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 הוד השרוןרחבי מערך תומך גן בגני ילדים ב - ושוה"ם ת מעג"ןותכניהצעות להפעלת  פניה לקבלת

 

 כללי .1

הש .1.1 הוד רוןעיריית מעוניינת ולהזמין נשות ההתפתחות מתחומי מקצוע אנשי הרך תקשורת,-לגיל קלינאיות

להשתלבבגנילהגישלעירייהבקשות-"(ספקי השירות)להלן:"גיותמעצבותהתנהגותופסיכולו,מרפאותבעיסוק

.העיר

יש .1.2 המעג"ןרותי תחומי-ותםמשמעמערך ילדיםהמתקשיםבתפקודםבמסגרותהתערבותמערכתיתרב תעבור

.החינוךהקדםיסודי

תקשרעםספקיייהלהמיועדלאפשרלעירלצורךיצירתמאגרהירייהתהיהרשאיתלרשוםאתהפניותיובהר,כיהע .1.3

בהתאםלחוזרמנכ"למשרדהפניםוהעיריותמכרזים(לתקנות8)3בהתאםלאמורבתקנה,ביןהיתרגםהשירות

 נוהלהתקשרויותלביצועעבודהמקצועיתהדורשתידעומומחיות.-8/16מס'

בפרסוםהליךזהובפתיחתהמאגר .1.1 אין כי שייפתח,יודגש, ככל למנועמהעיריי, הלבצעהתקשרויותבפטורבכדי

(לתקנותובכפוףלהוראותכלדין.8)3ממכרזשלאבהתאםלתקנה

להנחיותמשרדהפניםולצרכיהואהמאגרככלשייפתח .1.1 יפורסםבאתרהעירייהויעודכןמעתלעתבהתאםלדין,

לכך ובהתאם למאגר, לרישום קריטריונים להוסיף ו/או לשנות הזכות תהא לעירייה ממציעיםהעירייה. לבקש

רשומיםלהגישאתמסמכיהםשובלאישור.

איןבהליךזהבכדילגרועמסמכותהעירייהלבצעהליךמכרזיאואחרלקבלתהצעותבתחומיםנשואכןנעדכן,כי .1.6

ההליךוזאתללאמתןהודעהמוקדמתלגורמיםאלוואחרים,והכלבהתאםלהוראותכלדין.

התקשרות עם העירייה, נכון למועד פרסום הליך זה, נדרשים להגיש בקשה לפי  יודגש, כי גם ספקי שירות להם .1.1

 הוראות הליך זה, ככל שיש ברצונם להמשיך וליתן שירותים לעירייה.

מסמכיהליךזהובהתאםלכליתרמסמכיותנאיההליך.ברטוההתקשרותתהיהבהתאםלמפ .1.8

והכלבהתאםלשיקוליהוצרכיהבהיקףכלשהו,אובכלל,הפרוייקטיםיובהר,כיאיןהעירייהמתחייבתעלהפעלת .1.9

ותקציבמאושר.

הפונים,עודיובהר,כיהעירייהתרשוםאתכלהפוניםאשריעמדובתנאים,אךאיןהיאמתחייבתלהתקשרעםכל .1.10

כאלארקבהתאםלצורךהקייםכיום,אושיהיהבעתיד, צרכיהותקציבמאושרועפ"י לוהכללפישיקולדעתה,

דין.



 עבודהה תיאור .2

קשיים .2.1 בין כליםלהבחנה מתן תוך עבודה דרכי בהתאמת והדרכתו הילדים בגני והדרכתו הצוותהחינוכי ליווי

 .זמנייםלביןליקוייםהתפתחותיים)תצפיתשיטתית(

)באמצעו .2.2 הצורך במידת הפנייה גנית, תוך התערבות תכנון מתקשים, ילדים ואיתור לגורמזיהוי ההורים( יםת

 ומעקבאחרהתקדמותם.מומחיםבקהילה,

 הדרכתהצוותיםהחינוכייםלגבידרכיתקשורתושיתוףהוריםלילדיםבעליצרכיםייחודיים. .2.3



 עיריית הוד השרון      

 אגף החינוך       

  2שלוחה  09-7759630  טלפון:                 

  09-7759611פקס:       

 

  

 

 היידועדרךשיתוףבקבלתהחלטותוהדרכהלעבודהביתית.תמיכהוסיועלהוריםבכלשלבההתערבות,משלב .2.1

 תהמתקיימתבמודליםשונים.עבודהישירהעםהוריהילדיםבמסגרותהחינוכיו .2.1

העשרה(,ובנייתדפוסשלשיתוףפעולהעימםלהנגשת–יצירתקשרעםשירותיםבקהילה)בריאות,רווחה,פנאי .2.6

 השירותלילדיםומשפחותיהם.

 מעקבוהערכה.ביצוע .2.1

פעילויותחוץביצועהדרכהתוךגניתפרטנית)לצוותהחינוכיוההורים(,במקביללהדרכהקבוצתיתוהשתלמויותכ .2.8

גניות.

.עבודהעפ"יתיקכליםתומכיםלתכנית,ובכליתצפיתמבטים .2.9

 

 תנאי ההתקשרות .3

 ההתקשרותעםספקיהשירותהשוניםתהיהכמפורטלהלן:

שעותשבועיותתמורת20-היקףשלכ-(בתחוםאחתכיוםנדרשתהתקשרותעםספק/יתשירות)תהתנהגותה/מנח .3.1

 למע"מ.לשעתעבודה,כול₪180

לשעותשבועיות8-היקףשלכ-(ספקי/ותשירותבתחום2כיוםנדרשתהתקשרותעם)יתקלינית/פסיכולוג .3.2 כל,

 לשעתעבודה,כוללמע"מ.₪180תמורתהשירות,אחדמנותני

שעותשבועיותתמורת1.1-היקףשלכ-)כיוםנדרשתהתקשרותעםספק/יתשירותאחתבתחום(מרפאהבעיסוק .3.3

 כוללמע"מ.לאלשעתעבודה,₪120

יבוצערישוםלמאגרעלמנתשניתןיהיהלהתקשרמכוחובעתיד,ככלשיידרש,אךאיןצורך-יתתקשורת/קלינא .3.1

 בהתקשרותבשלבזה.

יובהר,כיכלספקשירותשיעמודבתנאיםיירשם,אךהעירייהתתקשרעםהספקהמתאיםביותרלצרכיהבהתאם .3.1

 תהארשאיתגםלבצעהליךביןמספרספקיםמתאימיםוהכללפישיקולדעתהבלבד.לשיקוליהבלבדו

יובהר כי על אף האמור לעיל, אין העירייה מתחייבת על התקשרות בהיקף כלשהו, או בכלל, והיא יכולה עוד  .3.6

 .להקטין, או להגדיל, או לבטל את השירותים או היקפם והכל לפי שיקוליה, צרכיה ותקציב מאושר בלבד

 

 מצורפים למסמך זהנספחים ה .4

 נספחא';-רישוםוהגשתמועמדותטופס .1.1

 נספחב';-נוסחהסכםההתקשרות .1.2

 ';גנספח-תצהירעלהיעדרניגודעניינים .1.3

 

 ת התנהגות/חתמנ -להגשת הבקשה  תנאים .5

 בעל/תתוארבחינוךעםהתמחותבגילהרך.המציעהינו .1.1

 התנהגות.המציעהינובעל/תתעודתהסמכהבניתוח .1.2

 גילהרך.כמנתח/תהתנהגותבעבודה(שנות1)לפחותחמשניסיוןשלהינובעל/תהמציע .1.3

 צוותים.תהמציעהינובעל/תניסיוןבעבודהטיפוליתעםבעלילקויותשונותוכןבעלניסיוןבהדרכ .1.1
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 מנחת התנהגות - מסמכים נדרשים להגשת בקשה .6

 העתקתעודתהוראהעםהתמחותבגילהרך. .6.1

 העתקתעודתהסמכהבניתוחהתנהגות. .6.2

 פרופיל/קו"חמלאיםומפורטים. .6.3

 תהתנהגותלגילהרך./חתשנותעבודהכמנ1והמלצותהמעידיםעלניסיוןשללפחותאישורים .6.1

 אישוריםוהמלצותהמעידיםעלניסיוןבעבודהטיפוליתעםבעלילקויותשונותוכןניסיוןבהדרכתצוותים. .6.1

 .ישלצרףאישורמביטוללאומיעלביטוחכעצמאי(-/פטור)עוסקפטורתעודתעוסקמורשה .6.6

 .אישורניהולספרימסהכנסהומע"מכחוק .6.1

 .וימסבמקורכניאישורעל .6.8

ספקיערךהסכםהתקשרותביןהעירייהלביןעלקיוםהשירות,,מחלקתהחינוךהקדםיסודיככלשתחליטמנהלת .6.9

חודשיםכלאחתבנוסח12תקופותנוספותשל2-עםאפשרותלהארכתובחת,לתקופהשלשנהאהשירותשייבחר

.למסמךזההמצ"ב

 

 פסיכולוגית קלינית -להגשת הבקשה  תנאים .7

 .במועדהגשתהפנייהבתוקףיםשלמשרדהבריאותפסיכולוגהמציעהינופסיכולוג/יתרשוםבמאגרה .1.1

 (.CBT)ותיהתנהג-התמחותבטיפולקוגניטיביהמציעהינובעל/ת .1.2

 גילהרך.חינוכיתלית/כפסיכולוגלפחותבעבודה(1)חמשניסיוןשלהמציעהינובעל/ת .1.3

 

 פסיכולוגית קלינית - מסמכים נדרשים להגשת בקשה .8

 במועדהגשתהפניה.בתוקףאישורעלרישוםבמאגרהפסיכולוגיםשלמשרדהבריאות .8.1

 (.CBT)התנהגותי-התמחותבטיפולקוגניטיביהעתקתעודת .8.2

 פרופיל/קו"חמלאיםומפורטים. .8.3

 .גילהרךיתחינוכיתל/כפסיכולוגשנותעבודה(1חמש)אישוריםוהמלצותהמעידיםעלניסיוןשללפחות .8.1

 .ישלצרףאישורמביטוללאומיעלביטוחכעצמאי(-תעודתעוסקמורשה/פטור)עוסקפטור .8.1

 אישורניהולספרימסהכנסהומע"מכחוק .8.6

 .ניכוימסבמקוראישורעל .8.1

ספקככלשתחליטמנהלתמחלקתהחינוךהקדםיסודי,עלקיוםהשירות,יערךהסכםהתקשרותביןהעירייהלבין .8.8

חודשיםכלאחתבנוסח12תקופותנוספותשל2-עםאפשרותלהארכתוב,לתקופהשלשנהאחתהשירותשייבחר

.למסמךזההמצ"ב

 

 קשורתת ת/קלינאי -להגשת הבקשה  תנאים .9

 בתוקףבמועדהגשתהפנייה.מטעםמשרדהבריאותתעודתקלינאיתקשורתהמציעהינובעל/ת .9.1

 עםגילהרך.כקלינאי/תתקשורתלפחותבעבודה(3)שלושניסיוןשלהמציעהינובעל/ת .9.2

 

 קלינאית תקשורת - מסמכים נדרשים להגשת בקשה .11

 במועדהגשתהפנייה.בתוקףמטעםמשרדהבריאותתעודתקלינאיתקשורתהעתק .10.1
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פרופיל/קו"חמלאיםומפורטים. .10.2

גילהרך.תתקשורתל/שנותעבודהכקלינאי3אישוריםוהמלצותהמעידיםעלניסיוןשללפחות .10.3

 ישלצרףאישורמביטוללאומיעלביטוחכעצמאי(–תעודתעוסקמורשה/פטור)עוסקפטור .10.1

 אישורניהולספרימסהכנסהומע"מכחוק .10.1

 .ניכוימסבמקוראישורעל .10.6

ספקככלשתחליטמנהלתמחלקתהחינוךהקדםיסודי,עלקיוםהשירות,יערךהסכםהתקשרותביןהעירייהלבין .10.1

חודשיםכלאחתבנוסח12תקופותנוספותשל2-עםאפשרותלהארכתוב,לתקופהשלשנהאחתהשירותשייבחר

.המצ"בלמסמךזה

 

 יסוקבע מרפא/ה -להגשת הבקשה  תנאים .11

מטעםמשרדהבריאותבתוקףבמועדהגשתהפנייה.מרפאבעיסוקהמציעהינובעל/תתעודת .11.1

גילהרך.כמרפא/הבעיסוקל(לפחותבעבודה3המציעהינובעל/תניסיוןשלשלוש) .11.2

 

 מרפא/ה בעיסוק - מסמכים נדרשים להגשת בקשה .12

הפנייה.מטעםמשרדהבריאותבתוקףבמועדהגשתמרפאבעיסוקהעתקתעודת .12.1

פרופיל/קו"חמלאיםומפורטים. .12.2

לגילהרך.בעיסוקכמרפא/השנותעבודה3אישוריםוהמלצותהמעידיםעלניסיוןשללפחות .12.3

 ישלצרףאישורמביטוללאומיעלביטוחכעצמאי(-תעודתעוסקמורשה/פטור)עוסקפטור .12.1

 אישורניהולספרימסהכנסהומע"מכחוק .12.1

קור.אישורעלניכוימסבמ .12.6

ככלשתחליטמנהלתמחלקתהחינוךהקדםיסודי,עלקיוםהשירות,יערךהסכםהתקשרותביןהעירייהלביןספק .12.1

חודשיםכלאחתבנוסח12תקופותנוספותשל2-השירותשייבחר,לתקופהשלשנהאחתעםאפשרותלהארכתוב

המצ"בלמסמךזה.

 

 הגשת הבקשות .13

במעטפה סגורה ובמסירה אישית בלבד, בנוכחות  , יש להגישהנדרשיםבצירוף כל המסמכים את הבקשות,  .13.1

וזאת לא יאוחר  בהוד השרון, 28נציג/ת העירייה, במחלקת חוזים ומכרזים בעירייה, שברחוב יהושע בן גמלא 

  .13:11בשעה  6.211927.מיום 

 עלגביהמעטפהאתכותרתמסמךזהללאכלפרטיםמזהיםנוספים.כתובישל



םשיוגשולאחרהמועדהאחרוןו/אושלאבהתאםלהנחיותשלעיללאיתקבלוולאיבדקוכלל.מסמכי

 

אולחייבאתהעירייהבכלו/כדיליצורמחויבותכלשהישלעירייתהודהשרוןכלפיגורםכלשהובזהאיןבהליך .13.2

 דרךשהיאלהתקשרעםגורםכלשהו.

רותאולקבלתפרטיםנוספיםוכןלבטלהליךזהבכלעתלפיהעירייהתהיהרשאיתלפנותלפוניםבבקשהלהבה .13.3

 שיקולדעתהללאחובתהנמקה.
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באמצעות  ,בעירייה ומכרזיםלשאלות והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד, לעו"ד חזי קינן, מנהל מחלקת חוזים  .13.1

. אין העירייה מתחייבת להשיב על כל השאלות שישלחו ו/או asharon.co.ilh-michraz@hodבכתובת:  ,הדוא"ל

 בכלל.



 אופן בדיקת הצעות .14

 .11.1 את העירייה להגשתההצעותתפתח האחרון המועד לאחר כל המסמכיםשהוגשובמועדהמעטפות ותבדוקאת

 והתאמתםלדרישותהעירייה.

הח"מובהשתתפותמנהלמחלקתחוזיםומכרזיםאשותפניותהמועמדיםתועברנהלעיוןועדהשתוקםבעירייה,בר .11.2

 העירייה, מטעם נוסף ונציג בכלבעירייה עומדות נמצאו אשר הפניות אותן את ותאשר הפניות את תבחן אשר

 התנאיםהמפורטיםבמסמךזה.

םהוועדהתהיהרשאיתלהחליטלזמןאתהפוניםשיעמדובתנאיםלהתרשמותאישיתבכדישיציגואתמועמדות .11.3

 בפניחבריהוועדהאובפניכלפורוםאחרעליויוחלטכאמור.

ובהתאםלמפורטפישיקולדעתהבלבד-וזאתעלהעומדיםבכלהתנאיםאתהמועמדיםתרשוםבמאגרהעירייה .11.1

 .במסמךזהלעיל

יאבאישורהוועדההמוסמכתלכךבעירייהבלבדוהבמידתהצורךעשהרישוםבמאגרוהבחירהמתוךהמאגריה .11.1

,ביןהיתר,בהתאםלהתרשמותמהמקצועיות,הניסיוןוהמלצותתהיהרשאיתלקבלהחלטותיהעלפיכלדיןוכן

וכןתהיהרשאיתהוועדהלהחליטעלקיוםהליךהתמחרותהמועמדיםוהתאמתםלצרכיהעירייהולדרישותההליך

אחר מתאימים,או שימצאו פונים מספר שתבקש,בין אחר הליך כל הפוניםו/או עם להתקשר מנת על לבצע

 .שימצאומתאימיםלרישוםבמאגר

 

 שונות .15

ה .11.1 השינוייםהליךהעירייהרשאיתלהכניסשינוייםותיקוניםבמסמכי בתשובהלשאלותהמבקשים. ביוזמתהאו

 בכתובת העירוני באתר יתפרסמו כאמור hasharon.muni.il-odwww.hוהתיקונים המסמך. ו/או ההודעה

המעודכניםביותרשתפיץהעירייה,הםשיחייבואתהעירייהבלבד.

 כלהסבר,פרשנותאותשובהשינתנובע"פ,איןולאיהיהלהםכלתוקףורקתשובותבכתבתחייבנהאתהעירייה. .11.2



.בצורה שווה יםמיועדים ומופנים לשני המינ הליךהמסמכים וכל האמור במסמכי ה





,בכבודרב





,גלילהשמש

מחלקתהחינוךהקדםיסודימנהלת





mailto:michraz@hod-hasharon.co.il
http://www.hod-hasharon.muni.il/


 עיריית הוד השרון      

 אגף החינוך       

  2שלוחה  09-7759630  טלפון:                 

  09-7759611פקס:       

 

  

 

 נספח א'

 טופס הגשת מועמדות



 המועמד/ת: ____________________________________________ שם

 

 הרישום: __________________________________________ תחום

 

 ____________________מס' עוסק מורשה/ת.ז./ח.פ.: _______________

 

 מס' שנות ותק: _____________________________________________

 

 כתובת: ___________________________________________________

 

  טלפון: ___________________________________________________

 

 ______דוא"ל: _____________________________________________

 

 

 .לעיל כמפורט הנדרשים, המסמכים כל את זה בקשה לטופס לצרף יש

 

 

 

 חתימה: _______________  תאריך: _______________ שם מלא: ______________ 










