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 השרון-בהוד לאזרחים וותיקים תנועה המותאמים חוגיקול קורא להגשת הצעות ל

, לאזרחים וותיקיםמותאמים התנועה  חוגיעם מפעילי  להתקשר מבקשתעיריית הוד השרון 

 עברתהבעלי ניסיון ב מינים גופים ויחידיםאנו מזלפיכך ו ,בעיר יה שוניםבמבני עירי שיתקיימו

 , והכל כמפורט להלן:להגיש לעירייה בקשות כאמורת יופעילו

 

 :להגשת בקשה תנאים

מותאמות לאזרחים השל שנתיים לפחות בהעברת פעילויות תנועה בעלי ניסיון יהיו הפונים  .1

 וותיקים.

 .פעילותהאו תואר אקדמאי בתחום ו/הסמכה בעלי תעודת הדרכה/ יהיו םפוניה .2

המעידות על ניסיונם בהעברת פעילויות תנועה המותאמות  ,קודמות הפונים יהיו בעלי המלצות .3

 לאזרחים ותיקים.

 

 מסמכים נדרשים להגשת בקשה:

העברת פרטים בדבר ניסיון קודם בכולל ם, מפעיליעל הו המוצעתפעילות העל מפורט מידע  .1

 .לאזרחים ותיקים תנועהפעילויות 

 .תנועההפעילויות קו"ח של המדריכים ב .2

 .ה או תואר אקדמי בתחום הפעילותתעודת הדרכה/הסמכ -ימות תעודות מתא .3

ואישורים נוספים, המעידות על ניסיון עבודה של שנתיים לפחות בתחום  המלצה/המלצות .4

 פעילויות תנועה המותאמות לאזרחים ותיקים.

לאומי על  חיש לצרף אישור מביטו -/ פטור )עוסק פטור  תעודת עוסק מורשההמפעילים יהיו בעלי  .5

 .ביטוח כעצמאי(

 .אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוקהמפעילים יהיו בעלי  .6

 .וי מס במקורכניהמפעילים יהיו בעלי אישור על  .7

 המפעילים יהיו בעלי הביטוחים והאישורים המתאימים להפעלת החוג. .8

  בנוסח במקובל בעירייה.המפעילים יחתמו על הסכם ההתקשרות  .9
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 הגשת בקשות

במעטפה יש להגיש  כאמור פעילויות תנועה מותאמות לאזרחים וותיקיםהפעלת את הבקשות ל .1

המכרזים שבמחלקת חוזים ומכרזים בעירייה, תיבת סגורה ובה כל המסמכים המפורטים לעיל, ב

יש  . 13:00בשעה   15/7/2018ם לא יאוחר מיו בהוד השרון, (2)קומה  28ברחוב יהושע בן גמלא 

 לאזרחים וותיקים". פעילויות תנועה מותאמותל קורא להפעלת קו" לציין על גבי המעטפה

אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם  .2

 כלשהו או לחייב את העירייה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.

העירייה תהיה רשאית לפנות למפעילים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים. וכן לבטל  .3

  הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.

דוא"ל , בכתב בלבד, באמצעות השירות לאזרח הוותיקלניתן לפנות  לשאלות והבהרות .4

   hasharon.muni.il-hadase@hodלכתובת:

                                                                                                                     

 אופן בחירת המפעיל:

 המסמכים והתאמתם לדרישות העירייה.העירייה תבדוק את  .1

 נציגה נוספת שלובהשתתפות  רות לאזרח הוותיקראש צוות השי העירייה תקים ועדה בראשות .2

 בעירייה. מנהל חוזים ומכרזיםשל ו רווחהה אגף

ציגו את התרשמות בכדי שי היה רשאית לזמן את הפונים שיעמדו בתנאים למפגשועדה תהו .3

 בפני הוועדה. שלהםתכנית העבודה הצעתם ואת 

 ם להתרשמותה ממקצועיותפי שקול דעתה ובין היתר בהתא-על את המפעיליםהוועדה תבחר  .4

וכן מחיר הפעילות  התאמת הפעילות אותה הוא מציע לדרישות העירייהו יוהמלצות ,וניסיון הפונה

 .והתאמתו לצרכי העירייה

mailto:hadase@hod-hasharon.muni.il
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 שונות:

בהתאם לתנאי ההסכם ואילו המפעיל בלבד יהיו  מבניהלרשות המפעיל את תעמיד העירייה  .1

 אחראי לציוד וההפעלה.

, ביוזמתה או בתשובה לשאלות ה"קול קורא"ס שינויים ותיקונים במסמכי העירייה רשאית להכני .2

ההודעה ו/או המסמך . המבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפרסמו באתר העירוני

 המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד.

רק תשובות  ,ל תוקף שהואפה, אין ולא יהיה להם כ-נתנו בעליכל הסבר, פרשנות או תשובה שי .3

 תחייבנה את העירייה.  -בכתב 

 כל הכתוב בלשון זכר פונה לשני המינים ולהיפך. .4

דקות(  45לשעת הדרכה אקדמית )בת הפעילות עלות  דקות. 45משך כל פעילות תנועה יעמוד על  .5

אישור יום ממועד  30)כולל מע"מ(. תשלום יתבצע בתנאי שוטף + ₪  200תעמד על מקסימום של 

 כל חשבון ע"י העירייה.

 

 

 

 

 בברכה,

 עו"ס ,הדס אפרתי

  ראש צוות השירות לאזרח הוותיק


