
 קול קורא מאגר ספר ספקים 

 נספח א' 

 מדריכי חוגיםטופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר  
 מועצה אזורית גזר  

 פרטי המבקש:  .1
 _________________________________________________   שם: .א

 _________________________________________________  מס' הזיהוי:  .ב

 מספר עוסק מורשה : _______________________________________________  .ג

 _________________________________________________  תאריך ההתאגדות:  .ד

 _________________________________________________  בעלי המניות:שמות  .ה

 ______________________________________________________  כתובת: .ו

 _____________________________________________________  טלפונים:  .ז

 _____________________________________________________  פקסימיליה: .ח

 ר אלקטרוני: __________________________________________________ דוא .ט

 איש קשר_____________________________ טל' נייד: ___________________  .י

:  חוגים   .2 ה מבוקשים   במאגר  להיכלל  מבקשים  מהתחומים  מדריכים  אנו  יותר  או  באחד  שלכם 
 ( X-המפורטים להלן )יש לסמן ב 

   חוגים המיועדים לכלל הגילאים )גיל הרך, ילדים, נוער, מבוגרים והגיל השלישי(יצוין כי ניתן להציע 

 חוגי ספורט חוגי מוסיקה חוגי העשרה 

 ציור ורישום  -
 אומנות ויצירה  -
 דרמה ותאטרון  -
 אנגלית  -
 מתמטיקה  -
 מחשבים  -
 רובוטיקה  -
 אלקטרוניקה  -
 תעופה וחלל  -
 בישול  -
 מבוכים ודרקונים  -
 קרמיקה  -
 נגרות  -
 מדע -
 לגו הנדסי  -

 ברידג'  -

 סיירות  -

  קולנוע  -

 גיטרה  -
 פסנתר  -
 לי הקשה כתופים /  -
 כינור  -
 צ'לו  -
 פיתוח קול  -
כלי נשיפה / חצוצרה /   -

 סקסופון 

 אורגן  -

 חליל  -

 התעמלות ותנועה לגיל הרך  -
 התעמלות אומנותית  -
 שחמט -
 אתלטיקה קלה  -

 ריקודי עם  -

 ריקודים סלוניים -

 הגנה עצמית  -

 ספינינג    -

 חדר כושר לילדים  -

 יוחדים  ספורט לאנשים עם צרכים מ  -

 טניס שולחן   -

 ספורט לתינוקות ונשים אחרי לידה   -

 עיצוב הגוף/ארובי    -

 פילטיס   -

 יוגה    -

 זומבה  -

 פלנדקרייז  -

 טריאתלון  -

 כושר גופני לגברים- -

 קנגו ג'אמפ  -

 HITהיט  -

 הכנה לצבא -

 התעמלות בונה עצם  -

- TRX 
 גלגיליות  -

 כדורשת  -

 טיפוס  -
 אומנויות לחימה  -
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 תחומים נוספים: 

 

 

 : מידע על המבקש פירוט  .3

 תחומי פעילות:      .א
 ________________________________________________ _______________________

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

_________ ______________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

__________ _________________________ 

 
 ותק בתחום:    .ב

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

 ___________________________________________ ____________________________
 _______________________________________________________________________

 __________________________________ 
 מספר עובדים:   .ג

 _______________________________________________________________________
_____________________________________ __________________________________

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

___________________________________ ____________________________________
 ____________ 

 :  פירוט השכלה והכשרה .ד

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

_________________ ______________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

 ____________________________________________________________ ___________
____________ _____________________________________________________ 

 

 מידע נוסף:    .ה

 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

 _______________________ ________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ _____
_________________________________________________________________ ______

______________________________ ___________________ 
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 השנים האחרונות.  5בביצוע השירותים במהלך  מפורט ניסיון קודם   -פירוט ניסיון  .4

ביחס   • להלן  בטבלה  הפרטים  את  לציין  מהתחומיםיש  אחד  מעוניין  ה  לכל  לגביהם  לעיל  מפורטים 
 המבקש  להיכלל ברשימה.  

 יש לצרף גם את כל המסמכים המבוקשים במכרז, לרבות המלצות והעתקי רישיונות נדרשים.    •

 ניתן לצרף טבלה נוספת.    •

 

 תחום
 הדרכה

רישיונות 
דין    -ע"פ 

ככל 
 שנדרשים  

הפעילות  אופי 
   )חוג/קייטנה/שיעור(

 מיקום / שם

מזמין 
 השירותים   

שנת  
 ביצוע

ותפקיד  שם 
ממנו  גורם 
לקבל   ניתן 

 פרטים 

הטלפון  מס' 
הגורם   של 
ניתן   ממנו 

 לקבל פרטים  
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 הצהרה והתחייבות   .5

שלכם אנו נותנים  מדריכים  קראנו את מסמך הפניה ובעצם הגשת בקשתנו להיכלל במאגר ה .5.1
 את הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמך ההזמנה. 

הננו מצהירים כי עיינו בנוסח ההסכם המצ"ב למסמכי הפנייה וכי הוראות ההסכם מקובלות   .5.2
 .עלינו

הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי באיזה מבין הפרטים המפורטים לעיל, בסמוך לאחר   .5.3
 ביצוע השינוי.  

לפי המפורט בטופס הפניה   .5.4 עלינו לצרף לבקשה  זו את כל המסמכים, אשר  צירפנו לבקשתנו 
 לעדכון  המאגר. 

הכלולים במאגר באתר האינטרנט    מדריכיםידוע לנו כי המועצה רשאית לפרסם את רשימת ה .5.5
כאמור, ככל שנכלל    פרטינו ואנו נותנים את הסכמתנו לפרסום    ו/או בכל דרך אחרת  של המועצה

 של המועצה. מדריכיםבמאגר ה

  -העדר זיקה / קרבה משפחתית  .5.6

 את הוראות הסעיפים הבאים: יבזאת, כי המועצה הביאה לידיעת  הריני להצהיר

 הקובע  כדלקמן :  1958  -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89סעיף 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 
  עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או   -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״  
 אחות״. 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות    12כלל  
 הקובע: 

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר 
 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.   -  מועצה״

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי:  59סעיף 

זוגו, סוכנו  -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או  
עובדי   של  הכללי  בהסכם  או  שלו  העבודה  בהסכם  לעובד  שיש  לעניין   פרט  בשמה, 

 מהשירותים שהמועצה מספקת״. המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות 

 , כי :  הריני להודיע ולהצהירבהתאם לכך 

: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף םבין חברי מליאת המועצה אין למי מטעמאין  
 הם סוכן או שותף.  המדריך לא מי שנציגי  

  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים
בהסכם עם המועצה  או שאחד   יתקשר המדריך  בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו  

 מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 בן זוג, שותף או מי שהוא סוכן של החברה, העובד ברשות.  מדריךאין ל

 
 ______________________  שם המבקש:

 _______________________ פקס': ___________________ כתובת:__________________ טל: 

 איש קשר אצל המבקש: _________________________ טל' נייד: _______________________ 
 


