

ניך מהן המשימות שעומדות בפניו, מה זכויותיו בפני כל חניך שנקלט מוצגת תוכנית השלבים. בכל שלב יודע הח .2.4
 וחובותיו ומהם התנאים למעבר שלב.

 ההחלטה על התקדמות או נסיגה, ומעבר שלב תתקבל בישיבת צוות רב מקצועי. .2.5

חניך שנמצא זמן ממושך בשלב )שלושה חודשים מעבר לזמן המצופה( אך לא חלה כל התקדמות בתפקודו, יש  .2.6
 ו הכולל גורמי טיפול בקהילה ובמידת הצורך נציגות של הפיקוח.לקיים דיון מיוחד אודותי

 קליטה והסתגלות –שלב א'  .3

 עקרונות מנחים .3.1

 בשלב זה על הצוות להשקיע מאמצים רבים בחיזור אחר הנער/ה. .3.1.1

 יש לייצר עבור הנער/ה חווית קליטה משמעותית. .3.1.2

שקיע מחשבה, תכנון ומשאבי מאחר ואחוז הנשירה בשלב הראשון הוא גבוה יותר משאר השלבים, יש לה .3.1.3
 זמן על מנת לייצר לנער/ה חוויה של קשר ומוטיבציה להשתייך למית"ר.

הצוות הרב מקצועי יערוך תצפית על הנער. עו"ס המית"ר ינחה את הצוות כיצד עורכים תצפית )על פו  .3.1.4
 התוויות מודל האי בחון והתוכניות האישית( לדוגמא:

 הרגלי אכילה. ‐

 היגיינה אישית. ‐

 י תקשורת.דרכ ‐

 מיומנויות חברתיות. ‐

 קשר עם מבוגרים. ‐

 התנהגות סיכונית. ‐

 ועוד. ‐

 תמצית שלב א' .3.2

 -דרישות  צוות -דרישות  מטרות משך השלב
 חניך

 זכויות

 היכרות ראשונית. חודשים 3

איסוף נתונים)דוחות, 
 תצפיות(.

הכרות הנער/ה עם כללי 
 המקום ושגרות העבודה.

 יצירת קשר ראשוני.

חיזור וליווי 
אינטנסיבי של 

 הנער/ה.

תצפית על 
 תפקודי הנער/ה.

איש צוות אחד 
יהיה בעל 

 -חשיפה 
התנסות 

הנער/ה בכל 
אחד 

 מהמרחבים.

התמדה 
בהגעה 

תפות בכל הפעילויות השת
בתוך המסגרת. עדיין ללא 

יציאה לתוכניות ופעילויות 
מחוץ למסגרת. )ניתן לקבל 

אישור מיוחד לאחר 
היוועצות המנהל/העו"ס 

 עם הפיקוח(.

יתר גמישות בהשתלבות 



 -דרישות  צוות -דרישות  מטרות משך השלב
 חניך

 זכויות

עם גורמי יצירת קשר 
הטיפול בקהילה וקיום 

באחריות  –דיון משותף 
 עו"ס המית"ר.

זיהוי החוזקות של 
 הנער/ה.

זיהוי המוטיבציות של 
 הנער להגיע למית"ר.

 יצירת חווית מוגנות.

התחלת קשר וחיבור 
 לקבוצת השווים..

יצירת קשר ראשוני עם 
 המשפחה, וביקור בית.

אבחון הנער על פי המודל 
התערבות  ובניית תוכנית

באחריות  –ראשונית 
עו"ס המית"ר ובשיתוף 

 הנער.

אחריות כוללת 
 על הנער/ה. 

 למסגרת.

 

קבלת  חוקי 
המסגרת 
וסמכות 

 הצוות.

 

 

במרחבים על פי בחירה 
 אישית.

 שלב זה מאופיין באקטיביות רבה יותר של איש הצוות. .3.2.1

 בשלב א' נער/ה משלב ג' מנטור. מומלץ להצמיד לנער/ה .3.2.2

 תנאים הכרחיים למעבר משלב א' לשלב ב' .3.3

 ש"ש. 15שהות הנער/ה במית"ר תהייה מינימום  .3.3.1

 הנער עובד על פי יעדי התוכנית האישית ועל פי מערכת אישית שנבנית עמו. .3.3.2

 ישנה מגמה של צמצום התנהגויות אסוציאליות/חריגות. .3.3.3

 "תקופת הליבה" –שלב ב'  .4

 יםעקרונות מנח .4.1

שלב זה הינו השלב המעצב בעבודה עם הנער/ה על מיומנויות התפקוד השונות לקראת השתלבותו  .4.1.1
 במסגרות המשך.

הצוות הרב מקצועי בהובלת העו"ס ובשיתוף החניך, מחליט מהן המשימות התפקודיות המרכזיות בעבודה  .4.1.2
סגרת ההמשך אליה עם הנער. ההדגשים בעבודה על פי התוכנית האישית צריכים לקחת בחשבון את מ

 מיועד הנער ואת המיומנויות הנדרשות על מנת שהשתלבותו תהייה מיטבית. לדוגמא:

 חזרה לבית ספר  ‐

 רכישת מקצוע ‐

 יציאה לעבודה  ‐

 גיוס לצבא  ‐

 השמה חוץ ביתית  ‐

 תמצית שלב ב' .4.2

 שלב זה מאופיין בעבודה מאומצת על מיומנויות התפקוד השונות על פי התוכנית האישית.

 זכויות חניך -דרישות  צוות -דרישות  מטרות משך השלב

הכנת הנער לקראת השתלבות  חודשים 12
במסגרת המשך באמצעות עבודה 

על פי התוכנית האישית בכל 
תחומי התפקוד ובהתאם 

לדרישות התפקודיות של מסגרת 

עבודת הנער במרחבים 
השונים תיגזר מיעדי 

 התוכנית האישית שלו.

/עם  דיון חודשי על
לגבי  –הנער 

הגדלת מספר 
שעות נוכחות של 
הנער/ה במית"ר 

 ש"ש. 15מעבר ל

קבלת חוקי 

השתתפות בכל 
הפעילויות בתוך 

המסגרת, כולל 
 פעילויות חוץ.

התנסות 



 זכויות חניך -דרישות  צוות -דרישות  מטרות משך השלב

 ההמשך אליה מיועד הנער/ה.

ירידה בעוצמה ובהיקף 
 התנהגויות אסוציאליות.

תמודדות עם הקניית יכולת ה
 מצבי תסכול וקונפליקט.

חיזוק הקשר/השותפות  עם  
 המשפחה והקהילה.

 התמדה ועקביות בתפקוד.

 חיזוק תחושת שייכות.

 

פיתוח מיומנויות וכישורים 
לקראת השתלבות משמעותית 

 בקבוצת השווים במית"ר

התקדמות/נסיגה 
בתפקוד 

ועדכון/התאמת יעדי 
התוכנית האישית 
 בהתאם לשינויים.

חיזוק הקשר עם 
 ההורים.

מתן מרחב עצמאות רב 
 יותר לחניך.

 

המסגרת ותפקוד 
 על פיהם.

השתלבות 
במשימות 

כלליות 
ויות, )תורנ

התנדבות לביצוע 
תפקידים, 

 לקיחת אחריות(.

 

 

בתפקידים 
 מערכתיים

 

 תנאים הכרחיים למעבר משלב ב' לשלב ג': .4.3

 ש"ש, תוך שאיפה להרחבת מספר השעות. 15שהות הנער/ה במית"ר תהייה מינימום  .4.3.1

 התוכנית האישית.הנער עובד על פי יעדי  .4.3.2

ישנו שיפור תפקודי משמעותי במיומנות השונות: יכולת קבלת סמכות וחוקי מסגרת,  התמדה, צמצום  .4.3.3
 משמעותי בהתנהגויות אסוציאליות/חריגות, הרחבת המיומנויות לתקשורת בינאישית.

 

 תהליך סיום ופרידה –שלב ג'  .5

 עקרונות מנחים .5.1

 ת במסגרת המשךשלב המוקדש לבחינת מוכנות החניך להשתלבו .5.1.1

 כל תקופת השלב הזה מכוונת לעיבוד הפרידה והתארגנות לקראת תוכנית ההמשך. .5.1.2

 שיחות טיפוליות אחת לשבוע בהקשר לתהליך הפרידה וההתארגנות למסגרת ההמשך. .5.1.3

 חניכים המסיימים את שהותם במית"ר יכינו פרויקט סיום בכל דרך שיבחרו. –פרויקט סיום  .5.1.4

 . קשר אינטנסיבי עם הקהילה .5.1.5

 המית"ר ימשיך וילווה את הנער/ה בחודשים הראשונים להסתגלותו במסגרת ההמשך. .5.1.6

 

 תמצית שלב ג' .5.2
 זכויות חניך -דרישות  צוות -דרישות  מטרות משך השלב

הערכת מוכנות החניך  חודשים 3
ליציאה למסגרת 

 המשך.

הכנת הנער 
להשתלבות מיטבית 

במסגרת המשך 
באמצעות התנסות 

 במשימות המחייבות
עצמאות, קבלת 

החלטות, מיומנויות 
 תקשורת וכו'.

חיזוק 
קשר/המעורבות של 

 עובד הטיפול בקהילה.

ישיבת הערכה לשם הגדרת 
היעדים 

הטיפוליים/תפקודיים 
שהינם הכרחיים טרם פרידת 

 החניך מהמית"ר.

העו"ס יערוך דו"ח מסכם על 
הנער והמלצות להמשך 

 עבודה עמו.

העו"ס יקיים קשר שוטף עם 
מי הטיפול בקהילה ועם גור

 מסגרת ההמשך המומלצת.

 

 

השתלבות 
בפעילות בקהילה 

)קבוצת ספורט, 
מתנ"ס, עבודה 

 וכו'(

מנטור לנערים בשלב 
 א'.

 עוזר מדריך.

צמצום שעות 
ההמצאות במית"ר  

במקביל לפעילות 
משמעותית מחוץ 

למית"ר על מנת ליצור 
 תהליך פרידה הדרגתי.

 

 



 רבה יותר של איש הטיפול בקהילה.  שלב זה מאופיין במעורבות .5.2.1

 מומלץ כי הנער ישמש כמנטור לנער/ה חדש שנקלט. .5.2.2

 יינתנו לחניך תפקידים המאפשרים ביטוי של אחריות ועצמאות .5.2.3

 תנאים לסיום השלב .5.3

 הערכת הצוות והנער כי הוא מוכן למעבר למסגרת. .5.3.1

 .המסגרת מיצתה את היכולת לקדם את הנער .5.3.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח ב' 7

 מית"ררשימת ציוד בסיסי 
 להלן רשימת הציוד הבסיסי הנדרש במית"ר: 

 כמויות/הערות ציוד נדרש פירוט המרחב

 ריק לטובת עיצוב פינת ישיבה כפולה רשימת ציוד לסלון

 ריק לטובת עיצוב שולחן סלון רשימת ציוד לסלון

 ריק לטובת עיצוב אינטש לפחות 65טלויזיה בגודל  יוד לסלוןרשימת צ

 ריק לטובת עיצוב מערכת קולנוע ביתית רשימת ציוד לסלון

 ריק לטובת עיצוב פינת ספריה רשימת ציוד לסלון

 ריק לטובת עיצוב ארונות מטבח רשימת ציוד למטבח

 אנשים 35עבור  שולחנות רשימת ציוד למטבח

 כיסאות 35 כיסאות רשימת ציוד למטבח

 ריק לטובת עיצוב גז רשימת ציוד למטבח

 מכשירים 2 מיקרוגל רשימת ציוד למטבח

 ריק לטובת עיצוב מתקן מים רשימת ציוד למטבח

 ריק לטובת עיצוב תנור אפייה רשימת ציוד למטבח

 ריק לטובת עיצוב טוסטר רשימת ציוד למטבח

 יחידות 2 מקרר רשימת ציוד למטבח

 יחידות 2 מקפיא ת ציוד למטבחרשימ

 ריק לטובת עיצוב קומקום רשימת ציוד למטבח

 ריק לטובת עיצוב וינטה רשימת ציוד למטבח

 ריק לטובת עיצוב ציוד למטבח רשימת ציוד למטבח

 ריק לטובת עיצוב סירים רשימת ציוד למטבח

 ריק לטובת עיצוב מחבות רשימת ציוד למטבח

ערכות של סכו"מ  70 אוכלכלי  רשימת ציוד למטבח
 וצלחות 

 ריק לטובת עיצוב מדיח כלים רשימת ציוד למטבח

כולל שטיח או דק מתחת  שולחן ביליארד 1רשימת ציוד למועדון מרחב 
 לשולחן הביליארד

 שולחנות 2 שולחן כדורגל 1רשימת ציוד למועדון מרחב 

 ריק לטובת עיצוב פינת קפה 1רשימת ציוד למועדון מרחב 

 יחידה אחת אינטש לפחות 65טלויזיה בגודל  1רשימת ציוד למועדון מרחב 

 קונסולה אחת אקס בוקס 1רשימת ציוד למועדון מרחב 

 קונסולות 2 סוני פלסטיישיין 1רשימת ציוד למועדון מרחב 

 אופניים 2 אופני כושר 2רשימת ציוד לחדר כושר מרחב 

 ריק לטובת עיצוב מסלול ריצה 2רשימת ציוד לחדר כושר מרחב 

 יחידות 2 ספת כושר 2רשימת ציוד לחדר כושר מרחב 

 יחידות 2 אלפטקלים 2רשימת ציוד לחדר כושר מרחב 

 ריק לטובת עיצוב מזרונים 2רשימת ציוד לחדר כושר מרחב 

 יחידה אחת אינטש לפחות 55טלוויזיה בגודל  2רשימת ציוד לחדר כושר מרחב 

 ריק לטובת עיצוב מראת קיר 2רחב רשימת ציוד לחדר כושר מ

 ריק לטובת עיצוב ציוד משקולות 2רשימת ציוד לחדר כושר מרחב 



 כמויות/הערות ציוד נדרש פירוט המרחב

 ריק לטובת עיצוב מערכת מוסיקה 2רשימת ציוד לחדר כושר מרחב 

 ריק לטובת עיצוב כדורים 2רשימת ציוד לחדר כושר מרחב 

 מחשבים 8 מחשבים 3רשימת ציוד לחדר למידה/מחשבים מרחב 

 מדפסת אחת מדפסת 3מת ציוד לחדר למידה/מחשבים מרחב רשי

 שולחנות וכסאות 8 שולחנות וכסאות מחשב 3רשימת ציוד לחדר למידה/מחשבים מרחב 

ערוצים  4עם לפחות  כרטיס הקלטה מקצועי 4רשימת ציוד לחדר מוסיקה מרחב 
 נפרדים

 16עם לפחות  מיקסר 4רשימת ציוד לחדר מוסיקה מרחב 
 קטים מובניםערוצים+אפ

 ריק לטובת עיצוב חיית לציוד נילווה 4רשימת ציוד לחדר מוסיקה מרחב 

 יחידה אחת CDקונסולה להקלטה על  4רשימת ציוד לחדר מוסיקה מרחב 

 ריק לטובת עיצוב תופים אלקטרונים 4רשימת ציוד לחדר מוסיקה מרחב 

 יחידות 2 מיקרופונים 4רשימת ציוד לחדר מוסיקה מרחב 

 בהתאם לדרישות המדריך ציוד נוסף 4ימת ציוד לחדר מוסיקה מרחב רש

 5 ציוד ישיבה תואם 4רשימת ציוד לחדר מוסיקה מרחב 

ציוד בהתאם לתחום התעסוקה שיתקיים  5רשימת ציוד לחדר בתחום התעסוקה מרחב 
 במית"ר

 ריק לטובת עיצוב

 ארונות 2 ארונות לתיקים רשימת ציוד למשרדים

 שולחות 3 שולחן למשרדים רשימת ציוד

 מחשבים 3 מחשבים רשימת ציוד למשרדים

 מדפסות 3 מדפסות רשימת ציוד למשרדים

 מכשיר פקס אחד פקס רשימת ציוד למשרדים

 מכונת צילום אחת מכונות צילום רשימת ציוד למשרדים

 כסאות 2 כסא מנהלים רשימת ציוד למשרדים

 לטובת עיצוב ריק ציוד משרדי רשימת ציוד למשרדים

 ריק לטובת עיצוב מכונת כביסה שונות

 ריק לטובת עיצוב מכונת ייבוש שונות

 ריק לטובת עיצוב צלחת לווין או כבלים שונות

 ריק לטובת עיצוב טלפונים שונות

מזגנים בכל המרחבים  10 מזגנים שונות
של המית"ר )בהתאם לסך 

 וגודל החדרים(

י בכל אינטרנט אלחוט אינטרנט שונות
 המית"ר

 ריק לטובת עיצוב נקודות טלפון שונות

 ריק לטובת עיצוב ציוד ספורט לחצר שונות

 ריק לטובת עיצוב שולחן טניס לחצר שונות

 ריק לטובת עיצוב מצלמות אבטחה שונות
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 נספח ב' 8

 מדריך להרכבת תפריט 
 טנית המשרד.ידי דיא-יובהר כי המדריך להרכבת התפריט עשוי להתעדכן מעת לעת על

 

 רטי מזון וגודל מנות לארוחת בוקרתדירות פ – 1טבלה מספר 

 7-תדירות ב גדול מנה פריטי המזון מרכיבי הארוחה
 ימים

 הערות

 ריק 3 גרם( 60פרוסה ) 2 לחם אחיד לחם )דגנים(

 ריק 2 גרם( 60פרוסה ) 2 לחם מלא לחם )דגנים(

 ריק 1 יחידה 1 פיתה / לחמניה לחם )דגנים(

 ריק 1 גרם( 45פרוסות ) 2 חלה לחם )דגנים(

 בנוסף ללחם 1 גרם 30/  60 קרונפלקס / גרנולה לחם )דגנים(

לפי דרישת   גרם 30 סולת / קוואקר לחם )דגנים(
 הדיאטנית

ביצה קשה / חביתה /  מנה עשירת חלבון
 מקושקשת

 M (60ביצה בגודל 
 גרם(

יש לדאוג  • 3
שלא יהיו 
בתפריט יותר 

ם ביצי 7-מ
 בשבוע.

בשבת בבוקר  •
יש לתת מנה 
מיוחדת כמו 

בלינצ'ס 
גבינה / עוגת 
גבינה / 
 גבינות בנוסף. 

יש לרכוש  •
 100%גבנ"צ 

גבינה ולא 
 תחליף צמחי. 

גבינה צהובה / צפתית /  מנה עשירת חלבון
 לאבנה /

 גבינה מותכת / משולשת 

 גרם 30

 גרם 30

 ריק 3

 ריק 1 גרם 30/  50 טונה / סרדינים מנה עשירת חלבון

מוצרי חלב א' )חלב 
 ניגר ותחליפיו(

עד  –שוקו  5 מ"ל 200 חלב / שוקו
 פעמיים בשבוע

מוצרי חלב א' )חלב 
 ניגר ותחליפיו(

עד אחד  –מעדן  5 מ"ל 200 לבן / מעדן / יוגורט
 בשבוע

מוצרי חלב ב' 
 )גבינות(

גבינה לבנה / גבינה 
 בטעמים

טעמים לגבינה:  4 גרם 60
בצל, שום, 
עירית, פפריקה, 

 זעתר ועוד

מוצרי חלב ב' 
 )גבינות(

  3 גרם 60 קוטג'

סלט ירקות / ירקות  ירק חי
 חתוכים

סוגי  3לפחות  5/  2 גרם 100
ירקות בארוחה 

 5ומינימום 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 7-תדירות ב גדול מנה פריטי המזון מרכיבי הארוחה
 ימים

 הערות

סוגים במשך 
 השבוע

חצילים / טחינה / חומוס  ממרחים
 אבוקדו / מטבוחה /

  7 גרם 40

טפנד זיתים / פסטו /  שונות
 מיונז

 זיתים / חמוצים

 גרם 10

 גרם 50/  20

2  

  7 מ"ל 200 תה / קפה / מים שתייה

 

 

 

 תדירות פרטי מזון וגודל מנות לארוחת עשר: -  2טבלה מספר 

 7-תדירות ב גדול מנה פריטי המזון מרכיבי הארוחה
 ימים

 הערות

 פרוסות  2 לחם כריך

 גרם( 60)

ליום לימודים  5
ארוך יש לשלוח 

 כריכים 2

  1 יחידה 1 לחמניה / פיתה ריךכ

ממרח חומוס / חצילים /  כריך
 אבוקדו / ח.בוטנים

ניתן לשלב ממרח  2 גרם 30
מתוק פעם 

 בשבוע

גבינה לבנה / קוטג' /  כריך
 צהובה / צפתית

  2 גרם 30

טונה / סלט ביצים /  כריך
פסטרמה / ביצה קשה / 

 חביתה

  2 גרם 30

סוגי פרי  4חות לפ 7 פרי בינוני 1 מנת פרי פרי
 בשבוע

  7 מ"ל 200 מים שתיה

 תדירות פרטי מזון וגודל מנות לארוחת מנחה: -  3טבלה מספר 

 

 7-תדירות ב גדול מנה פריטי המזון מרכיבי הארוחה
 ימים

 הערות

 פרוסות  2 לחם כריך

 גרם( 60)

ניתן לשלב ממרח  3
מתוק פעם 

 בשבוע

ממרח חומוס / חצילים /  
 / טחינה אבוקדו / גבינה

  2 גרם 30

עוגה / עוגיות / חטיף  אחר
אישי / פולי סויה / 

 תורמוס / פופקורן

  2 גרם 25/ 40/  60

סוגי פרי  2לפחות  7 פרי בינוני 1 מנת פרי פרי
 שונים ביום

  7 מ"ל 200 מים / תה שתיה
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 תדירות פרטי מזון וגודל מנות לארוחת צהריים: -  4טבלה מספר 

 7-תדירות ב גדול מנה פריטי המזון מרכיבי הארוחה
 ימים

 הערות

 מרק קטניות: מרק

שעועית / חומוס / פומה / 
 עדשים

יש להעדיף  2-3 גרם קטניות 70
שימוש בתבלים 

 על א.מרק.

בכל מקרה אין 
להשתמש 

באבקת מרק 
בכמות העולה על 

 גרם למנה. 2.5

 

 גודל מנת מרק:

 מ"ל  200-250

 

משקל הירקות, 
הדגנים 
ת לפני והקטניו

 בישול

 מרק ירקות: מרק

 דלעת / עגבניות / ירקות

  1-2 גרם ירקות 250

 מרק דגנים: מרק

חיטה / אורז / תירס / 
 תפ"א / בטטה

 30גרם דגנים +  20
 גר' ירקות

0-1  

 מרק צח עם תוספת: מרק

אטריות / שקדי מרק / 
 אורז וכו'

 0-1  

טחינה / חומוס / מטבוחה  סלט מורכב
"א / חציל סלט / תפו /

 במיונז / סחוג

סלט מורכב יכול  7 גרם 40
 להחליף מרק

 באופני בישול שונים: דג מנה עשירה בחלבון

סול / מושט / נסיכה / 
 סלמון / מרלוזה

יש לקפיד  1 גרם 140
שהבשר יהיה 

 איכותי:

בשר ולא  100%
מוצר בשר 

 המכיל תוספות

 על בסיס: מנה צמחונית מנה עשירה בחלבון

פתיתי סוייה, קטניות, 
 טופו

 גרם קטניות 120

 גרם טופו 100

 גרם פתיתי סויה 80

1  

: כרעיים / בשר עוף מנה עשירה בחלבון
שוקיים סוג א' / חזה עוף 

שניצל / מוקפץ /  /
 קציצות

 180עוף עם עצם 
 גרם

 120עוף ללא עצם 
 גרם

2  

שניצל / גולש /  בשר הודו: מנה עשירה בחלבון
שיפודים / מוקפץ / 

 ציצותק

  1 גרם 120
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 7-תדירות ב גדול מנה פריטי המזון מרכיבי הארוחה
 ימים

 הערות

 לחודש( 1שווארמה נקבה )

: צלי בשר בקר / כבש מנה עשירה בחלבון
בקר / גולש / קציצות / 
 בולונז / סטרוגנוף / קבאב

  2 גרם 120

  1 גרם 200 תפוחי אדמה / בטטה תוספת פחמימה

קינואה,  דגן מלא: תוספת פחמימה
כוסמת, אורז מלא, 
פתיתים מלאים, קוסקוס 

 מלאה מלא, פסטה

כמות פחמימה 
 כוס 1.5בבכמות של 

 גרם 180-250

2  

פתיתים / אטריות / פסטה  תוספת פחמימה
קוסקוס / בורגול /  /

 גריסים / תירס / אורז

כמות פחמימה 
 כוס 1.5בבכמות של 

 גרם 180-250

4  

שעועית לבנה /  קטניות: קטניות
חומוס / עדים / מש / פולי 

 סוייה ועוד..

לשלב קטניות  יש 2 גרם 50-80
 עם הדגנים

גזר / שעועית ירוקה  ירק מבושל
וצהובה / כרוב אדום ולבן 

כרובית / ברוקולי /  /
אפונה ירוקה / תרד / 
דלעת / קישוא / פלפל בכל 

 הצבעים / חצילים ועוד

אפשר לבחור בין  7 גרם 100
הגשת מרק לירק 

 מבושל

סלט ירקות / סלק / גזר /  סלט חי
ות / כרוב / חסה עגבני

פלפלים / קולורבי / שומר 
 וכו'

חובה בכל   7 גרם 100
 ארוחה

  7 מ"ל 200 מים שתיה

 תדירות פרטי מזון וגודל מנות לארוחת ערב: -  5טבלה מספר 

 7-תדירות ב גדול מנה פריטי המזון מרכיבי הארוחה
 ימים

 הערות

אם יש פחמימה  3 גרם( 90פרוסות ) 3 לחם אחיד לחם )דגנים(
פחית את ניתן לה

כמות הלחם לפי 
שיקול 

 הדיאטנית.

  2 גרם( 90פרוסות ) 3 לחם מלא 

פיתה / באגט / לחמניה /  
 לחם מטוגן

 יחידה 1

 פרוסות 2

1  

  1 גרם( 50פרוסות ) 2 חלת שבת 

 לפי תפריט  גרם 30 סולת / קוואקר לדייסה 

מוצרי חלב ניגר 
 חליפיו( ותחליפיו

סוגים  3לפחות  3 גרם 125 לבן / מעדן / יוגורט
 שונים בשבוע

עד פעם  –שוקו  4 מ"ל 200 חלב / שוקו 
 בשבוע

חסה/ כרוב / סלק /  סלט חי
וולדורף / גזר חי / עגבניות 

 מלפפונים ועוד. /

סוגי  4לפחות  7 גרם 150
 סלטים בשבוע
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 7-תדירות ב גדול מנה פריטי המזון מרכיבי הארוחה
 ימים

 הערות

יש להתאים את  0-1 גרם 200 תפו"א מוקרם מנה מורכבת
המנה החלבונית 
למנה המורכבת, 

 וגמא:לד

פיצה + 
 אנטיפסטי

תפו"א מוקרם + 
 סלט ביצים

 לזניה + ירקות

שקשוקה + 
 ס.פסטה

נודלס + קציצות 
 טונה

פלפל ממולא + 
 מ.אפונה

 מג'דרה + יוגורט

בורקס + ביצה 
 קשה

פשטידה + ס. 
 שעועית

מג'דרה / פלפל ממולא  
באורז / קינואה / עדשים / 
נודלס עם ירקות 

 מוקפצים / קוסקוס

  2 גרם 200

 סלטים קרים 

 )פסטה, תפו"א, טבולה(

  1 גרם 100-160

פסטה עם רוטב ותוספות /  
 רביולי / כיסונים / לזניה

  1-2 גרם 200

פיצה / סמבוסק /  
 פוקאצ'ה

  1 גרם 200

בורקס גבינה / מלאווח/  
 ג'חנון

  לחודש 1עד  גרם 150

שקשוקה / חביתת  ביצה: מנה חלבונית
 ירק/ אומלט פטריות /

סביח / בלינצ'ס / לביבות 
 פשטידות / סלט ביצים /

 ביצה וחצי

 גרם 150

 גרם 60

1-2  

קציצות טונה /  טונה: 
 סלט טונה

 כריך תונסיאי

 גרם 60

 גרם 100

1-2  

גבינה לבנה /  גבינות: 
קוט'ג / גבינה צהובה / 

 גבינה מלוחה

 גרם 60

 גרם 30

2  

פלאפל / גרגרי  קטניות: 
ם / חומוס / נזיד עדשי

 סלט שעועית / מרק אפונה

  2 גרם 150-200

תוספת ירק חם  1-2 גרם 100אנטיפסטי / ירקות  ירק חם



58 
 לת אישור מראש ובכתבאין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 
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 7-תדירות ב גדול מנה פריטי המזון מרכיבי הארוחה
 ימים

 הערות

תינתן כשהמנה  גרם 200 מוקפצים / מרק ירקות
המורכת מכילה 

פל'+חלבון 
 )פיצה/לזניה..(

חצילים / טחינה / חומוס  ממרחים
 אבוקדו / מטבוחה /

  7 גרם30

  7 "למ 200 תה / קפה / מים שתייה

 

 ארוחת לילה: -  6טבלה מספר 

 ארוחת לילה תינתן בהתאמה למגדר, מגזר ושיקול דעת הדיאטנית.

 דוגמאות לארוחת לילה:

 פרוסת לחם עם ממרח גבינה / טחינה / חומוס וירקות חתוכים •

 פירות חתוכים / ירקות חתוכים •

 קרונפלקס מופחת סוכר + כוס חלב •
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 נספח ב'9

 נוהל אבטחת מידע
( שם דגש מיוחד בכל הקשור להיבטי אבטחת מידע במערכות "המשרד" –)להלן  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 מיחשוב, למשרד יש תקן אבטחת מידע בינלאומי מזה כארבע שנים והוא מחויב לפעול על פיו.

 מובאים בזאת דרישות אבטחת מידע לאישור המית"ר:

ספק ידאג לאבטחת כל המידע במסגרת מתן השירות, לרבות דוחות, טפסים, מדיה מגנטית, נתונים אישיים ה .1

וממשקים נוספים עם המשרד וגורמים נוספים. כל אמצעי ההגנה אשר יופעלו לצורך אבטחת המידע כאמור 

 יינקטו בתיאום ובאישור הגורמים המקצועיים של המשרד. 

ובמית"ר מוגדר מידע רגיש עפ"י חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק הגנת  המידע שייאסף מערכת המחשב .2

הפרטיות, חוק זכויות החולה וחוקים נוספים אחרים שאליהן הוא יהיה כפוף בעת זכייתו במכרז זה. והספק 

 יישם אמצעי אבטחה סבירים ומקובלים על מנת שהגישה למידע זה תינתן אך ורק לגורמים המורשים בלבד.

 ספק להכין התשתית הנדרשת לעבודה עם המערכת שנמצאת בשימוש המשרד.על ה .3

ככלל, עקרון אבטחת המידע מתבסס על תפיסה לפיה כל הגישות למידע אסורות, פרט לאלה שהוגדרו כמותרות.  .4

הרשאות גישה תתאפשרנה בהתאם לעקרון הצורך לדעת, דהיינו: מתן גישה למידע רק למי שזקוק להם לצורך 

ודתו אצל נותן השירותים, מערכת המידע של נותן השירותים תתמוך בדרישות החוק והתקנות לגבי ביצוע עב

 אבטחת המידע. 

הספק ינהל הרשאות משתמשים תוך ביצוע רישום מעודכן של מורשי הגישה למערכת זו. וימנע גישה למערכת  .5

 ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע.

למערכת המידע על מנת להפעיל הגיבוי בעת פגיעה במידע /אובדן  חת ביום בלילה,, אהספק ידאג לביצוע גיבויים .6

 מידע ועוד.

הספק יודע מבין ומקבל את העובדה שהנזק שייגרם כתוצאה מאובדן מידע / פגיעה בו / חשיפתו לגורמים לא  .7

רות מול המשרד ומול מאושרים / מוכרים הינו נזק משמעותי ביותר לפרטי בני הנוער הוא אחראי על פי דין ישי

 כל גורם אחר להגנה על מידע זה.

הספק ימנה עובד מטעמו שיהיה אחראי על אבטחת המידע וישמש איש קשר מול המשרד בכל הקשור לקבלת  .8

הנחיות אבטחת מידע ופיקוח אחר מימוש הוראות אלו לרבות הדרכה והטמעה של היבטי אבטחת מידע אצל 

 הספק.

בצע שימוש כלשהו במאגרי המידע והנתונים המצטברים בבסיסי הנתונים בכל חל איסור מוחלט על הספק ל .9

 דרך שאינה לצורך אספקת השרות לפי חוזה זה.

חוק הפרטיות(, הספק  –)להלן  1981-ככל שיידרש להקים מאגר מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .10

 יהא אחראי עליו בהתאם לחוק האמור.

שר מטעם המשרד גישה לאתר בו מנוהל מאגר המידע על מנת לבדוק את פעילות הספק יאפשר לכל נציג שאו .11

 העובדים העוסקים במתן השרות, אמצעי האבטחה ונהלי העבודה.

באחריות הספק להציג בפני תחום אבטחת מידע את האמצעים שהוא ישתמש בהם לצורך ביצוע הנחיות אלו  .12

 בטחת המידע להפעלתם.בכפוף להוראות החוקים והתקנות ולקבל את אישור א

 אירועי ביטחון מידע )להלן: "במ"מ"( .13

לאירוע במ"מ ייחשב כל אירוע שיש בו חשש לפגיעה בשלמות המידע במאגר המידע או לשימוש בו ללא  .13.1

 .בכפוף להוראות הדיןהרשאה, 

בעת אירוע במ"מ הממונה על אבטחת המידע מטעם הספק הזוכה יבצע תחקיר ראשוני וידווח לממונה  .13.2

 .ולאחראי מטעם האשכול כמוגדר במכרז זה אבטחת המידע במשרדעל 
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שעות עבודה לכל  24על הממונה על אבטחת המידע מטעם הספק הזוכה לבצע תחקיר מלא תוך  .13.3

המאוחר וזאת בהתחשב בחומרת הפגיעה במאגר המידע וכן לתקן את כל הטעון תיקון על חשבונו 

האירוע ולדווח על כך לממונה על אבטחת מידע במשרד שעות מעת גילוי  48-באופן מידי ולא יאוחר מ

מיד עם השלמת התיקון. מובהר בזאת, כי המשרד רשאי לעצור את הפעילות עד לתיקון הליקויים ולא 

 ישולם כל תגמול לספק הזוכה בגין עצירת פעילות.

 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך

 ריק ריק 

 



61 
 לת אישור מראש ובכתבאין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 

    

 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 נספח ב'10 

 כתב התחייבות ופרטי בנק למסגרות פרטיות וציבוריות -פתיחת מסגרת חדשה 

אנו, החתומים מטה: _____________ ח.פ./ע.ר./ע.מ. ___________ )להלן: "המוטב"( מתקשרים עם משרד העבודה,  .1

הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: "המשרד"( לצורך הפעלת מסגרת מסוג ____________ בשירות/אגף: 

._________________ 

 סמל מסגרת ___________ )ימולא על ידי השירות(. 

אנו מצהירים בזה כי אם יועבר על ידי המשרד תשלום ביתר, לזכות חשבון הבנק של המסגרת, מכל סיבה שהיא )להלן:  .2

יום ממועד קבלת הדרישה בכתב מהמחלקה  14"החוב"(, אנו מתחייבים להחזירו למשרד )לחשבות המשרד(, וזאת תוך 

 חברתיים ו/או המשרד. לשירותים

 היה והחוב לא יוחזר למשרד, יפעל המשרד לגביית החוב על פי כל דין, לרבות, ולא רק, פניה להוצאה לפועל. .3

 אנו מצהירים שידוע לנו כי: .4

 התמורה עבור מתן השירותים תשולם לנו ישירות על ידי המדינה באמצעות המשרד. .א

חלקה בגין השירותים הניתנים, במידה ולא עמדנו בתנאי ההסכם  המשרד יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או .ב

 ובהוראות תקנון העובדים הסוציאליים, לגבי איכות השירות ורמות השירות.

המשרד יעביר לנו תשלום רק מיום קבלת ייפוי הכוח החתום על נספחיו ואישורו במשרד, ולא יאושרו תשלומים  .ג

 בדיעבד על ידי המשרד.

עול על פי הוראות כל דין, לרבות הוראות תקנון העובדים הסוציאליים והנהלים הקיימים אנו מתחייבים לפ .ד

 המתעדכנים מעת לעת.

מצ"ב טופס פרטי חשבון הבנק אליו יועברו התשלומים לזכות המסגרת וכן אישור עדכני לפרטי החשבון מטעם  .ה

 הבנק/רו"ח/יועץ מס.

 ימה של המסגרת(ולראיה באנו על החתום )לחתימה על ידי מורשי החת

 חתימה תאריך תפקיד שם פרטי ומשפחה

________________ _______________ ________________ _______________ 

 להלן פרטי חשבון הבנק אליו יועברו התשלומים לזכות המסגרת:

 ___שם בנק  _____________ סניף _______ מספר סניף ________ מספר חשבון הבנק ______________

 אישור בנק / רו"ח/ יועץ מס: ______________________  תאריך: _____________________

 מצורף אישור עדכני לפרטי חשבון הבנק. )יש לצרף אישור בנק/אישור רו"ח/יועץ מס(

 מצורף תעודת התאגדות חברה/עמותה/צילום תעודת זהות

 פרטים מנהליים למידע לצרכי המשרד:

 עיל:  _____________________ תפקיד: ______________ חתימה: ______________שם נציג ארגון מפ

 שם נציג רשות מקומית: ____________________ תפקיד: ______________ חתימה: ______________

 שם המפקח )מטעם המשרד(: ________________ חתימה: ______________
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 ביטוחהוראות ודרישות ה –ג' נספח 

 עניין הגדרות נספח ביטוח זה:ל
 ........................................................................................................................–" המבוטח"
יהם  איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ו/או כל הרשויות החברות באיגוד , נבחריהם , מנהל –" מבקש האישור"

  ועובדיהם.
 מרכז יום תומך רב תחומי בישוב טובא זנגריה –מית"ר הפעלת  –" השירותים"

לערוך  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
וח אחריות , ולעניין ביטהשירותיםולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום תקופת מתן  7 נוספת של כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופהמקצועית 
 "(.המבוטחביטוחי להלן )להלן: " 8השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיף 

סיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט בסעיף מוסכם כי היה והמבוטח אינו מע
 להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. 8.2

ימים לפני מועד תחילת  7להמציא לידי מבקש האישור המבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על  .2
ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום ממועד החתימה על הסכם, או  השירותים

, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח המבוטחביטוח, חתום בידי מבטח 
 "(. המבוטחאישור ביטוחי )להלן: " 2019-1-6וחיסכון 

אישור ביטוחי קש האישור את להמציא לידי מב המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  המבוטח

 לעיל. 1נוספת כמפורט בסעיף 
להיות מבוטל או עומד לחול בו עומד  יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח בכל פעם שמבטח המבוטח

יום לפני מועד  30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  שינוי לרעה, על המבוטח
 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח
 מנע מהמבוטחתאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח ייבויות המבוטחמהתח

יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או  כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחהאפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות 
השירותים להתחיל  לו דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר

 כנדרש. בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח .3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח שביטוחי המבוטח

להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחיטוחי הנקובות בב
ידי מבקש -לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 האישור להגישה למבטחים. 

לבצע כל שינוי או  לעיל, ועל המבוטח שיומצא כאמור לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח תמבקש האישור רשאי .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם המבוטחבעריכת ביטוחי 
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על  התאמת ביטוחי המבוטחו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר 

פי -פי הסכם זה ו/או על-על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח
 דין.

לגרום  לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. שינוי ביטוחי המבוטחל

, הינה ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
פי הסכם זה ו/או -ממלוא החבות על , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על בבחינת דרישה 

לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש  בוטחלמפי דין. -על
האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח 

 .המבוטחשהוצא על ידי 
רוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים ו/או לע קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ככל שלדעת המבוטח

. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו יערוך המבוטח, המבוטחלביטוחי 
, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי ויד-משלים שייערך על

ידי -לפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך עלמטעם מבקש האישור, למעט כ
 ול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.המבוטח לכליורחב שם  המבוטח
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פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות  המבוטח .6
)ומבלי לגרוע מכלליות  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםם לרכוש כלשהו לאבדן או לנזק אשר עלול להיגר

לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם (, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר האמור, לרבות כלי רכב
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. השירותים.

לדרוש כי יערכו על ידם  או בקשר עם השירותים, על המבוטח/עם קבלני משנה במסגרת ו בהתקשרות המבוטח .7
 .ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
לפצות את מבקש האישור בגין  ישא באחריות לשפות ו/אוו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה -כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 ובין אם לאו.  ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח בביטוחי המבוטח

מובהר,   מבקש האישור אחריות כלשהי.אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על 
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות  המבוטחכי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או העצמית
תתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום הש

 הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. יובהר 

בביטוחים שערך. במקרה של סתירה כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות 
 אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. יגברו הוראות הסכם זה.

 :המבוטחביטוחי  .8
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.1

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או -על המבטח את חבות המבוטח
 ר עם השירותים.גוף כלשהו בקש

סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש 
 מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 
 .המבוטחנפרד עבור כל אחד מיחידי הביטוח כאילו נערך ב

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  4,000,000: גבול אחריות
  ביטוח אחריות מעבידים.8.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם -על המבטח את חבות המבוטח
 תוך כדי ו/או עקב השירותים.  די המבוטח, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעוב1980 -

היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או  ו/או הבאים מטעמוהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 
 .המבוטחנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי  מי מהםמחלה כלשהי כי 

 טבר לתקופת הביטוח.לאירוע ובמצ₪    20,000,00 -לעובד ו₪  6,000,000 : גבול אחריות
 ביטוח אחריות מקצועית .8.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין -על המבטח את חבות המבוטח
 . מטעמוו/או מי מהפועלים  טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח

 ותים.הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השיר
עקב מעשה ו/או מחדל יו הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על

, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח עובדיו ומנהליו, וכן בגין הפועלים מטעמו של המבוטח
 המבוטח.כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

, אבדן מסמכים, הוצאת המבוטחבדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי הביטוח לא יכלול כל הגבלה 
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק כספי או  ,דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות

 פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.
 וקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטחחודשים לאחר תום ת 6הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע 
 המבוטח.מאי תשלום או מרמה של 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  4,000,000: גבול אחריות

 יכללו הוראות לפיהם: ביטוחי המבוטח .9
מוותר על כל  וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -ם קודמים לכל ביטוח הנערך עלהנ .9.1

 .והבאים מטעמו טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור
יום לאחר משלוח  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי  .9.2

 מבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.הודעה של המבטח ל
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ו/או  והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח הפרת תנאי ביטוחי המבוטח .9.3
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. תגרע מזכויות מבקש האישור עובדיו ומנהליו, לא

את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי .9.4
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי 

 מה.ו/או הבאים מטע מבקש האישורשגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
. חריג רשלנות רבתי )אם 2013מתנאי ביט מהדורה היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת  .9.5

על פי חוק חוזה  קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח
 . 1981 -ביטוח התשמ"א 

אולם הויתור על , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור .9.6
 חלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. זכות הת

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על  על המבוטח .9.7
 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים - 1נספח ג'

תנאי הפוליסה שור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל אי
ת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליס

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

שם :  איגוד ערים אשכול רשויות 
גליל מזרחי ו/או כל הרשויות 

,  החברות באיגוד , נבחריהם
  מנהליהם  ועובדיהם.

  

 נדל"ן☐ ........................שם: 

 ירותים ש☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
הפעלת מסגרות 

לפעילות פנאי 
והשתלבות חברתית 
עבור אוכלוסיה עם 

 מגבלות.

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:   501400709   :מס' יישות

 מרכז עסקים צומת כח, מען: 
 גליל עליון          

 .........................מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

 צד ג'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 (302אחריות צולבת ) ₪   4,000,000    
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
ויתור על תחלוף לטובת 

( חברות  308גורם אחר )
ו/או עמותות בנות ו/או 
גופי סמך רשותיים ו/או כל 
הרשויות החברות באיגוד 
ו/או נבחריהם ו/או 

 מנהליהם(עובדיהם ו
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
כיסוי לתביעות המל"ל 

(315) 
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

גורם  -מחדלי המבוטח 
( חברות  ו/או 320אחר )

עמותות בנות ו/או גופי 
סמך רשותיים ו/או כל 
הרשויות החברות באיגוד 
ו/או נבחריהם ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם(
מעשי או מבוטח נוסף בגין 
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321) האישור
מבקש האישור מוגדר כצד 

 (322ג' )
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור 
 (329ייחשב כצד ג' )

 6,000,000     אחריות מעבידים
 לעובד

20,000,000  
למקרה 

ולתקופת 
 ביטוח

 (304הרחב שיפוי ) ₪
ויתור על תחלוף לטובת 

( חברות  308גורם אחר )
ו עמותות בנות ו/או ו/א

גופי סמך רשותיים ו/או כל 
הרשויות החברות באיגוד 
ו/או נבחריהם ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם(
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
כיסוי לתביעות המל"ל 

(315) 
 וייחשב היה - נוסף מבוטח

 מעובדי מי של כמעבידם
 (319) המבוטח

 (328ראשוניות )

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 4,000,000     אחריות מקצועית
 (302אחריות צולבת )

דיבה, השמצה והוצאת 
 (301לשון הרע )

 (304הרחב שיפוי )
ויתור על תחלוף לטובת 

( חברות  308גורם אחר )
ו/או עמותות בנות ו/או 
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 כיסויים
גופי סמך רשותיים ו/או כל 
הרשויות החברות באיגוד 
ו/או נבחריהם ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם(
ר על תחלוף לטובת ויתו

 (309מבקש האישור )
כיסוי לתביעות המל"ל 

(315) 
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

גורם  -מחדלי המבוטח 
( חברות  ו/או 320אחר )

עמותות בנות ו/או גופי 
סמך רשותיים ו/או כל 
הרשויות החברות באיגוד 
ו/או נבחריהם ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם(
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -המבוטח  מחדלי
 (321) האישור

מרמה ואי יושר עובדים 
(325) 

 (326פגיעה בפרטיות )
עיכוב/שיהוי עקב מקרה 

 *327ביטוח )
 (328ראשוניות )

חודשים  12 -תקופת גילוי 
(332) 

 

 רשימה המפורטת בנספח ג'(*:)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הפירוט השירותים 
 מרכז יום תוצך רב תחומי ביישוב טובא זנגריה –הפעלת מית"ר 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור
 טח:המב

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
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 1ד'נספח 

 ערבותנוסח כתב 

 

 רבות הצעהע

 

 בנק: ________________       לכבוד,

 סניף: _______________                  גליל מזרחיאיגוד ערים אשכול 

 מיקוד: ______________  

 תאריך: ______________       

 נ.,א.ג.

 ערבות בנקאית מס' _____________הנדון:    

 

( בנוגע להגשת הצעת המבקשים למכרז המבקשים -______________________________ )להלן על פי בקשת 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  מרכז יום תומך רב תחומי ביישוב טובא זנגריה –מית"ר ת הפעלל 08/22פומבי מס' 

  .30,000₪שלֹ לסך כל סכום עד 

דרישתכם הראשונה ימים ממועד  7לא יאוחר מתוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

ך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דר
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. 4/2/23ליום ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה. 4/2/23יום דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת 4/2/23לאחר יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 בכבוד רב,        

 בנק : _____________________       
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 2'נספח ד

 ערבות ביצוע

 

 _________ בנק:       לכבוד,
 סניף: _______________                   גליל מזרחיאיגוד ערים אשכול 

 מיקוד: ______________  

 תאריך: ______________       

 ג.א.נ, 

 _________ערבות בנקאית צמודה מס' ____הנדון:    

 

( לביצוע התחייבויותינו לפי הסכם מיום ______________ להפעלת "המבקשים"על פי בקשת _________ )להלן: 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  מרכז יום תומך רב תחומי, ביישוב טובא זנגריה –מית"ר 

"הפרשי הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן: בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך   50,000₪
 (.הצמדה"

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 

מבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי את הסכום תחילה מאת ה
 שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 כם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותי

 במכתבנו זה :

 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

( כי המדד "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
( יהיו הקרן והפרשי "המדד היסודי"דש עלה לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן הח

 הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ________ ועד בכלל. ערבות זו תישאר בתוקפה עד

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 .לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 בכבוד רב,                                          

 __בנק : ___________________                 
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 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 1ה'נספח 

  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה 
 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

 - _ אצל המציע _________________________ )להלן________________________ -אני משמש כ .1

 .גליל מזרחיאשר פורסם ע"י אשכול  08/22 (,  שהגיש הצעה במכרז פומבי מס'המציע

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע להליך. .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

 Xיש לסמן ן להגשת ההצעות בהליך,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרו .4
 [: במשבצת המתאימה

  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
י ו/או לפ 1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

  לפי חוק עובדים 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
ו/או לפי חוק שכר מינימום,  1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

הליך,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ,אך במועד האחרון להגשת ההצעות ב 1987-התשמ"ז
 האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .5

       לא חלות על המציע. 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 

       חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
   אותן. קייםמ    

נדרש  חלות על המציע 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .6
 :במשבצת המתאימה( xלסמן 

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :ת המתאימה(במשבצ  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה בהליך יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
 ובמקרה  1998 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך

  ות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינתהמציע התחייב בעבר לפנ 
, הוא פנה כאמור ואם 1998  -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום 

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןקיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 שרות שלגביה נתן התחייבות זו(.התק

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 
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 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_________ 
 חתימה         

 אישור

______הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, הריני לאשר, כי ביום _____
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

_______________ 
 תמת עו"דחתימה וחו

 

 



71 
 לת אישור מראש ובכתבאין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קב -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 
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 2נספח ה' 

 הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות 
יבחר לספק את המציע בשלב הגשת ההצעות על המציע לחתום על נספח זה בראשי תיבות בלבד, ככל ש

חתום על ידי כל אחד מהעובדים  5האשכול את הנספח המצ"ב כנספח ב' השירותים עליו להמציא לרשות 
 אומת מול עורך דין.ממכרז זה,  המשמשים לאספקת השירותים במסגרת

 

 אצל המציעאני הח"מ ________________, ת"ז __________________, המשמש כ _________________ 
 08/22המגיש הצעה במסגרת מכרז ___________________ 

  מצהיר ומתחייב כי:

 חים הבאים המשמעות המופיעה לצדם:בהתחייבות זו תהיה למונ

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, Know-How(, ידע )Informationע )כל מיד –" מידע"
מסקנה וכל דבר אחר כיוצא בזה הקשור או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה או דרך של שימור 

 טרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.ידיעות בצורה חשמלית, אלק

או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן  המפעילכל מידע אשר יגיע לידי  – "מקצועיים סודות"
משרד, כל גורם אחר ידי ה-השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על

 או מי מטעמו. 

חלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מו
השירותים נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, 

למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים, בישראל ומחוצה לה, תוך משך תוקפה של 
ציג ם תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גלוי ידיעה כנ"ל מאת נהצהרה זו וכן לאחר תו

 .ו/או הרשות המקומית ו/או האשכול המשרד

הובהר לי כי גילוי כולל, בין היתר, מסירת מידע על נתונים, תכניות ישומיות ומערכות המחשוב של המשרד ואמצעי 
, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות האבטחה שלהן, פרסום ברבים לקידום מכירות

 לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

, אעשה זאת אך ורק או הרשות המקומית המידע של המשרד-אני מתחייב, כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי
. אני והרשו המקומית , ובהסכמה מפורשת בכתב של המשרדהמקומיתולרשות  לצורך מתן השירותים למשרד

 המידע.-מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר לאחר את פרטי הזהוי ואת הסיסמה, שישמשו אותי לשם גישה למאגרי

 ות והוראות כל חוק, הנוגע לענין.אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטי

שגיאה! מקור ההפניה לא והל אבטחת מידע להפעלת מאגר מידע המצורף בזאת כאני מתחייב לפעול בהתאם לנ
 למכרז. נמצא.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות 
 .1977 –ים( לחוק העונשין, תשל"ז רשמי

ר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה הריני מצהי
 .1981-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 5פי סעיף -בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על

 ג על פיה.צהרה זו והתחייבתי לנהוולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בה

 חתימה תפקיד שם מלא תאריך

 ריק ריק ריק ריק

 אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה 

על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת  עצמו/ה
 וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך

 ריק ריק ריק
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 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 

 1ו'נספח 

    מציענספח תיאור ה

 לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע הנדרש.

 :בכתב קריא וברור המציע יפרט את הפרטים הבאים

 שם המציע

 

 

מעמד משפטי ברשות 
 התאגידים

)חברה / שותפות / עמותה / 
 עצמאי(

 

מס' עוסק מורשה / מלכ"ר / 
 תעודת זהות 

 

  מלאה כולל מיקוד כתובת

  ת.ד. 

  טלפון

  לפון נוסף / ניידט

  פקס

 -כתובת דואר אלקטרוני 

E.mail 

 

  שם איש קשר ותפקידו

  טלפון איש הקשר

שמות הבעלים )במקרה של 
 חברה או שותפות(

 

פירוט מורשי חתימה כולל 
 תפקיד ות.ז.

 

 :הצהרת המציע

 

__________    _________________  ________________  

                                  שם המציע                             תאריך               

 

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 

  מס' זהות/מלכ"ר/עוסק מורשה                          חתימה וחותמת             נציג/ה המציע המוסמך/ת
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 2ו'נספח 

 נספח ניסיון המציע 

מסגרת יומית לבני נוער על בהפעלת  ,2017-2022שנים לפחות, בין השנים  3על המציע להיות בעל ניסיון של 
 על המציע לפרט את ניסיונו בטבלה שלהלן: .,קצה רצף הסיכון, הסכנה והניתוק

שם הגוף / 
הארגון לו 

 ניתן השירות

     

פרטים בדבר 
השירותים 
או מהות 

שירות ה
-שניתן על

 ידי המציע

 

 

    

 

המציע 
הפעיל 

מסגרת 
יומית לבני 

נוער על קצה 
רצף הסיכון, 

הסכנה 
והניתוק 

 )כן/לא(

 

     

המסגרת 
פעלה 

באוריינטצי
ה של סביבה 

טיפולית, 
מודעת 

טראומה 
 )כן/לא(

 

 

 

 

    

 

 

האם 
המסגרת 

הינה מית"ר 
כהגדרתו 
 במכרז זה

 )כן/לא(

     

הפעלת 
המסגרת 

יומית כלל ה
 )לסימון(:

 טיפול פרטני ❑

 טיפול קבוצתי ❑

 הורים תהדרכ ❑

 טיפול פרטני ❑

 טיפול קבוצתי ❑

 הורים תהדרכ ❑

 טיפול פרטני ❑

 טיפול קבוצתי ❑

 הורים תהדרכ ❑

 טיפול פרטני ❑

 טיפול קבוצתי ❑

 הוריםת הדרכ ❑

 טיפול פרטני ❑

 טיפול קבוצתי ❑

 הורים תהדרכ ❑

ניסיון 
המציע 

בעבודה עם 
החברה 

הפעלת  ❑
מסגרת 
לחברה 
 הערבית

מתן תכניות  ❑

הפעלת  ❑
מסגרת 
לחברה 
 הערבית

מתן תכניות  ❑

הפעלת  ❑
מסגרת 
לחברה 
 הערבית

תכניות  מתן ❑

הפעלת מסגרת  ❑
 לחברה הערבית

מתן תכניות  ❑
ות/טיפולית חברתי

עבור החברה 

הפעלת מסגרת  ❑
 לחברה הערבית

מתן תכניות  ❑
חברתיות/טיפולי

ת עבור החברה 
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שם הגוף / 
הארגון לו 

 ניתן השירות

     

הערבית 
בתחום 
-ב)לסימון 

X) 

חברתיות/טי
פולית עבור 

החברה 
 הערבית

חברתיות/טי
פולית עבור 

החברה 
 הערבית

חברתיות/טי
פולית עבור 

החברה 
 הערבית

 הערבית הערבית

שנות מתן 
 השירות

יש לציין )
תאריך 

תחילת מתן 
השירות 

חודש ושנה 
ותאריך 

סיום מתן 
השירות 

 חודש ושנה(

     

שם איש 
 קשר

     

טלפון איש 
 קשר

     

 

מיזם תעסוקתי והעסקת בני נוער במהלך שמונה השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון  ניסיון המציע בהפעלת
 להגשת ההצעות במכרז

שם הגוף / 
הארגון לו 

 ניתן השירות

     

פרטים בדבר 
השירותים 
או מהות 
השירות 
-שניתן על

 ידי המציע

 

 

    

 

הפעלת 
המיזם 

התעסוקתי 
כלל העסקת 

בני נוער 
 )כן/לא(

     

מתן שנות 
 השירות

יש לציין )
תאריך 

תחילת מתן 
השירות 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

שם הגוף / 
הארגון לו 

 ניתן השירות

     

חודש ושנה 
ותאריך 

סיום מתן 
השירות 

 חודש ושנה(

שם איש 
 קשר

     

טלפון איש 
 קשר

     

 

 

 המציע:  הצהרת 

 

 

    

 טלפון  תפקיד  שם

 

 

    

 מס' זהות/עוסק מורשה  תאריך  חתימה וחותמת

 

 

    

 מיקוד  פקס  כתובת
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 3ו'נספח 

 לאמות המידה -נספח מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות + המלצות בכתב 

 לנוער בסיכוןהמלצות בכתב מהחמש השנים האחרונות בדבר מתן שירותים  2. על המציע לצרף להצעתו לפחות 1

 פונים עפ"י הנדרש באמת המידה:. כמו כן על המציע לצרף רשימת לקוחות ממליצים, המפרטת אנשי קשר וטל2

 טלפון נייד טלפון תפקיד שם הממליץ הלקוחשם 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 :הצהרת המציע

 

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 

 תפקיד                                   שם המציע                        תאריך                    

 

__________    _________________  ________________  __________     ____________ 

 מס' זהות/מלכ"ר/עוסק מורשה                          חתימה וחותמת             נציג/ה המציע המוסמך/ת
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 4נספח ו'

 תשלומים סוציאליים כנדרש תשלום שכר מינימום כחוק ו

 ואישור מורשי חתימה של נותן השרות 

 הצהרת המציע:  

שילמתי בקביעות בשנה האחרונה, לכל עובדי כמתחייב  הריני להצהיר כי אני המציע ____________________

מידה שחלים , בו/או על עובדי מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי

 , ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים  סוציאליים כנדרש. ו/או על עובדי עלי

 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 תפקיד          תאריך                                           שם המציע                          

 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 נציג/ה המציע המוסמך/ת            חתימה וחותמת                           עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר

 

 

_________    _____________________    ______________________     _____________ 

 כתובת מלאה )כולל ת.ד.(              מיקוד                                          טלפון 

 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 E.mail-כתובת דואר אלקטרוני                       פקס                                               טלפון נוסף/ נייד 

 

 רו"ח /* אישור מורשי חתימה של נותן השירות, חתום ע"י עו"ד 

 הריני לאשר בזאת כי:   

  _______________________   _______________________ 

 הינם מורשי חתימה של המציע נותן השירות.

 :/ רו"ח חתימת עו"ד

_______________     _______________    _______________    _ 

 חתימה/חותמת                                      תאריך   רו"ח /שם        עו"ד    
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 5נספח ו'

 

 הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של

 2001 -עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 

____ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין הנני הח"מ, ____________ .1
החוק(, חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז  –והתקנות לפיו )להלן  2001 –במוסדות מסוימים, תשס"א 

 ביישוב טובא זנגריה. מרכז יום תומך רב תחומי –הפעלת מית"ר  -08/22מס' 

ת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר בין הנני הח"מ,_____________ מצהיר בזא .2
בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על ידי, ובין באמצעות קבלני משנה, ללא קבלת אישור מראש  ממשטרת 
ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה על פי בקשתו של בגיר 

ל פי בקשתו של המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר המועמד לעבודה או ע
 והכל בהתאם לחוק. 

הנני הח"מ,_________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור  .3
 לשנה , לעדכנם אחתהמשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים

 ולהציגם בכל עת שאדרש. 

אני מתחייב, כי אם אבחר למתן שירותים לפי מכרז זה, ואקבל באופן קבוע שירות קנוי בכל תחום שהוא,  .4
ככל שקבלת שירות קנוי תהיה אפשרית לצורך מתן שירותים במסגרת מכרז זה, אקבל ממנהל החברה, 

 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.המבצעת עבורי 

אני מתחייב, כי אם אבחר למתן שירותים לפי מכרז זה, ואיאלץ להפעיל שירות קנוי באופן דחוף, ככל  .5
וי אפשרית לצורך מתן שירותים במסגרת מכרז זה, מבלי שאוכל לקבל את אישורו של שקבלת שירות קנ

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.צוות מטעמי, -מנהל החברה כאמור לעיל, אצמיד לעובדי החברה אנשי
 

 :חתימת המציע

 
  

 _________________    _______________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת              מס' זהות/עוסק מורשה                                      תאריך  שם           

 

 הריני לאשר בזאת כי:  

 _________________   ______   _______________________ 

 הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה בדרישותיה.

 

 :חתימת עו"ד

  

    _______________    _______________    ________________ 

 ימה/חותמת         חת                         תאריך  שם        עו"ד     
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 6נספח ו'

 התחייבויות המציע
אני החתום מטה ____________________, תעודת זהות ___________, נותן/נת התחייבות זו בשם 

שגיאה! מקור  – 08/22מכרז מספר במסגרת  המגיש הצעה"המציע"(,  –_______________, שהוא המציע )להלן 
 .ההפניה לא נמצא.

 
 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת התחייבות זו בשם המציע.

 
 מבנההתחייבויות לעניין ה .1

 בני הנוערמכרז זה יוכל לשמש, מבחינת גודלו ומאפייניו, למספר שיוצג במענה ל מבנהכי ההנני מתחייב 
 .כמפורט במכרז מבנההעתידים להשתמש בשירותי המית"ר, וכי הוא יעמוד בכל התנאים לעניין ה

 
כל שעות היממה )בשעות  כולו ייועד וישמש בפועל במשך מבנההיבחר כזוכה במכרז, הנני מתחייב כי אם המציע י

, ללא אפשרות לשימוש למטרה כלשהי אחרת, אלא בכפוף מית"רהיום ובשעות הלילה( אך ורק למטרת הפעלת ה
 ., מראש ובכתבהאשכול והרשות המקומיתלקבלת הסכמתו של נציגו המוסמך של 

 
השירותים בהתאם לדרישות המכרז, הנני מתחייב כי באם המבנה אינו מוכן נכון למועד הגשת ההצעה למתן 

ההודעה  יום ממועד קבלת 60בתוך אולם הוא ניתן להתאמה כאמור, המציע יתאים את המבנה לדרישות המכרז 
יהא רשאי להעביר את הזכיה  אשכולכפי שהתחייבתי, ה . ידוע לי שאם המבנה לא יותאם כאמורעל זכייה במכרז

 לזוכה הבא בתור.
 

 יום ממועד קבלת 60בתוך , 7בנספח ב' הנני מתחייב בזאת לרכוש את כל הציוד על פי הנדרש במכרז זה, כמפורט 
 . ההודעה על זכייה במכרז

 
 ובהתאם 1998-כמו כן הנני מתחייב כי המציע יפעל לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 . 2011 -עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, התשע"ב לתקנות שוויון זכויות לאנשים
 

 ים לזמן חירוםמיגון מבנ .2

 10ו'נספח הריני מתחייב לעמוד בכל דרישות המיגון לזמן חירום כמפורט ב

 .10ו' 

 

 דרישות ביטחון .3

 הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות הביטחון במסגרת המכרז כמפורט להלן:

שגיאה! מקור ההפניה של הספק אחראי לביצוע הוראות הביטחון של משטרת ישראל ו .1
 . לא נמצא.

הספק, ימנה, מבין עובדיו, בנוסף לתפקידו נאמן לענייני ביטחון, שישמש עוזר למנהל ומרכז נושא הביטחון  .2
 נאמן ביטחון(. –)להלן  מית"רוהחירום ב

 מית"רתהיה מבוקרת באמצעות שער נשלט ודלת מבוקרת, בצורה כזאת, שכל כניסה ל מית"רהכניסה ל .3
 תהיה תחת בקרה.

הוראות מגן דוד אדום לישראל ובהתאם למספר יותקן ארון קיר עם ציוד לעזרה ראשונה, על פי  מית"רב .4
 .מית"רהשוהים ב

 יותקן לחצן מצוקה שיחובר למוקד חרום שייתן סיוע בשעת מצוקה. מית"רב .5
 

 

 :חתימת המציע

 _    _______________    ________________ _________________    ______________ 

 חתימה/חותמת              מס' זהות/עוסק מורשה                                      תאריך  שם           
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 7נספח ו'

 בעניין הצוות המוצע על ידוהצהרת המשתתף 

שהוזהרתי, כי עלי לומר את אני החתום מטה ____________________, תעודת זהות ___________, לאחר 
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלהלן:

 
 – המגיש הצעתו"המציע"(,  –__, שהוא המציע )להלן הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ______________________

 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. – 08/22מספר מכרז במסגרת 
 

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 יש למלא בטבלה שלהלן את פרטי הצוות המוצע:

 השכלה תעודת זהות שם תפקיד

)יש לציין את התואר הגבוה 
 ביותר בלבד(

שגיאה! מקור ההפניה 
 לא נמצא.

   

שגיאה! מקור ההפניה 
 לא נמצא.

   

 הערות כלליות:

בסופו של נספח זה, יש לצרף קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה של כל  •

, ככל שהם רלוונטיים המועמדים, העתקים של תעודות אקדמיות שלהם ומסמכים נוספים לגביהם

 להערכת ניסיונם, כישוריהם ומיומנויותיהם.

מובהר בזה כי בדיקת עמידתם של אנשי הצוות המוצעים בתנאי הסף וניקודם באמות המידה יערכו על  •

סמך הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות. האמור בקו"ח הוא לפירוש האמור בטבלאות 

 המצורפות בלבד. 

השנים המצוין בנספח זה מתייחס במשותף לתנאי הסף ואמות המידה כפי שנקבעו  עוד מובהר כי טווח •

 במכרז. בכל מקרה בדיקת הניסיון תתבצע בהתאם לדרישות כפי שנקבעו במכרז.

בעת מילוי הטבלאות ביחס לצוות המוצע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת  •

 את כל העמודות הנדרשות.

 בקש למלא את טבלאות הניסיון לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות.המציע מת •

מובהר כי תתאפשר חפיפה בניקוד בין אמות המידה לעניין אותן שנות ניסיון ובלבד שהניסיון שיוצג  •

 בהצעה הוא רלוונטי לבדיקה, אלא אם כן נאמר אחרת באמת המידה.

 יים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו שצורפו על ידו.על המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכנ •

 המוצע שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. .1

שגיאה! המוצע עומד בתנאי הסף לניסיון והשכלה כמפורט בסעיף  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 1.1

 למכרז. 4.2.1מקור ההפניה לא נמצא.

המוצע: _________________ )שם משפחה קודם:  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שם  1.2

)_________________ 

 מספר ת"ז: _______________ 1.3

 טלפון: _________________ 1.4

 טלפון נייד: _________________ 1.5
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 דואר אלקטרוני: _________________ 1.6

ברמת שפת או המוצע דובר השפה העברית והערבית כשפת אם  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 1.7

 במקום המתאים( Xלסמן  שאם  )י

 .כשפת אםדובר השפה הערבית  ❑

 .ברמת שפת אםדובר השפה הערבית  ❑

 דובר השפה העברית כשפת אם או ברמת שפת אם. ❑

 במקום המתאים ולהשלים פרטי השכלה רלוונטיים(: Xהשכלה אקדמית  )יש לסמן  1.8

 תואר אקדמי ראשון ❑

 תחום הלימודים: __________________________________________
 שם המוסד האקדמי: _______________________________________
 מועד קבלת התואר: _______________________________________

 תואר אקדמי שני  ❑

 ימודים: __________________________________________תחום הל
 שם המוסד האקדמי: _______________________________________
 מועד קבלת התואר: _______________________________________

 תואר אקדמי שלישי ❑

 תחום הלימודים: __________________________________________
 _______________________________________ שם המוסד האקדמי:

 מועד קבלת התואר: _______________________________________
יש לצרף קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה ותעודות המעידות על 

 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.השכלה אקדמית 
 במקום המתאים ולהשלים פרטים רלוונטיים(: X( )יש לסמן ככל שרלוונטירישום בפנקס המקצועי ) 1.9

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים / הפסיכולוגיים ❑

 עד רישום בפנקס: _______________________________________מו
 מספר רישום בפנקס המקצועי: ________________________

 יש לצרף אישור על רישום בפנקס המקצועי.
-עבודה עם בניהמוצע ב שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  1.10

ת הקודמות למועד האחרון השנים האחרונו שמונהבמהלך  ון, הסכנה והניתוקסיכעל קצה רצף הנוער 

 :להגשת ההצעות

שם הגוף / 
הארגון לו ניתן 

 השירות

פרטים בדבר 
השירותים או 
מהות השירות 

ידי -שניתן על
שגיאה! מקור 

הפניה לא ה
 המוצע נמצא.

מנהל המית"ר 
בעל ניסיון בניהול 
מסגרת חינוכית 
טיפולית יומית 
המיועדות לבני 

נוער בסיכון, סכנה 
וניתוק בחברה 
 הערבית )כן/לא(

ניסיון 
בעבודה 

-עם בני
נוער על 

קצה רצף 
הסיכון 
 )כן/לא(

שגיאה! מקור 
ההפניה לא 

המוצע  נמצא.
עבד עם בני נוער 

על קצה רצף 
הסיכון, הסכנה 
והניתוק בחברה 
 הערבית )כן/לא(

תקופת מתן 
השירות 
)תאריך 

תחילה חודש 
תאריך  –ושנה 

סיום חודש 
 ושנה(

שם איש 
 קשר

 ותפקיד

פרטי 
יצירת 

 קשר
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

שם הגוף / 
הארגון לו ניתן 

 השירות

פרטים בדבר 
השירותים או 
מהות השירות 

ידי -שניתן על
שגיאה! מקור 

הפניה לא ה
 המוצע נמצא.

מנהל המית"ר 
בעל ניסיון בניהול 
מסגרת חינוכית 
טיפולית יומית 
המיועדות לבני 

נוער בסיכון, סכנה 
וניתוק בחברה 
 הערבית )כן/לא(

ניסיון 
בעבודה 

-עם בני
נוער על 

קצה רצף 
הסיכון 
 )כן/לא(

שגיאה! מקור 
ההפניה לא 

המוצע  נמצא.
עבד עם בני נוער 

על קצה רצף 
הסיכון, הסכנה 
והניתוק בחברה 
 הערבית )כן/לא(

תקופת מתן 
השירות 
)תאריך 

תחילה חודש 
תאריך  –ושנה 

סיום חודש 
 ושנה(

שם איש 
 קשר

 ותפקיד

פרטי 
יצירת 

 קשר

        

 ורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.* ניתן להוסיף ש
 

 

 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הצהרת  .2

אני החתום מטה __________, נושא תעודת זהות מספר __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר  2.1

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן: את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים

ידוע לי כי במסגרת הצעתו של המציע ___________________ )יש להשלים את שם המציע( במכרז  2.2

שגיאה! "המציע"( אני מוצע/ת לשמש בתפקיד  –)להלן  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. – 08/22מספר 

 , לתקופה של שנתיים לפחות, ובכוונתי למלא תפקיד זה.מקור ההפניה לא נמצא.

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות ההשכלה והניסיון לתפקיד  2.3

 רש במכרז זה.כנד

עבור המציע בהיקף הנדרש כמפורט  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הנני מתחייב/ת לשמש בתפקיד  2.4

 במכרז זה, ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה. 

 
 תאריך שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.חתימת 

 ריק ריק

 

 עורך דין אישור

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה 

ר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכ
 וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך

 ריק ריק ריק
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 

 המוצע  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. .3

 4.2.2המוצע עומד בתנאי הסף לניסיון והשכלה כמפורט בסעיף  .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא 3.1

 למכרז.

המוצע: _________________ )שם משפחה קודם:  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שם  3.2

)_________________ 

 ת"ז: _______________ מספר 3.3

 טלפון: _________________ 3.4

 טלפון נייד: _________________ 3.5

 דואר אלקטרוני: _________________ 3.6

ברמת שפת או המוצע דובר השפה העברית והערבית כשפת אם  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. 3.7

 במקום המתאים( Xלסמן  שאם  )י

 .כשפת אםה הערבית דובר השפ ❑

 .ברמת שפת אםדובר השפה הערבית  ❑

 דובר השפה העברית כשפת אם או ברמת שפת אם. ❑

 במקום המתאים ולהשלים פרטי השכלה רלוונטיים(: Xהשכלה אקדמית )יש לסמן  3.8

 תואר אקדמי ראשון ❑

 תחום הלימודים: __________________________________________
 ________________________________שם המוסד האקדמי: _______

 מועד קבלת התואר: _______________________________________
 תואר אקדמי שני  ❑

 תחום הלימודים: __________________________________________
 שם המוסד האקדמי: _______________________________________

 _____________________מועד קבלת התואר: __________________
 תואר אקדמי שלישי ❑

 תחום הלימודים: __________________________________________
 שם המוסד האקדמי: _______________________________________
 מועד קבלת התואר: _______________________________________

ד הגשת ההצעה ותעודות המעידות על יש לצרף קורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למוע
 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.השכלה אקדמית 

 במקום המתאים ולהשלים פרטים רלוונטיים(: X)יש לסמן רישום בפנקס המקצועי  3.9

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ❑

 מועד רישום בפנקס: _______________________________________
 מספר רישום בפנקס המקצועי: ________________________

 יש לצרף אישור על רישום בפנקס המקצועי.
שגיאה! מקור המוצע ב שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ניסיונו של  על המציע למלא בטבלה שלהלן את 3.10

 : ההפניה לא נמצא.
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

שם הגוף / הארגון 
 לו ניתן השירות

פרטים בדבר 
השירותים או מהות 

-השירות שניתן על
 המוצע העו"סידי 

בעל ניסיון  העו"ס
בני  בעבודה עם

נוער בסיכון, סכנה 
וניתוק בחברה 
 הערבית )כן/לא(

בעל  העו"ס
ניסיון 

בעבודה עם 
נוער על -בני

קצה רצף 
הסיכון 
 )כן/לא(

תקופת מתן 
השירות 
)תאריך 
תחילה 

חודש ושנה 
תאריך  –

סיום חודש 
 ושנה(

שם איש 
 קשר

 ותפקיד

פרטי יצירת 
 קשר

       

       

       

       

 

 * ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הצהרת  .4

אני החתום מטה __________, נושא תעודת זהות מספר __________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר  4.1

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

____________ )יש להשלים את שם המציע( במכרז ידוע לי כי במסגרת הצעתו של המציע _______ 4.2

שגיאה! "המציע"( אני מוצע/ת לשמש בתפקיד  –)להלן  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. –08/22מספר 

 , לתקופה של שנתיים לפחות, ובכוונתי למלא תפקיד זה.מקור ההפניה לא נמצא.

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.הנני מצהיר/ה כי אני עומד/ת בדרישות ההשכלה והניסיון לתפקיד  4.3

 כנדרש במכרז זה.

עבור המציע בהיקף הנדרש כמפורט  ההפניה לא נמצא.שגיאה! מקור הנני מתחייב/ת לשמש בתפקיד  4.4

 במכרז זה, ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה.

 

 
 תאריך שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.חתימת 

 ריק ריק

 עורך דין אישור

 

ם _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביו
ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה 
עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 ם הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשי
 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך

 ריק ריק ריק
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 

 

 חתימת המציע

 
 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך

 ריק ריק 

 

 אישור עורך דין

 

___ הופיע/ה בפני במשרדי אשר אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________
ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה 
עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 וק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בח
 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך

 ריק ריק ריק
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 

 8נספח ו'

 מועצה ו/או לחבר האשכולהצהרה על העדר קרבה לעובד 

 לכבוד 

 ( האשכול -)להלןגליל מזרחי איגוד ערים אשכול 

 ג.א. נ.,

  08/22( במסגרת הצעתי במכרז מספר המציע -_______________ )להלןהצהרה זו מוגשת על ידי ___________ .1
 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.   אשכולשפורסם ע"י ה

 הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .2

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  .2.1
 

כנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או "חבר מועצה, קרובו, סו
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -"קרוב" 

 עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד 12כלל  .2.2
 

חבר מועצה או  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה" 
-()ב( ו1)1קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ()ב((."1)2

 א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: )174סעיף  .2.3
 

זוגו או -"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן
 שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

ן חברי מועצת האשכול ובמוסדות האשכול אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או בי .3.1
 שותף, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של  .3.2
 או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו זולת ככל שמפורט להלן במפורש.התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד באשכול, זולת ככל שמפורט להלן במפורש. .3.3

ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה )כולל פירוט שם הרשות הרלבנטית( והיא תבחן ע"י 
 -האשכול 

_________________________________________________________________________________
________________________________________________ 

ידוע לי כי ועדת המכרזים המשותפת תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  .4
 הצהרה לא נכונה.

 טים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפר .5

( לפקודת העיריות, לפיהן מועצת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
ריות ובלבד העי א')א( לפקודת122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3האשכול ברוב של 

 שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 

 שם המשתתף: ____________________________      חתימת המשתתף: ____________

 חתימה   מספר רישיון   שם עורך הדין
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 9ו'נספח 

 מבנהטופס לאישור  
זה כאשר הוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי  יובהר כי בשלב הגשת ההצעה המציע נדרש לצרף נספח

 . מורשה חתימה מטעמו במקום המתאים

מובהר כי נספח זה מיועד למילוי על ידי נציגי המשרד אשר יבקרו במבנה שיוצג לצורך בדיקת עמידה 
 מבנהבדרישות המינימום ל

 
 )להלן: "המכרז"(. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. – 08/22מכרז מספר נספח זה מוגש במסגרת 

 
 לעמידה בדרישות המינימום  מבנהלהלן טופס בדיקה ל

 
 מבנהטופס לאישור 

 כאשר אין טופס לבדיקת מבנה במכרז מכוחו פועלת המסגרת.( מבנהישמש לבדיקת )

 החדש: מבנהפרטי ה .א

 פירוט נושא

  שם המסגרת

  סמל מסגרת

  שם מנהל המסגרת + מס' טלפון 

  תאריך הביקור במבנה

  ת/שם המפקח/ת הבודק

  משתתפים בביקור

 רחוב: ___________________ כתובת מלאה

 מספר בית: __________________

 מספר דירה: ______________________

 רשות מקומית: ______________________

 נ.צ.: ___________________________

האם מחליפה מסגרת קיימת? אם כן, 
 איזה מסגרת מחליפה )כתובת(?

 

  קרקע או בנין דירות  בית

  מס' קומה )מתוך כמה קומות( 

 כן/לא מעלית: 

פרופיל אוכלוסייה לה מיועדת 
 המסגרת

 

  מגזר ייחודי )בהתאם למוצהר במכרז( 

המסגרת ממוקמת בקהילה בהתאם 
למגזר הייחודי של אוכלוסיית בני 

 הנוער

 

  סה"כ חדרים במסגרת

  השכרה / רכישה / בעלות

  שוער לפתיחהתאריך מ
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

דירה/הוסטל/שלטר/חסרי קורת גג/חוץ ביתי אוטיסטים/חוץ ביתי מנהל מוגבלויות/  –סוג המבנה  .ב

מקבץ דיור/ מכורים לסמים/ טיפול בנפגעות תקיפה מינית/ שלוחה של מעון/מעון / אוכלוסיות יחודיות/ 

 תוק.מסגרת יומית בקהילה לבני נוער על קצה רצף הסיכון, הסכנה והני -מית"ר

 פרמטרים לבדיקה:  .ג

 הערות  ממצאים תנאי המכרז פרמטר

   מ"ר 50 מרחב למידה

חדר אוכל / התכנסות 
 + מטבח

   מ"ר 50

   מ"ר 10 חדר מנהל

 חדר טיפול
 

   מ"ר 15

   מ"ר 15 חדר  שירות/ כביסה

חדר שירותים לבנים 
 )אסלה וכיור בחדר(

   חדרי שירותים 2

 חדר שירותים לבנות

 וכיור בחדר(אסלה 

   חדרי שירותים 2

   מ"ר 2 מקלחת ומלתחה לבנים

   מ"ר 2 מקלחת ומלתחה לבנות

מרחב מוגן/מקלט על 
 פי תקן פיקוד העורף

1   

מועדון חברתי בגודל  מרחבי פעילות
 מ"ר לפחות. 80של 

מרחבים, כל אחד של  2
 מ"ר לפחות 30

מרחבים, כל אחד של  2
 מ"ר לפחות 20

  

 חצר

 

   "רמ 100

עמידה בדרישות 
שגיאה! מקור ההפניה 

 לא נמצא.

)יש במסגרת מרחב 
מוגן תקני במבנה, או 
על האפשרות להעמיד 

מרחב מוגן תקני 
במבנה תוך תקופה 

ימים,  60שלא תעלה על 
בהתאם לדרישות 

המפורטות בתקנות 
ההתגוננות האזרחית 

)מפרטים לבניית 
 1990-ם(, תש"ןמקלטי

ולהנחיות משרד 

לפי הנחיית אגף  קיים/לא קיים 
החירום אין לאשר 

דירה שאין לה מיגון 
 תקני
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 הערות  ממצאים תנאי המכרז פרמטר

הרווחה והשירותים 
 החברתיים ופקע"ר(

הכניסה למית"ר 
מבוקרת, באמצעות 

שער נשלט ו/או דלת 
מבוקרת, ו/או 

אינטרקום, בצורה 
כזאת, שכל כניסה 

למסגרת, תהיה תחת 
 בקרה. 

   

איש  15גרת מעל במס
תותקן מערכת כריזה, 

שבאמצעותה ניתן 
להודיע הודעות, בצורה 

כזו, שההודעות 
 יישמעו בכל האזורים.

   

במסגרת תאורה 
חשמלית מספקת, 

המאירה את כל שטח 
המסגרת, בכלל זה, את 

השטחים שלאורך 
 הגדרות ככל שיש; 

כמו כן, בתוך המסגרת 
קיימת תאורת חירום 

 מספיקה.

   

גרת הממוקמת במס
במבנה, שאינו מבנה 

בודד, קיימת גדר 
היקפית, בגובה של 

מטר, עפ"י  2.5לפחות 
מפרט, שאושר באגף 

הביטחון במשרד 
הרווחה ן/או תקן 
 משטרת ישראל.

   

במסגרת ובה שוהים 
נערים, קיימים  15מעל 

 אמצעי מיגון אישי:

 יח' 5 –קסדות  -

 יח' 5 –שכפץ 

וסט זוהר לצוות 
 כוננות.

   

במסגרת קיים מלאי 
חירום של מים, בכמות 

ימים  3 -המספיקה ל
לפחות לכל בני הנוער 

 ולרבות אנשי צוות.

סה"כ ליום לנער/ה 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 הערות  ממצאים תנאי המכרז פרמטר

 ליטר. 5-ואיש צוות: כ

 -מזון טרי, מלאי של כ
 שעות,  72

לפי כמות בני הנוער, 
 מזון קשה כגון:  

 –שימורים, קטניות 
 יום,  14 -מלאי ל

 לפי כמות בני הנוער.

  קיים/לא קיים  נגישות פיזית 

נגיש לתחבורה  מבנהה
ציבורית ופרטית, כולל 

שביל גישה עד פתח 
 מבנהה

  קיים/לא קיים 

האם קיימים מפגעי 
בטיחות שצריך 

 לתקנם? 

  א קייםקיים/ל 

 מבנהבמידה שה
חלק אינטגרלי מהווה 

ממבנה אחר המשמש 
לצורך אספקת 

שירותים שאינם 
 כלולים במכרז זה

יתאפשר ניהול נפרד 
ושמירה על השלמות 

האורגנית של המסגרת 
 נושא מכרז זה

   

 

 מסמכים לאישור המסגרת: .ד

תרשים כללי של בעל מקצוע של המבנה המוצע, תוך ציון של החדרים הרלוונטיים, גודלם, ייעודם  ❑

 ומאפייניהם.

 ( חתום כנדרש. זהשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.) שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.טופס  ❑

 10ו'נספח ) לא נמצא.שגיאה! מקור ההפניה נספח  ❑

 (10ו'  ❑

 . מבנהמסמך המצביע על זכויות המציע ב ❑

 המלצת מפקח .ה

 יש להתייחס בסעיף זה גם לבניה ללא היתר, בעיות בניה חריגות, מבנים יבלים, סגירת מרפסות וכדומה.
 המלצה ללא תנאים  ❑

 המלצה עם תנאים )יש לפרט(: ❑

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________ 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 חתימת מפקח .ו

 וכלוסיית היעד הריני מאשר/ת כי הדירה מתאימה בגודלה ובמאפייניה למטרות שלשמן נועדה ולא ❑

 מצורף אישור מפקח טרום אכלוס ❑

 

 שם המפקח/ת הבודק/ת: _______________ חתימת המפקח/ת: _________________
 

 תגובת המפעיל: .ז

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________________________________ 
 

 העתק:  .ח

 ות המסגרת()יש לכתב את הגורם הרלוונטי בהתאם להשתייכ
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 10ו'נספח 

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 

יובהר כי בשלב הגשת ההצעה המציע נדרש לצרף נספח זה כאשר הוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי 
 מורשה חתימה מטעמו במקום המתאים.

 

 ________________________ כתובת המבנה:
 

_________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את ________________, תעודת זהות אני הח"מ ____
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלהלן:

 
"הספק"( המבקש  –הנני נותן תצהיר והתחייבות זה בשם _____________________ שהוא הספק )להלן 

 .אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם הספקלהתקשר עם המשרד. 
 

 ולחתום במקום המתאים: Xיש לסמן 

במהלך השנה שקדמה למועד הגשת  לא ניתנו על ידי הספק שירותים נשוא מכרז זה במבנה המוצג על ידו ❑
תקני אישור מאת מהנדס מבנים )קונסטרוקטור( המצביע על קיומו של מרחב מוגן על המציע להמציא  -ההצעה

ימים, בהתאם לדרישות  60במבנה, או על האפשרות להעמיד מרחב מוגן תקני במבנה תוך תקופה שלא תעלה על 
שגיאה! מקור ולהנחיות  1990-המפורטות בתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים(, תש"ן

. (7246תכנון מרחבים מוגנים ייעודיים במוסדות בריאות ורווחה" )תקנה "מפרט ל –ופקע"ר  ההפניה לא נמצא.
 .יש לצרף את אישור המהנדס בסופו של נספח זה

 

ניתנו על ידי הספק השירותים הנדרשים במכרז זה במבנה המוצג על ידו במהלך השנה שקדמה למועד הגשת  ❑
 ההצעה.

בים מוגנים לכל הפחות על בסיס "הכי מוגן בשלב ראשון לקיומם של מרח דאגתיהריני מצהיר בזאת כי  .א
 שיש", כתנאי לאכלוס דיירים במבנה. 

ואגישה , כמו כן הריני מצהיר בזאת כי דאגתי לבצע סקר מיגון על ידי יועץ מיגון מאושר על ידי פיקוד העורף .ב
ם הקיימים ידוע לי כי היה על היועץ לבצע מיפוי של המרחבי. חודשים מיום הזכייה 6להנהלת השירות תוך 

במבנים ולהגדיר מהם שיפורי המיגון הנדרשים על פי מפרט טכני לחיזוק ואטימת חדרים במבנים קיימים 
( ו/או מפרט לחיזוק ואטימה של חללים STORAGE/files/3/3593.pdfwww.oref.org.il/SIP_כנגד הדף )

( שנמצא באתר פיקוד העורף: www.oref.org.il/SIP_STORAGE/files/1/3411.pdfבמבנים )
he/Pakar.aspx-www.oref.org.il/11260 תכנית המיגון אשר תוגש על ידי היועץ תכלול כתב כמויות .

 . ועלויות ביצוע לשיפורי המיגון הנדרשים***
גון, אשר יכול שיינתנו באמצעות הוראות הריני מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות המשרד בתחום המי .ג

 תע"ס, מבחני תמיכה וכיוצא בזה.
 

ניתנו על ידי הספק שירותים שאינם אלו הנדרשים במכרז זה, במבנה המוצג על ידו במהלך השנה שקדמה  ❑
 למועד הגשת ההצעה, לאוכלוסיית היעד של המשרד.

הפחות על בסיס "הכי מוגן שיש", כתנאי בשלב ראשון לקיומם של מרחבים מוגנים לכל  הריני מצהיר כי .א
 לאכלוס דיירים במבנה. 

פי הנחיות המשרד בנושא -, אבצע את הוראות המיגון עלתוך שנה מיום הזכייההריני מתחייב בזאת כי  .ב
ברור לי כי אי מיגון, ולכל הפחות אבצע במבנה שיפורי מיגון בהתאם לדרישות המפורטות באתר המשרד. 

 ן כנדרש, יהוו עילה להפסקת ההסכם עמי מצד המשרד. ביצוע שיפורי המיגו
הריני מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות המשרד בתחום המיגון, אשר יכול שיינתנו באמצעות הוראות  .ג

 תע"ס, מבחני תמיכה וכיוצא בזה.
 חתימת הספק:

 
 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך

 ריק ריק 

 

http://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/files/3/3593.pdf
http://www.oref.org.il/SIP_STORAGE/files/1/3411.pdf
http://www.oref.org.il/11260-he/Pakar.aspx
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 אישור עורך דין

___________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ _____
אשר ברחוב _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת _________________ 
כי שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על 
 התצהיר דלעיל.

 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך

 ריק ריק ריק

 

יות אלו וניתן יהיה לקבל תכנ, יצוין כי בידי המשרד קיימות תכניות מיגון של חלק מהמוסדות הפעילים כיום*** 
 .באגף החירום והביטחון
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 11ו' נספח 

 תכניות העסקה מוצעות
 בבדיקת האיכות( 7)אמת מידה 

אני החתום מטה __________________, תעודת זהות ______________ מצהיר בזה כי אני מתחייב לעמוד 
 בתכניות המוצעות להלן. 

 

  1תכנית העסקה מוצעת  .1

 ___________________________: ______________שם התכנית המוצעת .1.1

 :______________________________________________תחום התכנית .1.2

 : ____________________________________מה מיוצר במסגרת התכנית .1.3

 שיכולים לעבוד בו זמנית: ____ בני הנוערמספר  .1.4

תיאור כללי על התכנית, פעולות נדרשות ביצור, האם נדרשים תנאי בטיחות תיאור התכנית: ) .1.5

 ייחודים, האם פעילות זו תכוסה על ידי הביטוח הנדרש וכו'(

 

 

 ידי המציע:-רשימת הציוד שיועמד על .1.6

 הציוד שיועמוד לתכנית העסקה מספר
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
 

 נקודות( 7מבנה התכנית המוצעת והערכתה ) .1.7

 להלן הקריטריונים שעל פיהם יוערכו התכניות ומשקלו של כל קריטריוןן בציון הסופי: .1.7.1

: המציע יהיה רשאי לצרף מסמכים נוספים וכן להוסיף שורות נוספות, לפי הערה כללית
רפו לו. עמודים בסה"כ, כולל מסמכים שיצו 15הצורך, ובלבד שאורכו של נספח זה לא יעלה על 

העמודים  15יובהר כי ככל שיצורף להצעה מסמך )כולל נספחים( בהיקף גדול מהאמור, ייבדקו 
 הראשונים במסמך )לפי סדר צירופם להצעה(.
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 

 (10%) התכנית ומטרותיה המרכזיותהמציע לגבי הפעלת חזון כללי של  .1.7.1.1
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

על המציע לפרט את הצעתו למתווה  –מתווה הפעולה המתוכנן בתכנית  .1.7.1.2
לשבוע פעילות ולשנת פעילות כולל התייחסות לעד שני פרויקטים ייחודיים 
שנתיים. לצורך ניקוד אמת מידה זו על המציע להתייחס בין היתר לכל 

 50% רטים להלן:הקריטריונים המפו
 

הצגת דוגמאות לפרויקטים או מקרים פרטניים של התמודדות  .1.7.1.2.1
 (10%) מוצלחת של המציע עם נוער במצבי סיכון וסכנה
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

מתווה פעולה מוצע להפעלת כלי ההתערבות בתחומי התעסוקה  .1.7.1.2.2
 (15%) הכלולים בהצעתו ובהתאם למהות השירותים הנדרשים

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

מתווה מוצע להפעלת מערך ההדרכות וההכשרות לצוות  .1.7.1.2.3
העובדים לצרכי הכשרה ראשונית וריענון, לרבות פירוט נושאים 

 (10%) נבחרים וצירוף סילבוסים לדוגמה
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

דרכים ושיטות להתאמת התכנית לקהלי יעד שונים )לרבות  .1.7.1.2.4
 (5%) מגדר, מגזרים שונים וכיוצא בזה(

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ארגוניים להתמודדות עם -התייחסות למנגנונים מוצעים פנים .1.7.1.2.5
קשיים וקונפליקטים תוך כדי מתן השירותים, לרבות 
 התמודדות עם אירועים חריגים תוך כדי מתן השירותים

(10%) 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 

 

מספר בני נוער שהועסקו בשבוע )מספר שעות שכל נער/ה הועסקו ושכר שעת  .1.7.1.3
 (10%עבודה לנער/ה )

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

דוגמאות לכל הפחות( לשילוב בני נוער בתכניות המשך  2הצגת דוגמאות ) .1.7.1.4
 (10%והצגת כלים למעקב אחר בוגרים בתכניות ההמשך )

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

ארגוניים, לרבות שיטות דיווח, -כלים מוצעים להפעלת פיקוח ובקרה פנים .1.7.1.5
ומדדי תוצאה וכן איסוף וניהול נתונים אודות  תיעוד ורישום, קביעת יעדים

יש לצרף פורמטים מוצעים של דוחות אבחון מקצועיים,  –מקבלי השירות 
לרבות דוחות ביניים, שישמשו לתיעוד תהליך העבודה על שלביו השונים 

(10%) 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

יתר הניקוד יינתן על בסיס התרשמות כללית )הצבת יעדי איכות ושירות  .1.7.1.6
ואמצעים להנחלתם במסגרת אספקת השירותים, הפגנת בקיאות בתחום 

ז וצרכיה, הקו המקצועי הרלוונטי והיכרות עם אוכלוסיית היעד של המכר
המנחה, רעיונות חדשניים ותוספות לשירות, בהירות וישימות התכנית 

 (.10%המוצעת וכיוצא בזה( )
 

 ידי המשרד.-הנני מתחייב לפעול בהתאם לתכנית העבודה שתאושר על

 

 
 :חתימת המציע

 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך

 ריק ריק 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 2קה מוצעת תכנית העס .2

 : _________________________________________שם התכנית המוצעת .2.1

 :______________________________________________תחום התכנית .2.2

 : ____________________________________מה מיוצר במסגרת התכנית .2.3

 יכולים לעבוד בו זמנית: ____ש בני הנוערמספר  .2.4

תיאור התכנית: )תיאור כללי על התכנית, פעולות נדרשות ביצור, האם נדרשים תנאי בטיחות  .2.5

 ייחודים, האם פעילות זו תכוסה על ידי הביטוח הנדרש וכו'(

 

 

 ידי המציע:-רשימת הציוד שיועמד על .2.6

 הציוד שיועמוד לתכנית העסקה מספר
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
 

 נקודות( 7מבנה התכנית המוצעת והערכתה ) .2.7

 להלן הקריטריונים שעל פיהם יוערכו התכניות ומשקלו של כל קריטריוןן בציון הסופי: .2.7.1

: המציע יהיה רשאי לצרף מסמכים נוספים וכן להוסיף שורות נוספות, לפי הצורך, ובלבד הערה כללית
עמודים בסה"כ, כולל מסמכים שיצורפו לו. יובהר כי ככל שיצורף  15שאורכו של נספח זה לא יעלה על 

העמודים הראשונים במסמך )לפי סדר  15להצעה מסמך )כולל נספחים( בהיקף גדול מהאמור, ייבדקו 
 צירופם להצעה(.

 

 (10%) יה המרכזיותהתכנית ומטרותהמציע לגבי הפעלת חזון כללי של  .2.7.1.1
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

על המציע לפרט את הצעתו למתווה  –מתווה הפעולה המתוכנן בתכנית  .2.7.1.2
לשבוע פעילות ולשנת פעילות כולל התייחסות לעד שני פרויקטים ייחודיים 
שנתיים. לצורך ניקוד אמת מידה זו על המציע להתייחס בין היתר לכל 

 50% הלן:הקריטריונים המפורטים ל
 

הצגת דוגמאות לפרויקטים או מקרים פרטניים של התמודדות  .2.7.1.2.1
 (10%) מוצלחת של המציע עם נוער במצבי סיכון וסכנה
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

מתווה פעולה מוצע להפעלת כלי ההתערבות בתחומי התעסוקה  .2.7.1.2.2
 (15%) הכלולים בהצעתו ובהתאם למהות השירותים הנדרשים

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

וההכשרות לצוות  מתווה מוצע להפעלת מערך ההדרכות .2.7.1.2.3
העובדים לצרכי הכשרה ראשונית וריענון, לרבות פירוט נושאים 

 (10%) נבחרים וצירוף סילבוסים לדוגמה
________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

דרכים ושיטות להתאמת התכנית לקהלי יעד שונים )לרבות  .2.7.1.2.4
 (5%) מגדר, מגזרים שונים וכיוצא בזה(

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ארגוניים להתמודדות עם -התייחסות למנגנונים מוצעים פנים .2.7.1.2.5
קשיים וקונפליקטים תוך כדי מתן השירותים, לרבות התמודדות 

 (10%) די מתן השירותיםעם אירועים חריגים תוך כ
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 

מספר בני נוער שהועסקו בשבוע )מספר שעות שכל נער/ה הועסקו ושכר שעת  .2.7.1.3
 (10%עבודה לנער/ה )

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

דוגמאות לכל הפחות( לשילוב בני נוער בתכניות המשך  2הצגת דוגמאות ) .2.7.1.4
 (10%והצגת כלים למעקב אחר בוגרים בתכניות ההמשך )

________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

ארגוניים, לרבות שיטות דיווח, -כלים מוצעים להפעלת פיקוח ובקרה פנים .2.7.1.5
תיעוד ורישום, קביעת יעדים ומדדי תוצאה וכן איסוף וניהול נתונים אודות 

ם, יש לצרף פורמטים מוצעים של דוחות אבחון מקצועיי –מקבלי השירות 
לרבות דוחות ביניים, שישמשו לתיעוד תהליך העבודה על שלביו השונים 

(10%) 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

יתר הניקוד יינתן על בסיס התרשמות כללית )הצבת יעדי איכות ושירות  .2.7.1.6
ואמצעים להנחלתם במסגרת אספקת השירותים, הפגנת בקיאות בתחום 

ל המכרז וצרכיה, הקו המקצועי הרלוונטי והיכרות עם אוכלוסיית היעד ש
המנחה, רעיונות חדשניים ותוספות לשירות, בהירות וישימות התכנית 

 (.10%המוצעת וכיוצא בזה( )
 

 ידי המשרד.-הנני מתחייב לפעול בהתאם לתכנית העבודה שתאושר על

 
 :חתימת המציע

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך

 ריק ריק 
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 חתימה + חותמת המציע: ________________
 docנוסח מעודכן לאחר הבהרות.-מכרז הפעלת מיתר בטובא זנגריה

 ז'נספח 

 

 

 לכבוד
 תאריך __________    גליל מזרחי ערים אשכול רשויות  איגוד

 
 ג.א.נ,

 מרכז יום תומך רב תחומי -הפעלת מית"ר  08/22מכרז פומבי מס' – הצעת והצהרת המשתתף
 ביישוב טובא זנגריה

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: .1

האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, בין המצורפים אליהם ובין שאינם מצורפים אליהם, הבנו את כל  .2
 ובדקנו את כל הגורמים הקשורים במתן השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם. אשכולביקרנו בתחום ה

הגשנו את הצעתנו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהסתמך על הבדיקות שערכנו, ואנו מסכימים כל  .3
במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו האמור 

 מוותרים בזאת ראש על טענות כאמור.

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .4
 סמכי המכרז.המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמ

ימים  7יש לנו את כל האמצעים המקצועיים וכל הציוד שיש בהם לאפשר לנו להתחיל במתן השירותים תוך  .5
ממועד חתימת ההסכם ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו מתחייבים לעשות כן באם 

 נזכה במכרז.

עם משתתפים  / התייעצות / הסדר או קשר םאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאו .6
 אחרים.

יום מהמועד האחרון  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .7
יום נוספים,  90לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך  הא רשאיי אשכוללהגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי ה
ידרש, תיפסל הצעתנו זו ותחולט הערבות הבנקאית כולה, כפיצויים וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנ

על פי המכרז  אשכולה מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאימוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע 
 ו/או כל דין.

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו  .8
 ניכם.לבי

ידוע לנו כי בהתאם להוראות המכרז.  ערבות בנקאית אשכוללהבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזה לידי ה .9
יום נוספים וכי במקרה של דרישה כאמור הרינו  90לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך  הא רשאיי אשכולה

ערבות, תיפסל הצעתנו זו מתחייבים להאריך את תוקף הערבות. כן ידוע לנו, כי במידה ולא נאריך את ה
ותחולט הערבות הבנקאית כולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה 

 על פי המכרז ו/או כל דין. זכאי האשכולאחרים להם 

ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד  7היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך  .10
 ערבות בנקאית, בשיעור הנקוב בחוזה.בידכם 

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו בקשר  .11
מכל עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש והכל מבלי לגרוע 

 המכרז ו/או כל דין.על פי אשכול ה סעד או תרופה אחרים להם זכאי

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,  .12
 כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 מכרז. ידוע לנו כי ההצעות ייבחנו בהתאם לפרמטרים שנקבעו מראש ב .13

ידוע לנו כי האשכול עורך מכרז זה עבור המועצה המקומית טובא זנגריה וכי ההתקשרות תהיה במישרין גם  .14
 מול הרשות המקומית.
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כמו כן ידוע לנו ומקובל עלינו כי תשלום שכה"ט למציע הזוכה יהיה ע"י משרד הרווחה באופן ישיר,  .15
יתר בהיעדר מקורות תקציביים משלו למימון ולאשכול אין כל אחריות לתשלום התמורה לזוכה, בין ה

 למפעיל את התעריף המאושר הרווחה ישלם משרד המסגרתעבור הפעלת התקשרות זו. כמו כן ידוע לנו כי 
 מעת לעת על פי החלטת ועדת התעריפים במשרד כפי שזה יעודכן י ועדת התעריפים של המשרדעל יד

על משרד הרווחה בלבד והאשכול לא יישא באחריות  אחריות תשלום התמורה למפעיל חלה, וכי הרווחה
 כלשהיא בנושא זה.

נדרש להעביר לאשכול דמי ניהול במהלך שנת ההפעלה הראשונה, הובהר לנו כי ככל ונזכה במכרז זה,  .16
 מסך התקבולים שיתקבלו אצלנו ממשרד הרווחה כאשר התשלום בפועל יעשה אחת לרבעון. 1%בגובה של 

 

 ום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:ולראיה באנו על החת
 
 

 שם המשתתף: _____________________________________________
 כתובת: __________________________________________________ טל':______________

 איש קשר: _____________________________________________
 ___________________________________ תאריך: _______________חתימה וחותמת ______

במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת את התאגיד וכי מי 
 שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו.

 אישור עורך דין

____________  -חתמה על ידי ה"ה ______________ ואני הח"מ _______________, עו"ד מאשר כי ההצעה נ
 המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____________ * )מחק את המיותר(.

 תאריך _______ חותמת _______________ חתימה______________
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 ח'נספח 

 להצעתו לצרףמסמכים שעל המציע 

לא  קיים תעודה/אישור מספר
 קיים

   .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  .1

   .א.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצ  .2

   .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.על  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  .3

   .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.על  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.  .4

   .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.אם המציע הינו איחוד עוסקים:   .5

   תעודת התאגדות –אם המציע הוא תאגיד   .6

   תדפיס רשם החברות –אם המציע הוא תאגיד   .7

ות נשוא המכרז הינה אישור עו"ד או רו"ח לפיו ההתקשר –אם המציע הוא תאגיד   .8
במסגרת סמכויות התאגיד, שמות המנהלים של התאגיד ושמות האנשים שחתימתם 

 מחייבת את התאגיד. ניתן לצרף גם תקנון / פרוטוקול ישיבת דירקטוריון.

  

הסכם תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או  -אם המציע הינו שותפות   .9
 חריים(מייסדים )ניתן להשחיר פרטים מס

  

   אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות -אם המציע הינו שותפות   .10

   .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. .1  .11

אישור עו"ד או רו"ח  - אם המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור )חל"צ( או הקדש  .12
 עמותה/חל"צ/הקדשבדבר זכויות החתימה בשם ה

  

   אישור רו"ח ותצהיר של מחזיקת השליטה בעסק. –אם המציע הינו עסק בשליטת אישה   .13

 1נספח ד'  –ערבות הצעה   .14
 ת מקורית חתומה על ידי הבנק או חברת הביטוחיש לצרף ערבו

  

 1נספח ה'  –תצהיר בדבר עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות עם גופים ציבוריים   .15
 יש למלא ולחתום, נדרשת חתימת עו"ד

  

 2נספח ה'  –הצהרה על שמירת סודיות   .16
 יש למלא ולחתום, נדרשת חתימת עו"ד

  

 1נספח ו'  –מידע על המציע   .17
 מלא ולחתוםיש ל

  

 2נספח ו'  –נספח ניסיון המציע   .18
 יש למלא ולחתום

  

 3נספח ו'  –נספח המלצות המציע   .19
 יש למלא ולחתום

  

 4נספח ו'  –אישור תשלום זכויות סוציאליות לעובדים   .20
 יש למלא ולחתום, נדרשת חתימת רו"ח

  

 5נספח ו' –ין הצהרה בעניין עמידה בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מ  .21
 יש למלא ולחתום, נדרשת חתימת עו"ד
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לא  קיים תעודה/אישור מספר
 קיים

 6נספח ו'  –המציע  התחייבויות  .22
 יש למלא ולחתום

  

 7נספח ו'  –הצהרת משתתף בדבר צוות מוצע   .23
 יש למלא ולחתום, נדרשת חתימת רו"ח

  

 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. •  .24

 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. •
 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. •

 .7 מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! המסמכים יצורפו בסופו של 

  

 8נספח ו'  –זיקה  תצהיר העדר  .25
 יש למלא ולחתום, נדרשת חתימת עו"ד

  

 9נספח ו'  – מבנהטופס לאישור   .26

 יש לחתום

  

 10נספח ו'  – לא נמצא.שגיאה! מקור ההפניה   .27

 יש לחתום

  

 11נספח ו'  –קה מוצעת תכנית העס  .28

 יש למלא ולחתום

  

   תכניות שילוב של בוגרים במסגרות המשך שבנה המציע  .29

 המציע מתבקש לצרף את המסמכים בסדר הרשום בטבלה.

 


