
 

 

 תשפ"ג הצעות למפעילי חוגי ספורט לשנת  קול קורא להגשת

 

 עיריית פ"ת מעוניינים לקבל הצעות  -תאגיד עירוני מקפ"ת ואגף הספורט

 תשפ"ג למפעילי חוגי ספורט לשנת 

 

 : כללי .א

עיריית פתח תקווה והעמותה העירונית מקפ"ת עוסקות בהפעלת פעילות ספורט, לתושבים  .1
 הגילאים.בכל 

במתקנים  .2 הספורט  חוגי  את  יפעילו  אשר  מדריכים  מאגר  לצורך  הינה  הפרסום  מטרת 
ו העיריה  לתושבים  פעילות  עבור  בעיר.  עירוני השונים  ההכנסות  מקפ"ת  תאגיד  כאשר   ,

 מהפעלת החוגים כאמור תתחלקנה כמפורט להלן:

 הרשות  תגבה על פי מחירון–עיריית פתח תקוה באמצעות  תאגיד עירוני מקפ"ת 

 תעריפי שעתי להשכרת מתקן. 

 עלות החוג לתושב תפורסם באתר מקפ"ת או באתר העירייה   .3

 

 תנאי לרישום במאגר  ב. 

 רשאים להירשם במאגר אדם או תאגיד, העונה לקריטריונים המפורטים להלן: 

חוגים בפעילויות לגביהם  הדרכת    /לפחות, בניהול  לוש שניםששל    יסיון מוכח של המפעילנ
הגיש בקשתו, במרכזי ספורט/גני ילדים/בתי ספר/ מתנ"סים/עמותות עירוניות/ חברות עירוניות  

 וכיו"ב.

ה הרצ"ב בפתח תקולהיכלל במאגר מפעילי חוגי ספורט  טופס בקשהעל המבקש למלא 

 להלן ולצרף לבקשתו אסמכתאות המעידות על ניסיונו כאמור לעיל:  כנספח א'

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

 .תעודת הסמכה/ הדרכה בחוג/ים לגביהם הוגשה הבקשה ❖

 . פירוט המקומות בהם הופעלו החוגים ❖

 . מקרב מזמיני הפעלת החוגיםהמלצות  ❖

 )לרבות תקציב(. תוכנית עבודה מקצועית ❖

 

 

 

 



 

 

 לצרף:בנוסף על המבקש 

תצהיר לעניין התחייבות לעמידה בתנאי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  ❖
 .  2001 –מסוימים, התשס"א 

 תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין/עוסק פטור.  ❖

 תעודת התאגדות ופירוט המורשים להתחייב בשמו.  -במידה והמבקש הינו תאגיד  ❖

 ך קיום החוג. המבקש יפרט בבקשתו את האביזרים הנדרשים לצור  ❖

 המבקש יציין בבקשתו לאילו גילאים מיועדת הפעילות נשוא פנייתו.  ❖

המסמכים  .4 כל  את  מלא  באופן  שהשלימו  לאחר  למאגר,  יירשמו  אשר  המציעים  בקשות 
וחלוקת   המפעילים  לבחירת  מקצועית  ועדה  בפני  לדיון  יובאו  לעיל,  כמפורט  הנדרשים 

 המתקנים העירוניים בהם יתקיימו החוגים.  

ציעים אשר ייבחרו על ידי הועדה יהיו רשאים להפעיל חוגים במסגרת העמותה/עצמאית מ .5
, עם אפשרות להפעלת בחודשי קיץ בהתאם לשיקול 30.07.23עד    01.09.22, החל מיום  

 דעתה הבלעדי של העירייה 

מפעילים/מאמנים שייבחרו, יידרשו לחתום על הסכם התקשרות לקיום הפעילות בשנה"ל   .6
   01.09.22-30.07.23ר תחל בתשפ"א, אש

  –  1.9לתאגיד שמורה הזכות להאריך ההתקשרות עם המפעיל לשנת לימודים נוספת ) .7
באותה שנה,   1.6(, במסירת הודעה של העמותה למפעיל מראש ובכתב עד לתאריך  30.7

 תקופות. 4ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלו על 

גבי נוסח אישור עריכת ביטוח מינימלי. מובהר  המבקש נדרש לחתום בתחתית כל עמוד על   .8
בזאת, כי במידה וייקבע כי מדובר בסוג פעילות בסיכון גבוה )על פי הנחיית יועץ הביטוח  

 יידרש המבקש לחתום על נוסח אישור קיום ביטוחים מורחב.  –של התאגיד( 

יתכנות לאור העובדה כי ההתקשרות שבנדון כפופה, בין היתר, לתקציבים מתאימים ולה .9
טכנית, אזי מקפ"ת  אינה מתחייבת לשיבוץ מפעיל להפעלת חוג ותהיה רשאית לשבץ לחוג 
בתחומים מסוימים מפעיל אחד או מספר מפעילים לשם הפעלת החוגים נשוא הקול קורא,  
ו/או   ו/או דרישה  הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמפעיל מוותר בזאת על כל טענה 

 כך. תביעה מסחלבים בקשר עם 

אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהנרשמים למאגר, העיריה/ מקפ"ת  תהא רשאית  .10
 לשקול את צעדיה בהתאם לאינטרס הציבורי, לשיקולי תקציב ולשיקולים מקצועיים.

בהתאם לאמור, מובהר כי אין העירייה/מקפ"ת  מתחייבת לפתוח כל חוג מוצע, אף אם   .11
 בקש מצהיר ומסכים כי לא תהיה לו כל טענה בקשר עם כך. זוכה להתעניינות גבוהה, והמ

 : מידע כללי ג.

גורם   .1 וכל  יהיו כפופים להנחיות העירייה/מקפ"ת   חוגים  ישובצו להפעלת  מפעילים אשר 
 נטי אחר. וורל

בתקופת  .2 בעיר  זהים  חוגים  יפעיל  לא  בתאגיד  חוגים  להפעלת  ישובץ  אשר  מפעיל 
 אגיד מראש ובכתב.ההתקשרות, אלא בכפוף לקבלת אישור הת

 מפעילים אשר ישובצו יידרשו להמציא אישור קיום ביטוחים המתאים לסוג הפעילות.  .3

 מפעילים אשר ישובצו להפעלת החוגים יהיו אחראים לכל הפעולות המפורטות להלן: .4



 

 

, בהתאם לשיבוץ שיוחלט בלעדית על ידי  במהלך כל שעות היממההחוגים יתקיימו   ❖
 ת. " העירייה/ מקפ

ידי העירייה/מקפ"ת   ❖ על  ישובצו  יתקיימו במתקנים אשר  דעתה   פ"יעהחוגים  שיקול 
 הבלעדי.

 מבקש אשר ישובץ להפעלת חוגים בעירייה/מקפ"ת יידרש לחתום על הסכם התקשרות. .5

באמצעות   לשיר סודריאת טופס הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים בסעיף ב' יש לשלוח   .6
 shirso@ptikva.org.ilמייל: 

 . 15:00שעה ב 08.2220.מועד אחרון להגשת בקשה להיכלל במאגר המפעילים  .7

 idobs@ptikva.org.ilבמייל:  פרטים נוספים ניתן לקבל .8

אך   .9 רשאית,  תהא  הבלעדימקפ"ת  דעתה  שיקול  לפי  חייבת,  ו/או    והמקצועי,   לא  לפנות 
ו/או השלמות ביחס להצעתו  ו/או הסברים  להיפגש עם מציע בדרישה להמציא הבהרות 

 ו/או לאפשר למציע לעשות כן.

מקפ"ת שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לכלול במאגר מבקש  .10
ניסיון רע או כושל במהלך השנים האחרונות, לרבות במקרה של אי שביעות שלגביו היה   

 רצון משמעותי מעבודתו או הפרת חוזה על ידי המפעיל וכיו"ב.

מקפ"ת תהא רשאית שלא להתחשב כלל בבקשה בשל חוסר התאמה לדרישות הקול קורא  .11
להעריך  או בשל היעדר התייחסות מספיקה לפרט מפרטי הקול קורא, אשר מונע ממקפת

 את הבקשה כראוי.
 
 
 

 בברכה,
 
 
 
 גיא אליהו
 מנכ"ל מקפ"ת 

 



 

 

 נספח א'           

 טופס בקשה להיכלל במאגר מפעילי השכרת מתקני ספורט בפתח תקוה 

 תשפ"גבמסגרת קול קורא לשנת הפעילות 

 

 פרטים אישיים: 

 שם מלא:    ________________________ 

 ________________________ מס' נייד:      

 כתובת:      ________________________ 

 דוא"ל:       ________________________ 

 

 :    עובד / לא עובד פעילות בפתח תקוה 

 אם כן, מאיזו שנה ___________________ 

 

 )נא להקיף בעיגול( מעמד משפטי:

 עוסק זעיר / עוסק מורשה / עמותה / חברה

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

 

 מדדים מקצועיים: 

 מתמחה בענף:      ______________________ 

 שנות ניסיון:          ______________________ 

 תעודות הסמכה:   ______________________ 

למחול, מגרש מעוניין  לפעול  במתקנים : )נא להקיף בעיגול( אולם גדול, אולם קטן, סטודיו 

 רגל, מגרש כדורגל.-קט

פירוט מתקנים:  

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 

 ניסיון  קודם:

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 



 

 

  צוות מאמנים ומדריכים:

______________________________________________ ________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 : המלצות

 ______________________________________________________________

 _____________________________________________ _________________

 ______________________________________________________________ 

 

 :נא לצרף את המסמכים הבאים 

 

 תעודות הסמכה ✓

 אישור ניהול תקין /אישור ניהול ספרים  ✓

 אישור ניכוי מס במקור  ✓

 אישור מע"מ ✓

 תעודות רישום עמותה /חברה ✓

 

 

 

 _ התקבל  באגף הספורט בתאריך: ___________

 

  חתימת מגיש הבקשה:__________  חתימת המקבל:_______________ 

 

 

 

 


