
 

 

 

 הפעלת חוגים בצהרוני "ניצנים" קול קורא להגשת הצעות ל

 מנהל קהילתי גינות העיר 
 

"ניצנים"   צהרוני  תוכנית  חוגים במסגרת  להפעלת  הצעה  בזאת  מפרסם  העיר  גינות  קהילתי  עיריית  מינהל  בשיתוף 

 ובימי קייטנה בשנת תשפ"א. 14:00-16:30הפועלת בגני העירייה בשעות ירושלים, 

 

 :מהות ההתקשרות

 המשתתפים בתוכנית ניצנים, בשעות הצהריים בשלל תחומי העשרה.   3-6מבקש להפעיל חוגים לילדים בגילאי    המינהל

ולדרישות משרד החינוך   קול קורא של תוכנית 'ניצנים'השירות יינתן במסגרות בהן מפעיל המינהל צהרון ובהתאם ל 

 ]חוזר מנכ"ל ומתווה הפעלה בני הילדים[ ומשרד הבריאות. 

 

 :תקופת ההתקשרות

 מיום חתימת ההסכם עם הזוכה.  לשנת לימודיםתקופת ההתקשרות הינה 

)שנה בכל פעם( וזאת בהתאם   נוספות  להאריך את ההסכם בארבע שנים  , אך לא החובההל שמורה האפשרותלמינ 

 .ולשיקול דעתו הבלעדית של המינהל לקול קורא ולתקציב תוכנית 'ניצנים'

 ההתקשרות אינה כוללת הפעלת חוגים בזמני חופשות/קייטנות הקיץ, זאת יבחן המינהל באופן פרטני.

 

 : תנאי סף

 . 6המציע להיות בעל ניסיון מוכח בניהול הפעלת חוגים לילדים עד גיל על  .1

 המפעילים יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת החוג אותו הם מציעים.  .2

ניסיון   .3 ובעלי  המוצעים  החוגים  בתחומי  רלוונטית  והשכלה  הכשרה  בעלי  הינם  המציע  מטעם  המדריכים 

 בהעברת חוגים. 

מידע    מציעה .4 הכולל  ומפעיליו  החוג  על  מידע  בכתב  ליציג  על בנוגע  ,מידע  החוג  תוכן  בהדרכה,  ניסיון 

 .ג ועודחומרים/ערכות הניתנים ללומדים בחו

 באחריות המציע לספק את כל החומרים הנדרשים להפעלת החוג.  .5

, ספורט,  מבקש לשלב בצהרונים חוגים במגוון תחומים: מוסיקה, אומנות, תיאטרון, אומנויות לחימה המינהל .6

 ים. יכולים מפעילים להציע הפעלות, סדנאות וחוגים, בנושאים ייחודים נוספבנוסף, יוגה ועוד... 

 באופן תדיר במסגרות השונות ולוודא התאמת המדריכים והחוגים לגנים.המציע נדרש לבקר  .7

 דקות לפחות. 45, למשך 16:00 -14:00ים החל מהשעה הפעלת החוג .8

 רבע שעה לפני תחילת החוג.על מפעיל החוג להגיע למסגרת כ .9

 מור על צביון הגנים ולהגיע בלבוש הולם. לש שנדר המפעיל .10

 פעול בתיאום מלא עם רכזת צהרוני 'ניצנים' במינהל.ל המציע לע .11

עיל לגמישות  פידרש המ,  מצד צוות הבוקר וצוותי הצהרוניםעיל החוג,  ממפחוסר שביעות רצון  במקרה של   .12

 בשיבוץ המפעילים והחלפתם. 

 עוסק מורשה.מציע הינו ה .13

 . 30+ ףוטסוף כל חודש, תנאי תשלום: שהגשת חשבונית עד ל .14

, חבות  אחריות מקצועית,  ביטוח צד ג'את כל הביטוחים הנדרשים לעסק מסוגו, בין היתר:  על המציע להציג   .15

 . מעבידים

 קציב ההפעלה. ובהתאם לת רא תוכנית 'ניצנים'תשלום בהתאם לקול קו .16

 תשלום יאושר בהתאם לדיווח נוכחות מסודר ולאחר חתימה של גננת הצהרון בתום כל פעילות. .17

 .יציגו אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל ]גברים[  המפעילים והמדריכים .18

 . מפורט ההתקשרות עם המציע המפעיל את החוג כפופה לחתימה על הסכם התקשרות .19

 למציע ולמפעיל החוג לא יתקיימו יחסי עובד מעביד.  בין המינהל .20



 

 

 

להתקשר עם מפעיל אחד או לפצל את ההתקשרות למספר מפעילים   המינהל שומר לעצמו את הזכות .21

 ת.בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי

על המציע לעמוד בתנאי מתווה הקורונה ולפעול בהתאם להנחיות התו הסגול )כלל המדריכים נדרשים  .22

 שמירת מרחק/ חיטוי ידיים במעבר בין המסגרות ועוד...(בעטיית מסיכה/ 

 יום. 14התקשרות בהתראה של ה את המינהל שומר לעצמו את הזכות לסיים .23

 

 : הצעותהגשת 

  natali@ginothair.org.ilהעומדים בתנאי הסף מוזמנים להגיש בקשה להפעלה למייל: 

 15/9/2020 -ליום שלישי ה עדזאת 
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