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 בהוד השרוןמתן שירותי הוראה מתקנת לתלמידים הצעות ל פניה לקבלת

 

 בצורה שווה מיועדים ומופנים לשני המינים הליךמסמכי המסמך זה וכל יתר 

 

 כללי .1

 .1.1 עיריית השרון הוד עם("העירייה")להלן: פעולה לשתף מוריםמעוניינת המעסיקים מורגופים יםו/או לצורך,

דרכותמורים,תכניותיחידניותוכו'הוראהמתקנת,המתןשיעוריבאמצעותהודהשרוןמהעירקידוםתלמידים

עמהלהתקשר,בעליניסיוןבתחוםההוראההמתקנתוו/אויחידיםהרואיםעצמםמתאימיםגופיםמזמינהבזאת,ו

 כאמור.בהסכםלשיתוףפעולה



 תיאור השירותים .2

 ב."י-'אכיתותבהןיבוצעוהשירותים:חתךהכיתות .2.1

 תש"פ.במשךכלשנתהלימודים-תלמידיםבשלבהראשון50-עדליישוםהתכנית .2.2

באחדלאחרשעותהלימודיםיתקיימובאופןפרטניו/אולפישיקולדעתהשלהעירייה,מתקנתההוראהשיעוריה .2.2

 אויותרמביה"סבעירהודהשרון.



 תנאים כלליים .3

אחת.תהיהלמשךשנתלימודיםו,ייבחרשו/אוהיחידיםתעםהגוףההתקשרו .2.1

ובכלמקרהעדלהיקףאחתלימודכלשנתתקופותנוספותשל2-העירייהתוכללהאריךאתתקופתההתקשרותב .2.2

 .בתוספתמע"מ₪,120,000התקשרותכולל,לכלהתקופותכוללהארכות)ככלשתהיינה(,שלאיעלהעלסךשל

 ,מרכזהצלח"ה.תבוצעבשיתוףפעולהמלאעםאגףהחינוךבעירייההתכנית .2.2

 הפרסוםיאושרעלידיהעירייה.-הודהשרוןבכלפרסוםשלהגוףשייבחריופיעגםשםולוגושלעיריית .2.3

שלבאתרהאינטרנטגםתכניתתפורסםההתכנית.ככלשאתהעירייהתוכללבחורלפרסםבאתרהאינטרנטשלה .2.5

עלהפרסוםלהיותמאושרעלידיהעירייהולכלולאתשםהעירייהוהלוגושלהתוךהזוכהבהל ציוןהעירייהיך,

 כיוזמתהתכנית.



 להגשת הבקשהנאי ת .4

  .בעל תעודת הוראה על המציע להיות .3.1

 .הוראה מתקנתעל המציע להיות בעל הסמכה ב .3.2

 מתקנת ו/או לקויות למידה של ילדיםראה הובמתן שירותי שנים לפחות  3של מוכח  בעל ניסיוןעל המציע להיות  .3.2

  .ונוער

 4.1-4.3בסעיפים על התנאים בעצמם מטעמו העונים לצרף מסמכים של מורים מוצעים  ,מעוניין להציע הצעותהגוף על 

 ואשר במידה וייבחר, הם אלה בלבד שיעניקו את השירותים בעירייה מטעמו.
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 ת הבקשהלהגשנדרשים מסמכים  .5

 צעתואתכלהמסמכיםוהאישוריםהמפורטיםלהלן:כלמשתתףיצרףלה .5.1

 .יצרףהמשתתףהעתקתעודתהוראה3.1בתנאיסףעמידהלהוכחת .5.1.1

 .,יצרףהמשתתףתעודותהמעידותעלהסמכתובהוראהמתקנת3.2להוכחתעמידהבתנאיסף .5.1.2

שירותיהוראהיצרףהמשתתףאישוריםוהמלצותהמעידותעלניסיונובמתן3.2להוכחתעמידהבתנאיסף .5.1.2

 .מתקנתו/אולקויותלמידהשלילדיםונוער

 .לו, כשהם חתומים בכל עמוד מסמך הבקשה המצורףמסמך זה ו .5.1.4

 הסכם ההתקשרות המצ"ב כשהוא חתום בכל עמוד ובמקום המתאים בסופו. .5.1.5

.בתחוםההוראההמתקנתעיסוקו,בדגשעלהמציעמפורטשלפרופילקורותחייםאו .5.1.5

 .ונטיותדותרלוהעתקתעו .5.1.5

 .לאומיעלביטוחכעצמאי(חישלצרףאישורמביטו-תעודתעוסקמורשה/פטור)עוסקפטור .5.1.5

 .לפיחוקעסקאותגופיםציבורייםאישור .5.1.9

 .אישורניהולספרימסהכנסהומע"מכחוק .5.1.10

 .ניכוימסבמקוראישורעל .5.1.11



 הגשת הבקשות .6

סגורה ובמסירה אישית בלבד, בנוכחות  במעטפה , יש להגישבצירוף כל המסמכים הנדרשיםאת הבקשות,  .5.1

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

עלגביהמעטפהאתכותרתמסמךזהללאכלפרטיםמזהיםכתובישל  .13:00בשעה  11.201921.מיום 

 נוספים.



 מסמכים שיוגשו לאחר המועד האחרון ו/או שלא בהתאם להנחיות שלעיל לא יתקבלו ולא יבדקו כלל.

 

אולחייבאתהעירייהבכלו/כדיליצורמחויבותכלשהישלעירייתהודהשרוןכלפיגורםכלשהובזהאיןבהליך .5.2

 דרךשהיאלהתקשרעםגורםכלשהו.

להבהרותאולקבלתפרטיםנוספיםוכןלבטלהליךזהבכלעתלפיהעירייהתהיהרשאיתלפנותלפוניםבבקשה .5.2

 שיקולדעתהללאחובתהנמקה.

                                  בכתובת: ,, באמצעות הדוא"ללח"מ והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד לשאלות .5.3

hasharon.muni.il-KobiT@hod . 

 שלחו ו/או בכלל.אין העירייה מתחייבת להשיב על כל השאלות שי
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 אופן בדיקת הצעות .7

 .5.1 את העירייה להגשתההצעותתפתח האחרון המועד לאחר כל המסמכיםשהוגשובמועדהמעטפות ותבדוקאת

 והתאמתםלדרישותהעירייה.

הח"מובהשתתפותמנהלמחלקתחוזיםומכרזיםפניותהמועמדיםתועברנהלעיוןועדהשתוקםבעירייה,בראשות .5.2

בעירייה העירייה, מטעם נוסף בכלונציג עומדות נמצאו אשר הפניות אותן את ותאשר הפניות את תבחן אשר

 התנאיםהמפורטיםבמסמךזה.

הוועדהתהיהרשאיתלהחליטלזמןאתהפוניםשיעמדובתנאיםלהתרשמותאישיתבכדישיציגואתמועמדותם .5.2

 אמור.בפניחבריהוועדהאובפניכלפורוםאחרעליויוחלטכ

תתבצע .5.3 לצרכיהבחירה והתאמתם המועמדים והמלצות ניסיון מהמקצועיות, להתרשמות בהתאם היתר, בין ,

כןתהיהרשאיתהעירייהלהחליטעלקיוםהליךהתמחרותאואחר,ביןמספרפוניםהעירייהולדרישותההליך .

ניםשימצאומתאימיםוהכלעלפישימצאומתאימים,ו/אוכלהליךאחרשתבקשלבצעעלמנתלהתקשרעםהפו

 .כלדין

 

 שונות .8

ה .5.1 השינוייםהליךהעירייהרשאיתלהכניסשינוייםותיקוניםבמסמכי בתשובהלשאלותהמבקשים. ביוזמתהאו

 בכתובת העירוני באתר יתפרסמו כאמור המסמך.hasharon.muni.il-www.hodוהתיקונים ו/או ההודעה

המעודכניםביותרשתפיץהעירייה,הםשיחייבואתהעירייהבלבד.

 בע"פ,איןולאיהיהלהםכלתוקףורקתשובותבכתבתחייבנהאתהעירייה.ושיינתנכלהסבר,פרשנותאותשובה .5.2







,בברכה





יפהעזרא,קוביתבור,

מנהלתאגףהחינוךמרכזהצלח"המנהל

ינוךשלעירייתהודהשרוןאגףהח
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 נספח א'

 טופס הגשת מועמדות





 המועמד/ת: ____________________________________________ שם

 

 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: ______________ 







 


