
 שהםית מקומה במועצההעזרה לנזקקים לשיתוף פעולה בתחום קול קורא 

לעזרת  קרןהמודיעה בזאת, כי בכוונתה להתקשר עם "( המועצה)להלן: " המקומית שהםהמועצה 

)להלן:  תושבי שהם ע"ש רון ריבלין ז"ל במסגרת עמותת "אנשים מאמינים בשהם" )ע"ר(

 .במועצה העזרה לנזקקים בתחום פעולה שיתוףקיום , לשם "(העמותה"

 כללי .א

יישוב הנמצאים במצוקה כלכלית באמצעות סיוע תושבי הסייע לנזקקים המועצה מעוניינת ל .1

שירותים ומוצרים לנזקקים במימון תשלומים לנותני שירותים וספקים שונים המספקים 

)להלן:  כאמור וזאת בכדי להבטיח את כי הסיוע לנזקקים ישמש לצרכים חיוניים כאמור

 (."התוכנית"

לעמותה ולמועצה ועדת היגוי משותפת  , תוקםתהתוכניבין היתר מעוניינת המועצה כי במסגרת  .2

אשר תבחן את פניות הנזקקים ואת דרכי התמיכה וסיוע אשר ינתנו לנזקקים והיקפי הסיוע 

מובהר כי המועצה תקבע בהסכם שיחתם עם  .כאמור, זאת באמצעות תבחינים שוויוניים

מותה, בנוסח שיקבע על ידי המועצה, את מלוא תנאי הפעלת התוכנית במסגרת המיזם הע

 המשותף.

)כולל ₪  130,000-לטובת התוכנית תקציב שנתי בהיקף ראשוני של כ בכוונת המועצה להעמיד .3

מובהר כי המועצה  .כדין מידי שנה על ידי המועצההתוכנית , והכל בכפוף לאישור תקציב מע"מ(

ו/או להקטין את התקציב מטעמה לתוכנית וזאת שומרת לעצמה את שיקול הדעת להגדיל 

 בהתאם לתקציבה המאושר, צרכיה ובדגש על החשיבות שמייחסת המועצה לסיוע לנזקקים.

בהיקף אשר יגוייס על ידה באמצעות תרומות לטובת התוכנית תקציב שנתי תעמיד העמותה  .4

התרומות שתגייס העמותה  .ובאופן שוטף בכל שנת כספים)כולל מע"מ( ₪  30,000-ראשוני של כ

 .כחלק מתקציב התוכנית וישמשו לטובת התוכנית בלבד לטובת התוכנית ישמשו

 .או מיום חתימת ההסכם 10.8.2020מיום החל תקופת ההתקשרות הינה לפרק זמן של שנה,  .5

שנים נוספות, שנה אחת  4-תעמוד אופציה להארכת ההסכם בתנאים זהים ל המועצהלרשות  .6

 .במועצהבכפוף לאישור כל הגורמים הרלוונטיים  בכל פעם,

בישראל, הרשומה במרשם העמותות המתנהל ע"פ דין  או חל"צ מזמינה בזאת כל עמותההמועצה 

שנים לפחות, בהפעלת  5מוכרת ורשמית במדינת ישראל או כמלכ"ר, בעלת ניסיון של  כעמותה

לעיל,  2לעזרה לנזקקים, לרבות ובדגש על נסיון בכל התחומים המפורטים בסעיף תוכניות 

התוכנית היקף , כך ששירותים נוספיםלהשתתף ותתחייב לכל האמור לעיל ולהלן ותציע  המעוניינת

היקפי  להגדלת מוזמנת להגיש הצעה. במידה ותתקבל הצעה נוספת, ינוהל מו"מ בין הגופים - יגדל

 .להפעלתהמפעיל התוכנית התוכנית ומשאבי 

 קריטריונים להגשת הצעות .ב

אין בבקשה זו הגדרה לארכיטקטורת הפתרון או לתפיסת ההפעלה המבוקשת. כל ההצעות  .1

 אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהמציעים. והמועצהענייני  תבחנה באופן

 לעמוד בקריטריונים להשתתפות במיזם שלהלן: הגוף המציעעל  .2

 [.מוסד ללא כוונת רווח] על הגוף המציע להיות מוכר כמלכ"ר .2.1

 .2020על הגוף המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת  .2.2



לאורך ובהקצאת המשאבים  התוכניתעל הגוף המציע לצרף התחייבות להשתתף במימון  .2.3

 , השתתפות גופים ציבורייםותגיוס תרומ המימון יהיה באמצעות. כל תקופת ההתקשרות

 לחילופין באמצעות הון עצמי בסכום זהה. או

, לרבות תוכניות לעזרה לנזקקיםשנים רצופות בהפעלת  5המציע הינו בעל ניסיון של  .2.4

 .לפרק א' לעיל 2ובדגש על נסיון בכל התחומים המפורטים בסעיף 

שנים רצופות, לרבות ובדגש  3ות המציע הפעיל תוכנית לעזרה לנזקקים בשהם במשך לפח .2.5

 לפרק א' לעיל. 2על נסיון בכל התחומים המפורטים בסעיף 

שנים אשר  5)כולל מע"מ( לאורך ₪  150,000המציע גייס תרומות בהיקף מינימלי של  .2.6

 שימשו לצורך תוכניות לעזרה לנזקקים כאמור.

 ההצעה תכיל אסמכתאות ופירוט כמפורט להלן: .3

מסמך הצעה ובו הצעת המציע בפן הכספי תוך פירוט כח האדם המיועד לקיום וניהול  .3.1

 .מועצהולא ע"י ה הגוף המציעשכר העובדים ישולם ע"י מובהר כי  .ע"י המציע התוכנית

 שכר העובדים לא ישולם מתוך תקציב המועצה כאמור לעיל בשום מקרה.

 .והפעלת התוכניתביצוע  מפורטת בדבר אופן תכנית .3.2

או אסמכתאות ו/או משאבים מגופים ציבוריים  ותאסמכתאות ליכולות גיוס התרומ .3.3

 .התוכנית לטובת הנדרשלקיומו של הון עצמי 

מתן , שנות מתן השירותיםפירוט מספר שנות הניסיון שיש למציע, תוך ציון מקומות  .3.4

 .(וטלפון נייד )שם מלאמתן השירותים ממליצים במקומות וכן פרטי  השירותים

אשר עומדים בתנאים ובדרישות לעיל והגופים מובהר, כי פניה זו ממוענת לכלל המוסדות  .4

בפני ועדת המכרזים להחלטתה. הצעה שתהא טובה יותר, גם ביחס  ולהלן, וכי ההצעות יובאו

, תאושר בכפוף לחתימה על עמותת "אנשים מאמינים בשהם" )ע"ר( לתנאי ההתקשרות מול

 המשתתפים טרם ההכרזה הסופית. הול מו"מ בין כל הגופיםהסכם התקשרות ובכפוף לני

או מי מטעמה  המועצהאין בפרסום הצעה זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של  .5

 או גוף כלשהם. כלפי אדם

 כל ההצעות בתגובה לבקשה זו, הן באחריות הבלעדית של המגיש. .6

, 63האודם מועצה, הבמשרדי  10:00השעה עד  16/08/2020 את ההצעות ניתן להגיש עד ליום  .7

 .שהם

: בכתובתהמועצה ניתן לעיין מסמכי ההליך באתר האינטרנט של  .8

WWW.SHOHAM.MUNI.IL 

זאת   HAIMT@SHOHAM.MUNI.IL: בדוא"ל חיים תשובה ללפרטים נוספים ניתן לפנות  .9

 __.10:00בשעה _ 10/08/2020עד ליום 

על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל כשהם  על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים .10

 מורשי החתימה מטעמו. חתומים על ידי

כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או  המועצהעוד מובהר, כי אין בפניה זו כדי להטיל על  .11

 בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך לפנייה זו. המועצהכלשהוא של  מצג

לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו  גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי .12

 לפנייה זו. בקשר למענה


