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 2016בפעילויות קיץ  רשויות מקומיות להשתתפותל קול קורא
 

 

להגביר שם לו למטרה )להלן: "המשרד"( משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל אגף מדע וקהילה ב

כבר בגיל צעיר לתחומים אלו ולעורר השראה ומודעות  והטכנולוגיה החשיפה וההנגשה של המדע

לעסוק בתחומים אלו תוך העשרת הידע, פיתוח חשיבה מדעית וטכנולוגית והגברת המוטיבציה 

בתחומי המדעים והטכנולוגיה והפעלתם  קיץולהצטיין בהם. לשם כך גיבש המשרד תכנית פעילויות 

 .2016אוגוסט  -יולי, בחודשים קיץברשויות המקומיות במהלך חופשת ה

 

בקרב  וטכנולוגית לעודד פעילות מדעית המטרתו ו'-ים בגילאי כיתות א'דהתכנית מיועדת ליל

על ידי המשרד, בהתאם לתוצאות מכרז פומבי  ייבחר/וש ספק/יםעל ידי  בוצעתכנית תה .הילדים

המפורסם באתר , )להלן: "המכרז"( להפעלת פעילויות קיץ ברשויות המקומיות -  6/2016 מס'

 .בהתאם לתנאים שהוגדרו במכרז תכניתאת ה /ויפעיל /יםהספק .האינטרנט של המשרד

 

, מחוץ 2016 שנת אוגוסט-חודשים יולימהלך חופשת הקיץ הקרובה, התכנית תתקיים ב .1

המועדים המדויקים להפעלת פעילויות הקיץ בכל רשות  .למסגרת הלימודים הפורמאלית

 יתואמו בין הרשות המקומית, המשרד והספק המפעיל את החוגים.

 נבחרוהפעילויות שמאגר הרשויות שייבחרו יוכלו לבחור הפעלת פעילות קיץ בשטחן מתוך  .2

עבור קבוצות הגילאים שיבחרו על ידם )גילאי  בסל אליו משתייכת הרשות במסגרת המכרז

 מתוך הסלים הבאים:ו'(, -ד' / ה'-ב' / ג'-כיתות א'

              
 אוגרפיאזור ג

 קהל היעד 

 אזור דרום אזור מרכז וירושלים אזור צפון

       כללי

       מגזר חרדי

       מגזר לא יהודי
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חלוקת שטח המדינה למחוזות * חלוקת הרשויות המקומיות מבוססת על ההודעה על 
שבתוקף מזמן לזמן, ולחלוקה למחוזות  20.3.1957ולנפות ותיאור גבולותיהם, מיום 

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המעודכנים, על פי הפירוט המצורף 
 בנספח א' לקול קורא זה.

 :תכניות המוצעות לבחירההלהלן רשימה של שלושת  .3

 "חוקרים בחלל"  .א

  "מתמטיקה בכיף" .ב

  "ריגול רובוטי" .ג

קהל  תכנית הפעילות המבוקשת, את כל רשות לבחור אתבמסגרת טופס ההגשה תדרש  .4

 במסגרתה מבוקש לבצע את הפעילות. קבוצת הגילאים היעד עבורו תיועד הפעילות, וכן את 

 ( פעילויות קיץ להפעלה בתחומה, כאשר2כל רשות מקומית תהיה רשאית לבחור עד שתי ) .5

ולקבוצת גילאים  ניתן לבחור תכנית שונה, וכן ניתן כי כל פעילות תיועד לקהל יעד שונה

 אחרת.

תושבים ומעלה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  100,000רשות המונה 

( פעילויות קיץ להפעלה בתחומה, אף היא 3העדכניים, תהיה רשאית לבחור עד שלוש )

 בהתאם לפירוט לעיל.

 

 :סףתנאי 

מדד חברתי כלכלי הלפי  1-6 אקונומי-באשכול סוציו הנמצאת מקומית, או מועצה אזורית רשות

המעודכן , 2009של הרשויות המקומיות, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת  2008

 . למועד פרסום הקול הקורא

  .1-6רשימת הרשויות המקומיות בדירוג הלמ"ס  כנספח א'מצורף 

 

 :תנאי ביצוע

בתכנית, תקצה לטובת הפרויקט ותתחייב בהתאם למפורט  להשתתף תתחייב שאם תיבחר הרשות

 :להלן

מטעם הרשות, אשר יתאים לדרישות ולתכני פעילות הקיץ. אשר יוקצה הפרויקט יבוצע במבנה  .א

 בנוסף יכלול המבנה:

 ;ורשת חשמל מיזוג אויר (1

 אבטחה מתאימה בכל שעות הפעילות; (2

 ;ותחזוקה שירותי ניקיון (3

 צמודים. ושירותים מסך מקרן, שולחנות, כסאות, לוח, ,לימוד כיתת המבנה יכלול (4
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אשר יהא אחראי לפתיחת המקום, סגירתו ומתן מענה בנושאים המפורטים  –אב בית  (5

 לעיל במועד קיום הפעילות.

המבנה יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות בהתאם לקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם  (6

 .1998-מוגבלות, תשנ"ח

' לעיל, ללא תמורה, במהלך שעות אהמבנה יעמוד לרשות הפרויקט, בהתאם למפרט בסעיף  .ב

הפעילות. הרשות המקומית תהא אחראית לתשלומים בגין ניקיון, אבטחה, חשמל, מים, מסים 

 וכל הוצאות המבנה.

חשבים, תידרש ככל שלצורך הפעלת הפרויקט יידרש ציוד קבוע כדוגמת מעבדת / כיתת מ .ג

 .על חשבונה הרשות להעמידם לרשות הפרויקט

הרשות המקומית תקצה נציג מטעמה אשר יהווה את איש הקשר בין הספק, המשרד והרשות  .ד

 המקומית ואשר יהיה אחראי מטעם הרשות המקומית על הפרויקט.

הרשות המקומית תהיה אחראית לתשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות וכל התשלומים  .ה

 שחובת תשלומם מוטלת על המעביד.

הרשות המקומית תהיה אחראית על פרסום הולם של הפרויקט בתחומי הרשות, בהתאם לתנאי  .ו

 הפרסום המופיעים בהסכם.

הרשות המקומית תהיה אחראית על גיוס המשתתפים בפרויקט, בהתאם לדרישות המכרז  .ז

, גילאי המשתתפים קבוצה(ילדים לכל  25-ל 17)בין  לעניין מספר המשתתפים בכל קבוצה

 .הדרישות הנוספות לעניין זהוו'( -)גילאי כיתות א'

עומדים בדרישות  תכניתהציוד וכל אשר תקצה לטובת ההמעבדות,  הרשות תתחייב כי המבנה, .ח

הביטחון והבטיחות הנדרשים על פי כל דין, וכן כי תשתף פעולה עם הספק אשר ייבחר על ידי 

 המשרד להפעלת התכנית, לרבות בעניין דרישות הביטוח למבנים ולציוד כפי שיידרש על ידו.

 – 7.11מס' על הרשות לדאוג לקבלת אישורים תקפים, כנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך  .ט

המעודכן, רישיון תקף להפעלת קייטנה הניתן בהתאם לחוק הקייטנות  "קייטנות ומחנות קיץ"

ותקנותיו מטעם הרשות בה תופעל הקייטנה, ובין היתר, אישורים  1990 -)רישוי ופיקוח( התש"ן

-תקפים בהתאם לתקנות רישוי עסקים )תנאים תברואתיים לקייטנות ומחנות נופש(, התשל"ו

התשלום הנדרש יודגש כי  והנחיות מטעם משרד החינוך ומשרד הבריאות. , והוראות1975

 על חשבון הרשות.יעשה  כאמור והוצאתםהאישורים עבור 

כלול את תהתחייבות מול הספק שיבצע את הפעילות בתחומה, אשר ל הרשות תידרש לחתום ע

 .להסכם ההתקשרות המצורף למכרז בנספח ח'האמור 
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 :וחלוקת הקבוצותהליך בחירת הרשויות 

אחת ומספר הקבוצות אשר יפעלו בכל אשר יעמדו בתנאי הקול הקורא לעיל,  אופן בחירת הרשויות

 בהתאם למפורט להלן:מהרשויות, יהיה 

 למגזרים השונים תתבצע ע"פ החלוקה הבאה: תכניתחלוקת ה .1

 .64% -כ מגזר הכלליל (א

 .24% -כמגזר הלא יהודי ל (ב

 . 12%-כ מגזר החרדיל (ג

של הרשויות המקומיות, שפרסמה  2008מדד חברתי כלכלי ל העהבחירה תבוצע בהתבסס  .2

כך , , המעודכן למועד פרסום הקול הקורא2009הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 

 שרשות המדורגת במיקום נמוך יותר תקבל עדיפות על פני רשות המדורגת במיקום גבוה יותר.

אשר הגישה  ברשות המדורגת במיקום הנמוך ביותר תבוצעהפעילות משמעות הדבר הינה כי 

בקשה ונמצאה עומדת בתנאי הסף, ולאחר מכן ברשות הבאה אחריה בדירוג וכן הלאה, עד 

 למיצוי התקציב אשר הוקצה עבור הפרויקט. 

 

 פי נתוני למ"ס העדכניים, כדלהלן:-הגדרת מכסת קבוצות ברשויות לפי גודל האוכלוסייה על .3

 קבוצות 2 בתחומה תופעלנה -תושבים 100,000 -מ הנמוך ונה גודל אוכלוסייההמרשות  א(

 . לכל היותר

קבוצות  3תופעלנה בתחומה  תושבים 100,000 רשות המונה גודל אוכלוסייה העולה על (ב

 לכל היותר.

להרחבת מספר כנית, הוועדה שומרת לעצמה את הזכות יתרה תקציבית בת ככל שתישאר .4

 .לעיל 3מעבר לקבוע בסעיף  עמדו בתנאי הסף מקומיות אשר רשויותהקבוצות  ב

 

המדע, הטכנולוגיה  למשרד בקשה תגיש כנית בתחומה,תלהפעיל ה המעוניינת מקומית רשות

 .באתר המשרדוהחלל ע"ג טפסי הבקשה המפורסמים 

 

 ומורשה חתימה נוסף הרשות ראש ידי על בתכנית להיות חתומה להשתתפות על הבקשה

-א' ה ליום עד מוגשת, ועליה להיות ופרטי הבקשה וההתחייבות קשר פרטי איש בצירוף

  summera@most.gov.il לתיבת המייל: 12:00 השעה עד 19.6.2016

 

  :לתיבת המייל בלבד בכתבלהפנות ניתן שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי הקול הקורא, 

summera@most.gov.il  יש לוודא הגעת המייל . 12:00עד השעה   9.6.2016-ה' העד ליום

 שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין. .02-5411852בטלפון מס' 

http://www.most.gov.il/
mailto:summera@most.gov.il
mailto:summera@most.gov.il
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 לא יידונו. –והשעה המצוינים מועדהבקשות אשר תגענה למשרד לאחר 

 כנית תופעל בכפוף לזמינות תקציבית.הת
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 .6-1רשימת הרשויות המקומיות בדירוג הלמ"ס  - נספח א'

 

 אשכול אזור שם הרשות אשכול אזור שם הרשות

 5 מרכז וירושלים גוש עציון 1 דרום אל קסום

חברוןהר  1 דרום נווה מדבר  5 מרכז וירושלים 

 5 מרכז וירושלים מטה בנימין 1 דרום לקיה

 5 מרכז וירושלים מעלה אדומים 1 דרום תל שבע

 5 מרכז וירושלים מעלה אפרים 2 דרום חורה

 5 מרכז וירושלים קדומים 2 דרום כסיפה

 5 מרכז וירושלים שומרון 2 דרום בנגב-ערערה

וירושליםמרכז  ערבות הירדן 2 דרום רהט  6 

 6 מרכז וירושלים קרני שומרון 2 דרום שלום-שגב

 2 מרכז וירושלים אבו גוש 3 דרום אופקים

 3 מרכז וירושלים בית שמש 3 דרום נתיבות

 3 מרכז וירושלים קריית יערים 4 דרום דימונה

 4 מרכז וירושלים ירושלים 4 דרום ירוחם

 6 מרכז וירושלים מטה יהודה 4 דרום מצפה רמון

 2 מרכז וירושלים אלעד 4 דרום קריית גת

 2 מרכז וירושלים ג'לג'וליה 4 דרום קריית מלאכי

 2 מרכז וירושלים קלנסווה 4 דרום שדרות

 3 מרכז וירושלים זמר 5 דרום אילת

 3 מרכז וירושלים טייבה 5 דרום אשדוד

 3 מרכז וירושלים טירה 5 דרום אשקלון

 3 מרכז וירושלים כפר ברא 5 דרום באר שבע

 3 מרכז וירושלים כפר קאסם 5 דרום חבל אילות

 4 מרכז וירושלים לוד 5 דרום לכיש

מגילות ים 
 4 מרכז וירושלים נחל שורק 5 דרום המלח

 4 מרכז וירושלים רמלה 5 דרום מרחבים

 5 מרכז וירושלים אליכין 5 דרום ערד

 5 מרכז וירושלים בני עי"ש 5 דרום רמת נגב

 5 מרכז וירושלים יבנה 5 דרום שדות נגב

 5 מרכז וירושלים נתניה 5 דרום שפיר

 5 מרכז וירושלים עמק לוד 5 דרום תמר

 5 מרכז וירושלים קריית עקרון 6 דרום אשכול

 6 מרכז וירושלים באר יעקב 6 דרום באר טוביה

 6 מרכז וירושלים גדרה 6 דרום חוף אשקלון

יבנהגן  6 דרום שער הנגב  6 מרכז וירושלים 

 6 מרכז וירושלים פרדסייה 1 מרכז וירושלים ביתר עילית

 6 מרכז וירושלים פתח תקווה 1 מרכז וירושלים מודיעין עילית

 6 מרכז וירושלים ראש העין 2 מרכז וירושלים עמנואל

 6 מרכז וירושלים ראשון לציון 4 מרכז וירושלים קריית ארבע

 6 מרכז וירושלים רחובות 5 מרכז וירושלים אריאל

 3 מרכז וירושלים בני ברק 5 מרכז וירושלים בית אל

 5 מרכז וירושלים אור יהודה 5 מרכז וירושלים גבעת זאב
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 אשכול אזור שם הרשות אשכול אזור שם הרשות

 2 צפון מג'דל שמס 5 מרכז וירושלים בת ים

כרום-מג'ד אל 5 מרכז וירושלים חולון  2 צפון 

 2 צפון מגאר 6 מרכז וירושלים אזור

 2 צפון מזרעה 1 צפון זרקא-ג'סר א

 2 צפון מסעדה 2 צפון פחם-אום אל

 2 צפון משהד 2 צפון בסמ"ה

 2 צפון נחף 2 צפון מעלה עירון

 2 צפון סח'נין 2 צפון ערערה

 2 צפון עילוט 2 צפון פוריידיס

 2 צפון עין מאהל 2 צפון רכסים

-באקה אל
 2 צפון עין קנייא 3 צפון גרביה

 2 צפון עראבה 3 צפון ג'ת

-דאלית אל
 3 צפון כרמל

-אום אל -שבלי 
 2 צפון גנם

 2 צפון שעב 4 צפון אור עקיבא

 3 צפון אבו סנאן 4 צפון טירת כרמל

 3 צפון אעבלין 4 צפון כפר קרע

 3 צפון ג'ולס 4 צפון עספיא

 3 צפון דייר חנא 5 צפון חדרה

 3 צפון חורפיש 5 צפון קריית אתא

 3 צפון חצור הגלילית 5 צפון קריית ים

 3 צפון טורעאן 6 צפון זבולון

 3 צפון טמרה 6 צפון מנשה

-פרדס חנה
ג'ת-יאנוח 6 צפון כרכור  3 צפון 

 3 צפון יפיע 6 צפון קריית ביאליק

 6 צפון קריית מוצקין
-טבאש-כעביה

 3 צפון חג'אג'רה

 3 צפון נצרת 1 צפון בטוף-אל

 3 צפון סאג'ור 2 צפון אכסאל

-בוסתן אל
 3 צפון ריינה 2 צפון מרג'

-בועיינה
 3 צפון שפרעם 2 צפון נוג'ידאת

 4 צפון בית שאן 2 צפון בוקעאתא

-ביר אל
 4 צפון טבריה 2 צפון מכסור

 4 צפון יבנאל 2 צפון בית ג'ן

 4 צפון כפר יאסיף 2 צפון בסמת טבעון

 4 צפון כפר כמא 2 צפון בענה

 4 צפון עיילבון 2 צפון מכר-ג'דיידה

 4 צפון עכו 2 צפון דבורייה

 4 צפון פסוטה 2 צפון אסד-דייר אל

 4 צפון פקיעין )בוקייעה( 2 צפון זרזיר

 4 צפון צפת 2 צפון ירכא
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 אשכול אזור שם הרשות אשכול אזור שם הרשות

 4 צפון ראמה 2 צפון כאבול

כאוכב אבו 
 5 צפון ג'ש )גוש חלב( 2 צפון היג'א-אל

 5 צפון הגלבוע 2 צפון סמיע-כסרא

 5 צפון כרמיאל 2 צפון כפר כנא

 5 צפון מגדל 2 צפון כפר מנדא

 5 צפון קצרין 5 צפון מגדל העמק

 5 צפון קריית שמונה 5 צפון מעיליא

 5 צפון שלומי 5 צפון מעלה יוסף

-מעלות
 6 צפון גולן 5 צפון תרשיחא

 6 צפון הגליל העליון 5 צפון מרום הגליל

 6 צפון יקנעם עילית 5 צפון נהרייה

 6 צפון מבואות החרמון 5 צפון נצרת עילית

 6 צפון מגידו 5 צפון עמק הירדן

עמק 
 6 צפון מטה אשר 5 צפון המעיינות

    5 צפון עפולה


