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  בפעילויות קיץ רשויות מקומיות להשתתפותל 8/2017 קול קורא
 2017 (מדע)קייטנות 

 

 

לרשויות מקומיות להשתתפות  4/2017קורא קול קורא זה מהווה המשך לקול : הבהרה
 (.הקול הקורא הקודם -)להלן  30.3.2017שפורסם ביום  ,2017ת קיץ יופעילוב

 במסגרת הקול הקורא הקודם ותכזוכ ולא נבחרמיועד לרשויות מקומיות אשר קול קורא זה 

 

 

 :כללי .1

 
החשיפה את להגביר שם לו למטרה ( המשרד -)להלןהטכנולוגיה ו משרד המדעאגף מדע וקהילה ב

הידע, פיתוח חשיבה  תוך העשרת אלו תחומיםלולעורר מודעות בקרב הציבור  של המדע נגישותוה

 יטנותיקלעריכת לשם כך גיבש המשרד תכנית  בתחומים אלו. הצטייןלמדעית והגברת המוטיבציה 

 .(התכנית –)להלן  2017אוגוסט  -חודשים יולימהלך , בקיץת הבמהלך חופשברשויות המקומיות  מדע

תכנית ה .בקרב הילדים פעילות מדעיתלעודד  המטרתו ו'-ים בגילאי כיתות א'דהתכנית מיועדת ליל

 .על ידי המשרד נבחרש ספקעל ידי  בוצעת

 :קייטנות מדע .2

 שעות פעילות בכל יום. 4.5קייטנות המדע יתקיימו במשך חמישה ימים ויכללו  .2.1

, כשבוע המשך לקייטנות שמפעילה במבנים שיועמדו ויתוחזקו על ידי הרשות יתקיימו הקייטנות .2.2

שות יתואמו בין בכל ר הקייטנות. המועדים להפעלת או כמסגרת פעילות עצמאית הרשות

 זמינות הספק. ל אך בכפוף, והספקהרשות המקומית 

קבוצות של "קייטנת מדע" בכל רשות זוכה. כל קבוצה  6-ל 4במסגרת התכנית יופעלו בין  .2.3

 ילדים. 25-ל 17תמנה בין 

 :1ית הרשותיאוכלוסמספר הקבוצות שיופעלו בכל רשות זוכה הנו בהתאם להיקף  .2.4

 לכל היותר.  של "קייטנת מדע" קבוצות 4 - תושבים 100,000 -רשות המונה למטה מ .2.4.1

 לכל היותר. של "קייטנת מדע" קבוצות 6 -תושבים  100,000 -למעלה מ המונהרשות  .2.4.2

 למשתתף.₪  80ותעמוד על סך של עלות ההשתתפות בקייטנת המדע תהיה מסובסדת  .2.5
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 לקול הקורא. 'אמצ"ב כנספח , 1.2.2017יום מ נתוני רשות האוכלוסין וההגירהעל פי  
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"מתמטיקה , "חוקרים בחלל" :בנושאים הבאים קייטנות מדע יוכלו לבחור הזוכותהרשויות  .2.6

 ."ריגול רובוטי", בכיף"

 

 :סףתנאי  .3

 המציעה היא רשות מקומית. .3.1

 במסגרת הקול הקורא הקודם )ראה הגדרה בכותרת המסמך(. כזוכה הלא נבחר ההמציע .3.2

 

 :ביצוע תנאי .4

 תתחייב לעמוד בדרישות התכנית: בתכנית להשתתףשתיבחר  רשות

  הרשות תקצה מבנה לביצוע התכנית. .4.1

 המבנה יהיה מבוטח בכל הביטוחים הנדרשים לשם ביצוע פעילות בו על ידי הרשות. .4.1.1

 שולחנות, כסאות, לוח, ,לימוד כיתת היו בוייהיה ממוזג, נקי ומתוחזק כיאות, ו המבנה .4.1.2

  .צמודים ושירותים מסך מקרן,

 .המבנה יהיה מאובטח בשעות הפעילות .4.1.3

נגיש לאנשים עם מוגבלות בהתאם לקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם יהיה המבנה  .4.1.4

 .1998-מוגבלות, תשנ"ח

 תהא הרשות. הקייטנה פעילות שעות במהלך תמורה ללא תכניתה צרכיל יעמוד המבנה .4.1.5

 .המבנה הוצאות וכל מסים, מים, חשמל, אבטחה, ניקיון בגין לתשלומים אחראית

גון כ העשוי להידרש לביצוע הפעילויות, קבוע ציודהרשות תעמיד לצורך התכנית כל  .4.1.6

 .מחשבים כיתת  ה אומעבד

קיום  הקשור למבנה בזמן בכל נושאמענה  ןשיית המבנהעל אחראי הרשות תמנה  .4.1.7

 .תיוהפעילו

 מטעם אחראי יהיהו והרשות המשרד, הספק בין קשר איש שיהיה מטעמה נציג תקצה הרשות .4.2

 .תכניתה על הרשות

 – 7.11לקבלת אישורים תקפים, כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך מס'  הרשות תדאג .4.3

"קייטנות ומחנות קיץ" המעודכן, ובין היתר, אישורים תקפים בהתאם לתקנות רישוי עסקים 

, והוראות והנחיות מטעם משרד 1975-)תנאים תברואתיים לקייטנות ומחנות נופש(, התשל"ו

 .הרשות חשבון עליהיו  האישוריםצאות עבור ההוהחינוך ומשרד הבריאות. יודגש כי 

  יובהר כי במידה וקבלת אישורי משרד החינוך כוללים דרישה למינוי "מנהל קייטנה" מטעם

 הרשות, עלויות העסקת "מנהל הקייטנה" יוטלו על הרשות.

למוקד  פרטי התקשרותבאמצעות מוקד טלפוני,  למתן מענה לתושבי הרשותתיערך הרשות  .4.4

 .באתר האינטרנט של המשרדיפורסמו  יהייעוד

 הפרסום לתנאי בהתאם הרשות בתחומי תכניתה של הולם פרסום על אחראית תהיה הרשות .4.5

 .בהסכם המופיעים
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 מספר לעניין המכרז לדרישות בהתאם, בקייטנה המשתתפים גיוס על אחראית תהיה הרשות .4.6

ו'( -ילדים לכל קבוצה(, גילאי המשתתפים )כיתות א' 25-ל 17)בין  קייטנה בכל המשתתפים

 .הדרישות הנוספות לעניין זהו

עומדים בדרישות  תכניתהרשות תתחייב כי המבנה, המעבדות, הציוד וכל אשר תקצה לטובת ה .4.7

הביטחון והבטיחות הנדרשים על פי כל דין, וכי תשתף פעולה עם הספק לרבות בעניין דרישות 

 על ידו. ולמבנים ולציוד כפי שיידרש הביטוח

לעיל בסעיף זה  המפורטות סכם שיכלול את התחייבויות הרשות,ה עלמול הספק  תחתום הרשות .4.8

 .בין המשרד לספקלהסכם ההתקשרות  'ח בנספחוכן 

 

 :הליך בחירת הרשויות .5

 
 :2האוכלוסייה למגזריבחלוקה  יעשהת התכנית לרשויות הקצאת .5.1

 למגזר הכללי 76%-כ; 

 מגזר הלא יהודיל 24%-כ. 

 
המדד חברתי כלכלי פי דירוג על  יערך , לאחר הקצאה למגזרים,המקומיות אופן בחירת הרשויות .5.2

מצ"ב  ,דכן נכון למועד פרסום קול קורא, המעו)למ"ס( של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המדורגת , כך שרשות (של הרשויות המקומיות 2013כלכלי -מדד חברתי 1לוח ) 'גנספח כ

הבחירה ברשויות  במיקום נמוך יותר תקבל עדיפות על פני רשות המדורגת במיקום גבוה יותר.

 .תכניתעד למיצוי התקציב אשר הוקצה עבור ה תבוצע בהתאם לסולם העדיפויות האמור

  השונים שברשות.תוכל לייעד קבוצות של קייטנת מדע למגזרים זוכה רשות  .5.3

שייועדו הקבוצות )בקביעת תציין בטופס ההגשה את המגזרים עבורם היא מבקשת הרשות 

יחייב את  רשותהמגזר על ידי מספר קבוצות ל. סימון מספר לכל מגזר: כללי / ערבי / חרדי(

 .לבחירת הרשות בהתאם על ידי הספק למגזר המיועד והפעילות תותאם הקצאת הקבוצה

המכילה אוכלוסייה חרדית עבורה היא מבקשת ליעד את התכנית, תציין זאת מקומית רשות  .5.4

 באופן המותאם לאוכלוסייה החרדית.והפעילות תותאם על ידי הספק בטופס ההגשה, 

 

היגוי של הת לאחר החלוקה על פי הקריטריונים לעיל, ככל שתישאר יתרה תקציבית בתכנית, ועד

, כולל הרשויות שזכו במסגרת "הקול הקורא רשויותכלל השומרת לעצמה את הזכות לפנות ל התכנית

 .לעניין הקצאת הקבוצות מעבר לקבוע לעיל היקף פעילויותהרחבת צורך ל הקודם",

 

 ל גביהמדע, הטכנולוגיה ע למשרד הבקש תגיש כנית בתחומה,תה הפעילל המעוניינת מקומית רשות

טופס ההגשה  ' לקול קורא זה.דכנספח  .most.gov.ilwww באתר המשרד םהמפורס הגשהפס הוט

 שני מורשי חתימה של הרשות ויאושר על ידי עוה"ד של הרשות.  ידי עלייחתם 
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 רשויות מקומיות שפורסם דו"ח למ"ס(, על פי 50%שיוך רשות מקומית למגזר ייעשה בהתאם לזהות רוב אוכלוסיית הרשות המקומית )מעל  

 '.ב, מצ"ב כנספח 2.2.2017ביום 

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/default.aspx
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הגשת  או מהנדרשבמתכונת שונה סרה המוגשת הצעה ח. חובה למלא את טופס ההגשה בשלמותו

 .עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל על הסף הצעה עודפת מטעם הרשות 

 

דוא"ל: הלתיבת  ,12:00, בשעה 29.6.17בתמוז ה'תשע"ז,  'היום חמישי, ל עד טופס ההגשה יישלח

summera@most.gov.il. 

 

 ,09:30-12:00שעות ין הה' ב-בימים א' פנותניתן ל - נוגעות לפרטי הקול הקוראשאלות הבהרה ה

 .02-5411893טלפון מס' ל 

 

 

 לא יידונו. – והשעה המצוינים מועדהבקשות אשר תגענה למשרד לאחר 

 תופעל בכפוף לזמינות תקציבית.כנית הת
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