אגף חינוך וקהילה

כ"ב אייר תשפ"א
 04מאי 2021
סימוכין213699 :

קול קורא  -לקבלת פניות להפעלת תוכניות העשרה בביה"ס של החופש
הגדול ובגנים
תאגיד חינוך מזמין גופים ויחידים ,המוכרים ע"י משרד החינוך להגיש הצעות להפעלת סדנאות
ופעילויות בגני הילדים ובבתי הספר בשהם.
הסדנאות והפעילויות יהיו בנושאים הבאים :אומנויות ,מדעים ,חשיבה ,טכנולוגיה ,משחקים ,
טיסנאות ,ג'אגלינג וקוסמות ,אולם המפעילים רשאים להציע הפעלות ,סדנאות וחוגים בנושאים
ייחודים נוספים המתאימים לתלמידי גן וכיתות א-ד.
דרישות:
המדריכים בפעילות יהיו בעלי תעודת הדרכה/הסמכה או תואר אקדמאי בתחום הפעילות.
המדריכים בפעילויות יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת חוגים ,פעילויות וסדנאות
לגיל התלמידים בתחום אותו הם מציעים.
המדריכים בפעילויות יהיו בעלי אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל .
מחיר להפעלה  45דק ,מקסימום  + ₪ 200מע"מ.
ההפעלות מותאמת לכללי משרד החינוך המפורסמת באתר משרד החינוך :
http://Cms.education.gov.il/educationcms/units/lomdimbegadol/hp.htm

יובהר כי במסגרת שיקולי התאגיד לבחירת המפעילים תילקח בחשבון גם הצעת המחיר של המציע.
אין התחייבות לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את כל ההצעה בשלמותה.
התאגיד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לפעול לפיצול השרות בין מספר מציעים.
ההתקשרות מותנית בתקצוב הגורמים המוסמכים ובמספר נרשמים לפעילות.
מסמכים נדרשים להגשת הבקשות:
מסמך זה חתום בכל עמוד וכן את הטופס הנלווה לו מלא וחתום כנדרש.
מידע בכתב על הפעילות ומפעיליו הכולל ניסיון בהדרכה.
מידע על חומרים/ערכות הניתנים לתלמידים (במידת הצורך)
קו"ח של המדריכים בחוגים ,כולל תעודות מתאימות -תעודת הדרכה/הסכמה או תואר אקדמי
בתחום הפעילות.
המלצות ממנהלי מוסדות חינוך ו/או מתנ"סים בהם הפעילו את הפעילות.

תעודת עוסק מורשה /פטור (עוסק פטור יש לצרף אישור מביטוח לאומי על ביטוח כעצמאי)
אישור ניהול ספרי מס הכנסה ומע"מ כחוק וניכוי מס במקור
ביטוחים ואישורים המתאימים להפעלה – .נדרש לחתום על נספח ביטוח
הפונים והמדריכים מטעמם ידרשו להציג אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל .
הפונים יחתמו על הסכם ההתקשרות המצ"ב ובו יעוגנו התנאים להבטחת ביצוע ההפעלה.
התאגיד רשאי שלא לבחון כלל בקשה אליה לא צורפו כל המסמכים והאישורים הנדרשים כמפורט
לעיל.
הגשת הבקשות
את הבקשות להפעלות כאמור יש להגיש על גבי טופס בקשה וזאת לא יאוחר מיום  25.5.21בשעה
12:00בדוא"לhanita@shoham.muni.il:
אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של התאגיד כלפי גורם כלשהו או
לחייב את התאגיד בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו.
התאגיד רשאי לפנות למפעילים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים וכן לבטל הליך זה בכל
עת לפי שיקול דעתה ללא חובת הנמקה.
לבירורים/שאלות ניתן לפנות ,בכתב בלבד ,באמצעות הדוא"לhanita@shoham.muni.il
אופן בחירת המפעילים
בדיקת המסמכים והתאמתם לדרישות.
ועדה בראשות מנהלת אגף חינוך וקהילה ,תבחן ההצעות לפי אמות המידה כמפורט בנספח א'
להליך זה וזאת בהתאם לאסמכתאות שיצורפו על ידם להצעתם.
הוועדה תהיה רשאית לזמן את הפונים שיעמדו בתנאים למפגש התרשמות (טלפוני/מקוון) בכדי
שיציגו את הצעתם ואת תכנית העבודה שלהם בפני הוועדה.
אין הועדה מתחייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר.
המפעיל בלבד יהיה אחראי לציוד וההפעלה.
יובהר ,כי ככלל ,התאגיד יתקשר עם מפעיל אך ורק בהתאם להוראות מסמך זה  ,אולם במקרים
חריגים בלבד ובהתאם לצרכי התאגיד ,רשאי התאגיד לבחון צירופם של מפעילים נוספים וזאת גם
לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות .צירוף מפעילים נוספים כאמור ייעשה מנימוקים מיוחדים
בלבד ,שידונו בוועדת חריגים במידת הצורך ובתנאי כי אותם המפעילים יעמדו בכל התנאים
המפורטים במסמך זה .

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

טופס הגשת הצעה
שם המפעיל/המגיש _____________________מספר ח"פ____________________
נייד_______________________ :דוא"ל______________________________:
שם הפעילות

תיאור

כמות
*

משך
הפעילות

מחיר
כולל
מע"מ

מספר וגיל
המשתתפים
בפעילות

הערות

הצגת יחיד
סדנאת תיאטרון
תיאטרון בובות

הפעלת ליצן
מופע קוסם
הפעלת ספורט
פנאי ונופש
סדנאת קסמים
הפעלת ריקוד
קפוארה
תיפוף גוף
קרקס
זומבה
שעת סיפור
שעת יצירה
מעגל מתופפים
סדנא לבנית כלי נגינה

סדנת צילום/קולנוע

אוריגמי
משחקי ענק/חצר
פעילות אתגרית ODT

מופע מוזיקלי
אילוף חיות
הפעלה מדעית
יצירה בעץ/נגרות
יום שיא – תחנות

 3שעות

בועת סבון
בנית טיסנים
יצירה
מהטבע/מחזור
אחר
אחר
אחר
אחר

* מינימום  10הפעלות
שם המציע_______________________חתימה _____________________תאריך_________

נספח א'  -אמות מידה לבחינת ההצעות:

הבחינה תתבצע ביחס למדריך הספציפי שייתן את השירות לתאגיד ,באופן בלעדי ולא לגבי
חברה/משרד
פרטים

ניקוד

מרכיב
.1

הצעת המחיר

המציע שהצעתו תהיה הזולה ביותר יקבל את
הניקוד המרבי ,שאר המציעים יקבלו ניקוד
יחסי בהתאם לפער בין הצעתם להצעה הזולה
ביותר.

 20נקודות לכל
היותר

.2

ניסיון בהדרכת
פעילויות לתלמידים
(ותק)

בגין כל שנה מעבר לשנתיים הנדרשות ,יזכה
המציע ב 10-נקודות עד לסך מירבי של 30
נקודות.

 30נקודות לכל
היותר

.3

ניסיון בהדרכת
תלמידים (מס'
פעילויות)

בגין כל פעילות מעל  2לפעילויות הנדרשות,
יזכה המציע ב 5-נק' עד לסך מירבי של  20נק'.

 20נקודות לכל
היותר

.4

השכלה

בעל תואר אקדמי יזכה ב 20-נק'
בעל תעודת השכלה אחרת יזכה ב 10 -נק

 20נקודות לכל
היותר

.5

התרשמות אישית

על בסיס ראיון והתרשמות ממקצועיותו 10 ,נקודות לכל
ניסיונו והתאמתו עבור מתן השירותים היותר
למועצה .במסגרת רכיב זה תהא רשאי התאגיד
לקיים ראיון טלפוני עם המציע ,וכן לשוחח עם
הממליצים בהתאם לשיקול דעתו.

סה"כ

 100נקודות

פירוט ניסיון קודם לעניין בחינת תנאי סף ואמות המידה
המציע או המועמד המוצע מטעמו בעל ניסיון מינימלי של שנתיים ,בין השנים  ,2015-2020במתן
שרותי הדרכה בפעילות העשרה עבור שתי רשויות מקומיות  /מוסדות חינוך לפחות.

שם הרשות
 /בית הספר

תיאור השירותים שסופקו

מועד תחילת
הספקת
השירותים

מועד סיום
הספקת
השירותים

פרטי איש קשר
ברשות -שם,
תפקיד ומס'
טלפון

* יש לצרף אסמכתאות ,פירוט גופים ,רשימת ממליצים ופרטי התקשרות עם הממליצים.
מובהר כי יש לפרט ניסיון בטבלה לעיל גם לצורך קבלת ניקוד איכות.

תאריך ..……………… :

נספח א'  -אישור עריכת ביטוח
לכבוד
מועצה מקומית שהם ו/או תאגיד לחנוך שוהם בע"מ
רח' האודם ,63
ת.ד1 .
שהם 60850
הננו מאשרים בזאת כי בוצעו על ידנו הביטוחים עפ"י המפורט בהמשך -:

.1

שם המבוטח __________________________________ :

.2

כתובת משרדי המבוטח :
……………………………………………………………….

.3

נשוא ביטוח זה  :הפעלת תוכנית קיץ לכיתות א-ד עבור "תאגיד חינוך שהם".

.4

תקופת הביטוח 01.7.21-31.7.21 :

.5

פירוט הביטוחים :
ביטוח רכוש  :כל הרכוש המובא ע"י המבוטח לאתר ,מבוטח במלוא ערכו
5.1
עפ"י הנדרש מעת לעת.
הכיסוי  :אש מורחב כולל נזקי טבע ורעידת אדמה כולל פריצה.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :
5.2
………………………  ₪למקרה ו ………………………₪ .
לתקופה.
[לפחות  ₪ 4,000,000 :למקרה ו ₪ 4,000,000 -לתקופה ].
ביטוח אחריות מעבידים ,בגבול אחריות של :
5.3
…………………  ₪לעובד ,ו ₪ ………………… -למקרה
ולתקופה.
[לפחות  ₪ 5,000,000 :לעובד ,ו  ₪ 5,000,000למקרה ולתקופה].
בהצעה אשר תכלול פעילות ספורטיבית לרבות תחרויות אישיות ,תצורף
5.4
פוליסת תאונות אישיות בהתאם לחוק הספורט בגבולות אחריות שלא יפחתו
מסך של  ₪ 50,000למקרה.
כל הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסות
הידועות בשם "ביט".

.6
.7
.8
.9

לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח  …" :ו/או המועצה ו/או תאגיד חינוך שהם ו/או
עובדיהם" +( .סעיף אחריות צולבת בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי +ביטול חריג
אחריות מקצועית).
הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י הגורמים הנזכרים
בסעיף  6לעיל ,אשר לא ידרשו להפעיל את ביטוחיהם.
השתתפות עצמית תחול על המבוטח.
הננו מאשרים בזאת שקיים הסדר לתשלום הפרמיות וכן שבכל מקרה של צמצום ו/או
ביטול הפוליסות – הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  60יום ממועד
מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם ל "תאגיד חינוך שהם" בכתובת של
"המועצה".

כתמיד לשירותכם.
……… ..חברה לביטוח בע"מ

בכבוד רב,

