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 לכבוד 

 ועדת רכש 
 צורן-קדימה מועצה מקומית

 
 
 

 הנדון: בקשה להצעת מחיר )בל"ה( 
 

 הדרכה פדגוגית מעונות יום לבקשתכם אנחנו מתכבדים להגיש את הצעתנו לאספקת: 

 

     חינוך)מחלקה / מדור( :  הצעה זו מוגשת עבור

 

 12:00שעה:  9.1.23: יום לא יאוחר מאת ההצעה יש לשלוח 
 

 18123.756 סעיף תקציבי / תב"ר:

 
 _2956295-050 _חופית ריעאני:  -ל לבירורים נא לפנות

 
 

תמונה  סוג פריט 
להמחשה

 הערות /

מס' 
 יחידות

מחיר  
 יחידה 

  סה"כ
 לפריט 

 
שרותי הדרכה פדגוגית למעונות יום במסגרת " קול קורא"  הדרישה: 
עם   מעונות 10 -כ). למעונות יום שנתית  ת תכנית הדרכה  י בני   משה"ח,

, טיפול   חינוכיתסיוע בגיבוש תוכנית עבודה ( גמישות לגנים נוספים
והתווית בניית סביבה חינוכית וסדר יום בכל כיתת מעון בהתאמה  

 –הדרכה חינוכית שתכלול תצפיות ופגישות אישיות.  התפתחותית.
 יש לצרף את התכנית. 

 

    

 :ההדרכה במעונותמטרות  
 

כל אחד ולזהות להעצים  ,לסייע ,תפקיד המדריכה החינוכית ללוות. 1
את הפוטנציאל הגלום בו ואת יכולתו בתחום ו במעוןמאנשי הצוות 

 החינוך.
 
. לבסס יחסי אמון בין המדריכה לצוות ולהוות עוגן מקצועי תוך 2

בין המבוגר    ההטמעת ידע בנושא התפתחות בגיל הרך והאינטראקצי
   לפעוט.

 
 : הצעת המחיר צריכה לכלול

 
 חודשים  10שעות הדרכה חודשיים למשך  4 כל מעון יום זכאי ל. 1
 .שעות בשנה 40סה"כ    
 
 מעונות יום.  10 -סה"כ ליווי של כ .2

 
 קשר ישיר עם מנהלת יח'  , בכל מסגרת . ליווי טלפוני לאורך השנה3

 חינוך לידה עד שלוש, מילוי דוח הדרכה פדגוגי חודשי בכל מסגרת,    
 מילוי שאלונים.    



 ₪.   220עת הדרכה  מכסימום עלות לש .  4
 

תמונה  סוג פריט 
להמחשה

 הערות /

מס' 
 יחידות

מחיר  
 יחידה 

  סה"כ
 לפריט 

 נדרשים לתפקיד מדריכת פדגוגית:  םקריטריוני
 

 : השכלה אקדמאית
בעל/ת תואר שני בחינוך בגיל הרך, התמחות בהדרכה או  .1

 בייעוץ חינוכי פדגוגי.
 : או .2

בעל/ת תואר שני באחד התחומים הבאים: חינוך לגיל הרך, 
פסיכולוגיה התפתחותית חינוכית, עבודה סוציאלית,  

מקצועות הבריאות הפרא רפואי, חינוך מיוחד וייעוץ חיוכי 
שהשלימה הכשרה מקצועית המתמקדת בהדרכה או בייעוץ 
פדגוגי לגיל הרך ובתנאי שההכשרה ניתנה במוסד אקדמאי 

 משה"ח.המכר ע"י 

 : או .3

  10בעל/ת תואר ראשון בתחום הגיל הרך, שיש לו/לה ניסיון של  
שנים בהדרכה חינוך בגיל הרך אשר מתחייב/ת להשלים תואר 

 שני והכשרה ייעודית. 
 
 המלצות רלוונטיות   .4

 

    

   סה"כ לפני מע"מ 
  מע"מ

  סה"כ כולל מע"מ 
 

המועצה, יש לצרף להצעה אישור מס הכנסה על ניהול ספרים וכן צילום  : אם המציע עדיין לא רשום כספק בספרי הערה
 צ'ק באופן שיאפשר זיהוי  פרטי חשבון הבנק.

 
 *יש לצרף תכנית עבודה כולל תכנים להצעת המחיר. 

 
 
 

 :100% -איכות והמחיר של ההצעותבדיקת ה  .א

  מהניקוד הכולל: 60% –רכיבי האיכות 

 מקסימאלי  60% -משקל הניקוד אופן  אמת המידה  מס"ד 
נקודות מקס', ]הניקוד יינתן   10 תואר שני  • תואר שני   1

 בנפרד בכל אחד מהתחומים[.

 תואר ראשון ומס' שנות 2
   בהדרכה חינוכיתניסיון  

 נקודות . 10שנות נסיון.   10תואר ראשון  •

 כל שנת נסיון נוספת עוד נקודה  •
 ימום נקודות מקס 15

 

 מסגרות חינוכיותמס' וסוג  3
בגיל הרך ) מעונות וגנים עד  

 (  5גיל 

 נקודות   10 –מסגרות  5
 כל מסגרת נוספת עוד  נקודה  

 נקודות   15מכסימום 

תיעשה על  מההצעה ההתרשמות האישית של צוות הבדיקה מההצעההתרשמות אישית  4
בסיס המסמכים שהוגשו ובהתאם לניסיון המציע שהוצג  
בהצעה לתחום הרלוונטי, התרשמות מההמלצות שצירף  

 המציע להצעתו. 

20 
 נקודות מקסימאליות   

 
 מהניקוד הכולל:  40%-מחיר ההצעת  רכיב

מציע,   (א כל  של  הכספית  המרבי.ההצעה  למחיר  ביחס   תיבדק 
  



מחיר גבוה מהמחיר  שיציין    " או0שינקוב במחיר "  אוהמחיר המוצע על ידו  מציע שלא יציין את   (ב
 על הסף.תפסול את הצעתו   , המועצה₪ לשעה 220המירבי 

 : קביעת הציון המשוקלל הסופי .ב

 הבדיקה.)צוות אגף החינוך(  צוותעשה ע"י יילעיל )איכות ומחיר( ההצעות כאמור  קלולש
הניקוד יהווה את  לכל אחד מהסעיפים  ( נקודות  40( ושל המחיר )נקודות 60האיכות )"כ הניקוד המצטבר של  סה

שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בכל תחום תיקבע    הההצע  .המשוקלל הסופי שיוענק להצעת המציע
 כזוכה בתחום. 

ת .ג להצעות,  שיינתן  הסופי  המשוקלל  הציון  בין  שוויון  של  דעתה  במקרה  שיקול  פי  על  המועצה,  רשאית  היה 
וועדת הבדיקה.) הבלעדי והמוחלט, לבחור בזוכה מקרב ההצעות הזהות הנ"ל, בדרך של הצבעה על ידי חברי  

 צוות אגף החינוך(

 
 
 

 . 90תנאי תשלום: שוטף + 
 
 
 

  חתימה   שם המציע: 
     טלפון: 
     דוא"ל:

     פקס: 
 
 

 zoran.muni.il-offers@kadima: בלבדלכתובת המייל הנוכחית יש לשלוח הצעת מחיר 
 
 
 
 
 

 תפסל למחלקת רכש או למחלקה המזמינה  הצעה שתימסר בניגוד לאמור
 

mailto:offers@kadima-zoran.muni.il

