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 החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים בע"מ
 קול קורא לעמותות בתחום הספורט להשתתף בתכנית חוג לכל ילד

 
 כללי

 

"( הינה חברה עירונית המצויה בבעלות מלאה של עיריית החברהמ )להלן: ""בע ים בת וספורט פנאי לתרבות החברה .1
 "(.העירייהבת ים )להלן: "

 

"( ואשר תפעל בין התכנית)להלן:" "חוג חינם לכל ילדאת תכנית "מתעתדת, להפעיל עבור העירייה החברה  .2
 .2022יוני -ל 2021החודשים אוקטובר 

 
שיאפשר להם  שובר ג', הלומדים במוסדות החינוך העירוניים-, מקבלים תלמידים בכיתות א'במסגרת התכנית .3

 .עירייההמימון בליהנות מחוג חינם לאורך כל השנה 
 

 בתכניתבעיר לקחת חלק  בפועלות הספורטבתחום לאפשר גם לאגודות  , באמצעות החברה, מעוניינתהעירייה .4
 הצגת השובר.כנגד  הילדים להשתתף ללא עלותבהם יוכלו ולהציע חוגים 

 

 התחייבות האגודות המצטרפות לתכנית

 

לאפשר לכל ילד  "(, יידרשוהאגודהאשר יעמדו בכל תנאי הליך וזה והחברה תבחר בהן כזוכות )להלן:" האגודות .5
 .2022ועד יוני  2021מאוקטובר , החל חודשים 9השתתפות בחוג במשך  שוברשיגיע עם 

 
, אחת לחודש כנגד דרישת תשלום וכנגד קבלת מספר מהחברה ההאגוד תקבל שיגיע עם שובר כאמור ילד תמורת כל .6

מועדי התשלום ייקבעו . כולל מע"מ לחודש₪  140תמורה של  הילדים מהתכנית המשתתפים בחוג באותו החודש,
 על ידי החברה לאחר בחירת הזוכים.

 
גם אם עלות החוג באופן רגיל כלשהו וזאת  סכום נוסף תכניתב רשאיות לגבות מהילדים המשתתפים האינ ההאגוד .7

 .כולל מע"מ ₪ 140מ  הגבוה
 

ואשר משלמים סכום תכנית רשאית לשלב את הילדים בקבוצה של ילדים אחרים אשר אינם משתתפים ב ההאגוד .8
 . תכניתלקיים קבוצה נפרדת לילדי ה יצוין כי האגודה לא חייבת. כולל מע"מ ₪ 140גבוה מ 

 
ת, ככך שנדרשת תשלום בגין תלבוש בתכניתרשאית לגבות מהילדים המשתתפים  תהיה ההאמור, האגוד על אף .9

 ולא תכלול מרכיב של רווח לאגודה. תעלות התלבושות תקבע כעלות ריאלית לסוג התלבושת הנדרש כזאת.
 

 .יודגש כי החברה תפקח על האגודה ותערוך ביקורת בקשר עם שמות ומספר הילדים המשתתפים בחוג מכוח התכנית
 

לחודש יאפשר ביטול לחודש העוקב.  15בהודעה מראש. ביטול עד חוג האגודה תאפשר ביטול השתתפות של ילד ב .10
 לחודש יחייב את הילד בהשתתפות עד לסוף החודש העוקב. 15ביטול לאחר 

 
 את הפעילות בשטחה המוניציפלי של העיר בת ים.תקיים   ההאגוד .11

  
 – 2001-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אבהתאם להציג אישורים  ה תידרשהאגוד .12

 וכל אישור אחר אותו יידרשו להנפיק. , אישורי ביטוח תקפיםשל כל מדריכי/מפעילי החוגים
 

תפעל בהתאם להוראות החברה/העירייה "(, הזוכהעל ידי החברה כזוכה בהליך זה )להלן: " כל אגודה שתיבחר .13
 בקשר עם התכנית.
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זכות לקבל תשלום בגין כל ילד, לא תהא לאגודה כל זכות אחרת. בתוך כך יובהר כי אין החברה מתחייבת מלבד ה .14
  לבחור במסגרת הליך זה זוכה או זוכים והיא  רשאית לבטלו בכל שלב.

 

כמו כן החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי כל דין להוציא אגודה מהתכנית או להוציא ילד  .15
 מפעילות של אגודה והכל בהתאם לשיקול דעתה ועל פי כל דין.

 

 האגודה אחראית לקבל את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים לצורך קיום פעילותה. .16

 

 ודיני המכרזים אינו חלים עליו. הליך זה אינו מכרז .17
 

 להשתתפותתנאים 
 

בכל התנאים  הליך,אשר עומד, נכון ליום האחרון להגשת הצעות במסגרת ה אדם או תאגידרשאי להשתתף בהליך זה 
 המצטברים שלהלן:

 

 .ים-בעיר בת המציע הוא עמותה/חל"צ/מוסד ללא כוונת רווח הפועל בתחום הספורט .18

 

 )ככל שמדובר בעמותה(.  2021המציע בעל אישור ניהול תקין לשנת  .19
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה

 . 1976 –ניכוי מס במקור, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו וניהול ספרים  אישורים .20

 

 העתק של תעודת עוסק מורשה. .21
 

 תעודת הרישום של התאגיד. .22

 

 ההליך.אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב  את המציע בחתימתם על מסמכי  .23

 

 .1כנספח א' דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף  .24

 

 .2כנספח א'בנוסח המצ"ב  תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .25

 

 ציע הוא עמותה(.)ככל שהמ  2021אישור על ניהול תקין לשנת  .26
 

 .3כנספח א' תצהיר וכתב התחייבות, מאומת ע"י עו"ד בנוסח המצורף  .27

 

 .4כנספח א' בנוסח המצורף  הצהרה על היעדר קרבה משפחתית .28

 

 .5נספח א'כ בנוסח המצ"בתצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  .29
 

 דף הסבר על המציע ועל פעילותו )פרופיל(. .30
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 בירורים, הגשת ההצעה, מועדים

 

לצרף להצעה פרטים אודות ההצעה,  יצרף. המציע כנספח א'הצעת המציע תוגש באמצעות הטופס המצורף להליך זה  .31
 פירוט על ניסיונו, פרופיל, וכיו"ב.

קול קורא לעמותות בתחום הספורט להשתתף בתכנית חוג לכל " בדוא"ל אשר כותרתו תהיההמציע יגיש הצעתו  .32

 .2021/09/19וזאת עד לא יאוחר מיום  batyam.co.il-anat@tarbut" לכתובת ילד

  13/09/2021 עד ליום    batyam.co.il-anat@tarbutבדוא"ל__ענת לבנת  ללבירור פרטים בנוגע להליך ניתן לפנות  .33
 המאוחר. לכל 12:00בשעה 
 

 בחינת ההצעות

כל מי שיעמוד בתנאי הסף נושא הליך זה ויצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים יוכרז כזוכה ויהיה רשאי לקחת  .34
 חלק בתכנית.

 הוראות כלליות למשתתפים:

 הנכם מתבקשים לעיין היטב במסמך זה ולהעביר כל המסמכים הדרושים כמפורט לעיל. .35
 

עת, את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים במסמך זה, החברה רשאית לדחות, בכל  .36
 על פי שיקול דעתה המוחלט.

 

המידע המופיע במסמך זה הינו מידע כללי בלבד אשר מטרתו להעניק למציעים כמה שיותר מידע על מנת שיוכלו  .37
דע ראשוני בלבד לצורך הגשת ההצעות לתמחר ולהכין את הצעתם. המשתתפים מצהירים כי המידע הנמסר הינו מי

 והוא אינו מחייב את החברה אשר תהיה רשאית לשנותו בהתאם לשיקול דעתה.

 

 את לחייב או, כלשהו גורם כלפי החברה של כלשהי מחויבות ליצור כדי, פיו על שינקטו בפעולות או, זה בהליך אין .38
 .כלשהו גורם עם להתקשר שהיא דרך בכל החברה

 

לעצמה את הזכות לבטל הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו מכל סיבה שהיא, או לצאת בהליך החברה שומרת  .39
או דרישה כלפי החברה בהתקיים \חדש לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפים אשר הגישו הצעה לא תהיה כל טענה ו

 האמור.

 

יותר מהדרישות עלול לגרום לפסילת  על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או .40
או הפרטים \או ההמלצות ו\ההצעה. על אף האמור, החברה רשאית שלא לפסול הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם,  .41
 או מסמכים, וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה. \או המלצות ו\בלת אישורים ולרבות ק

 

יובהר כי הליך זה אינו מכרז הן מבחינת מהותו והן מבחינת היקף ההתקשרות שלו ודיני המכרזים אינם חלים עליו.  .42
 ו הצעתם.החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל מו"מ עם משתתפים בהליך שיגיש

 

 
 , מנכ"לשמעון אטיאס      

  מ"בע ים בת וספורט פנאי לתרבות החברה

mailto:anat@tarbut-batyam.co.il
mailto:anat@tarbut-batyam.co.il
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 נספח א'  
 לכבוד

 בע"מ ים-החברה לתרבות פנאי וספורט בת

 

 הצעת המציע ומידע ארגוני
 

 לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע בהליך, כדלהלן: .1
 

 _______________המציע: _____________________________________שם  .1.1
 

 _______________מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: __________________ .1.2
 

 כתובת המשרד הרשום: ____________________________________________ .1.3
 

 _סלולארי:_________________מספר טלפון קווי: __________________  טלפון  .1.4
 

 _________________מספר פקסימיליה: _______________________________ .1.5
 

 : ___________________________________E-MAIL)כתובת דואר אלקטרוני ) .1.6

 

 מיקום הפעילות___________________ .1.7

 

 תחום הפעילות_____________________ .1.8
 
 
 :   הספורטבתחום  המציע פעילות .2

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
__________________________________ 

 
____________________ ,  מס'  איש הקשר מטעמנו להליך הינו גב'/מר ______________________ .3

סלולארי: _______________  ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע להליך והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה 
   אותנו.

 
המציע מעוניין להשתתף בתכנית חוג לכל ילד בהתאם להצעתו בקול הקורא והוא מתחייב לעמוד בכל תנאי הקול  .4

                                                             הקורא.
 

 
 בכבוד  רב,                                                                                                                               

 
 
 

                                                                                        _________________________ 
 חותמת וחתימת המציע                                                                                
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 2נספח א' 
 

 
 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  

 
 

 אני הח"מ ______________ ת.ז. ____________ התפקיד אצל המציע ____________________

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 כדלקמן : 

שתתף _______________ מס' ח.פ./ע.מ._______________ שהוא הגוף המבקש להאני נותן תצהיר זה  בשם  .1

 אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.בתכנית חוג לכל ילד 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות להליך הנ"ל, מתקיים  .2

  חלופה הרלוונטית[ב יש לסמן  אחד מאלה: ]

)להלן: "חוק שוויון זכויות"(  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  -חלופה א'   

 [1לא חלות על המציע. ]

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף  -חלופה ב'  

 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  -]למציע שסימן את חלופה ב' 

 עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ  -( 1חלופה )  

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים  100המציע מעסיק  -( 2חלופה )  

 לשם קבלת הנחיות בקשר -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן. 

 

( 2במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם  -( 2לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )

 ון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. לחוק שווי 9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 

לעיל למנכ"ל  2המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  -לעיל  2למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .3

ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק  30והשירותים החברתיים, בתוך משרד העבודה הרווחה 

 .  1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 .זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .4

 

 

___________________ ___________________ 
 חתימה  תאריך
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 3נספח א' 

 התחייבות המציעתצהיר וכתב 
 לכבוד

 בע"מ ים-החברה לתרבות פנאי וספורט בת
 

 כתב התחייבות המציע הנדון:
 

אני הח"מ _____________________נושא ת.ז. ________________ ,נושא במשרת ___________________ 
את האמת וכי " (, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר המציעב_________________________________ ) להלן: "

 אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:
 

 עומד בכל תנאי ההליך לרבות בתנאי הסף.המציע  .1
 

המציע מחזיק ו/או רשאי ויכול להחזיק, ברישיונות ו/או אישורים ו/או היתרים, על שמו, המתירים את  .2
 ההתקשרות מול החברה/עירייה.

 
 

מדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות ו/או הליכים לא עמדו ולא עו .3
משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך 

 תפקוד המציע.
 

 .1976-המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .4
 

והחוזה  הליךידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי ה .5
תהא רשאית לבטל את זכייתנו בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר  החברה/והעירייה

ות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך ולא רק, להתקשר עם גורם אחר ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכ
 עקב הפרת התחייבויות זו. החברה/כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה

 

 
 

                                          _______________________________                    _____________ 
 חתימת המורשה                        חתימה  וחותמת המציע                     תאריך                                      

 

 
 
 
 

 אישור
 
 

אני הח"מ, _________________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 
להתחייב בשם ___________________________ נושא/ת  ת.ז. ___________ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת 

 המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות וההצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר  וכתב התחייבות  זה.
 
 
 

_______________ 
 דין –עורך 
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 ים או לעובדי תאגידיה העירוניים-לעובד עיריית בת הצהרה בדבר קרבה משפחתית

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: ים בע"מ-וספורט בתהחברה לתרבות פנאי 

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה  ")א( א.
אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –העירייה. לעניין זה "קרוב" 

של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות  12 הוראה זהה קיימת גם בכלל
 (.3114)י.פ. תשמ"ד עמ' 

לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין, על ידי  174סעיף  ב.
 רייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העי

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדרות דלעיל, 
 עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד עירייה.

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.   

(לפקודת העיריות, 3) א' 122פרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל וב
א' 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

 הצהרה       

פורסם על ידי החברה לתרבות פנאי וספורט אשר  בקול קוראאני הח"מ ___________________, המעונין להשתתף 
 ים, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:-ים בע"מ, חברה עירונית המצויה בבעלות מלאה של עיריית בת-בת

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .1

 ים או בין דירקטורים או חברי ועד מנהל בתאגידים עירוניים בבעלות עיריית-בין חברי מועצת עיריית בת )א(
 ים, אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.-בת

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח "קרוב"  )ב(
אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או  10כאמור לעיל חלק העולה על 

 חראי. עובד א

 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה או בתאגיד עירוני בבעלות העירייה.-אין לי  בן )ג(

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי  .2
 הצהרה לא נכונה.

 אני מתחייב להודיע לעמותה על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור. .3

 מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני  .4

 ולראיה באתי על החתום: 

 _______________    שם המציע:
 חתימה של מורשה חתימה וחותמת  המציע: _______________      תאריך: ___________
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 :1976-ציבוריים התשל"וב לחוק עסקאות גופים 2תצהיר לפי סעיף 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ________________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי 
 אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

 
אותו  קול קורא"( במסגרת המציע)"הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגיש _____________________  .1

 "(.החברה" –" ו ההליך" -בע"מ )להלן, בהתאמה  ים-החברה לתרבות פנאי וספורט בתפרסמה 

 הנני מכהן אצל המציע בתפקיד _______________________________. .2

(, לא הורשע )"החוק" 1976-למיטב ידיעתי, עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .3
כי במועד ההתקשרות חלפה  -המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות 

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 ב)א( לחוק.2לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף  .4

יטה בו, על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד עד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנס המציע או מי מבעלי השל .5
הכלכלה, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה, במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון 

 להגשת הצעות בהליך.

הצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע אשר הסמיך אותי  .6
 זו.למסור הצהרה 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 

 

            ____________________ 
 חתימה                           

 
 

 אישור
 
 

אני הח"מ, עו"ד ___________________ מרחוב _______________________מאשר בזאת כי ביום _________, 
הופיע לפני מר _________________, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' ___________, וחתם על תצהיר זה לאחר 

 שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.
 

 
 
 
 
 

                                                                 _________________ 
 עו"ד                                                                       

 
 

 


