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קול קורא להפעלת תוכנית לקליטת עליה במועצה
נא לשים לב!!! מועד אחרון להגשה יום ראשון ה 4/3/2018 -בשעה .14:00
המועצה האזורית שומרון (להלן" :המועצה") מודיעה בזאת ,כי בכוונתה להתקשר עם עמותת
קליטת קהילות ישראל (להלן" :העמותה") ,לשם הפעלת תכנית לקליטת עליה במועצה.
א .כללי
 .1התוכנית לקליטת עליה במועצה ,המופעלת בימים אלו על ידי העמותה ,עוסקת בקליטת
עולים תוך שימת דגש והתמחות בקליטת עליה מצרפת ,וקליטת העולים ברחבי המועצה
(להלן" :התוכנית").
 .2התוכנית נבנתה על ידי המועצה בשיתוף העמותה וכוללת בין היתר את הפעילויות והשירותים
אשר מוענקים למועצה במסגרת התוכנית:
 .2.1שיווק עליה ליישובים בשומרון בצרפת.
 .2.2איתור משפחות מועמדות.
 .2.2מיון המשפחות והכנתם לסיור לימודי ביישובי השומרון.
 .2.2ב יצוע סמינריוני הכנה לקראת העלייה בשיתוף המועצה וכן סיור לימודי ביישובי
השומרון.
 .2.2ליווי המשפחות בכל שלבי ההכנה לקראת עליה.
 .2.2ליווי המשפחות במהלך השנתיים הראשונות של קליטתם ביישובי השומרון יחד עם
הגורמים הנוספים והשותפים האחרים.
 .2.2טיפול במשפחות מול מוסדות ממשלתיים ומוסדות קליטה יחד עם השותפים האחרים.
 .2.2העסקת מלווה רוחני ליווי רוחני ,שיעורי תורה וחיזוק לכלל הגילאים
 .2.2ליווי רוחני ונפשי לאוכלוסיית הנשים לפחות  20מפגשים בשנה
 .2.10ביצוע פעילויות תרבות לעולים בדגש על תקופות החגים ( 12אש"ח תקציב)
 .2.11ביצוע טיולים ברחבי השנה בדגש על הכרת הארץ
 .2.12העסקת מורה מגשרת בשת"פ אגף חינוך במועצה
 .2.12הפעלת מועדונית לילדי העולים בשנה הראשונה
 .2בכוונת המועצה להעמיד לטובת התוכנית סך כולל וסופי של ( ₪ 220,000כולל מע"מ כדין)
בכל שנת כספים ,והכל בכפוף לאישור תקציב התוכנית כדין מידי שנה על ידי המועצה.
 .2מימון העמותה לצורך הוצאת התוכנית אל הפועל יעמוד על סך של ( ₪ 220,000כולל מע"מ
כדין) הכולל הפעלת התוכנית בכל שנת כספים.
 .2בסך הכל ,ההיקף התקציבי השנתי המתוכנן של התוכנית צפוי לעמוד על סך של ₪ 1,200,000
בשנה לקיום כלל הפעולות כמפורט בסעיף  2לעיל.
 .2תקופת ההתקשרות הינה לפרק זמן של כ 2 -חודשים ,מיום  11.2.2012או מיום חתימת
ההסכם ועד ליום .20.2.2012
 .2לרשות המועצה תעמוד אופציה להארכת ההסכם בתנאים זהים ל 2-שנים נוספות ,שנה אחת
בכל פעם ,בכפוף לאישור כל הגורמים הרלוונטיים במועצה.
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המועצה האזורית שומרון מזמינה בזאת כל עמותה בישראל ,הרשומה במרשם העמותות המתנהל
ע"פ דין כעמותה מוכרת ורשמית במדינת ישראל או כמלכ"ר ,בעלת ניסיון של  2שנים לפחות,
בהפעלת תכנית לקליטת עליה ,לרבות ובדגש על נסיון בכל התחומים המפורטים בסעיף  2לעיל,
המעוניינת להשתתף ותתחייב לכל האמור לעיל ולהלן ותציע תוספת לסכום ההיקף התקציבי
השנתי המתוכנן של התוכנית ,כך שהיקף המשתתפים בתכונית יגדל -מוזמנת להגיש הצעה.
במידה ותתקבל הצעה נוספת ,ינוהל מו"מ בין הגופים להגדלת סכום התכנית הכולל.
ב .קריטריונים להגשת הצעות
 .1אין בבקשה זו הגדרה לארכיטקטורת הפתרון או לתפיסת ההפעלה המבוקשת .כל ההצעות
תבחנה באופן ענייני והמועצה אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהמציעים.
 .2על הגוף המציע לעמוד בקריטריונים להשתתפות במיזם שלהלן:
 .2.1על הגוף המציע להיות מוכר כמלכ"ר [מוסד ללא כוונת רווח].
 .2.2על הגוף המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת .2012
 .2.2על הגוף המציע לצרף התחייבות להשתתף במימון התוכנית לאורך כל תקופת
ההתקשרות בסכום הגבוה מ .₪220,000 -המימון יהיה באמצעות גיוס תרומות בגובה
סכום המימון המוצע לשנה או לחילופין באמצעות הון עצמי בסכום זהה.
 .2.2על הגוף המציע להעמיד לרשות התוכנית בעלי תפקידים במספר מתאים ובהכשרה
המקצועית המתאימים לניהול וביצוע התוכנית וכן עובדים אחרים במידת הצורך .שכר
העובדים ישולם ע"י הגוף המציע ולא ע"י המועצה.
 .2.2המציע הינו בעל ניסיון של  2שנים רצופות בהפעלת תכנית לקליטת עליה ,לרבות ובדגש
על ניסיון בכל התחומים המפורטים בסעיף  2לפרק א' לעיל.
 .2.2צירוף אישור משטרה ,לבעל השליטה במציע ,בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני
מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,2001-על תקנותיו ולאחר חתימת החוזה ,אישור לכל
אחד מהעובדים.
 .2ההצעה תכיל אסמכתאות ופירוט כמפורט להלן:
 .2.1מסמך הצעה ובו הצעת המציע בפן הכספי תוך פירוט כח האדם המיועד לקיום וניהול
התוכנית ע"י המציע.
 .2.2תכנית מפורטת בדבר אופן ביצוע והפעלת התוכנית.
 .2.2אסמכתאות ליכולות גיוס התרומה המוצעת או אסמכתאות לקיומו של הון עצמי המוצע
לטובת התוכנית.
 .2.2פירוט מספר שנות הניסיון שיש למציע ,תוך ציון מקומות ההפעלה ,שנות ההפעלה וכן
פרטי ממליצים במקומות ההפעלה (שם מלא וטלפון נייד).
 .2מובהר ,כי פניה זו ממוענת לכלל המוסדות והגופים אשר עומדים בתנאים ובדרישות לעיל
ולהלן ,וכי ההצעות יובאו בפני ועדת המכרזים להחלטתה .הצעה שתהא טובה יותר ,גם ביחס
לתנאי ההתקשרות מול עמותת קליטת קהילות ישראל ,תאושר בכפוף לחתימה על הסכם
התקשרות ובכפוף לניהול מו"מ בין כל הגופים המשתתפים טרם ההכרזה הסופית.
 .2אין בפרסום הצעה זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של המועצה או מי
מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהם.
 .2כל ההצעות בתגובה לבקשה זו ,הן באחריות הבלעדית של המגיש.
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את ההצעות ניתן להגיש עד ליום ראשון ה 2/2/2012 -עד השעה  12:00במשרדי מחלקת
התקשרויות ומכרזים במועצה ,א.ת .ברקן.
ניתן לעיין מסמכי ההליך באתר האינטרנט של המועצה בכתובת.www.shomron.org.il :
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת התקשרויות ומכרזים בדוא"לlibig@shomron.org.il :
 ,זאת עד ליום שני ה 22/2/2012 -בשעה .12:00
על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל כשהם
חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו.
עוד מובהר ,כי אין בפניה זו כדי להטיל על המועצה כל חובה שהיא ,ובכלל זאת התחייבות
ו/או מצג כלשהוא של המועצה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך לפנייה זו.
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו
בקשר למענה לפנייה זו.

בברכה
יוסי דגן
ראש המועצה

