
 בתחום חינוך, ספורט, תרבות, דת משותף
 רווחה וכיו"ב 

 
 שינוי מוביל נוערמלאכי מודיעה בזאת, כי בכוונתה להתקשר עם עמותת  קרית עיריית

 .הכנה לצה"ל )להלן: "העמותה"( , לשם הפעלת פרויקט"ר(  ע)

 

  כללי

בהכנה מנטלית ופיזית לקראת  העוסקהינו פרויקט  "ללצה הכנה פרויקט .1

 צעירה מנהיגות פיתוח, חברתית יזמותהשירות בצה"ל תוך מתן דגש על 

 .הנוערבני  בקרבאחריות  ולקיחת

 

וזאת בהתאם  קטיהפרו ביצוע לשם העמותה עם להתקשר העירייה בכוונת .2

של  השנתי"ב הקובע, בין היתר, כי סכום ההשתתפות הרצלהסכם ההתקשרות 

 סכום ואילו מ"מע כולל ₪ 07,777עמוד על סך של תהעירייה במיזם זה 

 כולל ₪  160,119יפחת מ   אעמוד על סך שלת העמותה של השנתי ההשתתפות

 "מ. מע

 

 התקשרויות ועדת ולאישור לדין בכפוףההתקשרות הינה לשנת פעילות אחת  .3

  .העירונית

 

שומרת לעצמה לבצע שינויים בהסכם ההתקשרות בכל תקופות  העירייה .4

 ההתקשרות, בהתאם לשיקול דעתה. 

 

 מימון בתנאי המשותף המיזם את עמו לבצע לעירייה להציע המעוניין גוף .5

, מוזמן העמותהביחס לתנאי ההתקשרות מול  לרשות יותר טובים והתקשרות

 .19:77 בשעה 727.21.4להציע את הצעתו באופן מפורט וזאת עד ליום 

 

בנוסף, כל אדם/ גוף רשאי להגיש התנגדות מנומקת לביצוע המיזם המשותף   .9

   .19:77 בשעה 27271.4.וזאת עד ליום 

 

 אמוהאיההצעה המוצעת / ההתנגדות למיזם המשותף יש לשלוח למר  את .0

אישור מסירה במייל חוזר. מס'  ולוודא  m.org.il-emohai@k "לבדוא  טפרה

  .8577898-78 הינו החינוך אגףטל של 

 

 אינה מתחייבת  להתקשר עם מי מהמציעים.  העירייה .8

 

 

 



 

  קריטריונים להגשת הצעות

  על המוסד המציע לעמוד בקריטריונים להשתתפות במיזם שלהלן: .1

  על הגוף המציע להיות מוכר כמלכ"ר )מוסד ללא כוונת רווח( . .א

על הגוף המציע לצרף התחייבות להשתתף במימון שנתי לאורך כל תקופת  .ב

 "מ. מע כולל₪   160,119  -מההתקשרות בסכום הגבוה 

שנים רצופות בהפעלת פרויקטים מהסוג  5המציע הינו בעל ניסיון של  .ג

  המבוקש.

 

   ההצעה תכיל אסמכתאות ופירוט כמפורט להלן: .2

הכספי והמעשי תוך פירוט כח האדם מסמך הצעה ובו הצעת המציע בפן  .א

  המיועד לקיום וניהול הפרויקט ע"י המציע.

  תכנית ביצוע לפרויקט. .ב

אסמכתאות ליכולות גיוס התרומה המוצעת או אסמכתאות לקיומו של  .ג

  הון עצמי המוצע לטובת הפרויקט.

פירוט מספר שנות הניסיון שיש למציע, תוך ציון מקומות ההפעלה, שנות  .ד

 פרטי איש קשר וטלפון )רצוי נייד(. ההפעלה וכן

 

מובהר, כי פניה זו ממוענת לכלל המוסדות אשר עומדים בתנאים ובדרישות  .3

 העירונית להחלטתה.  ההתקשרויות תלעיל ולהלן, וכי ההצעות יובאו בפני ועד

טובה יותר ביחס ההצעה ה בעל עם התקשרות לאשר רשאית תהא הוועדה .4

בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות  אתוז העמותהלתנאי ההתקשרות מול 

  ובכפוף לניהול מו"מ בין כל הגופים המשתתפים טרם ההכרזה הסופית.

אין בפרסום הצעה זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של  .5

  העירייה או מי מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהם.

  כל ההצעות בתגובה לבקשה זו, הן באחריות הבלעדית של המגיש. .9

על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות  .0

 הנ"ל כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו. 

 פרט כל לצרף/או ו מסמכים להשלים מהמציעים לדרוש רשאית תהא העירייה .8

 .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם שהוא

אין בפניה זו כדי להטיל  על העירייה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות  .6

ו/או מצג כלשהוא של העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך 

 לפנייה זו. 

גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או  .17

 נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

 
 

 ,הבברכ



 
 אדרי אבי"ר ד

 החינוך אגף מנהל


