
  

 

 

 

 
 אגף החינוך 

 מחלקת ספורט 
 

 מדריכי ספורט ותנועהל קול קורא 

 

להגיש    ,יםבעלי רקע והכשרה מתאימ  ן,/מזמינה אתכם  ("העירייה")להלן:    מונוסון  -עיריית יהוד  

  ות/ מדריכים .תנועההספורט ו ה  ופעילויות בתחום  מדריכי חוגיםהעירוני של  כנס למאגר ילהבקשה  

  להגיש הצעות בתחום: משחקי כדור, פעילות לגיל הרך  ות /מוזמניםבעלי רקע והכשרה מתאימים  

 .  ועוד  פילאטיס,  , זומבהנשים/גיל שלישיילדים ונוער/ /
 

מובהר בזאת כי רשימת התחומים המפורטים לעיל איננה רשימה סגורה, ורשאים   ,למען הסר ספק

 . נוספים  ספורט ותנועה גם מדריכי חוגי בקשות להיכלל במאגרלהגיש 

 

 תנאי סף   .1

 :ם הבאים בכל התנאי ות/העומדים ות / מדריכים בקשה להיכלל במאגרגיש רשאים לה

 . ת/ליישרא  ית/ אזרח ה/ הינוה /דריךהמ 1.1

 . מוסמך או בעל תואר אקדמאי באחד מהתחומים לעיל נוי הה /דריךהמ 1.2

    יסיון מקצועי קודם מוכח במתן השירותים באחד מהתחומים לעיל ת נ /ה בעל / המדריך  1.3

 הבקשה. במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת   

 

 :יעשה באופן הבאר היכלל במאגלהבקשה  אופן הגשת .2

  :בתחתית כל עמודה /המדריך חתומים על ידי  ,ם הבאיםמסמכיה  לבקשה יצורפו

  ת.ודת זהותע 2.1

 . מוסמך או תעודת תואר אקדמאי באחד מהתחומים לעיל ה/העתק תעודת מדריך 2.2

 . פירוט ניסיון קודם 2.3

 )אכיפת   לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  2.4

 .1976  - וניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"        

 . אישור על פטור מניכוי מס במקור 2.5

 .1975 -אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  2.6

 

 תנאי להתקשרות עם מדריך לעבודה עם קטינים, הינו קבלת אישור קב"ט העירייה בהתאם  •

 .  2001 -לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א        

 

למדריכים  .3 לפנות  רשאית  תהא  למדריכים  ות/העירייה  ו/או  במאגר  לפני  /שיכללו  נוספים  ות 

 בבקשה לקבלת הצעות מחיר ותוכן לביצוע הפעילות.   ,ביצוע פעילות ספורט או תנועה עירוניים

 
 

 

 



  

 

 

 

 
 אגף החינוך 

 מחלקת ספורט 
 

 בקשה להיכלל במאגר מדריכי ספורט ותנועה

 

 __________  ________________ __  היאלהפעיל  ת /אני מבקשה אות הפעילות .1

  :הפעילות  תיאור

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

, כמות המשתתפים המומלצת,  הפעילותככל האפשר, לרבות מהות  תאר ולפרטיש ל)

 יוצ"ב( גילאים וכ

 

 הצהרה   .2
 

, כמפורט בסעיף תנאי סף קול קוראאי הסף של הבכל תנ  ת/ כי הנני עומד  ה/אני מצהיר

 . למסמכי ההזמנה
 

 (.  2.3)סעיף פירוט ניסיון קודם כמבוקש  ת/אני מצרףלשם בחינת עמידתי בתנאי הסף, 

מצהיר  ביצוע  ה/ אני  לשם  הדרושים  והניסיון  הידע  המומחיות,  ברשותי  כי  הפעילות  , 

 , באיכות הגבוהה ביותר.קול קוראבהתאם למסמכי ה לבצע ת/בתחום אותו אני מבקש 

 

למאגר .3 ואצורף  במידה  כי  לי,  פעילות,    ידוע  לביצוע  איתי  להתקשר  תחליט  והעירייה 

לי תשולם  השירותים  עבור  התחייבויותיי  ,התמורה  למילוי  להוראות  בהתאם    ,בכפוף 

 בהם  שיפורטותנאי התשלום  ו  תמורהל  בהתאםו,  ההתקשרות  הסכםת העבודה ו/או  הזמנ

העירייה ידי  כי יד .  על  לי  מתחייבת    העירייה  וע  מדריכיםאינה  עם  שיכללו    .ותלהתקשר 

 .עמדו בתנאי הסףשית  ו/ ו/או למתן בלעדיות למדריכיםלהיקף פעילות מסוים  במאגר ו/או  

 

ידי המבקש .4  ת/את הבקשה להיכלל במאגר, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, חתומה על 

או להגיש ידנית לידי הגב'    mo.org.il-sport@yeכנדרש, ניתן להגיש לכתובת הדוא"ל:  

מונוסון,    -,יהוד    6' מרבד הקסמים  בכתובת: רח  , מנהלת מח' ספורט,  אורנית ישעיהו שוורץ

 . 03-5391257טל' לפרטים:   ,09:00-13:00השעות   בימים א' עד ה' בין

 

 ה ____________________________ / שם המציע              ____ ____תאריך _________ 

  _______________________ ת.ז    ___________________________________ כתובת

  _________________________ מס' פקס ___________________________ טלפוןמס' 

 

 ע/ה ________________________ חתימת המצי                            

mailto:sport@ye-mo.org.il

