
 

 

להפעלת צהרון לתלמידים   הזמנה  -  אקול קור

 . 2022במהלך חודש יולי  

, בימים בתי הספר היסודיים ביישובבהצהרון יתקיים  

בשעות    3.7.22-21.7.22ם  ה', בין התאריכי –א' 

השעות יכולות להשתנות בהתאם  )  13:00-16:00

סיום יום הלימודים  משרד החינוך בדבר  להחלטת  

 (."חופש הגדול"קייטנת הבמהלך  

 כללי:

זהות מפעיל הצהרון ייבחר לפי התנאים   .1

בקול קורא זה ולפי שיקול דעת    המצוינים

נציגי אותו בית ספר בו מבוקש בלבדי של 

 להפעיל את הצהרון.

מגיש ההצעה הנבחר מוותר על כל טענה   .2

 ו/או תביעה כנגד הוועד בהקשר להזמנה זו.

במהלך התקופה, לא ייגבה כל תשלום מאת   .3

מפעיל הצהרון עבור שימוש במבנה בית  

 הספר.

כל האמור בקול קורא זה, הינו בכפוף   .4

של משרד   החופש הגדול"להפעלת "קייטנת  

 החינוך.

 סף:  תנאי

מגיש הצעה לקול קורא זה לעמוד  על  .1

 בתנאים המצטברים להלן:

המציע הינו חברה ו/או עוסק מורשה   1.1

 ו/או פטור, בעל כל האישורים הדרושים.

המציע הינו בעל ניסיון של שנתיים   1.2

לפחות, בתקופה של חמש השנים  

 האחרונות, בהפעלה וניהול צהרון.

ביטוחים ואישורים  המציע מחזיק בידיו   1.3

 כנדרש בחוק להפעלה וניהול צהרון.

במהלך  לנרשמים  ארוחת הצהריים  אספקת   .2

ת התשלום מאת הנרשמים  וכן גבייהתקופה  

 .בלבד  באחריות המציעלצהרון, הינם  

לצורך בחינת עמידתו בתנאי הסף על המציע 

 :להמציא את האישורים/ מסמכים הבאים



ופרטי   .3 אישיים  פרטים  לרבות  חיים,  קורות 

) שם מלא; ת.ז.; כתובת;   מלאים  התקשרות

 נייד; דוא"ל(.  

 תעודת עוסק מורשה/פטור/חברה בתוקף. .4

כנדרש בחוק להפעלה  וביטוחים  אישורים   .5

 וניהול צהרון.

ו/או כל מסמך הדרוש להוכחת  המלצות   .6

 הניסיון הנדרש.

מבוקש להפעיל את ציון שם בית הספר בו  .7

 .הצהרון  

 , הן  עבור כל תלמיד/ה  הסכום המבוקשציון   .8

יום  כל  והן עבור  תקופת הצהרון  כל במהלך  

 פעילות.

 .פעילות שבועיתתוכנית   .9

במהלך  של ארוחת הצהריים    תפריט שבועי .10

 תקופת הצהרון.

 :  ושאלות אופן ההגשה

המעוניינים להגיש הצעה  לקול קורא זה   .11

כנדרש  יגישו את כל המסמכים והאישורים  

באמצעות  15.6.22,  חמישילעיל עד ליום    ,

ו/או   meital@tzh.org.ilדוא"ל שכתובתו  

עד  באמצעות מסירה אישית במזכירות ו

 היישוב.

עד היישוב ירכז ויעביר את כל ההצעות  ו .12

נציגי בית  שיתקבלו לבחינה והחלטה של 

וזאת עד  ים  הרלוונטים  יוהנהגת ההורהספר  

 .20.6.22 ליום  

הנהגת ההורים של כל בית    -  בחירת הזוכים .13

ל פי ראות  ע  הצהרון מפעילספר תבחר את  

יובהר כי ככל שהמבקש יזכה בהליך    עיניה.

  זה יהיה עליו להעביר את פרטי עובדי

הנהגת ההורים של בית  ל  ומנהלי הצהרונים

 .הספר

 

 

לנשים    זוודעה  מ פונה  אך  זכר  בלשון  מנוסחת 

 כאחד.ולגברים  


