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חברת המכללה הארצית מלאכי מודיעה בזאת, כי בכוונתה להתקשר עם  קרית עיריית

לילדי העיר  מחנה אימונים פרויקט"( , לשם הפעלת חברהה)להלן: "  לקידום הכדורסל

 .)להלן: "הפריוקט"( קרית מלאכי

 

  כללי

שמטרתו לשמר ולפתח יכולות הינו פרויקט  מחנה אימונים בכדורסל  פרויקט .1

בית הספר ספורטיביות בקרב ספורטאים צעירים המשחקים באופן קבוע ב

ליגות הכדורסל העירוניות, לפתח מוטיביציה ולעודד אותם להגדיל לכדורסל וב

 .את כמות שעות האימונים השבועיות

 

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

התשלום בגין הפעלת "ב הקובע, בין היתר, כי הרצלהסכם ההתקשרות 

 ."ממע כולל ₪ ,0,,,,עמוד על סך של הפרויקט י

 
-לכסדירים  אימונים ,במחנה למשתתפים תספק החברהלתשלום  בתמורה   .3

 בגודל ממוזג אולםלמשך חודש יולי תוך שימוש ב 6-16ילדים בגילאי  ,,1

יתקיימו מדי אחר  האימונים. ולוח סלים שני, תקין סימון בו שיש 20*,2

שעות אימון.  22 הכלשעות שבועיות, סך  11, סך של בכל ימות השבוע צהריים

המאמנים הינם מאמני כדורסל מוסמכים בעלי תעודות מאמן ובעלי ניסיון של 

 לפחות שלוש שנים באימון ילדים ובני נוער.

 
  

 לדין בכפוף ,31.2.2,2עד ליום  ,1.2.2,2לתקופה שמיום ההתקשרות הינה  .4

  .העירונית התקשרויות ועדת ולאישור

 

שומרת לעצמה לבצע שינויים בהסכם ההתקשרות בכל תקופות  העירייה .0

 ההתקשרות, בהתאם לשיקול דעתה. 

 

 יותר טובים והתקשרות מימון בתנאי הצעה לעירייה להציע המעוניין גוף .6

, מוזמן להציע את הצעתו באופן העמותהביחס לתנאי ההתקשרות מול  לרשות

 .,,:16 בשעה ,6.2,2,.1מפורט וזאת עד ליום 

 

וזאת  ההתקשרותבנוסף, כל אדם/ גוף רשאי להגיש התנגדות מנומקת לביצוע   .2

   .,,:16 בשעה ,12.6.2,2עד ליום 

 



 "לבדוא  צובארי ליעלההצעה המוצעת / ההתנגדות יש לשלוח  את .1

yael@levohev.org.il  אישור מסירה במייל חוזר.  ולוודא 

 אינה מתחייבת  להתקשר עם מי מהמציעים.  העירייה .9

 

 

 

  קריטריונים להגשת הצעות

  על המוסד המציע לעמוד בקריטריונים להשתתפות במיזם שלהלן: .1

 נוער בניו ילדיםל כדורסל באימון העוסקת חברהעל הגוף המציע להיות  .א

 .תלפחו שנים עשר מזה

 ילדים ובני נוער למחנה האימונים.  ,,1החברה להוכיח יכולת לגייס  על .ב

 על הגוף המציע להמציא מתקן מתאים וממוזג לאימונים. .ג

 .הכדורסל איגוד עם ורציף מקצועי קשר על להעיד המציע הגוף על .ד

 שעות מספר אתלפיה יינתנו לכל שחקן  על הגוף המציע לצרף התחייבות  .ה

 המחנה תקופת כל למשךכפי שמתחייב מהנספח   שבועיותה אימוןה

(1.2.2,-3,.2.2,)  

 

   ההצעה תכיל אסמכתאות ופירוט כמפורט להלן: .2

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

  המיועד לקיום וניהול הפרויקט ע"י המציע.

  . תכנית ביצוע לפרויקט. .ב

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

 ההפעלה וכן פרטי איש קשר וטלפון )רצוי נייד(.

 

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  וזאת חברההלתנאי 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  .0

  העירייה או מי מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהם.

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

על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות  .2

 הנ"ל כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו. 

 פרט כל לצרף/או ו מסמכים להשלים מהמציעים לדרוש רשאית תהא העירייה .1

 .יהבלעד דעתה לשיקול בהתאם שהוא



אין בפניה זו כדי להטיל  על העירייה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות  .9

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  .,1

 נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

 
 

 ,בברכה
 
 אדרי אבי"ר ד

 החינוך אגף מנהל


