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 הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף 
 להפעלת מרכז לזכויות חברתיות ברהט )מז"ח( 

 
מתכבד רהט  ]ע"ר[    תעיריית  ספיר  האקדמית  המכללה  עם  להתקשר  בכוונתה  כי  להודיע  בזאת 

 .  "(מז"ח"  )להלן: בהסכם להפעלת מרכז לזכויות חברתיות ברהט
 
 תיאור המיזם המשותף .1
 

ידי  - שאמור לפעול בעיר רהט, הנו חלק מרשת של מרכזי זכויות המופעלים על המז"ח  .1.1
"( באזור הדרום, הפועלים על בסיס  מכללת ספיר" המכללה האקדמית "ספיר" )להלן:

 המודל של עבודה קהילתית מבוססת זכויות. 
 

קהילות   .1.2 והעצמת  שופתות  בניית  כדי  תוך  חברתיות,  זכויות  לקדם  שואף  המז"ח 
 מוחלשות.  

 
המז"ח יקדם אזרחות פעילה, מכשיר ומקדם תושבים כפעילים חברתיים המקדמים  .1.3

 את זכויות התושבים, הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקהילתית. 
 

המז"ח יופעל על בסיס יומי, למתן סיוע וייעוץ לתושבי העיר. בנוסף, המז"ח יארגן   .1.4
שאי זכויות חברתיות מעת לעת ערבי ידע ו/או סדנאות לתושבים ופעילים חברתיים בנו

 ודרכי המיצוי שלהן.  
 

של   .1.5 לתקופה  הנה  ל   12ההתקשרות  פעם  בכל  להארכתה  אופציה  עם   12  -חודשים 
חודשים במצטבר. הארכת תקופת    48חודשים נוספים עד לתקופה מקסימאלית של  

 ההתקשרות מותנית בקיומו של תקציב מאושר להמשך ביצוע הפעילות.  
 

זאת   ,₪ )מאה אלף(  100,000ות המיזם המשותף סכום של  המפעיל יידרש להעמיד לרש  .1.6
לשנת פעילות מלאה. סכום זה ישמש למימון הכשרת עובדים ותשלום שכרם, והפעלת  

 מתנדבים. 
 

₪, בכפוף לקבלת אישור    230,000העירייה תעמיד לרשום המיזם המשותף סכום של   .1.7
הפנים בעלויות  ממשרד  תישא  העירייה  לפעילות.  ישמש  אשר  ייעודי  מבנה  וכן,   ,

נכון למועד פרסום הודעה זו, תקציב העירייה טרם הכרוכות בהפעלת המבנה כאמור. 
 . , וככל שלא יאושר, המיזם לא יבוצעאושר סופית

 
מס'   .1.8 ממשלה  החלטת  מכוח  מתוקצבת  העירייה  כפופה    2397פעילות  היא  כן,  ועל 

 פנים ו/או חברת מטעמו. לאישור משרד ה
 

ככל שלא יוגשו בקשות בהתאם למפורט להודעה זו, העירייה תחתום עם מכללת ספיר   .1.9
 ידי היועץ המשפטי של העירייה.  - על הסכם הפעלה, בנוסח שיאושר על

 
 קריטריונים להגשת בקשות נגדיות .2
 

 על המבקש להיות תושב ישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל.   .2.1
 

ללא   .2.2 כמוסד  מוכר  להיות  ובעל אישורעל המבקש  )מלכ"ר(,  רווח  ניהול תקין    כוונת 
 .  2020לשנת 

 
 על המבקר להיות בעל כל האישורים כדין מרשות המיסים.  .2.3
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על המבקש להתחייב להעמיד לרשות המיזם המשותף מימון עצמי מטעמו בסכום של   .2.4
אלף( ₪    100,000 מגובה  ל )מאה  תהיה  כאמור  התחייבות  הקרובה.  הפעילות  שנת 

המבקש לפיו, יש ביכולתו הכספית להעמיד את המימון  במכתב של רואה החשבון של
 המבקש.    ובצירוף אסמכתאות נוספות המעידות על יכולתו של   הנדרש למיזם המשותף 

 
(  2017יולי    1שנים )לכל הפחות, מלפני   (3על המבקש להיות בעל ניסיון מוכח של שלוש ) .2.5

ישור של נציג  בהפעלת מרכז זכויות חברתיות עבור רשות מקומית. על המבקש לצרף א 
 מוסמך מטעם הרשות המקומית, המוכיח את עמידתו של המבקש בדרישה זו.  

 
המבוצעת   לפעילות  להתייחס  המקומית  הרשות  נציג  על  כאמור,  אישור  במסגרת 

כגון: לנושאים  דגש  מתן  תוך  ברשות  המופעל  לזכויות   במרכז  הנוגע  מידע  ריכוז 
לפעילות המרכז )כגון: דיור ציבורי, שכירות,  התושבים בכל תחומי החיים הרלבנטיים  

הבריאות   בתחום  זכויות  מיצוי  לאומי,  וביטוח  סוציאליות  זכויות  מצוי  תעסוקה, 
הפנייה לגורמי    ואיכות חיים, פעילות קהילתית(, מתן מענה לתושב בתחומים השונים,

ף פעולה  חוץ, מתן מידע לתושב אודות מיצוי זכויותיו החברתיות, ריכוז ומידע ושיתו
 עם העובדים הסוציאליים של מחלקת הרווחה ברשות.  

 
 הוראות כלליות  .3
 

כל גורם העומד בתנאים המפורטים לעיל, רשאי להגיש בקשה מטעמו, זאת עד ולא   .3.1
לתיבת המכרזים המצויה במשרדו  ישירות    13:00:  שעה  2020ספטמבר    8יאוחר מיום  

בדרך של מזכיר עיריית רהט בקומת הכניסה לשל בניין עיריית רהט. בקשה שתוגש  
 .  . ולא תיבדק לא תתקבל  ,באיחורשונה או 

 
את הבקשה יש להגיש במעטפה סגורה ואטומה, לא מזוהה )למעט ציון השם "מיזם   .3.2

יל. בנוסף, מרכז זכויות חברתיות"( ולצרף את כל האסמכתאות הנדרשות לע  –משותף  
על המבקש לצרף לבקשה שלהם, פרופיל מפורט של המציע, המתאר את פעילותו ואת  

 בעלי התפקידים העיקריים הפועלים מטעמו.  
 

רהט,   .3.3 עיריית  של  המשפטית  ללשכה  להפנות  ניתן  להבהרות  בקשה  ו/או  שאלות 
שעה:   2020ספטמבר    2(, זאת עד ליום  ahat.muni.illegal@rבאמצעות דוא"ל בלבד )

רשאית  14:00 והיא תהיה  לה,  יוגשו  אשר  לפניות  אינה מתחייבת להשיב  העירייה   .
לשונית    .www.rahat.muni.il )   לפרסם את השאלות ו/או המענה להן, באתר העירייה

   "מסד נתונים"(. 
 

.  העירייה תהיה רשאית לשנות את תנאי הודעה זו ו/או לוחות הזמנים הקבועים בה .3.4
 .  הודעות כאמור יפורסמו 

 
כל ההוצאות הכרוכות בהגשת בקשה כאמור לעיל, יחולו על המבקש בלבד והוא לא   .3.5

 יהיה זכאי לכל החזר הוצאה כאמור. 
 

באמור בניהולו של הליך זה כדי להוות הצעה כלשהי למען הסר ספק, מובהר כי אין   .3.6
ו/או כדי להוות הזמנות כלשהי להציע הצעות   להציע הצעות להתקשר עם העירייה 
כלשהו   גורם  עם  העירייה להתקשר  כלשהי מצד  להוות התחייבות  כדי  ו/או  כאמור 

י  , ובמידת הצורך, העירייה  תהיה רשאית לנקוט בהליך מכרז להפעלת המיזם המשותף
 לשם בחירה בזוכה להפעלת המיזם המשותף. 

 
במקרה ולא יוגשו בקשות עד למועד הנקוב לעיל, העירייה תהיה רשאית להתקשר עם   .3.7

 מכללת ספיר בהתאם לאמור לעיל. . 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 פאיז אבו סהיבאן 
 ראש עיריית רהט 
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