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 8/2019מס'  קול קורא
 "לב הפרדסבבית הספר " אולם ספורטבלהפעלת חוגי אומנויות לחימה 

 
מעוניינת להפעיל חוגי אומנויות לחימה באולם הספורט "( המועצההמועצה האזורית לב השרון )להלן: "

פים ויחידים לקבל פניות מגו מועצה"לב הפרדס". לצורך הפעלת החוגים, מעוניינת השל בית הספר 
 , הכל עפ"י הפרטים שלהלן. העוסקים בהפעלת חוגי אומנויות לחימה

 יובהר כי הליך זה אינו בגדר מכרז ואינו כפוף לדיני המכרזים. 
 אומנויות הלחימה.כל משתתף יהיה רשאי להציע ולהציג את החוגים אותם הוא מפעיל בתחום 

 : היעד קהל .1
 .ומבוגרים נערים, ילדים 1.1
 .נשים, נערות, הילדות ספורט בפיתוח דגש 1.2
 .מיוחדים צרכים עם אוכלוסיות 1.3

 

 :מטרות .2
 .ובריא ספורטיבי חיים לאורח המודעות והגברת הרגלים הקניית 2.1
 .ספורט פיתוח 2.2
 .הפנאי לשעות מענה מתן 2.3

 

 :סף תנאי .3
, יחידים או תאגידים, העומדים בעצמם בכל התנאים הליך זהרשאים להגיש הצעות במסגרת 

 הבאים:
 לענף רלוונטי מוכר ממוסד תעודה/  מוסמך מדריך/  מאמן תעודת בעלמפעיל החוגים הינו  3.1

 יש לצרף תעודה כאמור לכל אחד ממפעילי החוגים המוצעים. –אותו הוא מבקש להפעיל 
 האחרונות שניםה 7האחרונות לפחות מתוך  שנים 5 של ניסיוןמפעיל החוגים הינו בעל  3.2

  בשנה, לפחות. חוגי אומנויות לחימהשני בהפעלת 
 יש לצרף קורות חיים לכל אחד ממפעילי החוגים ופרופיל חברה )אם קיים(. 

 .המציע השתתף בשלוש השנים האחרונות בשתי השתלמויות מקצועיות לפחות 3.3
 .לצרף אישור על השתתפות בהשתלמות יש 

אל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק מפעיל החוגים המוצע הינו בעל אישור ממשטרת ישר 3.4
 (.בלבד לגברים). 2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 המוצעים.יש לצרף אישור ממשטרת ישראל כאמור, ביחס לכל אחד ממפעילי החוגים  
 

 :ותנאי התקשרות מבוקשיםה שירותיםה .4
המפעיל יעביר חוגי אומנויות לחימה באולם הספורט של בית הספר "לב הפרדס", במועדים 

 שיתואמו עם המועצה ובהתאם לאמור להלן:
 .ידו על המוצע החוגים בתחום והכשרה ידע בעל להיות המפעיל על: החוגים 4.1
צוות ומספר מדריכים על   י"ע תתבצע בחוג שהפעילות לדאוג המפעיל על: המדריכים צוות 4.2

 .חינוכית והכשרה ידע בעל מקצועי מנת לאפשר קיום מערך חוגים. הצוות יהיה 
 לספורט היחידה עם בתיאום שייקבעו בשעות 1.9.19-30.6.20 התאריכים בין יפעלו החוגים 4.3

תוקף ההתקשרות הינו לשנת לימודים אחת, עם אופציה להארכת ההתקשרות  .במועצה
 לשלוש שנות לימוד נוספות, בהתאם לשיקול דעתה של המועצה.

 המועצה קהילות בין גיבוש פעילות תתקיים ברבעון פעם, המועצה דעת לשיקול בהתאם 4.4
 היחידה תמנהל עם בשיתוף, והמשתתפים המפעיל את יכללו אשר, החוגים במסגרת
 .לספורט
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 .החוגים הפעלת לשם הנדרש דהציו כל את לספק מחויב המציע – ציוד 4.5
 הגורמים י"ע בחוג הנכללת פעילות כל של לאישור לדאוג המפעיל על – פעילות אישור 4.6

 .לכך המוסמכים
 נזק כל ויתקן ההפעלה מקום נקיון על ישמור המפעיל – נזקים ותיקון נקיון על שמירה 4.7

 .המועצה מבנהל או לציוד שייגרם
ר למשתתף י)מח התמורה למפעיל תשולם בהתאם להצעת המחיר שיציע – למפעיל תשלום 4.8

הינו סביר ואיננו גבוה לחוג מסוים(, וזאת לאחר שהמועצה תאשר כי המחיר שהתבקש 
 ( הצעות מחיר שיתקבלו.3מממוצע של שלוש ) 10%ב

 מסכום - 30%קבל והמועצה ת 70%יקבל המפעיל מהמחיר שישולם עבור כל משתתף, 
 לתשלום שהוצע ע"י המפעיל, לחוג, פר משתתף

 (חודש)מדי  מקורית תשלום דרישת עבור המועצה י"ע למציע תועבר השירות עבור התמורה
  .במקור מס ניכוי ואישור כדין מס חשבונית או/ו
ותיידע את  דעתה שיקול לפי המשתתפים מינימום מספר את תקבע המועצה: הערה 

 הישארותו תיבחן, במינימום יעמוד לא והמפעיל במידה .המפעיל על כך מראש ובכתב
 לעיל. 4.3בכפוף לאמור בסעיף  הבאה הפעילות בשנת החוג לקיום

 רלחודש והתשלום יועב 20-המפעיל יגיש חשבונית עד ה ימים. 45שוטף +  – תשלום תנאי 
 לחודש העוקב. 10-העד 
המפעיל אחראי על תשלום  .המועצה באחריות – והשיווק הפרסום, הגבייה ענייני כל

לעובדיו וישא בכל ההוצאות הנדרשות לרבות זמן הכנה לשיעורים, תשלום תנאים 
 סוציאליים לעובדיו כמתחייב בחוק, נסיעות, ביטוחים וכו'.

, החודשית לתמורה מעבר ההורים של נוספת עלות כל הכללית בתכנית לציין המפעיל על 
 .כזו ישככל ש

החוגים יופעלו תחת השם: מ.א. לב השרון בלבד והמציע מנוע מלפרסם את עסקיו   4.9
 הפרטיים תוך שהוא מספק שירותים אלה.

 שעלול נזק כל לכיסוי, הנדרשים הביטוחים כל את חשבונו על לערוך המציע על – ביטוח 4.10
 הפעלת במסגרת להיגרם שעשוי נזק כל בגין, שלישיים ולצדדים לחניכים, לעובדיו להיגרם

  .והספורט התרבות וממשרד החינוך ממשרד והנחיות דין פי על, החוג
 לא ועובדיו המפעיל לבין המועצה בין כי מובהר ספק הסר למען :מעביד עובד יחסי היעדר 4.11

   .בלבד עצמאי שירותים נותן בגדר הינו המפעיל וכי מעביד עובד יחסי יתקיימו
 .המפעילובין  מועצהיתר תנאי ההתקשרות הינם כמפורט בנוסח ההסכם שייחתם בין ה 4.12
  תהא והמועצה לפנייה מהמשיבים מי כלפי מחויבות ליצור כדי זו בפנייה מובהר כי אין 4.13

 ולשיקולים תקציב לשיקולי, הציבורי לאינטרס בהתאם צעדיה את לשקול רשאית
 .מקצועיים

 זוכה אם אף, מוצע חוג כל לפתוח מתחייבת המועצה אין כי, למציע מובהר, לאמור בהתאם 4.14
 .כך על טענה כל לו תהיה לא כי ומסכים מצהיר והמציע, גבוהה להתעניינות

 

 : ההצעה .5
 :הבאים המסמכים את יגישו, זה קורא לקול מענה להגיש המעוניינים

 .לעיל 3 סעיףלהוכחת עמידה בתנאי  הנדרשים המסמכים כלל 5.1
 העתק תעודת זהות/תעודת התאגדות/אישור על רישום שותפות/תעודת רישום עמותה     5.2

 )לפי העניין(.           
 תעודת עוסק מורשה, אישור על ניהול פנקסים כחוק ואישור על ניכוי מס במקור.  5.3

 .2019 לשנת בתוקף תקין ניהול אישור להצעה יצורף, עמותה י"ע הצעה הוגשה 
 מסמכי הפנייה כשכל דף מהם חתום על ידי המציע בשוליו. 5.4
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  :ושאלות ההגשה אופן .6

 שעהב 8.8.2019 יוםל עד, לספורט ליחידה, אלקטרוני דואר באמצעות הגיש יש ההצעה את 6.1
 קורא קולהכותרת: " את בנושא יציין המגיש. hasharon.com-gila@lev: למייל, 12:00

 תוכן. להפעלת חוגי אומנויות לחימה באולם ספורט בבית הספר לב הפרדס" 8/2019מס' 
 להיות הקובץ על כי, יוער (.ומרוכז אחד בקובץ רצוי) PDF בקובץהמענה  את יכלול המייל

 .כזה שאינו קובץ יתקבל ולא וקריא ברור
ולקבל אישור הגשה  09-7960207' מס טלפוןבגישים לוודא כי המייל התקבל המ על 6.2

 ייחשב לא, לאישור חוזר מייל נשלח לאכ ככל ש כי, יובהר. באמצעות מייל חוזר מהמועצה.
 .הוגשה לא כאילו ההצעה תיחשב – ובהתאם, המציע י"ע כנמסר האלקטרוני הדואר

 או hasharon.com-gila@lev לכתובת אלקטרוני בדואר לפנות ניתן והבהרות לשאלות 6.3
 .ברנס לגילה 09-7960207 מספר' טל באמצעות

 

 :המענה בחינת אופן .7
 בהתאם הזוכה את המועצה תבחר, הסף בתנאי העומדת אחת מהצעה יותר הוגשה  7.1

 :הבאים לפרמטרים
 תזכה – הסף בתנאי לנדרש מעבר ניסיון שנת כל – חוגים בהפעלת ניסיון – נקודות 30 1.17.

 נקודות 30 של מרבי לסך עד, נקודות 5-ב  המציע את
 הכללית התוכנית, כולל ראיון (המוצע הצוות או) מהמציע התרשמות – נקודות 40 2.17.

: ענף לכל כללית מקצועיתמובהר בזאת כי על המציע להציג תכנית  והשכלתו מטעמו
 .מגדרים, גילאים, החוג תוכן

 הוא האם הצעתו במסגרת יפרט המציע – נוספים משאבים השקעת – נקודות 30 1.3.7
 אותם הם ומה, החוג הפעלת לצורך מטעמו נוספים משאבים להשקיע מוכן

ככלל, תקבע המועצה את המפעיל הזוכה לפי ההצעה בעלת הניקוד  .המשאבים
 הגבוה ביותר. 

 .למציע חובה הינה – במועצה בראיון המציע נוכחות כי יובהר 7.2
 לשקול רשאית תהא והמועצה לפנייה מהמשיבים מי כלפי מחויבות ליצור כדי זו בפניה אין 7.3

 .מקצועיים ולשיקולים תקציב לשיקולי, הציבורי לאינטרס בהתאם צעדיה את
 זוכה אם אף, מוצע חוג כל לפתוח מתחייבת המועצה אין כי, למציע מובהר, לאמור בהתאם 7.4

 .כך על טענה כל לו תהיה לא כי ומסכים מצהיר והמציע, גבוהה להתעניינות
 

 :זכייתו לאחר מפעיל הזוכהה אחריות .8
, המועצה בנוסח כפי שייקבע על ידי התקשרות הסכם על לחתום מחויב פעיל הזוכההמ 8.1

 .הפעילות תחילת לפני לרבות נספחיו,
 .אחר נדרש אישור וכל ביטוחים אישור למועצה להמציא, לכך ויידרש במידה, המציע על 8.2
 והמציע, המציע אצל צוות איש החלפת את לדרוש רשאית המועצה כי, מוסכם המציע על 8.3

 .מראש לכך נערך הוא כי מתחייב
 
 
 
 
 

 המועצה האזורית לב השרון         
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