
 

 עיריית נס ציונה

 הפעלת מרכז ציוד יד שניה בנס ציונהלקול קורא לשיתוף פעולה 

 המיזם:השירותים נשוא  .1

מרכז ו הקמת מחסןללשיתוף פעולה "( מזמינה בזאת הצעות העירייהעיריית נס ציונה )להלן: "
, המיועד למשפחות )לא ביגוד( כגון מחשוב בדגש על ריהוט וציוד נלווה, חלוקה של ציוד יד שניה
 . "(המיזם" ",מרכזה" )להלן: בלבדנס ציונה מעוטות יכולת, תושבי 

 כפיפות:  .2

בעיריית  המחלקה להתנדבות שבאגף הרווחה והשירותים החברתיים ידי-המיזם ילווה ויפוקח על
 "(.מחלקת המתנדבים)להלן: " נס ציונה

 :תקופת הפעילות .3

   חודשים.  12תקופת הפעילות הינה למשך  .א
של שנה או חלק ממנה,  לעירייה נתונה האופציה להארכת תקופת הפעילות לתקופות נוספות .ב

 בכל פעם.
 נימוק כל לתת מבלי, עת בכל סיום לידי הפעילות או חלק ממנה את להביא רשאית העירייה .ג

 גוף המפעילל בכתב הודעה מתן ידי על, הביטול בגין כלשהם פיצויים בתשלום שתחויב ומבלי
 נזק בגין תביעה או/ו טענה כל תהיה לאלגוף המפעיל  כזה במקרה. מראש יום 30 שייבחר

 .סוג מכל
 

 מיזםמטרת ה .4

  .המקומית יה הנזקקתיפלטפורמה לתיווך של ריהוט וציוד יד שניה בין התורמים לאוכלוס .א
הביטחון התזונתי בקרב משפחות ובודדים באמצעות איסוף וחלוקת היעדר צמצום בעיית  .ב

 .יםמקומיומיזמים  העצמת עמותותשיתוף ומזון, תוך 

באמצעות תרומת בעיר נס ציונה  לאוכלוסיות נזקקותלסייע  ,לאפשר לציבור המעונין בכך .ג
 .היכול לשמש משפחות נזקקות ציוד ביתי משומש ותקין

 .מעורבות חברתית ועזרה הדדית בקהילה עידוד .ד

 .שמירה על קיימות ושימוש בציוד שאינו עוד בשימוש עידוד .ה

מקומיים,  יתוף עמותות ו/או מיזמיםהפעלת יוזמות נוספות שמטרתן עזרה לנזקקים תוך ש .ו
המבוסס על שימוש חוזר בציוד או פריטי לבוש כגון מיזם לתיקון מחשבים ביתיים, מיזם 

 .וכד' יחודיים שאינם לבוש סטנדרטי הנאסף בביגודיות )למשל תחפושות(
 היוזמות הנוספות יופעלו באישור מחלקת המתנדבים בלבד.

לאפשר לעמותות מקומיות ו/או מיזמים מקומיים המאושרים על ידי מחלקת המתנדבים  .ז
מזון במרכז והעוסקים בחלוקת מזון ו/או ציוד ו/או כל סיוע אחר לנזקקים, לאחסן ציוד ו/או 

 לצורך חלוקתו לנזקקים. 
 

 קהל היעד  .5

משפחות עם ילדים, משפחות חד הוריות, קשישים ובודדים נזקקים, החיים  -אוכלוסייה נזקקת
לסיוע  ו/או הזקוקים רותים החברתייםיבאגף הרווחה והש ומוכרים וקשיים כלכליים במצוקה
מחלקת החלטת פי -על, החברתייםלהמלצה של ע"וס מאגף הרווחה והשירותים בהתאם 

 .יה המוכרת באגף הרווחהיולאחר שנבדקה עדיפות מול אוכלוס והגוף המפעיל שייבחר המתנדבים

 ואופן ההפעלה המודל .6
  באגף הרווחההמחלקה להתנדבות  יפוקח וילווה על ידיהמרכז. 
 הגוף המפעיל שייבחר תפעול המרכז יתבצע באופן מלא ע"י.  
 גיוס וחלוקת ציוד ומזון יפעילו מערך של אשר גיוס מתנדבים ל יפעל  הגוף המפעיל שייבחר

 לנזקקים.
 ומזון המרכז יהווה מקום לאחסון תרומות ציוד. 

 



 אל היעד )אוכלוסיה נזקקת( לשנע את הציוד מהמרכז  , על חשבונו,ידאג הגוף המפעיל שייבחר
 (.מתנדבים)עפ"י רשימה שתועבר ממחלקת ה פי הנחיות אגף הרווחה-על

 על המתנדבים  יעדכן באופן שוטף את מחלקתבקשר רציף ו היהי הגוף המפעיל שייבחר
 וכן יעביר מידע מפורט על התכולה הקיימת במרכז. הפעילות המבוצעת

 אך , האחסון מקום לרבות להפעלת המיזם הכוללת המסגרת את תספק העירייה כי יודגש
יהיה  הנזקקות המשפחות מול והתיווך הציוד העברת ותפעול שינוע לרבות המיזם הפעלת

 .שייבחר המפעיל הגוףועל חשבון   באחריות
 

 :סודיות .7

לרשותו במסגרת הפעלת  שיגיע למידע הנוגע בכל, סודיות בשמירתמחויב  הגוף המפעיל שייבחר
 הנוגע דין כל הוראות והוא מתחייב על ומהימנות, אמינות של גבוהה רמה על שמירה וכן המיזם
 . הפרט לצנעת

 
 ביטוח: .8

בכל תקופת  שייבחר, גוף המפעילה יחזיק, דין כל פי לע גוף המפעילה מאחריות לגרוע מבלי
 ביצוע לצורך הנדרשים הביטוחים את, מוניטין ובעלת מורשית ביטוח בחברת ,הפעילות

 נשוא הקול קורא. השירותים
 

 : ימי פעילות .9

 .מחלקת המתנדביםמ לגוף המפעיל שיועברואו עפ"י הנחיות  13:00 – 10:00ה בין השעות -ימים א

 : על המציעים לעמוד בתנאים הבאים .10
 המציע הינו גוף המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיק מס ערך מוסף. .א
 אישור ניהול תקין מרשם העמותות על העמותה להיות בעלת – ככל והמציע הינו עמותה .ב

 לרבות שהוגשו לרשם העמותות, להעביר את כל המסמכיםעל העמותה   - עמותה חדשה
 .רציונאל ומטרות העמותה, מקורות מימון ויכולות טכניות לניהול והיתכנות הפעילות

פעילות ב ,2020-8201בין השנים  ,לפחותרצופות שנתיים  ניסיון מוכח שלבעלי  – יחידים .ג
 .מטרות המיזםהעונה על חברתית /קהילתית 

 
 : שימוש במבנה .11

 עירייהה של מבנההמרכז יופעל ב. 

  ,באחריות הגוף המפעיל שייבחר ועל חשבונו להכשיר את המקום לצורך הפעלת המיזם
 לרבות צביעת המבנה ופינוי הפסולת.

  לצורך זון מאחסון ציוד/היא לצורך שייבחר רשות השימוש במבנה הניתנת לגוף המפעיל
 פעילות במבנה תיעשה לא כי תחייב. הגוף המפעיל מבלבד וקיום מטרותיוהפעלת המיזם 

 .לו רשות השימוש במבנה ניתנה עבורה מהפעילות שונה

  זעזועים, ריחות, רעשים, מטרד כליגרום  ולאמבנה וסביבתו ה נקיון עלהגוף המפעיל יקפיד ,
 המידי פינויה ידי על אשפה של הצטברות כל הגוף המפעיל ידאג למנוע. במבנה ועשן זוהמה

 שמירה עניינם אשר, דין כל הוראות מרבית בקפדנות קייםוי לכך המיועדים האשפה למתקני
 במבנה. מפגעים מניעת או/ו במבנה ובסביבתו נאותים ונקיון תברואה רמת על

 הינה באחריות ועל חשבון הגוף המפעיל בלבד ובתיאום עם  פתיחת המקום והנגישות אליו
 מחלקת המתנדבים.

 

ומסמכים נוספים תכנית מוצעת להפעלת המיזם , המציעבצירוף פרופיל הצעה להגיש יש 
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