
 

 

 

  2020-2120– מפעיליםמאגר  להרחבת קול קורא

 :כללי .א

 הגילאים לכלשונות של מתקנים וחוגים ת ובהפעלת ועוסקהעמותה העירונית מקפ"ת  .1
  . )להלן:"מקפת ו/או העמותה"(

לפנות  תרשאי תהיהמקפ"ת אשר מאגר מפעילים  הרחבתלצורך מטרת הפרסום הינה  .2
הקצאת יחידות את  מחדשן לבחון את וכעמותת מקפ"ת עבור ה אליהם לצורך הפעל
 .מפעיליםל םוהתאמת םחלוקתוהמתקנים השונים 

במתנסי"ם החוגים יערכו במגוון תחומים, בהתאם למפורט בהמשך והם ייערכו  .3
בצהרונים ו/א ובבתי הספר, על פי שיקול דעתן הבלעדי של באולמות הספורט ,

 על פי צרכיה.והעמותה 

 אוכלוסיית היעד

 מהגיל הרך ועד מבוגרים. –ל ל שכבות הגיכ

 מטרות ויעדים

 .העשרה, פיתוח וחיזוק תחומי עניין בחינוך הבלתי פורמאלי 

 .מתן אפשרות ליהנות ממסגרת חברתית קהילתית 

 .הקניית הרגלים והגברת המודעות לאורח חיים ספורטיבי ובריא 

 יצירת תשתית לטיפוח הלומד, בהנעה ללמידה ובשיפור הישגים, לצד חיזוק 

 .המודעות והדימוי העצמי 

 .העשרה בזמן הפנאי 

 ועוד 

 

 לרישום במאגרתנאי  ב.

 תנאי סף

 על המגיש מענה לקול קורא זה לעמוד בכלל התנאים המצטברים שלהלן:

וקיים(,  המציע הינו מדריך מוסמך/בעל תואר אקדמי/תעודה ממוס"ח מוכר )במידה 4.1
תעודה  וף תעודת הסמכה אבאותו חוג אשר מוצע על ידו. חובה על המציע לצר

 אקדמית, בהתאם לדרישות החוג, במידה וישנן.

 



 

 

 

באותו תחום. חובה על המציע לצרף קורות חיים  המציע הינו בעל ניסיון בהדרכה 4.2
 תנאי זה. והמלצה אחת לפחות, לשם הוכחת

 חובה על המציע לצרף להצעתו, תכנית כללית בנוגע לחוג, )סילבוס(. 4.3

להלן  כנספח א'הרצ"ב  בפתח תקווה היכלל במאגר ל ופס בקשהטא למל בקשעל המ

 ניסיונו כאמור לעיל:אסמכתאות המעידות על  בקשתול ולצרף

  קורות חיים של המפעיל ו/או פרופיל חברה )מציע שהינו חברה נדרש להציג בנוסף
 קורות חיים של המפעיל בפועל מטעמו(.

 בקשהה בחוג/ים לגביהם הוגשה / הדרכההסמכהת תעוד; 

  המקומות בהם הופעלו החוגיםפירוט; 

  מקרב מזמיני הפעלת החוגים;המלצות 

 ;תכנית עבודה מקצועית 

  קודם.  ניסיוןאישורים בדבר 

 בנוסף על המבקש לצרף:

  חוק למניעת העסקה של כי אין מניעה להעסקתו עפ"י אישור ממשטרת ישראל
 . 2001 –עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

 תעודת התאגדות ופירוט המורשים להתחייב בשמו. - דה והמבקש הינו תאגידבמי 

 את האביזרים הנדרשים לצורך קיום החוג. בקשתוהמבקש יפרט ב 

  1976התשל"ו  –.כלל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל יםאישור 
החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס י את פנקס

 .  )להלן: "חוק מע"מ"(, או שהוא פטור מלנהלם 1976התשל"ז  ערך מוסף ,

 לאילו גילאים מיועדת הפעילות נשוא פנייתו. בקשתוהמבקש יציין ב 

 

 השירותים המבוקשים .5

 

דע והכשרה חינוכית או טיפולית בתחום על המפעיל להיות בעל י - /הפעלותהחוגים 5.1
 כאשר מדובר על רשימה פתוחההמוצע על ידו, מבין הנושאים הבאים,  החוג
 כגון:

 משחקי כדור: כדורגל, טניס שדה, כדורעף, כדורסל וכיו"ב.• 

 אומנויות לחימה: ג'ודו, קפוארה, קונג פו, קרב מגע וכיו"ב.• 

 יפ הופ וכיו"ב.מקצועות הריקוד: בלט, מחול מודרני, ה• 

אולפן הקלטות, מוזיקה ונגינה: גיטרה, פסנתר/אורגן, תופים, פיתוח קול, • 
 וכיו"ב.

 דאנס ועוד.  שחמט, אופניים, אירובי• 



 

 אמנות )ציור, תפירה, קרמיקה, עיסת נייר, שילוב(, וכיו"ב.• 

 ניו מדיה, צילום, פיתוח אפליקציות, עיצוב וכיו"ב• 

 יקה, מדעים, בישול, אלקטרוניקה, אנגלית.רובוט -תיאטרון, לגו • 

 

על המפעיל לדאוג שהפעילות בחוג תתבצע ע"י צוות רב  -החוגים הפעלה/צוות   5.2
 מקצועית רלוונטית.-בעל ידע והכשרה חינוכית     מקצועי

חוג לא יעלה על הכמות הפעלה/מספר המשתתפים בכל  -מספר המשתתפים   5.3
ת מספר מינימום המשתתפים לפי שיקול המותרת,כאשר העמותה תקבע א

 התאמה לאופי החוג ותוך היוועצות עם המפעיל. דעתה, תוך

המציע יפעיל את החוגים בין התאריכים בימים ובשעות  -תאריכים ושעות  5.4
לשנות את ימי ושעות החוגים  שייקבעו בתיאום עם העמותה. לעמותה שיקול דעת

 מראש עם המפעיל. בתיאוםבמהלך ההתקשרות, והכל באופן סביר ו

 המציע מחויב לספק את כל הציוד הנדרש לשם הפעלת החוגים, למעט -ציוד  5.5
 חוגים שיתואמו מראש עם העמותה. על הציוד לעמוד בכל דרישות הדין והתקנים.

 על המפעיל לדאוג לאישור של כל פעילות הנכללת בחוג ע"י -אישור פעילות  5.6
 פעילות השוטפת תעשה בשיתוף פעולה מול הגורמיםהגורמים המוסמכים לכך. ה

הספר  הרלוונטיים בעמותה )רכזת פנאי וקהילה, רכזת חינוך משלים בבתי
 . ומנכ"לית העמותה וכיו"ב(

כחלק מהשירותים המבוקשים על המפעיל לאפשר שיעור ניסיון  –שיעור ניסיון  5.7
 מעוניין, ללא תשלום. לכל

המפעיל ישמור על ניקיון מקום ההפעלה ויתקן  -נזקים  שמירה על ניקיון ותיקון 5.8
 נזק שיגרום לציוד או מבנה. כל

כלול פעילות התנדבותית קהילתית המפעיל עשוי להידרש ל –התנדבות קהילתית  5.9
 על ידי הגורמים הרלוונטיים. שתאושר

 -.תשלום למפעיל  5.10

האישי, ויכול  יון. התמורה לכל חוג תקבע ע"י העמותה במעמד הריא 5.10.1
כפי  שהיא תהא בתשלום לפי שעה או לפי משתתף )בניכוי תקורה(,

מקפ"ת תהיה רשאית לקבוע  .שיקבע בהתקשרות הפרטנית עם המפעיל
לפי קריטריונים  ליחידיםלאוכלוסיות מוחלשות ואחוזי הנחה 

 פרטניים. 

פעיל והתשלום למ מן המשתתפים, מקפ"ת. התמורה תגבה במלואה ע"י  5.10.2
 .מקפ"תיתבצע באמצעות 

 יכלול את כל למקפ"ת. בכל מקרה, התשלום שכל הורה ישלם ישירות  5.10.3
 העלויות במסגרת מתן השירות.

    על המציע לערוך על חשבונו את כל הביטוחים הנדרשים, לכיסוי כל נזק –.ביטוח  5.11
 לת שעלול להיגרם לעובדיו, לחניכים ולצדדים שלישיים, במסגרת הפע

כל דין, הנחיות משרד החינוך, וכפי שיידרש ממנו על ידי  פי החוג, על 
 בהסכם ההתקשרות. העמותה

        למען הסר ספק מובהר כי בין העמותה לבין  –היעדר יחסי עובד מעביד   5.12
ועובדיו לא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי המפעיל הינו בגדר   המפעיל

 עצמאיים בלבד. נותן שירותים

 

קשות המציעים אשר יירשמו למאגר, לאחר שהשלימו באופן מלא את כל המסמכים ב .6
לבחירת  מטעמהלדיון בפני ועדה  להביאם רשאית מקפ"תהנדרשים כמפורט לעיל, 

 . ההפעלותהמפעילים וחלוקת המתקנים העירוניים בהם יתקיימו 



 

 

עם  העמותהעל ידי הועדה יהיו רשאים להפעיל חוגים במסגרת ייבחרו מציעים אשר  .7
בלעדי של ה הבהתאם לשיקול דעתויבות ללא כל מחואפשרות להפעלת מחנות קיץ 

  . מקפ"ת

  . מפעילים שייבחרו, יידרשו לחתום על הסכם התקשרות  .8

שמורה הזכות להאריך ההתקשרות עם המפעיל לשנת לימודים  ת מקפ"תלעמות .9
 תקופות. 4נוספת ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלו על 

.מובהר בזאת, כי במידה המצוי ברשותואישור עריכת ביטוח  צרףיתבקש להמבקש  .10
 –וייקבע כי מדובר בסוג פעילות בסיכון גבוה )על פי הנחיית יועץ הביטוח של העמותה( 

 יידרש המבקש לחתום על נוסח אישור קיום ביטוחים מורחב.

מתאימים  לאור העובדה כי ההתקשרות שבנדון כפופה, בין היתר, לתקציבים .11
מתוך המאגר ו/או בכלל  לשיבוץ מפעילאינה מתחייבת מקפ"ת ולהיתכנות טכנית, אזי 

להפעלת חוג ותהיה רשאית לשבץ לחוג בתחומים מסוימים מפעיל אחד או מספר 
הקול קורא, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי,  מושאמפעילים לשם הפעלת החוגים 

 בקשר עם כך. ת"מקפרישה ו/או תביעה מעל כל טענה ו/או דבזאת מוותר והמפעיל 

א לרבות  ימכל סוג שה אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהנרשמים למאגר .12
תהיה רשאית לשקול  מקפ"ת  התחייבות לשיבוץ וכד'. הדרכההפעלה/מתן שעות 

 את צעדיה בהתאם לאינטרס הציבורי, לשיקולי תקציב ולשיקולים מקצועיים.

הוא מתחייבת לפתוח כל חוג מוצע, אף אם מקפ"ת ובהר כי אין בהתאם לאמור, מ .13
זוכה להתעניינות גבוהה, והמבקש מצהיר ומסכים כי לא תהיה לו כל טענה בקשר עם 

 כך.

 :מידע כללי ג.

לא יפעיל חוגים זהים ולעמותה  ףהיו כפויבמקפ"ת מפעיל אשר ישובץ להפעלת חוגים  .1
 מקפ"ת, אלא בכפוף לקבלת אישור "תמקפשלא באמצעות  בעיר בתקופת ההתקשרות

 מראש ובכתב.

 ם אשר ישובצו יידרשו להמציא אישור קיום ביטוחים המתאים לסוג הפעילות. מפעילי .2

 .הסכם התקשרותיידרש לחתום על  מקפ"תמבקש אשר ישובץ להפעלת חוגים  .3

 .15:00שעה  15/7/20מועד אחרון להגשת בקשה להיכלל במאגר המפעילים  .4

 .galia@makefet.matnasim.co.ilניתן לקבל בפניה למייל:  פרטים נוספים .5

 :מיילשלוח באמצעות יש ל לעילטופס הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים ת א .6
galia@makefet.matnasim.co.il . 

אחד.  ותרת הדוא"ל תכלול מספר קול הקורא וכן שם המציע, ותוכן המייל יכלול אתכ
ולא  הצעתו, לרבות נספחים, בקובץ PDFיובהר, כי על הקובץ להיות ברור וקריא 

 יתקבל קובץ שאינו כזה.

 ימים, ייחשב כלא נשלח 3דואר אלקטרוני שלא קיבל אישור על קבלתו בחוזר תוך 
 על המציע –ת הימים, על מנת להשלים את הגשת ההצעה במקרה זה, לאחר שלוש

 , ולקבל מספר אישור להגשתו. יובהר, כי ללא 054-8099976להתקשר לטלפון מס' 
המציע,  אישור קבלה או מספר אישור הגשה, לא ייחשב הדואר האלקטרוני כנמסר ע"י

 תיחשב ההצעה כאילו לא הוגשה. –ובהתאם 
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 אופן בחינת ההצעה .7

הזוכה  ותר מהצעה אחת העומדת בתנאי הסף לחוג מסוים, תבחר העמותה אתהוגשה י
 בהתאם לפרמטרים הבאים:

השנים  כל שנת ניסיון בעשר -ניסיון בהפעלת חוגים בתחום הרלוונטי  -נקודות  30
 נקודות. 30נקודות, עד לסך מרבי של  -5האחרונות, תזכה את המציע ב 

 צוות המוצע(, ניסיונו והשכלתו.התרשמות מהמציע )או מה -נקודות  50

להשקיע  השקעת משאבים נוספים: המציע יפרט בהצעתו האם הוא מוכן -נקודות  20
 המשאבים. משאבים נוספים מטעמו לצורך הפעלת החוג, ומה הם אותם

 

 העמותה אינה מתחייבת לאשר כל הצעה שתתקבל אצלה מכח קול קורא זה וכן .8
בעניין   יום מראש ו/או לפרסם מכרז 30ה של רשאית להפסיק את ההתקשרות בהתרא

 קול קורא זה, על פי כל דין. מושא

ו/או להיפגש הבלעדי, לפנות  הלפי שיקול דעתעמותה תהיה רשאית, אך לא חייבת, ה .9
מציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו ו/או עם 

 .לאפשר למציע לעשות כן

שלא לכלול במאגר את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה מקפ"ת  .10
ניסיון רע או כושל במהלך השנים האחרונות, לרבות  ת"מקפללגביו היה מבקש ש

 במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו או הפרת חוזה על ידי המפעיל וכיו"ב.

קול ל חוסר התאמה לדרישות הבבקשה בשתהיה רשאית שלא להתחשב כלל  מקפ"ת  .11
קורא או בשל היעדר התייחסות מספיקה לפרט מפרטי הקול קורא, אשר מונע 

 כראוי. בקשהלהעריך את ה ת"מקפמ
 בקרה ושביעות רצון .12

פיקוח ובקרה להבטחת איכות השירות במהלך הפעלת החוגים ייערך בכל עת שלדעת 
 העמותה נחוץ, לרבות עריכת משובים לשביעות רצון הקהילה לגבי החוגים, צוות

 החוגים וציוד הפעלת החוגים.
 אחריות המציע לאחר זכייתו .13

המציע יחויב לחתום על הסכם ספק עם העמותה לפני תחילת הפעילות, )בשינויים 
 הנדרשים לצורך התאמת ולתנאים הספציפיים שיתואמו(.

 אחר. על המציע, במידה ויידרש לכך, להמציא כל אישור נדרש
 
 
 

 בברכה,
 

 מנכ"ל – גיא אליהו



 

 'אנספח           

 פתח תקוה ב חוגיםו םמפעיליהיכלל במאגר ופס בקשה לט

 2020-2120לשנת הפעילות במסגרת קול קורא  

 

 פרטים אישיים:

 שם מלא:    ________________________

 ________________________ מס' נייד:    

 ________________________  כתובת:    

 ______________דוא"ל:       __________

 

 :    עובד / לא עובדבפתח תקוה פעילות 

 אם כן, מאיזו שנה ___________________

 

 )נא להקיף בעיגול( מעמד משפטי:

 /שכיר אחר ___________עוסק זעיר / עוסק מורשה / עמותה / חברה

 אישור מס הכנסה, אישור  מע"מ  אישור ניהול תקין.

 

 מדדים מקצועיים:

 ______________________     מתמחה בענף: 

 ______________________        שנות ניסיון:  

 תעודות הסמכה:   ______________________

 : מעוניין  לפעול  במתקנים 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 ניסיון  קודם:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 ומדריכים: /מאמניםמפעילים/ צוות 



 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 המלצות :

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 נא לצרף את המסמכים הבאים  :

 

 ו/או כל תעודה אחרת רלוונטית. תעודות הסמכה  

 אם אינך שכיר/ה

 אישור ניהול תקין /אישור ניהול ספרים 

 אישור ניכוי מס במקור 

 אישור מע"מ 

 תעודות רישום עמותה /חברה 

 

 

 

   חתימת מגיש הבקשה:__________

 

  חתימת המקבל:_______________  התקבל  בתאריך: ____________

 

 


