
קול קורא מאגר ספר ספקים 

גזר המועצה האזורית  
 בית חשמונאי 99789

טל: 08-9274040; פקס:  08-9247115

קול קורא לרישום למאגר מדריכי החוגים של המועצה  

בהתאם להוראות סע יף 8  לתוספת השנייה בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי" ח -1958, ובהתאם  
להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/2016  נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות  
מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז מבקשת המועצה האזורית גזר  )ל הלן  -  המועצה( לעדכן את  
מאגר הספקים ונותני השירותים שלה   בתחום הדרכת חוגים ופעילויות העשרה  )להל ן -   רשי מת נותני השירותים

ו/או מאגר נותני השירותים(. 

המועצה תהיה רשאית לפנות לגורמים הרשומים במאגר, מעת לעת, בהתאם לצרכי המועצה ולהתקשר עמם  
שירותים"   "נותן  של  במתכונת  יסופקו  השירותים  ספק,  הסר  חוג.  למען  הדרכת  שירותי  למתן  בהסכם 

והמדריכים לא יקלטו כעובדים של המועצה ולא יועסקו ע"י המועצה כשכירים.   

בתחום שיפוט המועצה  25  ישובים וכ-  7,000  בתי אב.  החוגים יתקיימו ברחבי המועצה על פי קביעת המועצה,  
במועדים אשר יקבעו על ידי המועצה מראש ובתיאום עם המדריכים  הספציפיים לכל תחום.  

שירות    המצטרף  למאגר להבטיח  לנותן  ה מועצה  כדי  למאגר  בהצטרפות  ו/או  זה  בתהליך  אין  כי  מובהר, 
התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצו ע שירותים כלשהם, והמועצ ה לא תהיה מחויבת להתקשר  

עם נותן שירות שהצטרף למאגר המועצה.   

יובהר כי ככל שהמועצה בחרה להתקשר עם נותן שירות לצורך מתן שירותי הדרכת חוג , נותן השירות  ו/או מי  
מטעמו לא ייקח חלק ו/או יעביר ו/או ישתתף בחוגים או הדרכות מכל סוג שהוא בישובים הנכללים בתחומי  

המועצה שלא דרך המועצה  אלא באישור המועצה מראש ובכתב 

יובהר כי המועצה שומרת על זכותה לערוך מכרזים פומביים להתקשרות עם נותני שירותים בתחום החוגים על  
דעתה ובהתאם להוראות הדין ואין בפרסום קול קורא זה בכדי להוות התחייבות להתקשרות עם נותני  פי שיקול  

 שירותים במסגרת הקול קורא.

פניה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד 

   התחומים הנדרשים

יצוין כי ניתן להציע חוגים המיועדים לכלל הגילאים )גיל הרך, ילדים, נוער, מבוגרים והגיל השלישי(

חוגי ספורטחוגי מוסיקהחוגי העשרה 

 ציור ורישום  -
 אומנות ויצירה  -
 דרמה ותאטרון  -
 אנגלית  -
 מתמטיקה  -
 מחשבים  -
 רובוטיקה  -
 אלקטרוניקה  -
 תעופה וחלל  -
 בישול  -
מבוכים ודרקונים  -
 קרמיקה  -
 נגרות  -
 מדע -
 לגו הנדסי  -

 ברידג'  -

 סיירות  -

 קולנוע  -

 גיטרה  -
 פסנתר  -
תופים / כלי הקשה  -
 כינור  -
 צ'לו  -
 פיתוח קול  -
כלי נשיפה / חצוצרה / -

 סקסופון 

אורגן  -
חליל  -

התעמלות ותנועה לגיל הרך  -
התעמלות אומנותית  -
שחמט -
אתלטיקה קלה  -
ריקודי עם  -
ריקודים סלוניים -
הגנה עצמית  -
ספינינג  -
 חדר כושר לילדים  -

ספורט לאנשים עם צרכים מיוחדים   -
 טניס שולחן   -

ספורט לתינוקות ונשים אחרי לידה   -
עיצוב הגוף/ארובי   -
 פילטיס   -

 יוגה    -

 זומבה  -

פלנדקרייז  -
 טריאתלון  -
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 כושר גופני לגברים- -

 קנגו ג'אמפ  -

 HITהיט  -

 הכנה לצבא -

 התעמלות בונה עצם  -

- TRX 

 גלגיליות  -

 כדורשת  -

 טיפוס  -
 אומנויות לחימה  -

 ___________________________ אחר: 

  תנאי סף להצטרפות למאגר  נותני השירותים -   1.

רשאים להיכלל במאגר רק  נותני שירותים  העומדים בתנאים / דרישות המצטברות כמפורט להלן -   

 המבקש הינו  בעל אישור ו/או רישיון ו/או תעודה תקפים  הנדרשים ע"פ הוראות הדין לפעילותו  ביחס  .1.1
לתחומים אליהם מבקש להיכלל במאגר הספקים. 

 נגד המבקש לא תלויים ועומדים צו פירוק ו / או צו פשיטת רגל ו /או צו כינוס נכסים והוא לא הוכרז  .1.2
כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי , התשמ"א - 1981.   

המבקש  פועל באמצעות עסק   עצמאי )עוסק פטור / מורשה / תאגיד / עמותה וכו'(,  וברשותו אישור תקף   .1.3
על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, והתקנות לפיו; 

   המבקש עומד בתנאים הקבועים בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976. .1.4

  המבקש נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד המועצה.   .1.5

כדי לגרוע מזכותה של המועצה להוספת תנאים מוקדמים ספציפיים במסגרת           אין באמור בסעיף זה 
הליכים לקבלת  הצעות  והליכי הצעות המחיר לגופן, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות העניין. 

 הוראות כלליות   2.

מבקש רשאי להגיש מועמדות להיכלל במאגר בתחום אחד או במספר  תחומים מהמפורטים במסמך זה,    .2.1
 תוך ציון התחום/ תחומים רלבנטיים.   

אין בהקמת/ עדכון המאגר התחייבות כלשהי של המועצה לפנות רק לרשומים במאגר, כולם או חלקם,  .2.2
 קבלת שירות כלשהו.  לקבלת הצעה או הצעות כלשהן לביצוע עבודה כלשהי ו/או 

מובהר בזאת מראש כי כחלק מהתנאים לבחינת הצעות בהליכים בעתיד, המועצה )תהיה רשאית לדרוש   .2.3
בהתאם  לנכון  שתמצא  כפי  התחייבויות   / ביטוח  אישורי   / ערבויות   / אישורים   / נתונים  השאר  בין 

   לנסיבות העניין.

המועצה תהיה רשאית לפרסם את שמות הספקים שירשמו במאגר באתר האינטרנט של המועצה ו/או   .2.4
 נותן הספק  את הסכמתו לכך.   –בכל דרך אחרת ובהגשת בקשה להצטרפות למאגר 

 הגשת בקשה להיכלל במאגר המדריכים  3.

 נותני שירות  המעוניינים להיכלל  במאגר המדריכים  יגישו, בקשה  באמצעות אתר האינטרנט של המועצה  .3.1
   לפניה זו.כנספח  המצורף הבקשה על גבי ובהתאם לטופס  , באופן ידני בכתב או

 הבקשה, תוגש   לא יאוחר מ יום  א', תאריך  20/02/2022  בשעה  14:00    לתיבת ההצעות במשרדי מנכ"ל  3.2.
המועצה או באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.   

 אין לשלוח בקשות בדואר או כל דרך אחרת.
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  הבקשה תוגש בצירוף כל המסמכים הבאים -  .3.3

פרופיל  .3.3.1  / המבקש  על  כללי  כולל  מידע  א',  נספח  המצ"ב  בקשה,   טופס 
 . קו"ח של המבקש/מבקש

לביצוע השירותים, .3.3.2 רלבנטיים  תעודות  הכשרה   / /תעודות השכלה   רישיונות 
לרבות היתרים, תעודות הסמכה וכיו"ב.   

 תעודה תקפה בדבר היות המ שתתף עוסק מורשה/ פטור.  .3.3.3

חשבונות(,  .3.3.4 ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  תקף  אישור 
התשל"ו  - 1971.  

 הוגשה בקשה על ידי תאגיד -   יצורפו לבקשה  גם תעודת התאגדות של החברה  .3.3.5
וכן תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן ביחס לתאגיד.   

  הוגשה בקשה ע"י יחיד -  יצורף העתק של תעודת הזהות של המשתתף.  .3.3.6

למדריכים  .3.4 עדיפות  תינתן  אולם  לעיל,  המועד  לאחר  גם  לרישום  פתוח  יהיה  כי  המאגר  בזאת   מובהר 
שירשמו עד למועד לעיל.   

 מציעים אשר נתקלו בקשיים בעת ההרשמה המקוונת, מוזמנים לפנות לקרן בן נון, מזכירת אגף קהילה  .3.5
בטלפון: 08-9274093.  

 בחינת הבקשות להיכלל במאגר המדריכים   4.

  הבקשות ייבחנו ע"י  ועדה מקצועית שתקבע ע"י המועצה )להלן - הועדה ו/או הועדה המקצועית(. .4.1

להם  .4.2 ות ימסר  וימצאו מתאימים  ע"י  המועצה,  ירשמו במאגר   מציעים  / בקשות שיעמדו בדרישות הסף 
הודעה על כך בכתב.   

  מבקש שהועדה תמצא שאינו עומד בדרישות הסף ו/או שאינו מתאים, ת ימסר לו הודעה על כך. .4.3

ולקבל שירותים  .4.4 כדי לחייב את המועצה לחתום על הסכם  כי  אין  באישור רישום במאגר   מובהר בזאת 
ממדריך כלשהו הרשום במא גר. המועצה  תהיה רשאית, מעת לעת, לבחור מתוך המאגר מדריכים שיספקו  

שירותים  בהתאם לקריטריונים הקבועים בסעיף  5 להלן.  

  ניהול מאגר המדריכים/שיקולי המועצה בבחירה מתוך המאגר  5.

 הרישום במאגר המדריכים  בהתאם להזמנה זו יהיה בתוקף לשלוש שנים ממועד מתן הודעה למשתתף על  .5.1
רישומו במאגר.  

  המועצה  תעדכן, מעת לעת, את המאגר.  .5.2

לעת  .5.3 מעת  ולצרף  המאגר  להרחבת  עת  בכל  מהמועצה   לפעול  למנוע  המדריכים  כדי  מאגר  ביצירת   אין 
מדריכים חדשים למאגר ו/או לאתר באופן יזום מדריכים  נוספים על פי צרכי המועצה.  

 הפניה למדריכים  שייכללו ברשימות, בכל אחד מתחומי הטיפול הנדרשים, תעשה באופן שיעניק  ל מועצה  .5.4
את מירב היתרונות, ובין השאר, בהתאם לאמור להלן-   

 ככל  שיידרשו למועצה מדריכים לתחום מסוים, תהיה רשאית המועצה באמצעות הועדה .5.4.1
או   )כולם  הרלבנטי  בתחום  במאגר  הרשומים  לגורמים  לפנות  מטעמה,  המקצועית 

 רלבנטיים.  המדריך / מדריכים לצורך בחירת המשתנים חלקם(, בהתאם לצרכיה 

או  .5.4.2 )כולם  במאגר  למדריכים  הרשומים  ראיון  תהיה  רשאית  לבצע  המקצועית   הועדה 
חלקם( והיא תבחר את המדריכים  שישובצו למתן שירותים  עבור המועצה, בין השאר, 

בהתאם לשיקולים הבאים ) 100%  איכות( : 
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כישורים, אמינות, מומחיות ותחום התמחות .5.4.2.1 ,  התרשמות כללית מיכולות, 
 . והשכלהלרבות ותק בתחום, הכשרות מקצועיות 

  ניסיונו של ה מדריך בתחום  הספציפי, לרבות בדיקת ניסיון זה.  .5.4.2.2

 .המדריךשביעות רצון / דרישות תושבים בדבר זהות  .5.4.2.3

 ניסיון עבר של ה מועצה עם המדריך.  .5.4.2.4

  דרישות מיוחדות / ספציפיות הנוגעות לתחום הספציפי.  .5.4.2.5

תינתן עדיפות בשיבוץ למדריכים אשר מספקים שירותים למועצה לשביעות   .5.4.2.6
 רצונה.  

מועצה  .5.4.2.7 לתושב  ליתן    עדיפות  רשאית  המועצה  לעיל,  מהאמור  לגרוע   מבלי 
ביחס למתמודדים אחרים שאינם תושבי המועצה.  

בהיקף  .5.4.2.8 שירותים  לספק  היכול  למדריך  עדיפות  המדריך  –  תינתן   זמינות 
השעות והימים הנדרשים למועצה ביחס לכל חוג .  

 מובהר בזאת כי בהליכי הפניה והמיון הספציפיים בכל שנה, תהיה רשאית  .5.4.2.9
מבין   לבחירה  נוספים  ו/או קריטריונים  נוספים  סף  תנאי  להגדיר  המועצה 
לכל הרשומים   לפנות  אין המועצה מחוייבת  במאגר.  המדריכים הרשומים 
במאגר והפניה תעשה בהתחשב בתחום הספציפי וכמות המדריכים הנדרשת  

באותו תחום מעת לעת  והמסמכים שצורפו לרישום ע"י המדריכים.   

מדריכים   .5.4.3 של  במקרה  ראיונות  על  לוותר  רשאית  תהיה  המקצועית  הועדה 
 מוכרים המספקים שירותים למועצה.    

 המועצה שומרת על זכותה לערוך את הראיונות באמצעים מקוונים.  .5.4.4

 המועצה  תהיה רשאית ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לעדכן מעת לעת  .5.4.5
כפי   החלטות  המועצה  ו/או  לצרכי  בהתאם  לבחירה,  הקריטריונים  את 

שיתקבלו מעת לעת.   

בין  .5.4.6 ייחתם  מסוים,  עם  מדריך  לתחום  להתקשר  המקצועית  הועדה   בחרה 
המועצה   למדריך  הסכם לתקופה קצובה  של עד  3  שנים  למתן השירות, על פי  

דוגמת נוסח הסכם המצורף למסמכי פניה זו )נספח ב'(.   

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תנאי לחתימת הסכם הינו עמידת המבקש  
 הבאות:  בדרישות 

 המצאת אישור משטרה בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של  -
עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001.  

 המצאת אישור  קיום ביטוחים על פי דרישת יועץ הביטוח של המועצה.  -
המועצה  תהיה רשאית לער וך שינויים בדרישות הביטוח, באישור יועץ  

הביטוח של המועצה.   
 מילוי שאלון לאיתור ניגוד עניינים. -

 המצאת תצהיר בדבר עמידה בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים  -
תשל"ו –  1976.  

 
על   המועצה שומרת על זכותה לבצע תיקונים ו/או שינויים בהסכם המצ"ב

 פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצורך.

 התמורה  ביחס  לשירותים  תקבע  ע"י  המועצה, לאחר עריכת הראיונות וקביעת המדריכים  5.5.
המדריכים   וניסיון  תקציב  לשיקולי  שנדרשים(  בהתאם  )ככל  תחום  לכל  הנדרשים 

הנבחרים . 



 קול קורא מאגר ספר ספקים 

בהתאם  .5.6 שנה  חודשים  מאי  -  יוני   בכל  במהלך  החוגים  -   תקבע  לשנת  סופית  חוגים  סופי/כמות   שיבוץ 
לרישום/צורך ולזוכים הרלבנטיים תינתן הודעה מתאימה, יושלמו הליכי החתימה על ההסכם והם ידרשו  

להתחיל בביצוע השירותים בחודש ספטמבר או כל מועד אחר שיידרש.    

 ספק שיבקש להצטרף לרשימת המדריכים, לאחר סיומם של ההליכים נשוא פניה זו, יהיה רשאי להפנות  .5.7
בקשה מתאימה למועצה  וזו תיתן החלטתה בנדון. בשלב ראשון ידונו בקשות שהוגשו עד למועד האחרון  

הקבוע במסמך זה. לאחר מכן יבחנו בקשות אחת לתקופה בהתאם להחלטת המועצה .  

  ספק שיבקש להיגרע מרשימת המדריכים, יהיה רשאי לעשות כן בהודעה שתימסר למועצה בכתב. .5.8

  המועצה  תהיה רשאית למחוק ספק מהמאגר, לאחר שתיתן לו הזדמנות לטעון בעניין זה..5.9

  המועצה   תהיה רשאית לבקש, מעת לעת, עדכונים של הפרטים באשר לספקים השונים הכלולים ברשימה. .5.10

על כל שינוי שחל אצלו ביחס  .5.11  ספק שייכלל ברשימת המדריכים   -   מחויב למסור  למועצה  הודעה בכתב 
לתנאי הסף כמפור ט לעיל, כולל ביטול ו/או התלייה ו/או אי חידוש של רישיון או היתר או רישום וזאת לא  

יאוחר מתוך  14 יום ממועד שנודע ל ספק על השינוי.  

 למען הסר ספק מובהר כי  המועצה  איננה מתחייבת להתקשר עם כל הספקים אשר ייכללו במאגר לצורך  .5.12
ביצוע שירותים בתחום כלשהו, כן רשאית המועצה   ל פנות גם לספקים שלא נכללים במאגר, והיא תפעל  

ע"י שיקול דעתה הבלעדי.  

 אין בפנייה זו ו/או ביצירת מאגר המדריכים  על פיה כדי להגביל ו/או לגרוע מסמכויותיה ש ל המועצה  עפ"י  .5.13
כל דין ו/או כדי לחייב את  המועצה להתקשר באמצעות מאגר המדריכים  מעבר לקבוע בדין.  

  העדר ומניעת ניגוד עניינים 6.

 בשל יחסי האמון  המיוחדים  הנדרשים במתן השירותים נשוא פנייה זו,  קיימת חשיבות להבטחת העדר .6.1
ניגוד  עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים פוטנציאלי של הספק  במסגרת השירותים נושא הפנייה.  
בהתאם  לכך, ככל שהמועצה תהיה מעוניינת להתקשר  עם הספק, ההתקשרות מותנית בכך שהס פק  יצהיר 

ויתחייב שאין  ולא יהיה לו ניגוד עניינים  מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא פנייה זו;  

 המועצ ה  שומרת על זכותה  ל בטל התקשרות ו/או לפסול  מועמד על הסף ו/או להסיר מועמד הרשום במאגר  .6.2

בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים. 

 שאלות ובקשות להבהרות ומידע נוסף בכל הנוג ע לפנייה   זו יש לפנות בכתב בלבד עד ליו ם 10/02/22  בשעה  7.
יש לוודא קבלה    12:00region.muni.il-karen@gezer  לקרן בן נון, מזכירת אגף קהילה   במועצה, בדוא"ל  
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