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 (RFIלקבלת מידע )בקשה 
לצורך שיתוף פעולה בביצוע מיזם  גופיםלאיתור  קול קורא 

משותף להפעלת חוגי שחייה ברשויות המקומיות במגזר הבדואי 
 בנגב

 
 כללי .1

ה הבדואית יחברתי לקידום האוכלוסי–ממשלת ישראל שמה למטרה לפעול לפיתוח כלכלי  1.1

בנגב, להביא לצמצום פערים בינה לבין כלל האוכלוסייה ולקידום שגשוגה ושילובה בחברה 

הישראלית, להביא לשיפור המענים החברתיים באמצעות יצירת מענים משלימים לפעולות 

 . 14.03.2022מיום  1279הממשלה והשלטון המקומי, זאת במסגרת החלטת ממשלה 

( כל "המשרד"ב והגליל )להלן: המשרד לפיתוח הפריפריה הנג פועל זאת, החלטהמתוקף 

לתי פורמלי, ספורט, עת לפיתוח מענים לצרכי החברה הבדואית בהיבטים של חינוך ב

 וכו'. תרבות ובילוי

שלושה יותר מכלל  למוות פיובעים ילדים מהחברה הבדואית ט ,על פי נתוני ארגון "בטרם" 1.2

מכלל מקרי  10%מהווה הגורם התמותה השני בשכיחותו,  . הטביעה הינההילדים הערבים

 .התמותה מהיפגעויות של ילדי המגזר

ציבוריים בעלי ידע פרטיים או  גופים, החליט המשרד לפרסם פנייה לאיתור נוכח האמור 1.3

, ללא כוונת רווח, רכישת שירותים במסגרת מיזם משותףלצורך התקשרות לוניסיון 

 .להפעלת חוגי שחייה ברשויות המקומיות במגזר הבדואי בנגב

א לתקנות חובת המכרזים, 14בהתאם לתקנה  לקבלת מידעפנייה זו הינה פנייה מוקדמת  1.4

. אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים ו/או לראות בה 1993 –תשנ"ג 

את  שרדלקבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המהתקשרות משום סוג. הפנייה נועדה 

 המשך פעולותיו בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים. 

ולצאת למכרז פומבי לרכישת  ציעהמשרד שומר לעצמו את הזכות לא לבחור באף מ 1.5

אם וככל שיתקיים מכרז בעתיד, יהא רשאי המערך לשנות או להוסיף תנאים  השירותים.

 לפי שיקול דעתו המקצועי ובהתאם לצרכיו. ודרישות, הכל

יהא רשאי לעשות שימוש במידע שיימסר לו במענה לפנייה זו, ולספק לא יהיו שרד המ 1.6

 טענות בגין זכויות יוצרים. 

ערך בעקבותיה, ולא יקנה ימענה לפנייה זו לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז, אם וככל שי 1.7

ך שנענה לה, ולא יחייב שיתופו במכרז או יתרון במכרז למי שנענה לפנייה רק בשל כ

 התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

בהתאם  נת של פטור ממכרז מסוג מיזם משותףהתכניות יאושרו על ידי המשרד במתכו 1.8

, בכפוף לעמידה בהוראות התקנות כולל 1993-( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 30)3לסעיף 

 פרסום מקדים של פרטי ההתקשרות.
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, כך שסך היקף הפעילות לא יפחת  ₪ 1,500,000הוא  2022התקציב העומד לחלוקה לשנת  1.9

. מימוש ההתקשרות מותנה באישור ועדת ₪ 3,800,000-, ולא יותר מ₪ 3,000,000-מ

 החתימה של המשרד. ימכרזים וקיום תקציב בפועל ובאישור הזמנות על ידי מורש

ולא יותר משלושה  התכנית אחד להפעלת כשירהמשרד רשאי לבחור יותר מ 1.10

או לתמיכה ברשויות  פומבי ככל שיהיו יותר משלושה כשירים המשרד יצא למכרז .כשירים

 .האזורייםבאמצעות האשכולות 

 

 
 הגדרות .2

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל -"המשרד"  .2.1

משתתף בקול קורא, אשר עומד בתנאים שנקבעו בקול קורא ובעל  -" הצעהה ציע"מ .2.2

יל חוגי שחייה לאחר שעות הלימודים הפורמאליים, במתווה המפורט בקול עיכולת להפ

 קורא זה.

 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית. - "רשות מקומית" .2.3

בפרק עדיפות לאומית: רהט,  1279בהחלטת ממשלה כהגדרתן   - "התכנית"רשויות  .2.4

 אל קסום ונווה.חורה, כסיפה, לקייה, ערערה בנגב, שגב שלום, תל שבע, 

 אגף בכיר לפיתוח הנגב והגליל.  – "האגף המקצועי במשרד" .2.5

 .)חלקו של המשרד בתכנית( מלש"ח 1.5התקציב המאושר  עד  -"תקציב התכנית"  .2.6

סך התקציב המוקצה לטובת התכנית, הן מהתמיכה  –"העלות הכוללת של התכנית"  .2.7

  . ₪מיליון  3.8הניתנת על ידי המשרד והן ממקורות עצמיים, לא יעלה על 

 .2022-2023לשנה אחת  –"תקופת ההתקשרות"  .2.8

הכשיר . המוזכרים בקול קורא זהעמידה בתנאי הסף שקיבל הודעת  ציעמ -" כשיר" .2.9

 מול המשרד.ימשיך לבניית תכנית תקציבית מילולית 

שיש לו הסמכה המקובלת בענף ספורט על ידי  האיגודים מורה   -" מורה לשחייה" .2.10

 .1997-הרשומים ובהתאם לתקנות הספורט )חיוב בתעודת הסמכה(, תשנ"ז

. םפים בשיעורי השחייה ובהיסעימורה אשר תפקידו ליווי המשתת -"מדריך"  .2.11

 באמצעות הסעות ייעודיותשל המשתתפים איסופם ופיזורם  באחריותו לוודא את

 .  לפעילות

 

 

 :מטרות התכנית .3

 הגברת תחושת הביטחון העצמי והערכה העצמית של הילד:  3.1

המשרד רואה בהובלת פרויקטים בתחום הספורט כפוטנציאל השקעה רוחבי, ארוך טווח, אשר 

 יהווה נדבך חשוב בעתידם של הילדים וזאת באמצעות שימוש בספורט כמקדם ותמריץ לחיזוק

ת דה, העלאת תחושת הערך העצמי ויציררכות לרבות התמודדות עם אתגרים, התמ תמיומנויו

 מוטיבציה פנימית. 
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הקניית הרגלי מים, ביטחון במים, מניעת טביעות ילדים בקרב החברה הבדואית באמצעות  3.2

 התכנית. ם וטכניקות שחייה לילדי שרידות במי

יצירת מסגרת חינוך בלתי פורמלית עבור ילדי המגזר הבדואי בנגב בשעות אחר הצהריים  3.3

חברתית –באמצעות לימוד שחייה בקבוצות ובתוך כך לתרום להשתייכותם למסגרת קבוצתית 

 ולהשתלבות חברתית.

 

 מבוקשים במסגרת הקול קורא:פירוט השירותים ה .4

 "השירותים"( הינם כדלקמן:השירותים אשר יכללו בהצעה )להלן: 

 . ג'-ילדים בכיתות ב'ברשויות התכנית לתכלול חוג שחייה שהתכנית ניהול ותכלול   .4.1.1

 :התכנית תכלול  .4.1.2

 12: שחיית המשתתף בבריכה עד הקניית מיומנויות ושליטה בגוף במים .4.1.2.1

 .מטר בשילוב תנועות ידיים ורגליים חזה עם נשימה

 .חיזוק הביטחון העצמי במים  .4.1.2.2

: להקנות למשתתף ידע ויכולת לעשות הרגלים ותנועות במיםפיתוח  .4.1.2.3

 .גלישה, ותרגילי מיםעות, נשימה נכונה, ציפה, ראש חץ, בו

 .לימוד סגנון שחיית חזה .4.1.2.4

 .מים ומשחקי הווי פעילות .4.1.2.5

ודוברי השפה  בעלי ניסיון ,מוסמכים מוריםבהדרכת יספק חוגי שחייה  המציע  .4.1.3

 . הערבית

 דקות.  40 בן מפגשים לפחות כאשר כל מפגש יהיה 16 התכנית תכלול  .4.1.4

 . ילדים( 6)מדריך אחד על  1:6לילדים יהיה  ורה לשחייהיחס מ  .4.1.5

 .ילדים( 18)מדריך אחד על  1:18יחס מדריך לילדים יהיה   .4.1.6

באחריות המדריך ללוות את המשתתפים בהסעות, בשיעורים, לנהל רשימת נוכחות,   .4.1.7

ונציגי הרשות  להיות בקשר מול מנהל הפרויקטולוודא שהפעילות מתקיימת כסדרה 

 במידת הצורך. 

 תתאפשר לרשות בהתאם לצרכיה, מתן מענה נפרד לבנים ובנות.   .4.1.8

 חזור(.–התכנית תכלול הסעות מבתי הספר ברשויות ועד לבריכה )הלוך   .4.1.9

 .2023יוני בותסתיים לכל המאוחר  2022התכנית עתידה להיפתח באוקטובר  .4.1.10

 .3.2לרשויות המגזר הבדואי כמפורט בסעיף התכנית מיועדת  .4.1.11

יגבו מכל משתתף ומעבר לכך לא יגבו דמי השתתפות  ₪ 20דמי רישום בסך  .4.1.12

 נוספים. 

 ותעודה בסוף החוג.  משקפתבגד ים, כל משתתף יקבל  .4.1.13

שיבחר יבצע את ניהול הפרויקט ויהיה אחראי לכל התחומים וההיבטים  מציעה .4.1.14

המרכיבים את הפעילויות במסגרת התכנית, תוך פיתוח תהליכי עבודה עם נציגי 

 הרשויות המקומיות אשר המשרד יבחר לשתפן בתכנית, העבודה למול הרשויות 

 



 

 

     
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 

 

 
 
 

 אביב                                                      -, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 

 

קומיות ובמוסדות תכלול קיום שיח וקשר קבוע עם הגורמים רלוונטיים ברשויות המ

 בחינוך בהפעלת התכנית.

איש הקשר מול המשרד  היעמיד מנהל מטעמו לניהול הפרויקט שיהי מציעה .4.1.15

להתקשרויות מול הבריכות המקומיות, אי מנהל"(. המנהל יהיה אחר)להלן: "

בנה רישום התלמידים וניהול שוטף. המנהל יל, לעבודה מול הרשויות המקומיות

תיאום התקשרויות עם חברות הסעים, לרבות  מקומית תכנית עבודה לכל רשות

המנהל יקיים מעקב ובקרה אחר יישום הפרויקט, לרבות  .נקודות איסוף ופיזור

בקרה כספית, בכל הרשויות המקומיות שתשתתפנה בפרויקט. המנהל יגיש דוחות 

 התקדמות שוטפים ונתונים נוספים אודות הפרויקט לפי דרישת המשרד.

 

 שת ההצעה תנאי סף להג .5

 דרישות הסף המפורטות להלן: כל לעמוד ב הצעהה ציעמעל     5.1

 ציעלהוכחת עמידתו בתנאי זה על מלהיות תאגיד הרשום בישראל כדין.  המציעעל   .5.1.1

לצרף לבקשתו אישור רישום המציע במרשם הרלוונטי, בהתאם לדין החל  הצעהה

 עליו.

 :לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים לפי העניין המציעעל  .5.1.2

כעמותה או  הצעהה ציעחלפו שנתיים מיום רישום ממדובר בעמותה או חל"צ ואם  

לפי  ,עליו לצרף אישור מטעם רשם העמותות, או רשם ההקדשות –חל"צ או הקדש 

  .2022העניין, על ניהול תקין, תקף לשנת 

עליו  –כעמותה או חל"צ או הקדש  הצעהה ציעאם לא חלפו שנתיים מיום רישום מ

לצרף אישור מטעם רשם העמותות, או רשם ההקדשות, לפי העניין, על הגשת 

 .מסמכים

אם מדובר בחברה רשומה, יש  להגיש אסמכתא על אי היותה חברה מפרת חוק על 

 . 1999-פי חוק החברות התש"ס

מס במקור בתוקף עד  יאישור בדבר ניהול פנקסים כחוק וניכו להמציא המציעעל   .5.1.3

כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, היינו אישור פקיד  לפחות. 31.12.2022

מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת 

או שהוא פטור מניהולם  1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו (נוסח חדש)מס הכנסה 

הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות ומדווח לפקיד שומה על 

אשר הינו איחוד עוסקים יצרף  הצעה ציעשמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, מ

כולל אסמכתא  ,כראיה לעמידתו בתנאי זה אישור כי הינו נכלל תחת איחוד העוסקים

ם תקפים הוצאת אישורי .למספר הע.מ. / ח.פ. של המציע הכלולה באיחוד העוסקים

 :תתבצע באחת מבין הדרכים הבאות

 א. באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים

עבור ספקים המחוברים למערכות  –באמצעות מערכות המידע של רשות המיסים ב. 

 .אלה
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ממקורות עצמיים  הצעהלפחות מעלות התכנית בגינה מוגשת ה 50%-ישא ב המציע  .5.1.4

-הנותרים ולא יותר מ 50%-שאינם ממשלתיים. ואילו המשרד יממן לא יותר מ

 מלש"ח לתכנית.  1,500,000

עומד  ציעמהלרשות כי המאשר  מלא המציע את נספח ז'לצורך עמידה בסעיף זה י

להוראת תכ"ם  2.3סכום התואם לחלקו בתכנית, ממקורות עצמיים כאמור בסעיף 

7.8.3 .  

חוגי בהפעלת  2022-2012בין השנים  חודשים 24להציג ניסיון של לפחות  המציע על  .5.1.5

יובהר כי לצורך הוכחת תנאי . 6-12בגילאי  ילדים 500בהם השתתפו  לילדיםספורט 

 נספח ב'.הסף כאמור ימלא המציע את 

כאשר בכל  לפחות מחזורים 2במשך  הפעלת חוגי שחייה ב  להציג ניסיון המציעעל   .5.1.6

שבהם השתתפו ו ,1820-2220בין השנים מפגשים,  12 10 מחזור התקיימו לפחות 

יובהר כי לצורך הוכחת תנאי הסף כאמור . 6-12בגילאי בכל מחזור  ילדים 100לפחות 

  ימלא המציע את נספח ג'.

 עמיד לטובת הפרויקט מנהל בעל ניסיון מוכח ויכולות כמפורט להלן:יהמציע   .5.1.7

לצורך הוכחת תנאי סף המציע יצרף מוכר על ידי המל"ג  אקדמיבעל תואר  -

 אישור תעודת זכאות לתואר אקדמי.

 .הצעהה ציעהמנהל הינו עובד שכיר של מ -

בשעות אחה"צ  מערך חוגיםניהול חייב להיות בעל ניסיון מוכח בהמוצע המנהל  -

-2022, בין השנים חודשים לפחות 12בתחומי החינוך, החברה והספורט במשך 

2018. 

 הסף כאמור ימלא המציע את נספח ד'.יובהר כי לצורך הוכחת תנאי 

התקשרויות עם בריכות מקומיות להפעלת ביכולתו לייצר להצהיר כי המציע על   .5.1.8

 הסף כאמור ימלא המציע את נספח ה'.יובהר כי לצורך הוכחת תנאי  התכנית.

לתמיכה בשנת התקציב הנוכחית ולא הוקצה לו סכום כלשהו  הצעהלא הגיש המציע   .5.1.9

יובהר כי  מתקציב המדינה, במישרין או בעקיפין, בעד פעילותו לפי קול קורא זה.

 '.ולצורך הוכחת תנאי הסף כאמור ימלא המציע את נספח 

 

 תקופת ההתקשרות .6

 הזוכה.תקופת ההתקשרות לפי קול קורא זה תחל עם חתימת ההסכם בין המשרד לבין  6.1

 תקופת ההתקשרות לתכנית המוצעת תהיה לשנה אחת. 6.2

 

 :תקציבהיקף ה .7

 מלש"ח.  1,500,000למיזם משותף זה התקציב המוקצה על ידי המשרד  .7.1

 מלש"ח 1,500,000פחות חצי מעלות ביצוע המיזם קרי כל המסוגל לממן ל הצעהה ציעמ .7.2

 . ₪ 2,300,000-ולא יותר מ

  למספר הכשירים שיבחרו.ט יהיה בהתאמה היקף תקציב הפרויק .7.3
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 הליך בדיקת הבקשות: .8

 בחינת תנאי הסף : -שלב א' 8.1

, תיבחן עמידת ההצעה בתנאי הסף כאמור לעיל. הצעה שלא תעמוד הצעהלאחר שתתקבל ה

 .תנאי הסף תיפסלבכל 

 בחינת ההצעה  –שלב ב'  8.2

או  הכשירסף, המשרד יבחן וידון בהצעות, יזמין את לאחר אישור עמידה בתנאי ה

 לדיון מקצועי לבחינת השירותים ותמחור. הכשירים

 :תכנית עבודה מילולית ותקציבית –שלב ג'  8.3

לרבות  גיש תכנית עבודה מפורטת מילוליתשימצא כשיר על ידי המשרד, יההצעה  ציעמ

 .עמידה בכל מטרות קול הקורא על התכנית להוכיח סילבוס של החוג המוצע. 

 :וחתימה על הסכם הפעלהאישור ועדת מכרזים  –שלב ד'  8.4

חתם הסכם יידת מכרזים של המשרד, ככל שתאושר התכנית המוצעת תובא לאישור וע

 התקשרות בין הצדדים.  

 
 

 

 תנאים כלליים: .9

בכל פרסום הקשור לפעילות, יופיעו שם המשרד ולוגו המשרד במיקום ובגודל בולטים לעין.  .9.1

 .לאישור האגף המקצועי במיילמראש להעביר את פרסומי הפעילות או הפעילות  נדרש המציע

 גם אם לא הוזכרו בקול קורא זה. הפעילות מבוצעת בהתאם לכל דין .9.2

בחירת הרשויות המקומיות בהן תופעל התכנית ומספר הקבוצות אשר יפעלו בכל רשות, יקבע  .9.3

 על ידי המשרד באופן בלעדי באמצעות קול קורא שיפרסם המשרד. 

 או מי מטעמה חל איסור מוחלט להתערב בבחירת החניכים.  למציע .9.4

 

 

 הצעההגשת ה .10

, 25/08/2022 מיום לא יאוחרלמשרד  ונספחיהן, יוגשו צורפותיהןעל  ,הצעות לקול קורא .10.1

לוודא כי  הצעהה מציעעל  . miritb@png.gov.ilבדואר האלקטרוני לכתובת:  12:00בשעה 

( RFIלקבלת מידע ) הצעהמענה ל"ם: שבראש המענה ייר האלקטרוני התקבל בשלמותו. הדואר

לצורך שיתוף פעולה בביצוע מיזם משותף להפעלת חוגי שחייה  גופיםלאיתור קול קורא  בנושא

 ."ברשויות המקומיות במגזר הבדואי בנגב

מועד ההגשה כולל ימי שישי, שבת, חגים תפסלנה על הסף!  שלא הוגשו במועד הצעות .10.2

ולאי דיון בה. לא יתקיים  הצעהאי עמידה במועדים אלה תביא לפסילת הומועדים וכיוצ"ב. 

  בגין אי עמידה במועדים תהא הסיבה אשר תהא. דיון חריגים

שלא תכלולנה את כל הפרטים או המסמכים הנדרשים,  המשרד יהיה רשאי לפסול הצעות .10.3

או שהטפסים לא מולאו על פי ההנחיות, או במידה ושונו הטפסים, או לבקש השלמת הפרטים 

 , לפי שיקול דעתו. המסמכיםאו 

 

mailto:miritb@png.gov.il
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 אביב                                                      -, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 

 

תכלול את הטפסים המפורטים בגוף קול קורא זה, כאשר הם מלאים ומפורטים  הצעהכל  .10.4

 .בהם כל הפרטים הנדרשים, תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים הנדרשים בטפסים אלו

כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא, בטפסים, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם יעשו  

ל דרך אחרת, הינם חסרי תוקף והמשרד רשאי בתוספת למסמכים, במכתב נלווה או בכ

 להתעלם מהם או לפסול את הבקשות. 

 ההצעה. ציעל הנספחים מוטלת על מהאחריות על מילוי כדבעי של כל .10.5

יודגש כי ככל ויפנה המשרד להבהרות/השלמות, אי מתן מענה מספק להשלמה, במועד  .10.6

 !הצעהשינקב על ידי המשרד, עשוי להביא לפסילת ה

דחות את המועד האחרון להגשת רשאי בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או להמשרד  .10.7

, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לנוהל על פי שיקול דעתו ועל פי אילוצי הצעות

 תקציב ככל שיהיו. 

 

 שאלות הבהרה .11

בדואר  בתיתומירית בצירוף פרטי הפונה לגברת  בכתב בלבדשאלות בנוגע לקול קורא יש להפנות 

שאלות שיגיעו לאחר  14:00 בשעה 02/08/2022 מיום לא יאוחר miritb@png.gov.il :אלקטרוני

עד לתאריך  באתר המשרדמועד זה לא ייענו. השאלות והתשובות בנוגע לקול קורא יפורסמו 

7/08/2022. 

 
 

 המענה בדיקת .12

פנייה זו בבקשה ל למשיביםשומר לעצמו את הזכות לפנות, ככל שיידרש,  שרדהמ 12.1

 .המשרדלשיקול דעתו של  בהתאםלהשלמת מידע והבהרות, 

שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל מי שנענה  שרדבחינת המענים, המ במסגרת 12.2

בפני צוות מקצועי מטעמו במיקום ובמועד  ידו-, להציג את הפתרון המוצע עללפניה

 המשרד. שיקבע 
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 הצעהלצרף בעת הגשת ה רשימת מסמכים שיש
 

בלבד. רשימת הדרישות המחייבת הינה כאמור  הצעהה ציעירשימת המסמכים מובאת לנוחות מ
 בגוף הקול קורא. 

 
 צורף/לא צורף המסמך מס"ד

  הצעהטופס  נספח א': .1

  בהפעלת חוגי ספורט  ציעמהניסיון  נספח ב': .2

  המציע בהפעלת חוגי שחייה  ניסיון :ג' נספח .3

  ניסיון המנהל המוצע לתכנית נספח ד':  .4

  זכאות לתואר אקדמי תעודת אישור  .5

  תצהיר המציע ליצירת התקשרויות נספח ה': .6

תצהיר המציע בדבר עמידה באספקת השירותים  נספח ו': .7

 המבוקשים

 

עומד סכום התואם לחלקו   ולרשותתצהיר המציע כי  נספח ז':  .8

 ם.ממקורות עצמיי בתכנית

 

  אישור רישום )בהתאם לסוג ההתאגדות( .9

  אישור בדבר ניהול פנקסים כחוק וניכוי מס במקור .10

 
 _________________ הצעהה ציעחתימת מ                 
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 אביב                                                      -, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 

 
 נספח א'

 הצעהטופס 
 

 

 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: לכבוד

 

 ________________________הצעה: ציעשמו של מ .1

 _____________מעמד משפטי ברשות התאגידים )חברה / שותפות / עמותה / עצמאי(: .2

 ________________________ מעמד משפטי במס הכנסה:

 ___________________________  :מעמד משפטי במע"מ

 _____________________מספר חברה / שותפות / עמותה / עוסק מורשה:  .3

 שמות הבעלים )במקרה של חברה או שותפות(: ______________________ .4

 שמו של המנהל הכללי: ____________________________ .5

 : הצעהה של מציע שמות ומספרי ת.ז של המוסמכים לחתו ולהתחייב בשמו .6

 שם: _____________________  ת.ז: ______________________

 _____________________  ת.ז: ______________________שם: 

 : ____________________________הצעההכתובת מלאה של מציע  .7

 מספרי טלפון: ________________________________ .8

 : _____________________________הצעהה כתובת דואר אלקטרוני של מציע .9

 ___________________: _____הצעהה כתובת אתר האינטרנט של מציע .10

 לצורך הצעה זו: ______________________ הצעהה ציעאיש קשר מטעם מ .11

 מספר טלפון: __________________________

 כתובת דואר אלקטרוני: _____________________

 

 צעההה ציעחתימת וחותמת מ       שם החותם                            תאריך                       

_________________     ________________ _  ________________________ 
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 'בנספח 
 הצעהה ניסיון מציע

 
 

חוגי  בהפעלת  2021-2012בין השנים  חודשים 24להציג ניסיון של לפחות  נדרש הצעהה ציעמ

 ילדים לפחות. 500בהם השתתפו  לילדיםספורט 

 

 
 רשאי להוסיף שורות נוספות ללא הגבלה הצעהה מציע

 
 

    ________________________________________  _________________________ 
 שם                                                  חתימה                                    חותמת                     

 
 

 

 אישור

 אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני,

מר/גב' _______________נושא/ת ת.ז שמספרה ___________________, ולאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

 
                                                               

 חתימה וחותמת
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שם הגוף עבורו 
 החוגיםהופעלו 

מספר הילדים 
 12-6בגילאי 

שהשתתפו 
 בחוגים

מועד תחילת 
הפעלת החוגים. 

חודש יש לרשום 
 ושנה 

מועד סיום 
הפעלת 
 החוגים. 

יש לרשום 
 חודש ושנה

נושא החוג ושם 
 החוג
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 'גנספח 
 ההצעה ציעניסיון מ

 

מחזורים, כאשר בכל מחזור התקיימו לפחות  2בהפעלת חוגי שחייה  במשך   להציג ניסיון על המציע

12-בגילאי בכל מחזור, ילדים  100, ושבהם השתתפו לפחות 2018-2022מפגשים, בין השנים  12 10

6. 

 

 

 
 
 ההצעה רשאי להוסיף שורות נוספות ללא הגבלה ציעמ
 
 

__________________  _________________________    ______________________ 
 שם                                                  חתימה                                    חותמת                     

 
 

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני, 

______________, ולאחר מר/גב' _______________נושא/ת ת.ז שמספרה _____

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

 
                                                               

 חתימה וחותמת
_____________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 

שם הגוף 
עבורו הופעלו 

 החוגים

מספר הילדים 
 6-12בגילאי 

שהשתתפו 
 בחוגים

מועד תחילת 
הפעלת 

החוגים. יש 
חודש לרשום 

 ושנה 

מועד סיום 
הפעלת 
 החוגים. 

יש לרשום 
 חודש ושנה

נושא החוג 
 ושם החוג

מספר 
 מפגשים 
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 'דנספח 

 ניסיון המנהל המוצע לתכנית
 
 

לצורך עמידה בתנאי הסף, המנהל המוצע חייב להיות בעל ניסיון מוכח בניהול מערך חוגים בשעות 

 .2022-2018חודשים לפחות, בין השנים  12אחה"צ בתחומי החינוך, החברה והספורט במשך 

 

 _________________ שם המנהל המועצ

 _______________אופן העסקתו _____

 מועד תחילת העסקתו_______________

 

 

 
 רשאי להוסיף שורות נוספות ללא הגבלה הצעהה מציע

 
 

__________________  _________________________    ______________________ 
 שם                                                  חתימה                                    חותמת                     

 
 

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני, 

מר/גב' _______________נושא/ת ת.ז שמספרה ___________________, ולאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 
                                                               

 חתימה וחותמת
_____________________________ 

 

 

 

שם הגוף עבורו 
 הופעלו החוגים

הפעלת מועד תחילת  
חודש החוגים. יש לרשום 

 ושנה

מועד סיום הפעלת 
 החוגים. 

חודש יש לרשום 
 ושנה

נושא החוג ושם 
 החוג

    
    
    
    



 

 

     
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל
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 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 

 
 
 
 ה'נספח 

 ליצירת התקשרויות תצהיר המציע
 

מקומיות התקשרויות עם בריכות ביכולתו לייצר צהיר כי מהמציע לצורך עמידה בתנאי הסף, 

 להפעלת התכנית.

 

 
__________________  _________________________    ______________________ 

 שם                                                  חתימה                                    חותמת                     
 

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני, 

מר/גב' _______________נושא/ת ת.ז שמספרה ___________________, ולאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 
                                                               

 חתימה וחותמת
 

_____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 

 

 
 
 

 אביב                                                      -, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 

 

 
 ו'נספח 

  בדבר עמידה באספקת השירותים המבוקשיםתצהיר המציע 
 
 

זהות, ו______________, בעל מספר זהות אני__________________, בעל מספר תעודת 

 ________________ )"המציע"(, מצהיר/ים בזאת, כי:

 אנו עומדים בתנאים המקדימים 

 הבנו את מהות העבודה 

 .יש ביכולתנו לספק את השירותים המבוקשים בקול קורא זה 

 הצעה לתמיכה בשנת התקציב הנוכחית ולא הוקצה לו סכום כלשהו מתקציב  לא הוגשה

 מדינה, במישרין או בעקיפין, בעד פעילותו לפי קול קורא זה.ה

 

 
__________________  _________________________    ______________________ 

 שם                                                  חתימה                                    חותמת                     
 
 
 

__________________  _________________________    ______________________ 
 שם                                                  חתימה                                    חותמת                     

 
 

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני, 

מר/גב' _______________נושא/ת ת.ז שמספרה ___________________, ולאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 
                                                               

 חתימה וחותמת
_____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 

 

 
 
 

 אביב                                                      -, תל8בית אמות משפט,  שדרות שאול המלך 
 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 

 
 

 ז'נספח 
 בדבר מקורות עצמייםתצהיר המציע 

 

 2.3ממקורות עצמיים כאמור בסעיף  עומד סכום התואם לחלקו בתכנית  ולרשותכי מצהיר  ציעמה

 . 7.8.3להוראת תכ"ם 

 

 דו"ח מקורות 

  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

  המציע: ____________

  מקור אחר: _________

 
 ההצעה רשאי להוסיף שורות נוספות ללא הגבלה מציע

 

 

 
  _________________________    ________________________________________ 

 שם                                                  חתימה                                    חותמת                     
 

 

 אישור

אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני, 

מר/גב' _______________נושא/ת ת.ז שמספרה ___________________, ולאחר 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 
                                                               

 חתימה וחותמת
 

_____________________________ 
 

 
 
 
 


