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  הזמנה להציע הצעות

במסגרת פעילויות ההעשרה של חוגים להפעלת 
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 הזמנה להציע הצעות

הפעלת חוגים לאת מפעילי חוגים להציע הצעות מזמינה בז "(המועצה)להלן: " המועצה האזורית גן רווה

 "(.החוגים)להלן: "במסגרת חוגים לילדים ונוער שמפעילה המועצה בשעות אחר הצהריים במתקני המועצה 

 םמטרת הזמנה זו הינה לגבש רשימה של מפעילי חוגים בתחומים שונים להם תינתן האפשרות להעביר חוגי
, תמהיל החוגים, הנרשמים לחוגיםבמסגרת פעילויות המועצה בשעות אחר הצהריים וזאת בשים לב למספר 

 מערכת השעות וכיו"ב שיקולים ארגוניים ומקצועיים שונים של המועצה.

החוגים השנתית מותנה בשיקול דעת אשר יכללו בתכנית החוגים למען הסר ספק מובהר, כי מספר וסוג 
ו/או לבטל ו/או והמועצה שומרת על זכותה לשנות לחוגים במספר התלמידים אשר ירשמו המועצה כמו גם 

 .לאפשר קיומם של חוגים חדשים הכל בהתאם לצורך

 

 מהות ההתקשרות .1

ימים  5במהלך המועצה מפעילה חוגים לילדים באולם הספורט ובמתקני המועצה השונים בעיינות  .1.1

 .:::22 בשבוע, מיד עם סיום שעות הלימודים הפורמאליות ועד השעה

 בתחומים הבאים:  החוגים המופעלים כיום על ידי המועצה הינם .1.2

 , מודרני, היפ הופ, פלוקלור, ג'אז, פלמנקוחוגי מחול לרבות בלט .א

 יב' -כדור סל מגילאי א' .ב

 גלגליות .ג

 התעמלות אומנותית  .ד

 לגו / רובוטיקה .ה

 תעופה .ו

 מחול יצירתי, התעמלות -חוגים לגילאי גן .ז

 ג'ודו .ח

 מוסיקה נגינה ופיתוח קול  .ט

 כדורשת .י

המפורטים לעיל  וכן הצעות להפעלת חוגים בתחומים מפעילי חוגים להציע המועצה מזמינה בזאת  .1.1

 בתחומים נוספים בכפוף לתנאים אשר יקבעו על ידי המועצה. 

לאחר שעות מתקני המועצה שיבחרו לשמש כנותני שירות למועצה ידרשו לקיים ב מפעילי החוגים .1.1

 יכותיים, מיומנים ומקצועיים. אמדריכים באמצעות חוגים / סדנאות כמפורט בהצעתם הלימודים 

בכמות מהפעילות המהווים חלק ם עזריה, את מכלול םלהכין ולהחזיק, על חשבונ וידרשהמפעילים  .1.5

 .בפעילותאשר תיתן מענה לכל אחד מן התלמידים אשר ישתתפו 

העברת , את פעולות ההכנה וההיערכות הנדרשות לצורך םלבצע, על חשבונדרשו המפעילים עוד י .1.1

 .באופן מקצועי ושוטף הפעילות

, עם אופציה של המועצה, בהתאם לשנת לימודים אחתתהיה  תקופת ההתקשרות עם המציע הנבחר .1.1

כולן או כל חלק מהן ) שנים נוספות 5עד לשיקול דעתה הבלעדי, להארכת ההתקשרות לתקופה של 

 .(בכל פעם



שהו וכי לוח הפעילויות מובהר כי המועצה אינה מתחייבת לאפשר העברת פעילות כלשהי / חוג כל .1.1

 והחוגים נתון לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

 ההתקשרותאופן  .2

בהתאם להסכם  ההתקשרות עם נותן השירות תהיה במסגרת של קבלת שירות מקבלן עצמאי .2.1

 .שיחתם עם נותן השירות

בהתאם לתנאים שיקבעו בחוזה המועצה תשלם לנותן השירות תמורה כספית בעבור הפעלת החוג  .2.2

 דמי השתתפות מאת המשתתפים בפעילות.והיא בלבד תגבה את 

, מתן השירות ו/או על התמורה לשלם כל מס והיטל אשר חלים על פי כל דין עלידאג נותן השירות  .2.1

נותן ידאג  . בנוסףלכל הרשויות כולן, כולל ביטוח לאומי, מס הכנסה, וכל רשות אחרת שהיא

מתן  לכל עובד שיעסיק לצורךבקשר לום כל תשלומי החובה המוטלים על פי כל דין, לתשהשירות 

 .השירות

 

 

 :תנאי סף - השתתפות בהצעה .1

 רשאי להשתתף בהצעה, מציע העומד בכל התנאים המצטברים להלן:

עמותה רשומה בישראל בעלת אישור ניהול  "מ אוחברה בע או שותפות רשומהאו הינו עוסק מורשה  .1.1

 .אשר עיקר פעולתם בהפעלת חוגים לילדיםתקין עדכני מרשם העמותות 

ותשלום הוא בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפה ניהול חשבונות  .1.2

 .1711 –חובות מס( התשל"ו 

ול מקצועי של הפעילות אותה הוא מבקש שנים בהפעלה, וניה 3המציע הינו בעל ניסיון של לפחות  .1.1

 לקוחות פעילים. 111להעביר בה השתתפו )בכל שנת פעילות( לכל הפחות 

ילדים או אישור אודות מקום פעילות החוגים. העל המציע לצרף אישור מהמוסד בו הופעלו חוגי  .1.1

 .ויד-בנוסף נדרש המציע לצרף להצעתו מערכת שעות המעידה על חוגי ילדים אשר הופעלו על

הרשעה בעבירות מין כהגדרתן בחוק למניעת המציע מחזיק באישור ממשטרת ישראל על העדר  .1.5

 .2:11 -התשס"א  העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים

 -בעל השליטה במציע, או באם המציע הינו עמותה  -המציע, או באם המציע הינו חברה בע"מ  .1.1

כל התעודות והאישורים הנדרשים מטעם העמותה, הינו בעל  ילדיםהאחראי על ניהול והפעלת חוגי 

להפעלת החוג ככל שיש צורך בתעודות ואישורים כאמור. להפעלת חוגים בתחום הספורט על המציע 

 ממוסד מוכר. יש לצרף תעודות מתאימות.ו/או מדריך מוסמך תעודת מאמן להיות בעל 

 

 המועצה החלטות .1

היא רשאית לקחת בחשבון בין יתר לאפשר למציע להעביר חוגים כלשהם, המועצה אינה מתחייבת  .1.1

שיקול דעת , ובכל מקרה למועצה כל נתון רלוונטי אחר ,שיקוליה את ניסיונו הקודם של המציע

 .להיקף הפעילותמוחלט באשר 

, התאמת החוג המוצע ליתר התרשמות מהמציע ,המועצה תדרג את ההצעות על פי איכות ההצעה .1.2

של המציעים וכן ביתר  ןבטיב ובמשך הניסיוות אחר הצהריים במועצה ובכלל זה תתחשב פעילוי



לבקש מהמציעים הבהרות/הסברים/פרטים נוספים בנוגע . המועצה תהא רשאית מאפייני המציעים

 להצעתם.

בהתאם לשיקול תתקשר עם המדריכים אשר ימצאו מתאימים ביותר לצורך מתן השירות המועצה  .1.1

 תקציבה.ולדעתה, לצרכיה 

 

 הצהרות המציע .5

וכי  וידועים ונהירים לפנייה זו ומסמכיה שור שכל פרטי יהגשת הצעת המציע כמוהם כהצהרה וא .5.1

כל הנתונים, הפרטים והעובדות בקשר לפנייה זו בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, המציע 

כח האדם, כי יש למציע את כל הידיעות,  ,ה כהצהרהכמו כן, הגשת ההצעה כמוולעבודות הנדרשות. 

כי הוא עומד בכל , פנייה זונשוא לביצוע העבודות הדרושים  יםוהאחר יםהכישורים המקצועי

נשוא לבצע את העבודות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 

   .פנייה זוהכל כמפורט במסמכי  -הליךה

: בדוא"ל לכתובת שתתעוררנה שאלות בנוגע לתנאי ההתקשרות, יש להפנותן בכתב בלבדככל  .5.2

lishka@ganrave.org.il  רק תשובות המועצה בכתב תחייבנה את המועצה. כל  .5.1721.עד  ליום

 מועצה.פירושים, הבהרות או הסברים שיינתנו בע"פ לא יחייבו את ה

 

 מסמכים  .6

 כל מציע נדרש לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

 .(המלצותפירוט ניסיון קודם )לרבות קו"ח, תעודות,  .1.1

 כחוק. ספרים/ פטור מניהול ל והינ עלמורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור פטור / תעודת עוסק  .1.2

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  ישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומהא .1.1

 . עו"ד/רו"ח(

על ידי עו"ד בדבר העדר עבירות מת אומוהיר חתום אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ותצ .1.1

 .1711 –על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 תעודות להוכחת השכלה / הכשרה בתחום בו מוצע השירות. .1.5

 

 התמורה .7

 פי התעריפים המקובלים במועצה.-השירות בעבור הפעלת החוג תקבע עלהתמורה לנותן 

  .אין לצרף להצעה הצעת מחיר כלשהי

 בחינת ובחירת ההצעות  .8

לעיל לראיון בפני ועדה  2המועצה תזמין את המציעים אשר יעמדו בתנאים המפורטים בסעיף  .1.1

ההדרכה אשר יעניק את  מקצועית לצורך התרשמות מהפעילות המוצעת. לראיון נדרש להגיע צוות

 השירות בפועל ככל שהצעת המציע תתקבל.

פי התרשמות מצוות המדריכים המוצע, נסיון, התאמת הפעילות -המועצה תדרג את המציעים על .1.2

 המוצעת לצרכי המועצה

  ועל המציעים להערך בהתאם. 5.2:1712.מועד הראיונות יתקיים ביום  .1.1

mailto:lishka@ganrave.org.il
mailto:lishka@ganrave.org.il


 הגשת ההצעות .9

     האזורית גן רוה  למועצהחתומים ע"י המציע, יש להגיש  ם הנדרשיםמסמכיהרוף כל יאת ההצעה בצ
 .12:11 בשעה 5.211921.לא יאוחר מיום  מסירה ידניתב

 

 

 בברכה,

 המועצה האזורית גן רווה

 


