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 קול קורא לרשויות מוניציפליות 

 ערכות פעילות לילדים ולבני נוער  חלוקת 

 גליל הבתחום   ברשויות המקומיות

 כללי  .1

על רקע משבר נגיף הקורונה,  ובהנחית המשרד "( הרשות" - הרשות לפיתוח הגליל )להלן

באמצעות חלוקת ערכות פעילות ולהקל במעט  לסייע   תלפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מבקש

 לילדים, באמצעות הרשויות המקומיות.

 

לאור העובדה שמשבר "הקורונה" הביא לעצירת מרבית הפעילות הבלתי פורמאלית וייצר 

מציאות בה ילדים ובני נוער שוהים בבתיהם ללא מסגרת חינוכית וקבוצתית כלשהי, ועל מנת 

פועלת הרשות, בהנחית המשרד, לייצר עבורם פעילות העשרה ופעילות חינוכית בתקופה זו, 

 יוקצו עבור ילדים ובני נוער לפעילות והפעלה עצמאית בבתיהם. לרכוש ערכות פעילות, ש

 

עשרות אלפי מכרז בזק פומבי לקבלת הצעות עבור רכישת  ת מפרסמת  והרשלאור האמור לעיל,  

ערכות פעילות לילדים ולבני נוער, למציעים בעלי ניסיון מוכח ותנאים נוספים, כפי שיפורט 

 ביכולתם לספק מספר רב של ערכות פעילות בזמן קצובלהלן. המכרז פונה לספקים אשר יש 

 . ומיידי

 
 הערות כלליות: 

חלוקת הערכות המיועדות תיעשה, בכפוף לאמור לקול קורא זה,  בהתאם למספר הילדים  .א

 .1-5באשכול חברתי  באוכלוסיותהזקוקים לכך בכל רשות מקומית, 

 

 נכון  אכן  אםערכות פעילות לילדים,  של  בפועל    הבאמצעות חלוק,  תינתן  עצמה  ההשתתפות .ב

 .ושוויון, אחידות סבירות של עקרונות פי על, לתתה וראוי

, העניין של נסיבותיו כל את הרשות תשקול, להשתתפות בקשה בכל ולהחליט לדון בבואה .ג

 .המבחנים של וענייני אחיד שוויוני תוך יישום

 שיידרש לפי  ככל,  מקצועיות  מידה  אמות  הפעלת  תוך,  ענייניים  יהיו  הרשות  של  שיקוליה  כל .ד

 מנומקת. תהיה הוועדה החלטת העניין. נסיבות

 

 הגדרות .2

 במבחנים אלה:

 1993 -ג, התשנ"הגלילכהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח  -"גלילה" .א

 אחת מאלה: -"רשות מקומית" .ב
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 ( עירייה.1

 ( מועצה מקומית.2

 ( מועצה אזורית.3

 

בגליל, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח רשות מקומית  - "ההשתתפות"מבקש  .ג

 .לקול קורא זהלהשתתפות בהתאם אשר הגיש/ה בקשה  ,1993 -הגליל התשנ"ג 

 ההשתתפות מטרת  .3

 קורונה. גיףחלוקת ערכות פעילות לילדים השוהים בביתם עקב משבר נ

 הזכאים להשתתפותהגופים  .4

 עפ"י חוק הרשות לפיתוח הגליל. הגלילבשטחי   הואן שמקום מושב, רשויות מקומיות

 

וזאת   מרביהערכות שיחולקו או לקבוע היקף    להגדיל את היקףהרשות רשאית להפחית או  

בהתאם לשיקולי תקציב ואפקטיביות ההשתתפות, ובתנאי ששינויים אלה לכל רשות,  

והוחלו באופן שוויוני על כל מבקשי ל ידי ועדת הכספים של הרשות אושרו מראש ע

 שעמדו בתנאי הסף לקבלתה כמפורט במבחנים אלה.ההשתתפות  

 

 נהלי הגשה, אישור ודיווח .5

לשמור העתק  מבקש ההשתתפותעל  .ליתיטבסריקה דיגוגש תת ההשתתפות בקש .א

 דרש.ינוסף שיומצא לרשות או למשרד במידה וינייר 

מורשי החתימה הסטטוטוריים של מבקש  ל ידייחתמו ע ההשתתפותבקשת  .ב

 .כן, המסמכים הכספיים יחתמו גם על ידי גזבר הרשות המקומית  . כמוההשתתפות

יע למבקשים מה היקף ערכות הפעילות שיאושר לחלוקה דהרשות לפיתוח הגליל תו .ג

להגיע למשרדי הרשות ת  והרשות המקומית מתחייב  מועד אספקת הערכות,  עבורם

, תוך הקפדה בשטחה להמציא מקום לאחסוןלפיתוח הגליל לאסוף את הערכות, 

( ימי עבודה לפחות 3ולחלק את הערכות בתוך שלושה )על הנחיות משרד הבריאות 

 ממועד אספקתן.

 לבקשה יצורפו )*(:

 המסמך מס"ד

מורשי החתימה  י"ע וחתום מלא , על צרופותיו ונספחיו הרצ"ב,סרוק בקשה טופס  .1

  .בקשה ההשתתפותמבקש  חותמת בצירוף ,הסטטוטוריים והגזבר/רו"ח

 מטעמה אשר המקומית הרשות ל"מנכ או המקומית הרשות ראש י"ע וחתום בכתב אישור  .2

 י"עפ לקבלת סיוע המקומית הרשות י"ע התאגיד מאושר כי, ההשתתפות בקשת מוגשת

 .אלה מבחנים

 הבנק. ובחשבון/ות השתתפותבמבקש  החתימה זכויות רו"ח לענייןאו  ד"עו אישור  .3
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  מועדים:

לשאלות הבהרה ניתן לפנות לסמנכ"ל הרשות חיים שולמן בדוא"ל    .1

 shulman@galil.gov.il 

   12:00בשעה  29.3.2020 עד ליום ראשון ה

יש להגיש את   12:00בשעה  1.4.2020 עד המועד סיום הגשת הקול קורא הוא   .2

 shulman@galil.gov.il באופן מקוון לדוא"ל   )נספח א' בלבד(הקול קורא 

פארק   1איסוף הערכות יהיה ממשרדי הרשות לפיתוח הגליל, רח' החרוב   .3

 ( WAZE תעשיות בר לב.  ) הרשות לפיתוח הגליל ב  

 

או מי מטעמה, לבצע ביקורת  לפיתוח הגליל יאפשר לרשות ההשתתפותככל שידרש, מבקש 

מסמך או מידע , ובכלל זה, ימסור כל נתון, קבלת ערכות הפעילותלהבטחת עמידה בתנאים ל

 .שיידרש ע"י הרשות או מי מטעמה
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 למילוי ולחתימת מורשי החתימה של הרשות טופס  -נספח א' 

  ישוב: _______________   ___________________   :ההשתתפות מבקש של המלא שם •

 דרוג סוציואקונומי: _________.   פי הלמ"ס: __________________ל מס תושבים ע •

ע"י  יאומתו)הנתונים  לפי נתוני הרשות:  ________________. 12מס' ילדים מתחת לגיל  •

 מערכת סיטיפדיה במרכז המידע והמחקר של רשות לפתוח הגליל(

___  _________תפקיד: _________________  ________________הקשר:  איש שם •

 ____________  פקס: ______________________נייד:  _______________טלפון: 

 ____________________________אלקטרוני: דואר

  צורת התאגדות )המעמד המשפטי(: ________________  מספר רישום:____________ •

  __________________________ :ההשתתפותכתובת רשומה של מבקש  •

 ___________מספר ערכות הפעילות לילדים המבוקש:   •

מבקש ההשתתפות מצהיר בזאת, בחתימתם מטה של מורשי החתימה שלו, כי ברשותו ישנם  •
 כל האישורים וההיתרים הנדרשים לפי כל דין 

להעמיד , להגיע למשרדי הרשות לפיתוח הגליל לאסוף את הערכותהרשות המקומית מתחייבת 

במועד המתאים יחד עם מספר עובדים מתאים לפריקת הערכות,  ולחלק את הערכות את מחסניה 

, תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות ( ימי עבודה לפחות ממועד אספקתן3בתוך שלושה )

 החלוקה. שבו תבוצע העדכניות לאותו יום 

כי כל  אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________, מצהירים בזאת

 ( לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנו ואמונתנו."פרטים כלליים") 1הפרטים והנתונים שנרשמו בסעיף 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: ______________ 

 :______________ חתימה

 (1מורשה חתימה )

 ____ שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: __________

 :______________חתימה 

 (2מורשה חתימה )

 

 ותמת התאגיד/הרשות: __________________      תאריך: _______________ח


