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שירותי מעטפת  –  02/2022מס' מכרז פומבי  מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד 

 גליל מערבי אשכול רשויות עבור מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש 

 ידם -המציעים יצרפו מסמך זה להצעתם כאשר הוא חתום על

 

 

 הוראו ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

צוין כי ישנה תכנית עבודה לאשכול וכן כי הוגשה    –למסמכי המכרז    4עמוד  ב  ,2.2סעיף   .1

הנ"ל   התכניות  את  לצרף  נבקש  הלאומי.  הביטוח  קרנות  של  פומבי  קורא  לקול  תכנית 

 כנספחים למכרז.  

תכנית העבודה שהוגשה במסגרת הקול קורא של קרנות הביטוח הלאומי מצורפת כנספח 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  7

 

צוין בסעיף כי התכנית הנ"ל נכתבה יחד עם מנהלי    –  למסמכי המכרז  4  עמודב   ,2.2סעיף   .2

מחלקות הרווחה באשכול. יחד עם זאת לא צוין בהמשך המכרז היכן יתקיימו ממשקים עם  

 המרכזי עוצמה באשכול. נבקש הבהרה. 

 הבהרה:

הזוכה האשכול שיקבלו את השירותים באמצעות  ת  יוהממשקים יוגדר יחד עם רשומיקום  

 . במכרז זה

 

נבקש לקבל פרטים נוספים על היקף הפעילות, כגון מה    –למסמכי המכרז    4עמוד  ,  4.1סעיף   .3

 מספר שעות הפעילות החודשיות? מהם אחוזי המשרה של צוות העובדים?  

 .למסמכי המכרז 58בעמוד  ,5.3סעיף  להמציעים מופנים 

 

 נבקש לציין מהו מינימום שעות העבודה החודשיות.  –למסמכי המכרז  4עמוד , 4.2סעיף   .4

 במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 3המציעים מופנים לתשובה  

 

 ינתן השירות של הגלגליל?   אילו עריםב –למסמכי המכרז  4, עמוד  4סעיף  .5

 הבהרה:

נכון למועד פרסום תשובות לשאלות הבהרה זה אין התחייבות של מי מרשויות האשכול 

 השירות.לקבל את  

עכו,   הראשונה השירות יפעיל פיילוט בישוביםבשנה  יחד עם זאת, בכוונת האשכול, כי  

להפעלת  התחייבות  אין  לעיל  כאמור  אך  ופסוטה,  שלומי  חורפיש,  יוסף,  מעלה  יישובי 

  השירותים ביישובים אלו, או אף להפעיל את השירות בכלל.
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המכרז    5עמוד  ,  7.5סעיף   .6 כ   –למסמכי  בסעיף  "בתחומים  כתוב  ניסיון  בעל  להיות  יש  י 

האם יש צורך להוכיח ניסיון בכל התחומים ביחד או שמספיק    –הבאים". נבקש הבהרה  

 ניסיון באחד מהתחומים? 

 הבהרה:

 .הדרישות הן מצטברות

 

למה הכוונה בתפקיד "המנחה המקצועי"? מה תפקידו?    –למסמכי המכרז    6עמוד    ,7.6סעיף   .7

כיצד המנחה עובד מול / לצד מנהל התכנית? באיזו תדירות? מה היקף המשרה של המנחה  

 המקצועי והשעות החודשיות?

 הבהרה:

המקצועי   ויהיה  המנחה  השירותים,  נותן  עובד  ש הינו  הקשר  האיש  מול מציע  ל  אל 

 . למסמכי המכרז 56בעמוד  5.1מפורט בסעיף ויפעל כהאשכול ורשויות האשכול, 

 האשכול. היה בהתאם לצורך של השירותים שייתן המנחה המקצועי יהיקף 

 . הינו עובד האשכול  מנהל התוכנית

 

מהו היקף השעות שידרש המנחה המקצועי לספק    – למסמכי המכרז    6, בעמוד  7.7סעיף   .8

 לזוכה בגין הפעילות של המנחה המקצועי?  בפרויקט? מהי התמורה שתועבר

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  7המציעים מופנים לתשובה  

, בעמוד 1.1, הצעת המחיר, בסעיף  2-פי שיוצע בנספח אתהה כלמנחה המקצועי  התמורה  

 .המכרז, או כפי שיהיה לאחר מו"מ לפי הדין החל על האשכוללמסמכי   22

 

המכרז    6עמוד    ,7.7.1.3סעיף   .9 המנחה    –למסמכי  של  הסף  מתנאי  אחד  כי  מצוין  בסעיף 

מתנדבים. נבקש למחוק את הדרישה הזו    10המקצועי הוא ניהול באופן ישיר של לפחות  

וזאת מכיוון שניהול  מתנאי הסף של המנחה המקצועי ולהעבירה לתנאי סף של הארג ון, 

 המתנדבים בעמותה הינו באחריות פונקציה של מנהל מתנדבים. 

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת 

 . מבוטל – 7.7.1.3סעיף 

 

  10האם על המציע להכין תכנית עבודה בהיקף של עד    -למסמכי המכרז   6, בעמוד  7.9סעיף   .10

( למסמכי  41)עמוד    15- נספח א, ולצרפה תחת  6בעמוד    7.9עמודים בהתאם להנחיות סעיף  

 המכרז?

 כן. 
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  10,000האם הערבות לקיום ההצעה היא בסכום של    –למסמכי המכרז    9, בעמוד  10.1סעיף   .11

שח    25,000(, או  /https://wegalil.org/tender/galgalilש"ח כפי שמופיע באתר האשכול )

 כפי שמופיע בסעיף אליו התייחסנו במסמכי המכרז? 

במקום  1. המציעים יעשו שימוש בנספח 1מצורף נוסח ערבות משתתף כנספח לבקשה זו 

 למסמכי המכרז.   26נוסח הערבות שבעמוד 

 

ערבות    ₪5 ובנספח א'    25,000מופיע סכום הערבות    –למסמכי המכרז    9בעמוד    10.1סעיף   .12

 . מבקשים הבהרה לגבי הסכום. 50,000בסך 

 תשובות לשאלות הבהרה זה. למסמך  11המציעים מופנים לתשובה  

 

מהו תוקף הערבות לקיום ההצעה, בסעיף אלפיו    -למסמכי המכרז    9, בעמוד  10.1סעיף   .13

כתוב כי    27בעמוד    5-( ואילו בנספח א1.3.23, וכן  31.8.23הפנינו יש שני תאריכים שונים )

 ? 31.12.21התוקף הינו 

 ה. למסמך תשובות לשאלות הבהרה ז 11המציעים מופנים לתשובה  

 

המכרז    10עמוד  ב   ,12סעיף   .14 רכיבי    –למסמכי  ל"שני  שתתייחס  בהצעה  הכוונה  למה 

 העבודה"? העניין לא ברור, נבקש הבהרה ופירוט. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

המציע יגיש את הצעתו "למסמכי המכרז, יבוא:    10עמוד  ב  , 12.1סעיף  במקום האמור ב

זו.   בהזמנה  המפורטים  לתנאים  לבהתאם  תתייחס  העבודה    כלההצעה  הצעה   –רכיבי 

 ."תפסל חלק מרכיבי ההצעהשתתייחס רק ל

 

האם ניתן לקבל דחיה ביחס למועד האחרון להגשת   –למסמכי המכרז    11, בעמוד  12.5סעיף   .15

 הצעות במכרז זה? 

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

 .13:30ביוני בשעה   22יום חמישי, להגשת ההצעות נדחה למועד האחרון ה

 . 14:00ביוני בשעה  22ביום חמישי, תהיה פתיחת תיבת המכרזים 

 

נבקש הבהרה האם המציע נדרש לספק לתוכנית    –למסמכי המכרז    13בעמוד    ,13.2סעיף   .16

או רק לתת יעוץ ולעזור באפיון מערכת עבור התוכנית  כאשר המערכת תבנה    CRMמערכת  

 ? באחריות המזמין

 הבהרה:

 מערכת עבור התוכנית.היעוץ באפיון לייעץ המציע נדרש 
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, ולא עד 2022יש להבנתנו להציג ניסיון עד שנת    –למסמכי המכרז    20, בעמוד  15.7סעיף   .17

 .  2020שנת 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ניסיון של חמש    יבעל"כי אנו  , יבוא:  למסמכי המכרז  20, בעמוד  15.7עיף  ס במקום האמור ב

(, במתן 2021-2014שנים לפחות, בשבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז זה )

מתן  ובתחום  לחירום  ההיערכות  בתחום  נפשית,  בטראומה  הטיפול  בתחומי  שירותים 

 " שרות  קהילתי או חברתי.

 

 

 הצעת  המחיר  –  2-נספח א

 

פח הצעת המחיר הינם נמוכים  נראה כי התעריפים המקסימליים שציינתם בנס  –  1סעיף   .18

 יחסית לשווי השוק הקיים נכון לעכשיו. לפיכך נבקש כדלקמן: 

 נא לצרף את התחשיב על פיו הוגדרו סכומי הצעת המחיר, מפורט ככל הניתן.   .18.1

 הבקשה נדחית.

 

מצב   .18.2 את  תואמים  שיהיו  כך  המקסימליים  התעריפים  את  שנית  תבחנו  כי  נבקש 

 לפחות.  30%- להעלות את התעריפים בהשוק בישראל, וככל הניתן  

 הבקשה נדחית.

 

בעמוד  1.3סעיף   .19 המכרז  22,  והכשרות  בנושא    למסמכי  מס'   –קורסים  את  לציין  נבקש 

 השעות לכל קורס לצורך מתן הצעת מחיר התואמת את המציאות. 

 הבהרה:

 שעות.   3משך  למסמכי המכרז הוא ל  22בעמוד  1.3בסעיף  מתוארשכל מפגש כפי 

 

האם התמורה המקסימאלית בגין רכז מימוש זכויות    –למסמכי המכרז    22, בעמוד  1.4סעיף   .20

בטבלה(    23שעות כל מפגש )עמוד    4ימי עבודה    5לחודש, מתייחס להיקף של    6500בסך של  

 ?(58בעמוד  5.3.1ימי עבודה )סעיף   10או שמתייחס להיקף של 

 הבהרה:

שעות   4המרבית בשנה הראשונה עבור רכז מימוש זכויות הינה להיקף עבודה של  התמורה  

 .בשבועימי עבודה  5-מפגש ב
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האם האשכול )איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי(   -למסמכי המכרז    22, בעמוד  1סעיף   .21

הזוכה   של  הצוות  עם  התושבים  יפגשו  בהם  החדרים  את  חשבונו(  ועל  )באחריותו  יספק 

 ? במכרז לטובת מתן שירותי הגלגליל, או שהזוכה במכרז נדרש לספק חדרים כאמור

 הבהרה:

 החדרים יינתנו ע"י הרשות המקומית המארחת.

 

האם היקף שעות היעוץ של עו"ד, רו"ח ומתורגמן    –למסמכי המכרז    23בעמוד    ,3סעיף   .22

ב' בנספח  שמפורט  )כפי  הפונים?  במספר  הצפוי  לגידול  בהתאם  לגדול,    6.1סעיף    1עתיד 

 למסמכי המכרז(  59בעמוד 

מתחייב להיקף עבודה כלשהו, או להיקף עבודה בכלל, בכל מובהר בזאת, כי האשכול אינו  

 שנות ההתקשרות.

 . יחד עם זאת, בכוונת האשכול לקיים תכנית שתגדל ותתרחב

 

האם משרת רכז מיצוי זכויות )שעל פי הסעיף אמור    –למסמכי המכרז    23בעמוד    ,3סעיף   .23

הגדילה הצפויה במספר  שעות למפגש( אמורה לגדול בהיקפה, לאור    4ימים בשבוע,    5לפעול  

 למסמכי המכרז(? ובאיזה מחיר?   59בעמוד  6.1סעיף    1המשפחות )כפי שמפורטת בנספח ב'

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.   22-ו 20המציעים מופנים לתשובות  

 

האם רכז זכויות זה אמור לספק את הייעוץ בעצמו או    –למסמכי המכרז    23בעמוד    ,3סעיף   .24

 שיכול להפעיל תחתיו צוות מתנדבים? 

 למסמכי המכרז. 59-58בעמודים  5.3.1המציעים מופנים לסעיף  

 

האם שעות    -צוין כי תכנית העבודה תיערך על פי רבעונים    –תכנית עבודה רבעונית    5.3סעיף   .25

מרבעון לרבעון? כלומר, מהם תנאי ההעסקה? האם יהיה  העבודה של צוות העובדים ישתנו  

שינוי משמעותי בשעות העבודה בין הרבעונים? נראה כי הפורמט המוצע אינו מייצר יציבות  

 תעסוקתית לעובדי הספק הנבחר.

 הבהרה:

 . יהיה בהתאם להתפתחות השירותשעות העבודה של צוות העובדים 

 

האם עמותה תוכל להמציא דרישת תשלום במקום    –למסמכי המכרז    24, בעמוד  5.7סעיף   .26

 מס?  חשבונית

 הבהרה:

 .חשבון עסקה בסוף כל חודשבמקרה של עמותה, יש להנפיק 

 

 מיהו "מתכלל בריאות"?  –למסמכי המכרז  24, בעמוד  6סעיף  .27

 הבקשה תתקבל באופן הבא:



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

  45התמורה הרבעונית תשולם  ", יבוא:  למסמכי המכרז  24, בעמוד  6סעיף  במקום האמור ב

או חשבון   ח לאשכול, וכנגד חשבונית מס כדיןדו"  ספקהיום לאחר תום החודש בו יגיש  

 "עסקה.

 

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים – 10-נספח א

 

, במקום  09/2020ישנה טעות בהפניה למכרז )נכתב    -למסמכי המכרז    33, בעמוד  2סעיף   .28

 להבנתנו(  02/2022

. המציעים יעשו 2כנספח    תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםלבקשה זו מצורף נוסח  

-33שבעמודים    תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםבמקום נוסח    2שימוש בנספח  

 למסמכי המכרז.  32

 

 

לחוק   1ב2נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף  –  9-נספח א

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

, במקום  09/2020ישנה טעות בהפניה למכרז )נכתב    –למסמכי המכרז    35, בעמוד  1סעיף   .29

 להבנתנו(  02/2022

נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף לבקשה זו מצורף  

תשל"ו  1ב2 ציבוריים,  גופים  עסקאות  שימוש 3כנספח    1976-לחוק  יעשו  המציעים   .

נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף במקום    3בנספח  

 למסמכי המכרז.  35שבעמוד  ,1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1ב2

 

 

 אישור רואה חשבון – 12-נספח א

 

  02/2022, במקום  25/2020ישנה טעות בהפניה למכרז )נכתב    – למסמכי המכרז    36בעמוד   .30

 להבנתנו( 

זו מצורף נוסח   יעשו שימוש בנספח  4כנספח    אישור רואה חשבוןלבקשה    4. המציעים 

 למסמכי המכרז. 35 שבעמוד אישור רואה חשבוןבמקום נוסח 

 

 

 

 



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 הצהרת מציע בדבר אי תאום הצעות  – 12-נספח א

 

 .(02/2022, במקום 25/2020נה טעות בהפניה למכרז )נכתב שי  – למסמכי המכרז  37בעמוד  .31

נוסח   מצורף  זו  הצעותלבקשה  תאום  אי  בדבר  יעשו  5כנספח    הצהרת מציע  . המציעים 

למסמכי   36שבעמוד    הצהרת מציע בדבר אי תאום הצעותבמקום נוסח    5שימוש בנספח  

 המכרז.

 

 החוזה  –מסמך ב' 

 

האם על הארגון הזוכה לקבל אישור כמפעל חיוני    –למסמכי המכרז    45, בעמוד  4.3סעיף   .32

 עבור כלל פעילויותיו, או שרק עבור פעילות הספציפית הזו של הגלגליל? 

 הבהרה:

 הספק יפעל כך שיוכל לתת שירותים גם בתקופת חירום.

 

 תכולת עבודה – 1-נספח ב

 

 ימי עבודה בשבוע"?  10למה הכוונה "  -המכרז למסמכי   58, בעמוד 5.3.1סעיף  .33

 הבהרה:

 רכזים למימוש הזכויות שיפעלו במקביל. מספר  ככל והפעילות תחייב זאת, הספק יעסיק  

 

 ערבות ביצוע  – 4-נספח ב

בעמוד  1סעיף   .34 המכרז    61,  לפני    -למסמכי  חלף  בסעיף  המוצג  הבסיס  מדד  של  התאריך 

 כשנתיים. 

במקום   6. המציעים יעשו שימוש בנספח  6כנספח    ערבות ביצועלבקשה זו מצורף נוסח  

 למסמכי המכרז.  61שבעמוד  ערבות ביצוע נוסח 

 

 מיהו "מנכ"ל החברה" אליו מתייחס הסעיף?  -למסמכי המכרז  62, בעמוד  6סעיף  .35

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 6המציעים מופנים לנוסח נספח 

 

 

 

 

 



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 שאלות כלליות נוספות

 

מי   .36 עבור המבנה?  מי משלם  רשות?  בכל  פיזי  במבנה  האם  הפעילות?  הולכת להתקיים  איפה 

ציפייה שחלק   יש  וכיוצ"ב? האם  כגון מים, חשמל, דמי שכירות  הוצאות קבועות  אחראי על 

 . מהפעילות תתקיים ברכב כלשהו? אין מספיק פירוט בנושא ונבקש הבהרה מפורטת בעניין

 הבהרה:

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  15המציעים מופנים לתשובה  

 

האם יש צורך במערכת מידע לניהול הפעילות? לשם כך דרוש תקציב פיתוח, רישיונות, הסכמים   .37

במערכת   מדובר  אם  וכיוצ"ב.  מערכת    –  CRMמיוחדים  אפיון  המערכת,  של  תמחור  חסר 

 ערכת המידע כמבוקש.ורשיונות. נבקש להוסיף תמחור עבור מ

 הבהרה:

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.  16ה  המציעים מופנים לתשוב

 

 האם תהליך ההערכה והמדידה של התכנית הינו במימון של המוסד לביטוח לאומי?  .38

 הבהרה:

 כן. 

 

הטלפוני   .39 המענה  היערכות    –לגבי  לצורך  שבועיות  הפעלה  שעות  מקסימום  להוסיף  מבוקש 

 תקציב חזוי. ובניית 

 הבהרה:

 אין הערכה בשלב זה.

 

מהי ההצטיידות הראשונית הנדרשת? האם הספק הזוכה אחראי על רכישת ציוד נלווה לפעילות   .40

 כגון מחשבים? נא לפרט. 

 הבהרה:

האשכול באחריות  הינה  ותכלולההצטיידות  ס:  ,  אינטרנט  סורק,  וחיבור   קטי מדפסת, 

 . שעות קבלת קהלל הל למנהל ולקמחשבים וט נייד, ריה, טלאינטרנ

 מחשבים אישיים ליועצים ולנותני השירות הינם באחריות הספק.

 

 המכרז לא מצוינת התקורה שהספק הזוכה יכול לגבות. נבקש הבהרה בעניין.לאורך כל   .41

 הבהרה:

 בתשלום לספק. כלולההתקורה 



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

02.06.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח   

 

 5-נספח א

 בנקאית  נוסח ערבות

 

 תאריך: ___________________       

 לכבוד

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' הנדון: 

 

בזה כלפיכם    _____  סניף                           נו הח"מ בנק  ________________ א לבקשת   ערבים 

לסך   עד  כל סכום  )במילים:  10,000לסילוק  (  שתדרשו מאת  קלים חדשיםש  עשרת אלפים  ש"ח 

 (. המציע)                      

 

חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך   ובלתי  אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט 

את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  בכתב,  הראשונה  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים  עשרה 

ספק   הסר  למען  זאת.  ער  –דרישתכם  כתב  בצירוף  דרישתכם  משמעה  בכתב  זה  דרישתכם  בות 

 כשהוא במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי. 

 

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום  

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי.  שלא חולט.

 

 . 31.11.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 

 בכבוד רב, 

 ________________________ 

 

 

  



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 02.06.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 10-נספח א

 02/2022המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי  

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  אני 

שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,  

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

 (."המציע"אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

 

  1976- אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

ציבוריים")להלן:   גופים  פומבי  "חוק עסקאות  וכחלק ממכרז  ערים    02/2022(  איגוד  של 

 אשכול רשויות גליל מערבי. 

 

 [ בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

  עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע המציע ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  שכ  1991-)איסור  חוק  ר ולפי 

 ; 1987-מינימום, התשמ"ז

 -או 

  בחוק זה  מונח  )כהגדרת  אליו  זיקה  בעל  ו/או  המציע  זה  תצהירי  עריכת  למועד  עד 

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור  

ולפי חוק שכר מינימום,    1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות   , ואולם, עד למועד הגשת ההצעה1987-התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה.  

 

מטעם   .4 כהצהרה  אף  תיראה  היא  מכך  לגרוע  ומבלי  ובאחריותי,  אישית  הינה  זו  הצהרתי 

 המציע, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו. 

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 חתימת המצהיר/ה    תאריך 

 

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני  

שמספרה   זהות  תעודת  באמצעות  עצמו/ה  זיהה  אשר   ,____________ מר/גב' 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  _______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר  

וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה  

 עליו בפניי. 

 

 

 

 חתימה וחותמת    תאריך 

 

  



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 02.06.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  3נספח 

 9-נספח א

לחוק עסקאות  1ב2לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף  נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם 

 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 

את   לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   _______________ ת.ז.   _______________ הח"מ  אני 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

איגוד  מתן שירותי ____ ל , ל02/2022הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'    .1

"(, כמורשה מטעם המציע במכרז. אני  האשכולערים אשכול רשויות גליל מערבי )להלן: "

 מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 

ידי האשכול וייחתם בין המציע  -מכרז על ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה ב .2

למי מרשויות האשכול הסכם ספק, מתחייב המציע כי במהלך תקופת ההסכם )לרבות כל 

לחוק    1ב 2בסעיף  תקופת ההסכם מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו, את האמור  

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.  1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 י, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהו שמ .3

 

 _______________ 

 המצהיר             

 

 דין -אישור עורך

 

הנני מאשר כי היום _________________, הופיע ה"ה ____________________ הנושא ת.ז. 

מס' ___________________, בפני עוה"ד _______________, מרחוב  

____________________,  ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  

  לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני.

 

 

 _______________ 

 דין -עורך          

 )חתימה וחותמת(     

  



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 02.06.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  4נספח 

 12-נספח א

 02/2022פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 אישור רואה חשבון

 

 לכבוד 

 ______ 

 

 

 אישור  הנדון:

 

 

 

 

נמצא    אינו  ____________________ )המציע(לבקשתכם וכרואי החשבון שלכם הרינו לאשר כי 

 בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל. 

 

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת רו"ח               

 

  



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 02.06.2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  5נספח 

 13-אנספח 

 202/202המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 הצהרת מציע בדבר אי תאום הצעות 

 

 לכבוד 

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות  

 א.ג.נ.

 02/2022במכרז פומבי   הצעה: הנדון

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות _____________________________ מיום _________  

( הנני המוסמך להצהיר בשם המציע בהתאם להוראות המכרז פומבי שבנדון והריני  "המציע")להלן  

   להצהיר כדקלמן: 

 

 המציע לא תיאם את הצעתו במכרז פומבי עם כל קבלן ו/או מציע פוטנציאלי.  .1

מנע ממנהל ו/או מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז פומבי שבנדון ולא  המציע לא   .2

 פנת לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור. 

המציע מתחייב שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות   .3

 המכרז פומבי. 

 . , ולראיה באתי על החתוםאני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  .4

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 אישור

  ___________ ביום  כי  בזה  מאשר/ת   ,  __________ מ.ר.   _________ עו"ד  הח"מ,  אני 

ר'/גב' _____________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________  התייצב/ה בפניי מ

לא   אם  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  אישי,  באופן  לי  המוכר/ת 

יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה  

 עליו בפניי. 

כי   לאשר  בשם  הריני  להצהיר  מוסמך   _______________ מר'/גב'  המציע  להחלטות  בהתאם 

 המציע את ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 _________________ 

 עו"ד )חתימה + חותמת( 

 



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 02.06.2022למסמך תשובות הבהרה מיום  6נספח 

 4-ב נספח

   02/2022פומבי  ' למכרזבהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך 

 הביצוענוסח ערבות 

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית  הנדון: 

 

( מרחוב _________  "הנערב" -על פי בקשת _____________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. ___________ )להלן   .1

)כתובת מלאה( אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו של הנערב כלפיכם על פי  

עבור רשויות אשכול    שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש זכויות  –  02/2022מכרז פומבי מס'  

עשרים  )במילים:  ₪    25,000לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת הנערב עד לסכום כולל של  ,   גליל מערבי

  15.06.2022שקלים חדשים(. מדד הבסיס של ערבות הביצוע יהיה המדד האחרון הידוע ביום    אלף  וחמישה

 (."סכום הערבות"-)להלן  

 

דלעיל בפעם אחת או במספר    1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף   .2

דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך  

 הכולל בסכום הערבות. 

 

( ימים מקבלת  7לעיל, תוך שבעה )  1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

שתגיע   בכתב  עלדרישתכם הראשונה  להטיל  - אלינו חתומה  ומבלי  תנאי  כל  ללא  וזאת  מנכ"ל החברה  ידי 

עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטעון כלפיכם טענת  

הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה  

 ת מאת הנערב.את סכום הערבו

 

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה.  .4

 

 ועד בכלל.  31.12.2023ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .5

 



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

ניתן להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל ה .6 צורך בקבלת    אשכולתוקף הערבות  באופן חד צדדי לבנק, בלא 

דלעיל ללא הגבלה במספר הארכות    5ף  כל פעם מהמועד הנקוב בסעי  ת נוספשנה  הסכמת הנערב, לתקופה של  

 "(.בתקופה הנוספת"  –)להלן 

 

לעיל    5פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  -כל דרישה על .7

  6ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף  

 דלעיל. 

 

 ד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. לאחר מוע .8

 

ערבות זו איננה ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה ניתנת לשינוי, ביטול   .9

 או התליה הואיל וזכויותיכם מותנות בה. 

 

 בכבוד רב,

 שם הבנק _______       

 

  



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 02.06.2022למסמך תשובות הבהרה מיום  7נספח 

 תכנית העבודה שהוגשה במסגרת הקול קורא של קרנות הביטוח הלאומי 

מובהר בזאת, כי התכנית אינה מחייבת את האשכול בשום אופן שהוא, והיא מצורפת לצורך 

 התרשמות בלבד. 

השירות יינתן על סמך דרישה בפועל של רשויות האשכול, ובהתאם לתקציב שיהיה לאשכול  

 למימון השירותים.

 

 כרטיס פרויקט

 אשכול רשויות גליל מערבי      שם הארגון:

 מרכז נייד למימוש זכויות   – הגלגליל שם הפרויקט:    

 

 רקע קצר על הארגון ותחום התמחותו

רשויות    19אשכול רשויות גליל מערבי הינו איגוד ערים שהוקם מכח צו של שר הפנים, וחברות בו  

ת מקומיות; יהודים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים; בני עיר,  : ערים, מועצות אזוריות ומועצומקומיות

ומושב קיבוץ  איכות  כפר,  בתחומי  קיימים  שירותים  ומחזק  חדשים  שירותים  מפתח  האשכול   .

הסביבה, פיתוח כלכלי, דיגיטל, חירום וביטחון, תכנון אזורי וכמובן שירותי רווחה, חינוך ותרבות.  

ין רשויות מקומיות בתפישה של איגום משאבים והיתרון  האשכול פועל על בסיס שיתופי פעולה ב

 לגודל. 

 תקציר הפרויקט  

והגדלת   בפריפריה  החברתי  החוסן  בחיזוק  לצורך  וגוברת  הולכת  מודעות  יש  האחרון  בעשור 

אף אושרו הטבות נרחבות בתחומים שונים ומגוונים ניסיון לתקן עיוותים. יחד  ו  הצמיחה הכלכלית

ניסיון לגבש מודל עבודה ולהקצות משאבים במטרה לצמצם את הפער  עם זאת, עד כה לא היה  

. מימוש זכויות הינו נושא שזוכה ליחס רב הן  בפריפריה ועבור הציבור הרחב  בנושא מימוש זכויות

חיובי   חשוב,  בכלי  שמדובר  הבנה  מתוך  שונים,  ומארגונים  מהמדינה  ממוסדות  והן  באקדמיה 

 . וכלים שונים משאבים ומתן   מגוונותויחסית פשוט לחיזוק אוכלוסיות 

הפרוייקט כולל צוות מקצועי המפעיל מרכז למימוש זכויות ופונה לכלל האוכלוסייה. הצוות ייתן  

מענה טלפוני ובעיקר פנים אל פנים הכולל מספר שלבים: אינטייק, מפגש אישי, ליווי של בקרה  

לתיווך    One Stop Shopיהיה בשיטת  המרכז  וייעוץ טלפוני ופנים אל פנים וסגירת התיק בסיום.  

 מלא של כל השירות.

עבור העו"סים  כמו כן, התוכנית תדאג להכשרות רוחביות ומתן ידע מקצועי בנושא מימוש זכויות  

   ברשויות ועובדי רשויות מקומיות שפוגשים קהל.

המשך(  בשנה הראשונה חמש רשויות תיקחנה חלק בתוכנית. צוות מקצועי )יפורט ב  שיטת העבודה:

במגוון   יהיו  המענים  קהל.  לקבלת  שעות  ארבע  בן  למפגש  מקומית  רשות  לכל  לשבוע  אחת  יגיע 



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

אינטייק   פגישת  תחילה  יקיים  מקצועי  עו"ס  ומגזר.  אוכלוסייה  קהל,  לכל  המותאמים  תחומים 

 ובהמשך ליווי נוסף במידת הצורך. 

סנ  של  וסוג  ראשוני  מענה  שיהווה  טלפוני  מענה  יתקיים  לכך,  רלוונטיות  מעבר  שאינן  לפניות  ן 

 למימוש זכויות. 

 

 הצורך

הצורך במרכז למימוש זכויות עלה ממנהלי מחלקות הרווחה, רובם ככולם. ישנה הסכמה גורפת  

פלח   ולכל  המדינה  בכל  משמעותי  הוא  הזכויות  מימוש  נושא  הנגשת  כי  המקצוע  גורמי  בקרב 

ב וכמה  כמה  על  אחת  נכון  הדבר  זאת,  עם  יחד  החברתית  אוכלוסייה.  בפריפריה  אזורים 

והגיאוגרפית. שירות של מימוש זכויות, שקיים בארץ במסגרות שונות כמו שי"ל, לא קיים בגליל  

 המערבי. אוכלוסיות רבות שהנגישות בעייתית עבורן נאלצות לוותר על המגיע להן ע"פ חוק.  

מא וככה"נ גם אין  קיי-פיתוח שירות שכזה ברמה המקומית לכל רשות מקומית בנפרד הוא לא בר

צורך בו. יחד עם זאת, שירות אזורי בו מספר רשויות נהנות משירות איכותי במינון הנכון, יהיה  

משמעותי מאד לתושבים ולעובדי הרשויות המקומיות. בכל רשויות האשכול יש רק מענה אחד של  

 שי"ל )בעכו(, דבר שכמובן אינו מספק ולא נותן מענה לתושבים.

 

 התוכניתמטרות 

לשפר את איכות ורמת החיים של תושבי הגליל המערבי תוך התמקדות במימוש זכויותיהם,   .1

 הנגשת מידע והסרת חסמים מנהליים.  

להעלות את המודעות לצרכים הייחודיים של התושבים באזור ולמענים הקיימים בקרב נותני   .2

ובמגזר השלישי המקומית,  ברשות  כמו חקלאים, קרשירות ממשלתיים  ובנייה, עסקים  ,  קע 

 . קטנים, חברה ערבית

 לספק לצרכני התוכנית חוויה של שירות נגיש, יעיל ומקיף בכול מה שקשור למימוש זכויותיהם.   .3

 לגבש גוף ידע חדשני ובין תחומי אודות הצרכים והמענים שמותאמים לפריפריה.   .4

 לגבש וליישם תוכניות הכשרה והדרכה.  .5

התוכנית   .6 המשכיות  את  מסודר    ע"ילהבטיח  ומגזר  מול  הליך  רשותיים  ממשלתיים,  גורמים 

 השלישי. 

 

 גישת ההתערבות המתוכננת 

אזוריות: איגום משאבים והיתרון לגודל.  ברמת המאקרו, מדובר בשירות המתבסס על תפישת ה 

ישנם שירותים רבים במגוון רחב של תחומים, שרשויות מקומיות לא יכולות לספק בשל קוטנן.  

הגישה הניהולית שלנו היא של אזוריות ושיתוף פעולה בין רשויות באמצעות אשכול רשויות. כך  

 והגדלים ייהנו ממנו. קיימא שרשויות מכל הסוגים -ניתן להקים שירות איכותי, בר
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

ברמת התפעול, גישת ההתערבות היא במרכזה מענה פרטני: מענה וליווי אישי לכל פונה, כל אחד  

לפי מידת הסיוע לה הוא זקוק. ליווי אישי ע"י אנשי מקצוע ומתנדבים הכולל ייעוץ והכוון אך גם  

ע"  ביצוען  ובקרה אחר  ומעקב  ע"י מתן משימות  במידת האפשר  כמובן,  העצמה אישית  הפונה.  י 

 במידה שמדובר בפונה חסר משאבים פנימיים, הוא יקבל ליווי מלא על מלא. 

לצד זאת, ישנן ההדרכות לקבוצות של אנשי מקצוע ומנהיגים מקומיים ברשויות במטרה לספק  

 להם כלים וידע בסיסי בנוגע למימוש זכויות, אותו יוכלו להעביר בצורה ישירה לתושבי הרשויות. 

ומלגאים, העצמת המנהיגות המקומית,  בנוסף,   ע"י סיוע במתנדבים  ישנו ערך החיבור לקהילה: 

איפיון צרכים של כל רשות בהתאם לסוג הפניות ובכך לקרב בין התושב לרשות המקומית. חיבור  

נוסף לקהילה יבוא לידי ביטוי בשימוש במשאבים המקומיים בכל רשות: שירותי רווחה, עמותות,  

 מקומית, מתנ"סים, אנשי דת וכיו"ב. פעילות חברתית 

לתוכנית.   להצטרף  לרשויות  קורא  קול  יוציא  האשכול  מהקרנות,  תקציבי  אישור  קבלת  לאחר 

בהתאם לתקציב שאושר, הרשויות תשתתפנה במצ'ינג לפי מפתח שנקבע מראש ומבוסס על כמות  

ואיכותי.   חדשני  משירות  וייהנו  ופריפריאלי  סוציואקונומי  דירוג  כךהתושבים,  יינקטו    לצורך 

 הצעדים הבאים:

מולו יעבוד מנהל התוכנית. תפקידו  יהיה לרכז את  )רפרנט(  ל רשות תגדיר איש קשר מקומי  כ •

וחיבור   באיתור  לרשות,  ייחודיים  צרכים  באפיון  למנהל התוכנית  לסייע  מול הרשות,  הקשר 

ועוד.   מקומיים  ומלגאים  מתנדבים  בגיוס  ברשות,  התוכנית  בפרסם  המקומיות,  לקהילות 

עובד מחלקת הרווחה, עו"ס קהילתי עם עדיפות לעו"ס מתנדבים  מומלץ שאיש הקשר יהיה  

 במידה ויש. 

גלגליל" יוקם צוות עבודה מורכב ממנהל התוכנית, איש הקשר הבכל ישוב מעורב בתוכנית "  •

ו ה  שניהמקומי  מה  מראש  יגדיר  הצוות  המקומית.  הרשות  מטעם  נוספים  אופי"  "נציגים 

ית יבחן את המלצות הצוות בהתאם לפניות שהיו  והצרכים של כל רשות מקומית. מנהל התוכנ

 מה סיווגן ותחומן ויבצע עדכונים שוטפים בסוג המענה תוך שיח עם הצוות . 

בהתאם לצורך ובכפוף להסכמת הפונה, תתאפשר העברת מידע בין המרכז למימוש זכויות לבין   •

 ם.רשות המקומית. אנו מאמינים ברצף שירותים וחשיפת הרשות לקהלי יעד חדשי

 מחויבויות הרשות המקומית: •

וחלק    – רפרנט   - עדיפות לעו"ס קהילתי, שיהיה בקשר צמוד עם מנהל התוכנית 

 מוועדת ההיגוי. 

 הספקת מקום פיסי למפגשים. -

 השתתפות כספית.  -

 פרסום ושיווק בפלטפורמות השונות של הרשות.  -

 גיוס מתנדבים ומלגאים.  -

 אפיון צרכים ייחודיים ואוכלוסיית הרשות.  -
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 אוכלוסיית היעד ומספר משתתפי התכנית 

בשנה  תושבים.    310,000- רשויות הכוללות כ  18איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי מאגד תחתיו  

  6-5, ובשנה השנייה תצטרפנה  רשויות בהן יופעל מרכז למימוש זכויות נייד  6-5ייבחרו  הראשונה  

 נה שלישית והלאה. רשויות נוספות. בשלב זה לא ניתן להגדיר מה יקרה בש

כש האוכלוסייה  לכלל  פונה  י ההשירות  לאוכלוסיות  להגיע  כן  היא  קשישים,  ימטרה  כגון  עודיות 

נפש,   מתמודדי  מיוחדים,  צרכים  עם  לילדים  הורים  מוגבלויות,  עם  אנשים  הוריות,  חד  אימהות 

ת חזקות  עובדים שפוטרו מעבודה, בעלי עסקים שסגרו את עסקם ועוד. ההערכה היא כי אוכלוסיו

דעתו  שיקול  לאור  סינון  יבצע  הפרוייקט  מנהל  טבעי.  באופן  ייפנו  לא  וסוג    יותר  לפונה  בהתאם 

 השאלה. השירות ייתן מענה שווה לרשויות יהודיות, ערביות ומעורבות. 

במצוקה   לאוכלוסיות  דווקא  ולאו  זכויות  במימוש  לסיוע  שזקוקות  למשפחות  מיועד  "הגלגליל" 

הזדמנות לאתר אוכלוסיות    מדוברות במחלקות לשירותים חברתיים.  מתמשכת שלעיתים מטופל

זכויות עובדים, ואינן    במימושבמשבר ובסיכון שאינן צורכות שירותים, כמו אנשים בגיל עבודה  

. במקביל, גם עם פניות "לא רלוונטיות", ניתן לאתר בעיות ברשויות שיצופו.  ן.מודעות לזכויותיה 

לבקש סיוע עם הפעלת הטלוויזיה או חשמל בבית, נדע שיש בעיה  לדוגמא: אם יתקשרו קשישים  

 ברשות מקומית זו או אחרת  של בדידות בקרב קשישים

 מספר המשתתפים המוערך הוא: 

  שנה ג'  שנה ב'  שנה א'  

פונים  

המקבלים  

אישי   ייעוץ 

 פנים אל פנים 

300 800 1,000 2,100 

נוספות   פניות 

המקבלות  

 מענה טלפוני 

150 400 500 1,050 

כניסות  

לרשתות  

חברתיות  

 )קליק בייטס( 

500 2,000 2,500 5,000 

רשויות   עובדי 

ועו"סים  

שעברו  

 הכשרות 

60 170 180 415 
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 הפעילויות בתכנית 

 רשויות מקומיות שתיקחנה חלק בתוכנית בשנה הראשונה  6-5בחירת 

 מספר טלפון לפניות פרסום התוכנית בקרב הציבור דרך הרשויות המקומיות, כולל 

 מענה טלפוני לכל פנייה ע"י מנהל התוכנית ומתן מענה ראשוני ו/או הפנייה לאינטייק.

 הגעה שבועית קבועה של הצוות המקצועי לכל רשות מקומית, למיקום שהיא תגדיר ונגיש לתושבים. 

; פגישה שנייה  שעות: פגישה ראשונה עם פונה תיערך שעה ותהיה בסימן אינטייק   4כל מפגש ייערך  

השעות הראשונות מיועדות למי שנרשם שעה מראש, השעה הרביעית    3ומעלה עם פונה עד חצי שעה.  

 פתוחה לקהל. 

במקום נמצא צוות מקצועי: מנהל התוכנית, עו"ס למימוש זכויות. עו"ד ורו"ח יגיעו בצורה מרוכזת  

 בהתאם לצורך 

אחר הפניות, יעזרו טלפונית במה שצריך, יגבשו    מעקב ובקרה: מתנדבים ומלגאים יבצעו מעקב ובקרה 

 שעות.  12המלצות. במידת הצורך, הפונה יגיע לפגישה נוספת. מקסימום מענה לפונה יהיה 

מפגשים בשנה לאנשי מקצוע הבאים בקשר ישיר עם תושבים במטרה    10-ייערכו כ   – קורסים והכשרות  

כלוסייה הרחבה. כמו כן, ייערכו קורסים עבור  לתת להם מידע בסיסי שיכול להיות משמעותי עבור האו

 עו"סים ברשויות בצורה רוחבית לפי תחומי עניין משותפים )נכים, זקנים, ילדים ונוער וכיו"ב( 

 

 פרופיל הצוות

בעל ניסיון בניהול תוכניות חברתיות וצוותי עבודה, בניית שותפויות והובלת   – מנהל הגלגליל

אחראי   ;מיפוי צרכים ומענים קיימים ;אחראי על המשך בניית הקשר עם הרשויותתהליכים. 

אחראי לגיוס ולקשר עם מתנדבים ושותפים   ;לתכנים של השירות ולהתאמתם לפונים השונים

ניהול תקציב   ;להדרכת הצוות ולתיאום קורסים והכשרותאחראי   ;מגופים ומוסדות שונים

המנהל יעבוד מהמשרד בכל הנוגע להקמת השירות וכתיבת מערכים, פיתוח מערכי  ורכישות.  

רבה   שטח  עבודת  דורש  התפקיד  בנוסף,  פתוחים.  ותיקים  משימות  אחר  מעקב  הפרסום, 

הגעה לשעות קבלת הקהל. כמו  בפגישות עם נציגים ברשויות המקומיות, ניהול וועדות ההיגוי,  

 כן יוגדרו עד שעתיים ביום למענה טלפוני לפונים, ומתן מענה ואינטייק ראשוניים. 

בעלי ידע רב וניסיון בכל הנוגע למיצוי זכויות לקהלים מגוונים. מכיר    –  עו"סים מיצוי זכויות

יכול לספק שירותים כמו מכתבי  ובהתאם  ובשלטון המקומי,  את הנעשה במחלקת הרווחה 

פונים   לקבל  גבוהה  רגישות  בעל  שונים.  מוסדיים  ולגופים  מקצוע  לאנשי  הפנייה  המלצה, 

יש להקפיד על כך שהעובדים  מקצועיות גבוהה.  במשבר ובמצוקה וליצור מולם יחסי אמון לצד  

הסוציאליים. העובדים  בפנקס  רשומים  משרה:    הסוציאליים  לחצי  מיועד  שעות    4התפקיד 
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ביום )שעות קבלת הקהל( וייעשה בשטח, במקום המפגש בכל רשות מקומית. העו"ס ישתמש 

ה  ה  CRM-במערכת  מול  טיפול  להמשך  בשיוכם  וכן  הפונים  אחר  ומעקב  מתנדבים  לבקרה 

 והמלגאים. 

בעל ידע מקצועי רב ומגוון בכל הנוגע למיצוי זכויות בתחומים שונים. יוכל  –  עו"ד מיצוי זכויות

לייעץ ולהכווין בנושאי תעסוקה, חובות, מילוי טפסים, חתימה על מסמכים כשאר נדרש אישור  

לשי  ויצטרף  התוכנית  את  המפעילים  המקצוע  לאנשי  בעיקר  ייעוץ  יעניק  עם  חתימה.  חות 

 הפונים בהתאם לצורך ובצורה מרוכזת כשיש מספר פונים המבקשים מענה מקצועי ומעמיק.  

חשבון בתחום    –  רואה  ייעוץ  להעניק  מס,  ותיאום  החזרים  פטורים,  בהשגת  לסייע  יכול 

הביטוחים. גם הוא ישמש בעיקר כמשאב לאנשי המקצוע האחרים בצוות ויוזמן לפגישה עם  

 צורה מרוכזת כשיש מספר פונים המבקשים מענה מקצועי ומעמיק. הפונים לפי הצורך וב

המתנדבים יסיעו לאנשי המקצוע בזימון הפונים לשירות, במעקב אחרי    -מתנדבים ומלגאים  

יישום תהליכי מימוש זכויותיהם של הפונים ובסיוע בארגון השתלמויות והכשרות. המתנדבים  

הת למנהל  ישיר  באופן  כפופים  יהיו  קפדניים.והמלגאים  מיונים  לאחר  וייבחרו    וכנית, 

רכז  קהילה,  עו"ס  המקומית,  הרשות  בעזרת  השאר  בין  יגוייסו  והמלגאים  המתנדבים 

ורקע מקצועי   גבוהה  צעירים ואחרים. מדובר באנשים בעלי תודעת שירות  התנדבות, מרכז 

 מתאים, שיעברו חניכה והכשרה וליווי של צוות העובדים.

 

   עיקריותתוצאות 

 בינוני:   -טווח קצר

 מהפונים נמצא מענה רלוונטי או זכות שניתן לממש עבור עצמם או בני משפחתם. 60%-ל -

עובדי הרשויות המשתתפים בסדנאות מדווחים כי למדו מידע חדש ומשמעותי שישרת   50% -

 אותם מול התושבים. 

ו - המקומית  הרשות  את  שישמש  התושבים  של  עדכני  צרכים  מיפוי  קובעי  ביצוע  מול 

 המדיניות. 

הפקת חומרי ידע נגישים ומותאמים לקהלי היעד השונים )שפה, תרבות, גיל, צרכים וכו'(   -

 והפצתם. 

 טווח ארוך: 

מהפונים שקיבלו סיוע פנים אל פנים ידווחו על הגדלת ההכנסה הפנויה שלהם לאור    70% -

 מימוש זכות. 

הקשר בין התושב לרשות. בנוסף,  הן הרשויות המקומיות והן התושבים מדווחים על חיזוק   -

 הרשות המקומית תגיע לקהלים חדשים שלא היו מוכרים לה. 



 

   
 
 
 

 ________________ חתימה + חותמת המציע: 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות. ארמון ועו"ד עדי הרטל-הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב ©

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

שירותי מעטפת מקצועיים לתוכנית אזורית למימוש   02/2022מכרז מס' 
 עבור רשויות אשכול גליל מערבי זכויות

 ושירותי מחשוב לאשכול ולרשויות האשכול 

 עלייה במספר הפניות בזכות מיתוג איכותי של המיזם והפצה מפה לאוזן בקרב התושבים. -

ולוקחות חלק משמעותי בתיקצובו לטווח   - רואות חשיבות בתוכנית  הרשויות המקומיות 

 הארוך. 

 ה ברשויות בכל הנוגע לצרכי התושבים שלהן. הובלה של שינוי תפיש  -

 


