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 2019ינואר  17             
 "א שבט תשע"טי            

 

 יה"ס של החגים בבחוגים ופעילויות להפעלת  לקבלת פניותקול קורא 
 תש"פ - בשנה"ל תשע"ט ,השרון-בהודהיסודיים בבתי הספר והחופש הגדול 

 

 י חוגים,עם מפעיל 2019-2020 תש"פ - טנדרשת להתקשר בשנת הלימודים תשע"עיריית הוד השרון 

 היסודיים בבתי הספריתקיימו אשר בתיה"ס של החגים והחופש הגדול, סדנאות ופעילויות במסגרת 

אנו מזמינים לפיכך,  ."החופש הגדולביה"ס של "במהלך ו )חנוכה ופסח( החגים בי העיר במהלךברח

לויות בבתי להפעיל חוגים, סדנאות ופעי גופים ויחידים, המוכרים ע"י משרד החינוך, שמעוניינים

 והכל כמפורט להלן: כאמור, להגיש לעירייה בקשות להפעלות  הספר ברחבי העיר
 

 הבקשותלהגשת  תנאים

החוגים, הסדנאות והפעילויות יהיו בנושאים הבאים: אומנויות, מדעים, חשיבה, טכנולוגיה,  .1

וחוגים  ותלהציע הפעלות, סדנארשאים המפעילים , אולם טיסנאות, ג'אגלינג וקוסמותמשחקים, 

 ג'.-א'תלמידי כיתות מתאימים להבנושאים ייחודים נוספים 

פעלת חוגים, פעילויות וסדנאות לגיל בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהיהיו  מדריכים בפעילויותה .2

 .הרך בתחום אותו הם מציעים

 הסמכה או תואר אקדמאי בתחום הפעילות.בעלי תעודת הדרכה/ המדריכים בפעילות יהיו .3

 .וכו' סים"ילים יציגו המלצה/המלצות ממנהלי מוסדות חינוך/מתנהמפע .4

 אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל.    בפעילויות יהיו בעלי המדריכים  .5

 :מחיר לשעת הפעלה .6

 כולל מע"מ., ₪ 200 - מקסימלי, מחיר ₪ 100לשעת הפעלה מינימלי מחיר       

 

מפעילים תילקח בחשבון גם הצעת המחיר של כי במסגרת שיקולי העירייה לבחירת ה ,יובהר

 המציע.
 

 הבקשותמסמכים נדרשים להגשת 

 מסמך זה חתום בכל עמוד וכן את הטופס הנלווה לו מלא וחתום כנדרש. .1

ערכות הניתנים מידע על חומרים/ ,על החוג ומפעיליו הכולל ניסיון בהדרכה, תוכן החוגבכתב מידע  .2

 ללומדים בחוג.

תעודת הדרכה/הסכמה או תואר אקדמי  -וגים, כולל תעודות מתאימות קו"ח של המדריכים בח .3

 .בתחום הפעילות
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 פעילות.מתנ"סים בהם הפעילו את ה ך ו/אוהמלצות ממנהלי מוסדות חינו .4

 מוכרים ע"י משרד החינוך.מפעיל  הפונה הינואישור על כך, כי  .5

 .מי על ביטוח כעצמאי(יש לצרף אישור מביטול לאו -/ פטור )עוסק פטור  תעודת עוסק מורשה .6

 .וניכוי מס במקור אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק .7

 יהיו בעלי הביטוחים והאישורים המתאימים להפעלת החוג. הפונים .8

 והמדריכים מטעמם ידרשו להציג אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל.  הפונים .9

 . המצ"ביחתמו על הסכם ההתקשרות  הפונים .10

 

ית שלא לבחון כלל בקשה אליה לא צורפו כל המסמכים והאישורים הנדרשים העירייה רשא

 כמפורט לעיל.

 
 

 הבקשותהגשת 

במעטפה לתיבת הקול קורא יש להגיש על גבי טופס בקשה  החוגים כאמוראת הבקשות להפעלת  .1

 1902.41. לא יאוחר מיוםוזאת השרון ,  הוד , 1קומה  14רחוב הבנים שבמשרד מחלקת הצהרונים 

 .12:00בשעה 

קול קורא "יש לציין על גבי המעטפה:  .האינטרנט העירוני להוריד מאתרטופסי בקשה ניתן  .2

 ".ת הספר של החגים והחופש הגדוליבחוגים בלהפעלת 

אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של עיריית הוד השרון כלפי גורם  .3

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

וכן לבטל  ה להבהרות או לקבלת פרטים נוספיםהעירייה תהיה רשאית לפנות למפעילים בבקש .4

  הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.

: , בכתובתרני חבוטגב' לל , בכתב בלבד, באמצעות הדוא"שאלות ניתן לפנותלבירורים/ .5

hasharon.muni.il-iranh@hod. 
 

 

 יםאופן בחירת המפעיל

 בדיקת המסמכים והתאמתם לדרישות העירייה. .1

ובהשתתפות מנהלת  , מנהלת תכנית ניצניםהצהרונים מח'מנהלת  העירייה תקים ועדה בראשות .2

 .החינוך חשבת אגףו יסודיהמחלקת החינוך 

ציגו את התרשמות בכדי שי הפונים שיעמדו בתנאים למפגשהיה רשאית לזמן את ועדה תהו .3

 בפני הוועדה. שלהםתכנית העבודה הצעתם ואת 

mailto:iranh@hod-hasharon.muni.il
mailto:iranh@hod-hasharon.muni.il
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 פי שקול דעתה ובין היתר בהתאם להתרשמותה ממקצועיות-על את המפעיליםהוועדה תבחר  .4

התאמת הפעילות אותה הוא מציע לדרישות ו יוהמלצותניסיון קודם של העירייה,  ,וניסיון הפונה

 .ייההעיר
 

 שונותכללי ו

לו העירייה ובית הספר יעמידו לרשות המפעיל את חדרי בית הספר בהתאם לתנאי ההסכם ואי .1

 וההפעלה. המפעיל בלבד יהיו אחראי לציוד

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

ההודעה ו/או המסמך , כאשר סמו באתר העירוניהמבקשים. השינויים והתיקונים כאמור יתפר

 המעודכנים ביותר שתפיץ העירייה, הם שיחייבו את העירייה בלבד.

רק תשובות  ,פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא-ינתנו בעליכל הסבר, פרשנות או תשובה ש .3

 תחייבנה את העירייה.  -בכתב 

בהתאם להוראות מסמך זה , אולם במקרים יובהר, כי ככלל, העירייה תתקשר עם מפעיל אך ורק  .4

חריגים בלבד ובהתאם לצרכי העירייה, תהיה רשאית העירייה לבחון צירופם של מפעילי חוגים 

נוספים כאמור ייעשה  יםהגשת הבקשות. צירוף מפעילהאחרון למועד הנוספים וזאת גם לאחר 

במידת הצורך ובתנאי כי  מנימוקים מיוחדים בלבד, שידונו בוועדת חריגים שתקיים העירייה

 אותם המפעילים יעמדו בכל התנאים המפורטים במסמך זה. 

 כל הכתוב במסמך זה בלשון זכר מופנה לשני המינים והינו למען הנוחות בלבד. .5

 
 
 

 בברכה,
 

 רני חבוט
  מנהלת מחלקת צהרונים

  עיריית הוד השרון


