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 המנהל לשירותים חברתיים

 

 כללי  .1

עיריית קריית שמונה )להלן ''העירייה"(, מזמינה בזה הצעות שעניינן קבלת שירותי  .1.1

 הדרכה במסגרת תכנית "ראשית",  כמפורט להלן.

 מבנה ההדרכה:  .1.1

. הדרכה אישית לכל עו"ס בתכנית, סביב סוגיות בתכנית ראשית, דיון במקרים 1 

כת ההעשרה בתכנית, הקשר והעבודה השוטפת עם של משפחות, הדרכת מדרי

 מערכת הרווחה ושאר המערכות העוסקות עם המשפחות וילדיהן.

. ליווי התכנית בעיר, השתתפות בוועדות היגוי של התכנית וישיבות העם הרווחה 2

 על פי הצורך.

וחוזה ההתקשרות  נוהליהיו על פי תנאי ה נוהלתנאי ההתקשרות עם הזוכה ב .1.1

 .נוהללן 'החוזה' ו/או 'ההסכם'( כחלק בלתי נפרד ממסמכי הב )לה"המצ

 : נוהלתנאי סף למשתתף ב .1

 מדריך/ה בעל/ת תואר שני בתחום הטיפול, החינוך או העבודה הסוציאלית. (1)

 שנות ניסיון בתחום ההדרכה. 1  (1)

 מפרט הצעה:  .3

 שעות הדרכה בחודש. 8זמני ההדרכה:  (1)

 בדות הסוציאליות.מיקום ההדרכה: ייקבע בין המדריכה לבין העו (2)

לק"מ. ₪  1.1 -לשעה. החזר נסיעות בגובה של₪  262תעריף לשעת הדרכה: עד  (1)

 )התעריף לא כולל מע"מ(.

 תקופת ההתקשרות: שלוש שנים עם אופציה להארכה. (1)
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 מסמכים שיש לצרף להצעה .4

יידרש לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן; יודגש, כי אי צירוף  1המשתתף 1.1

 ; פסילה אוטומטית של ההצעהעלול  לגרור המסמכים 

יש לצרף  תואר טיפולי כלשהו )פסיכולוגיה, חינוך, עבודה סוציאלית(. –השכלה   1.2

 תעודות. 

יש לצרף שלוש שנים לפחות, בטיפול בילדים או הדרכת הורים.  –ניסיון מקצועי   1.1

 אישורים כתובים. 

חוק עסקאות גופים ציבוריים     אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י  1.1

, התקנות והכללים שהותקנו בעקבותיו, על שם 1796  -)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

 המשתתף. 

(. על המציע לצרף מסמכים 1-4)עמ'  הנוסח המצ''במידע אירגוני בדבר המשתתף ע"פ  1.4

 ותעודות בדבר עובדי משרדו.

 . וניסיונו המקצועי אישורים ומסמכים בדבר תוארועל המשתתף לצרף  1.6

 (. 6-9תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )עמ'  1.9

 (.8טופס הגשת מועמדות )עמ'  1.8

  נוהלהוצאות השתתפות ב .5

ובהגשתה,   נוהלכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה להשתתפות ב

 בלבד. תחולנה על המשתתף

 תוקף ההצעה  .6

 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות. 72ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 

  הבהרות ושינויים .7

טענה לסתירה, שגיאה או אי התאמה  :כל הערה או הסתייגות לאמור במסמכי ההליך

הסברים, הבהרות ו/או בקשה ( וכן כל בקשת "הסתייגות"לחוקים ולתקנות )להלן: 

רכזת תכנית ( ניתן להפנות בכתב בלבד אל  "בקשת ההבהרה"לפרטים נוספים )להלן: 

וזאת עד לא יאוחר  meravigur@gmail.comמרב גור : מייללעו"ס מירב גור,  -"ראשית" 

באחריות המציע לוודא טלפונית קבלת בקשת ההבהרה  11.22בשעה  28.21.2222מיום 

  .242-616-8914מטעמו, בטלפון: 

                                                 
1

 זה פונה לנשים וגברים כאחד.  נוהל  

mailto:meravigur@gmail.com
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קודם למועד האחרון להגשת הצעות, לתת הבהרות, וכן העירייה רשאית, בכל עת, 

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הנוהל, לרבות הארכה של המועד האחרון להגשת 

 הצעות. ההבהרות השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הנוהל.

בלבד בצירוף תשובת העירייה להסתייגות ו/או לבקשת ההבהרה תינתן ע"י המנהל בכתב 

 עותק ההסתייגות ו/או בקשת ההבהרה בהתאמה לכל רוכשי מסמכי ההליך. 

יודגש כי תשובה להסתייגות ו/או לבקשת הבהרה תהא חסרת תוקף, אלא אם ניתנה 

 בכתב ובדרך הקבועה לעיל. 

הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור לא תידון וצירופה למסמכי 

 יא לפסילת ההצעה. ההליך עלול להב

משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות דלעיל 

יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב 

 טענות.

 מועד אחרון להגשת ההצעה .8

לא עד ו co.il-p_hata2@k.8במייל לכתובת: יש להגיש  נוהלהצעות מפורטות בהתאם ל

 . הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל. 11:11בשעה  14.21.2222יאוחר מיום 

 

  בחינת ההצעות .9

 קבוע, כמפורט בטיוטת ההסכם המצורפת.  –המחיר המוצע תמורת קבלת השירותים  7.1

 

מכים נוספים, או הבהרות העירייה רשאית לדרוש מן המשתתפים פרטים, או מס 7.2

גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את כושרם  -נוספות לשביעות רצונה המלא 

של המשתתפים ו/או התאמתם ו/או את ניסיונם ואת הצעותיהם, כדי להביא אותם 

 בחשבון במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה.

 

מנכ"ל העירייה, מנהלת  – המציעים יתראיינו בפני ועדה מקצועית בת שלושה חברים 7.1

האגף, ורכזת התכנית. חברי הוועדה המקצועית ידרגו את ההצעות, בהתאם להתרשמות 

 מן הריאיון. 

 

mailto:p_hata2@k-8.co.il
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חבר  –במידה של חברות אישית בין חברי הוועדה המקצועית לבין אחד המשתתפים  7.1

ברים הוועדה הרלוונטי לא ישתתף בניקוד ההצעה, והניקוד של אותו חבר יתחלק בין הח

 האחרים.

המציעים יוכלו לעיין בדירוג הסופי של הוועדה, אך הדירוג שיקבע בידי כל חבר       7.4

 בוועדה יהיה חסוי, ולא ייחשף לעיני המציעים.  

ים אשר תדון בהמלצות הוועדה נוהלהחלטות הוועדה המקצועית יוגשו לוועדת ה   7.6 

 המקצועית, ואין היא חייבת לקבל את המלצותיה.

העירייה רשאית לפצל את ההתקשרות בין מספר משתתפים הכול לפי ראות עיניה.  7.9

 מדריכות. 1כוונת  העירייה היא לקלוט עד 

 מו''מ עם הזוכה .11

לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה לעירייה הזכות לנהל מו"מ עם המציע 

 שיוכרז כזוכה ע"פ כל דין. 

 ביטול ע"י העירייה.  11

פיו, וזאת ללא כל -, בכל שלב עד לחתימתה על ההסכם עלנוהלה רשאית לבטל את ההעיריי

 . נוהלפיצוי או תשלום למשתתפים ב

 : הליכים משפטיים   .12

במידה שבית משפט מוסמך או גורם מוסמך )לרבות משרדי ממשלה(, יורה על ביטול  

צו מניעה שיפוטי כנגד   , או במקרה שיינתןנוהלאו על ביטול ההתקשרות עם הזוכה ב נוהלה

, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו נוהלההתקשרות או כנגד  השירותים נשוא מבחן ה

, נוהלהליכים משפטיים כנגד העירייה בגין ההתקשרות או בגין מתן השירותים נשוא ה

תהיה העירייה זכאית לבטל את ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול 

המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה, הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או דעתה 

תגמול, כאמור בהסכם, עד למתן הודעת הביטול.  במקרה כזה, תהיה העירייה רשאית 

 .   נוהלאו להתקשר עם מציע אחר שכבר השתתף ב/ מבחן הצעות מחיר,  נוהללפרסם 

 בכבוד רב,

 אביחי שטרן, עו''ד          

 ראש העיר      
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 כבוד                                                                                             תאריך:____________ל
 עיריית קריית שמונה

 ידופרטים בדבר ניסיון המציע וכוח האדם המועסק על 
 פרטים אודות המציע  .1

 
  –שם המציע  .א

 
 המס' המזהה של המציע  .ב

 
 סוג ההתארגנות / ההתאגדות )חברה , שותפות(  .ג

 
 תאריך ההתאגדות/ ההתארגנות  .ד

 
 שמות הבעלים/השותפים במציע .ה

 
 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת"ז שלהם: .ו

 
 
 

 מען המציע:  .ז

 
 

 טלפונים .ח
 

 פקסימיליה .ט
 

 -כתובת דואר אלקטרוני  .י
 

  -כתובת אתר אינטרנט   .יא
 )אין חובה לציין אתר אינטרנט(

 
 
 
 
 

 ניסיון המציע: יש לפרט ולצרף מסמכים. .2
 
 
 
 
 

 פרטי כוח האדם המועסק אצל המציע  .3
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 שנות ותק במקצוע  –שם :                   ת"ז:                     הכשרה / השכלה  .1

           
 שנות וותק אצל המציע:______________. 

 

 שנות ותק במקצוע  –שם :                   ת"ז:                     הכשרה / השכלה  .2

           
 שנות וותק אצל המציע:______________. 

 

 שנות ותק במקצוע  –שם :                   ת"ז:                     הכשרה / השכלה  .3

           
 שנות וותק אצל המציע:______________. 

 

 שנות ותק במקצוע  –שם :                   ת"ז:                     הכשרה / השכלה  .4

           
 שנות וותק אצל המציע:______________. 
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לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס  ושכר 
 : 1796 -מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 
כ"ל המשתתף/ אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף/ מנ

שותף במשתתף ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 
 בעבירה לפי חוק שכר מינימום; לא הורשעוהמשתתף ובעל זיקה** אליו  .       א.1
 

וכי מועד בעבירה לפי חוק שכר מינימום, רשעו הוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ב.
יש לצרף את כל פסקי הדין ההרשעה היה במהלך השנה שלפני מועד חתימת התצהיר.  

 . הרלוונטיים
 
בפסק דין בעבירה לפי חוק שכר מינימום, אך  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

 .הדין הרלוונטייםיש לצרף את כל פסקי מועד ההרשעה, היה לפני למעלה משנה.  
 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]
 

 ב' בחוק עסקאות גופים ציבוריים לעיל.2** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 
 
 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .2

____________ 
 

 אישור
 

(, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה )מ.ר. ________  עו"דאני הח"מ ___________ , 
בפני מר/גב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 
 בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
________________ 

 ,עו"ד ___________                           
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לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום 
 : 1796 -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 
אני הח"מ ______________ , ת.ז. ______________, המשתתף/ מנכ"ל המשתתף/ 

שותף במשתתף ]מחק את המיותר[, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 
בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  הורשעולא המשתתף ובעל זיקה אליו  .        א.1

 ;  1771 -העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 

בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ב.
וכי מועד ההרשעה היה במהלך , 1771 –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 . יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטייםד חתימת התצהיר.  השנה שלפני מוע
 
 בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

, אך מועד ההרשעה, 1771 -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 .יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטייםהיה לפני למעלה משנה.  

 
 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]
לעיל, הינו מי שנשלט על ידי המשתתף, ואם המשתתף  1"בעל זיקה" כאמור בסעיף  .2

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו,  -הוא חבר בני אדם 
 .1768 -כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .1
____________ 

 אישור
)מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה  עו"דאני הח"מ ___________ , 

בפני מר/גב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 
ם הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשי

 בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
________________ 

 ,עו"ד                             
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אנו הח"מ מציעים לבצע עבור עיריית קריית שמונה לבצע את הפעולות הנ"ל בהתאם 
 . נוהללתנאים במסמכי ה

התמורה הינה קבועה ומוחלטת, ונותן השירותים לא יהא זכאי לכל תוספות מכל מין וסוג 
שהוא הכרוכות בביצוע הפרויקט, לרבות החזר הוצאות, הפרשי הצמדה, העסקת עובדים 

וקבלנים, עלויות רישום ורישיונות, עלות הגשת בקשות להיתר, החזקת ציוד, אספקת 
ושימוש בחומרים ובציוד לרבות רווח קבלני. מוסכם במפורש, כי התמורה לא תשתנה 

בשום מקרה, לרבות במקרה שבו תהיה התייקרות בשכר העבודה או במחירי חומרים או 
לויות הרישום והרישיונות או החזקת הציוד בעלויות תקורה או בעלויות הובלה או בע

והחומרים או עלותם או תנודות בשערי מטבע או שינוי בשיעור אגרות מסים היטלים 
 וכיו''ב. 

וכוללת את כל  נוהלאנו מצהירים כי הצעתנו זו מבוססת על פי התנאים שפורטו במסמכי ה
 וההסכם. נוהלהדרוש לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבותנו ע"פ תנאי ה

אנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים, שהעירייה תהיה זכאית לקזז ולנכות מן התמורה, 
כל סכום המגיע לעירייה מאת החברה לפי הסכם זה או לפי כל עסקה או מערכת נסיבות 

 אחרת.
אנו מצרפים לטופס זה  את המסמכים המעידים על עמידה בתנאים שנדרשו בתנאי 

 לתנאים הכללים. 3בסעיף  , בין היתר,נוהלה
 
 

 שם מגיש ההצעה__________________ 
 ת.ז__________________/ח.פ____________________

 שם מורשי חתימה, חתימתם וחותמת של המשתתף
_____________________________________ 

 כתובת__________________________________ 
 ____טלפון___________________________
 תאריך הגשה_____________________
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