המחלקה המשפטית
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

(הודעה לפי סעיף  )4(3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ,תשי"א)1950 -
הליך מס'  00/2020התקשרות לביצוע מיזם משותף להפעלת תכנית תפיסת חינוך "דרך הכפר"
לצוות החינוכי בבתי ספר המועצה המקומית חריש
המועצה המקומית חריש (להלן" :המועצה") מודיעה בזאת ,כי בכוונתה להתקשר עם עמותת ''דרך
כפר יוזמות חינוך'' ,ע.ר 580465714 .להפעלת מודל תכנית חינוכית "דרך הכפר" לצוות החינוכי
בבתי הספר בשטחה.
כללי
.1

דרך כפר יוזמות חינוך ,פועלת להכשרת כלל אנשי הצוות בבית הספר באמצעות תכנית תלת
שנתית הכוללת הכשרה והנחלת תפיסת חינוך ייחודית לכל הצוות החינוכי בבית הספר.

.2

דרך כפר תלווה את צוותי בתי הספר ליישום והטמעת התוכנית החינוכית ,תוך מיפוי הצוות
החינוכי בבית הספר ,מיפוי התוכניות החינוכיות הקיימות ,החזון ,היעדים ,המדדים,
העשייה ,זיהוי חוזקות ,זיהוי חסכים וחוסרים ובהתאם לכך הסקת מסקנות והמלצות
מקצועיות ,עיצוב ,ארגון העשייה החינוכית ,גיבוש תוכנית עבודה חינוכית שנתית המבוססת
על בניית שפה חינוכית משותפת ,גיבוש ערכי יסוד לצוות החינוכי והכשרת הצוות המקצועי
בהתאמה.

.3

אופן ההפעלה:

.4

(א)

מנהל/ת בית הספר תהיה אחראית להובלת התהליך וניהולו.

(ב )

במסגרת המיזם המשותף ,העמותה תמנה מנחה אשר ילווה את תהליך ההטמעה ויהיה
איש הקשר עם צוות בית הספר ויהיה אחראי על יישום התוכנית מבחינה מקצועית
ויעבוד בשותפות מנהלת בית הספר .בתוכנית ישתתפו כלל צוותי החינוך של בתי הספר
במועצה.

עלות התהליך
סעיף

פירוט

עלות

הנחיה-תוכנית
מנהלים

שתי תכניות מנהלים (עד  45משתתפים)

₪ 143,000

ימי השתלמות חוץ שלושה ימי השתלמות מחוץ לחריש לרבות הוצ' ₪ 46,000
כיבוד ,שכירות מקום ומרצה אורח
יישובי
ליווי תוכניות חינוך ליווי והנחיה עד לרמת יישום בפועל של תכניות ₪ 9,700
חינוך/כתיבת דרך חריש
ליישום
תפעול הפרויקט

פיתוח מערכי למידה ,חומרי עזר והדפסות₪ 6,700 ,
תקשורת

הכשרת מרכז חריש שניים עשר ( )12מפגשי הטמעה להעמקת ההיכרות ₪ 4,000
עם תהליכי הנחיה בדרך כפר בשילוב חמישה ()5
לחינוך
ימי הכשרה מרוכזים
סה"כ ₪ 224,200

.5

כל פעילות המיזם תתקיים בבתי הספר ובמבני הציבור השונים בשטח המועצה.

.6

ההתקשרות הינה לשנת פעילות אחת עם אפשרות להארכה בתנאים זהים ל 2-שנים נוספות.

קריטריונים להגשת הצעות/השגות
.7

אין בבקשה זו הגדרה לארכיטקטורת הפתרון או לתפיסת ההפעלה המבוקשת .כל ההצעות
תבחנה באופן ענייני והמועצה אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהמציעים.

.8

על המוסד המציע לעמוד בקריטריונים להשתתפות במיזם שלהלן:
(א) על הגוף המציע להיות מוכר כמלכ"ר [מוסד ללא כוונת רווח].
(ב) בעל ניסיון של  5שנים רצופות בביצוע מיפוי מוסדות חינוך על יסודי ובהפעלת תוכניות
הכשרת צוותי חינוך על שכבותיהם.
סך העלות לא תעבור את הסכום שבסעיף .4
(ג)

.9

ההצעה תכיל אסמכתאות להוכחת הניסיון הנדרש.

.10

אין בפרסום הצעה זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של העירייה או מי מטעמה
כלפי אדם או גוף כלשהם.

.11

כל ההצעות בתגובה לבקשה זו ,הן באחריות הבלעדית של המגיש.

.12

את ההצעות ניתן להגיש עד ליום  28.8.2020עד השעה  12:00במשרדי המועצה ברחוב גפן
 ,78חריש  -למשרד היועץ המשפטי למועצה.

.13

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה המשפטית בדוא"ל Law@harish.muni.il :

.14

על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל כשהם
חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו.

.15

עוד מובהר ,כי אין בפניה זו כדי להטיל על המועצה כל חובה שהיא ,ובכלל זאת התחייבות
ו/או מצג כלשהוא של המועצה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך לפנייה זו.

.16

גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו
בקשר למענה לפנייה זו.

יצחק קשת
ראש המועצה

