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5.1.2021 

 

  

  והבהרות תשובות ,שאלות

 

 29/2020מספר מכרז 

 חינוכיותלהפעלת חוגים ותכניות 

 במסגרת תכנית "אתגרים"

 א"לשנה"ל: תשפ

 2020דצמבר 

 
  שבסוף מסמך זה. ההצהרההמציע לחתום על ל ע :חושבההערה 

 
 

 תשובה שאלה מס"ד
1)  

כיצד אפשר להגיש את מסמכי המכרז, ועד 
 מתי?

ר בדיקת לאח :במכרז 2בעמוד  "הגשת ההצעות"סעיף תיקון 
סמכים במועצה, הוחלט כי על המציעים והגורמים המי "ע הנהלים

 "אתגרים"המסמכים במסגרת מכרז כל את מסור ללהדפיס ו
במעטפה סגורה  (על נייר)כעותק קשיח  29/2020שמספרו א "תשפ

, עארה המקומית ערערה שבתוך המועצה אל תוך תיבת המכרזים

לשלוח את  אסורפנים ואופן בשום . 00:51בשעה  7.1.2021וזאת עד 
 .ruwayday@arara-ara.muni.il ל"ל דואאמסמכי המציע 

, ל"ל הנ"את המסמכים שלהם אל הדוא לחוששכבר מציעים 
אל תיבת  במעטפה סגורהאת המכרז מסור חייבים לחזור ול

 כברשהמציעים מסמכים ה. עד המועד שלעיל במועצהשהמכרזים 
  .להיפסל ל לא ייבדקו ולא יטופלו ודינם"שלחו בדוא

גבוה  תעריףהאם המציע יכול לנקוב ב  (2
מכרז פר ב 11עמוד מהתעריף שרשמתם ב

 , תעריף מרבי לשעתפ"אב"אתגרים" תש בהתאם להנחיות משה"ח
כולל מע"מ, והתעריף המרבי ₪  250הוא  לחוגהפעלה  דקות( 60)

mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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 תשובה שאלה מס"ד
 כולל מע"מ. לשעה ₪  300הוא לתכנית חינוכית לשעת הפעלה  שעה לחוג ו/או לתכנית חינוכית?

 
הצעת מחיר , המציע נדרש לנקוב 5, סעיף 11בעמוד  ככתוב במכרז

אלא )שווה להם או פחות מהם( תעריפים שלעיל ליחס ב פר שעה
. במקרה חריגיםאישור מיוחד ממשה"ח לתעריפים  מציעאם יש ל

את למכרז ולצרף  ,נקוב במחיר שהוא דורשלהמציע  על ;הזה
 .שיש לו האישור המיוחד

3)  
בשלב הזה של  המסמכים שעלי להגישמהם 

 ?7.1.2021עד  מכרזה

 .3מכרז ככתוב בעמוד המסמכים הרשומים ב כליש להגיש את 
 שלהלן.  1ראה נספח מס' 

 ל."במעטפה סגורה בתיבת המכרזים במועצה ולא בדואההגשה 
4)  

 ?מכרזלחתום על כל דף בהאם עלי 
ולצרף  ,החתום מכרזכן. חתימה + חותמת, אח"כ לסרוק את ה

אל תיבת  במעטפה סגורהמסור ימציע אותו למסמכים שה
 .מכרזעד המועד האחרון שנקבע בהמכרזים במועצה 

5)  

הצעות מחיר על כל האם המציע חייב להגיש 
הרשומות בעמודים  החוגים/התכניות

35+36? 

 . לא
המציע רשאי להגיש הצעות מחיר עבור החוגים/התכניות שהוא 

 בוחר בהם.
 או יותר. אחדאפשר להגיש הצעת מחיר לחוג 

 או יותר. אחתאפשר להגיש הצעת מחיר לתכנית חינוכית 
 

המציע לא יגיש הצעת מחיר לחוג/תכנית אם אין לו מספר 
 חוג/תכנית במאגר הירוק של משה"ח. 

6)  
להגיש הצעת מחיר האם המציע רשאי 

 הנהוג אצלו? בהתאם לפורמט

 . לא
 4הצעות המחיר יוגשו אך ורק על גבי הנספח שבסעיף מס' 

 שבמכרז. 33)ההצעה(, עמוד 
7)  

 בכמה חוגים/תכניות יזכה המציע?

המועצה אינה מבטיחה לרכוש חוגים/תכניות מכל המציעים 
יזכה באף חוג/תכנית,  לאשניגשים למכרז זה. ייתכן שהמציע 

חת בלבד, ואפשר א/ואפשר שהמציע יזכה בחוג/בתכנית אחד
 שהמציע יזכה במספר חוגים/תכניות. הכל בהתאם לקריטריונים

דעתה הבלעדי , לשיקול (1, סעיף 11שבמכרז )לרבות הניקוד שבעמ' 
 של המועצה, לצרכיה ולמגבלות התקציב של המועצה.

 
 5 -ל ,לדוגמהמחיר,  יובהר כי, אם מציע הגיש הצעות

חוגים/תכניות, המועצה עשויה להכריז עליו כזוכה בחוג/תכנית 
 החוגים/התכניות. 5אחת )או יותר( ולא בכל 

 
 התחרות בין המציעים היא פר כל חוג וחוג, ופר כל תכנית ותכנית. 

 
 זכייה גורפת לספק אחד לכל החוגים/התכניות.  אין

אני רואה ברשימת החוגים/התכניות ֶשם של   (8
חוג/תכנית שתוֵאם לֶשם הספציפי בו עושה 

. האם אפשר להבין מזה סּפק מסויםשימוש 
שהחוג/התכנית הזה רלוונטי רק לסּפק 

 המסוים הזה?

שלהלן בכוונה  2ממש לא. לצד כל חוג/תכנית פירטנו בנספח מס' 
שעונה על תנאי הסף את תחום התוכן, הנושאים והתכנים. כל סּפק 

זה סּפק גם אם  של המכרז; מוזמן להגיש הצעה לחוג/לתכנית
העיקר שהתוכן יהיה זהה  –קורא לחוג/לתכנית בשם שיווקי אחר 

 ורשום בסילבוס שיגיש. 
9)  

האם אפשר לקבל את מסמכי המכרז בקובץ 
WORD 

. נא להדפיס את כל pdfלא. המועצה מפרסמת את המכרז רק ב 
מסור במעטפה המכרז ולמלא בכתב יד את הטפסים שבו, לסרוק ול

 . 15:00בשעה  7.1.2021ד עמועצה בסגורה אל תיבת המכרזים 
האם אפשר להגיש למכרז זה תכנית/חוג   (10

 של משה"ח? הכחולשמופיע במאגר 
, כי משרד החינוך קבע שתכנית "אתגרים" תשפ"א תופעל רק לא

של החוגים והתכניות  קהירועל ידי ספקים שאושרו במאגר 
 5החינוכיות. ראה את הקריטריונים של משה"ח בקישור שבעמוד 

 במכרז.   
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 תשובה שאלה מס"ד
11)  

 1ד'  הערבותהאם המציע חייב להגיש נספח 
 ? 7.1.2021עד  במכרז( 57)שבעמוד 

(. 1)ד' הערבותאת מסמך  7.1.2021צורך להגיש למועצה עד  אין
המועצה תדרוש את נספח הערבות לאחר מכן, ורק מהספקים 

  .שיזכו במכרז
 

 -הינו ככה הזו-מהספקהמועצה מעריכה כי גובה הערבות שתידרש 
, בהמשךזה מגובה סכום ההתקשרות. המועצה תחליט בנושא  5%

 ותיידע את הספק הזוכה בכך. 
12)  

 2ד'  הביטוחהאם המציע חייב להגיש נספח 
 ?7.1.2021עד  במכרז( 58+89 )שבעמוד

(. 2)ד' הביטוחאת מסמך  7.1.2021עד למועצה צורך להגיש  אין
ורק מהספקים  ,המועצה תדרוש את נספח הביטוח לאחר מכן

     .שיזכו במכרז
קיום  אישורהאם המציע חייב להגיש נספח   (13

עד  במכרז( 60)שבעמוד  2ד' א ביטוחים
7.1.2021? 

 -א 2את מסמך הביטוח )ד' 7.1.2021עד למועצה צורך להגיש  אין
 ,לאחר מכןזה (. המועצה תדרוש את נספח אישור קיום ביטוחים

      .ורק מהספקים שיזכו במכרז
14)  

סילבוסים/תכנית בפורמט משלי יש לי 
של החוג/התכנית שברצוני להגיש  פדגוגית

להעתיק כל הכתוב למכרז. האם חובה עלי 
 37אלה לנספח שבעמודים מס'  בסילבוסים

 במכרז? 40עד 

את  40עד  37כעקרון, המציע נדרש למלא על גבי הנספח שבעמודים 
התכנית הפדגוגית )הסילבוס( של התכנית/החוג שהוא מציע 

 כלבמסגרת מכרז זה. אבל, אם למציע יש פורמט אחר הכולל את 
את  , הוא יכול לצרף40עד  37התכנים שהמועצה דורשת בעמודים 

הפניה לפורמט שלו. לדוגמה: אם  37ולרשום בעמוד  ,הפורמט שלו
המציע יסמן את הסילבוס שלו  ;למציע יש סילבוס לחוג מסוים

ירשום: "ראה את הסילבוס של  37, ובעמוד A1במספר סידורי 
השאלות  לכללתת תשובות  נדרשהמציע   (.A1החוג בנספח 

חסרים פרטים, עליו  A1שבמכרז. אם בנספח  40עד  37שבעמודים 
 .  A1להשלים אותם בנספח 

15)  

מוכנות של  והמלצותיש לי רשימה מוכנה 
ממליצים שברצוני להגיש למכרז. האם חובה 

להעתיק כל הרשימה ולהחתים מחדש עלי 
 28שבעמוד  נספחבאת הממליצים ככתוב 

 במכרז?

את  28כעקרון, המציע נדרש למלא על גבי הנספח שבעמוד 
ההמלצות שיש לו וברצונו להגיש במסגרת מכרז זה. אבל, אם 

התכנים שהמועצה דורשת  כללמציע יש פורמט אחר הכולל את 
 28, הוא יכול לצרף את הפורמט שלו ולרשום בעמוד 28בעמוד 

ציע יסמן הפניה לפורמט שלו. לדוגמה: אם למציע יש המלצה, המ
ירשום: "ראה  28, ובעמוד A2את ההמלצה שיש לו במספר סידורי 

השאלות  לכלהמציע חייב לתת תשובות   (.A2את ההמלצה בנספח 
חסרים פרטים, עליו להשלים  A2שבמכרז. אם בנספח  28שבעמוד 

 .28אותם בעמוד 
16)  

, 7: בעמוד אישור משרד החינוך למדריך
בכתב  שוראיבמכרז דרשתם לצרף  4.3בסעיף 

ממשרד החינוך פר כל מדריך של חוג/תכנית 
שהמציע מציע במסגרת מכרז זה. משה"ח לא 
הנפיק אישורים כאלה למדריכים. מה 

 החלופה?

משה"ח דורש שהספק ישבץ לחוגים/לתכניות ב"אתגרים" 
מדריכים שעברו את אישור משה"ח. אם למציע יש אישורים; נא 
לצרף אותם. אם אין למציע אישורים; על המציע לשלוח את 

. המציע ללא האישוריםהמסמכים הדרושים במכרז בשלב הזה 
 אישורים אלה/או תחליף מאת משה"חהזוכה יידרש לתת למועצה 

קרה, על הספק הזוכה לשבץ מבכל  .יזכה במכרז אם וכאשר
 לחוגים/תכניות רק מדריכים שעברו את אישור משה"ח. 

כוללת את  הצעת המחיר לחוג שחייההאם   (17
עלות ההסעות ואת דמי הכניסה של 

 המשתתפים בחוג?

, המועצה דורשת 5.2+  5.1, בסעיפים 11ככתוב במכרז בעמוד 
הצעת מחיר שכוללת: עלות העסקת מדריך, ציוד, חומרים 
מתּכלים, חומרי גלם, כל חומרים נוספים, עזרי הדרכה, כל הוצאה, 
כל עלות וכל תמורה נוספת שידועה בשלב הזה של המכרז או 

 33ר שבעמוד תתברר בהמשך. המציע מתבקש לנקוב בהצעת המחי
ההערות המציע  במכרז את הסכום שהוא דורש פר שעה. בעמודת

 .כולל לאציין מה כולל מבחינתו תעריף זה ומה הוא ל רשאי
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1נספח מס'   

 
 המסמכים ריכוז 

 7.1.2021עד מועצה באל תיבת המכרזים  במעטפה סגורה מכרזבמסור שיש ל
 

 פירוט המסמך מס"ד
 צורף
 כן/לא

דף שאלות   (1
 ותשובות

של  בחתימת יד, ולחתום על כל דף בו זה ותשובותלהדפיס מסמך שאלות 
, אח"כ לסרוק את המסמך מציעה חותמתמורשה חתימה של המציע + 

מעטפה סגורה אל תיבת החתום, ולצרף אותו למסמכים שיוגשו למועצה ב
 בהתאם למועד האחרון שנקבע להגשה. המכרזים במועצה 

 
 המועצה ל"אתגרים". ממכרז  בלתי נפרדחלק זה הינו  מסמך ההבהרה

 

חוברת המכרז   (2
 חתומה

  ע"י מורשה החתימה של המציע.  כל מדףתחתית חוברת המכרז חתומה ב

3)  

תכנית פדגוגית 
 (סילבוס)

שתשמש לצורך 
 ניקוד

בהתאם  ומפורטת פר כל מפגש ומפגש נפרדתתכנית פדגוגית )סילבוס( 
בור כל ע -לטבלת החוגים והתכניות שהמועצה מפרסמת במכרז זה 

זה. נא לשים לב  מכרזחוג/תכנית שהסּפק מציע להפעיל במועצה במסגרת 
. לצד 1מסמך ג'לרשימת החוגים/התכניות הספציפיים שהמועצה צירפה ב

כל חוג/תכנית יש לציין את מְספר החוג/התכנית במאגר התכניות של 
 משה"ח במסלול הירוק.   

 

אישור מסלול   (4
 הירוק

אישור בתוקף מאת משה"ח שמעיד כי החוג/התכנית שהסּפק מציע הינם 
במאגר התכניות של משה"ח הרלוונטי  הירוקמאושרים במסלול 

 ל"אתגרים".
 

5)  

אישור 
משה"ח על 

העסקת 
 המדריך

שהספק מגיש עליהם  תכניתבחוג/ב אישור משה"ח על העסקת המדריך
 הצעה. 

 
משה"ח דורש שהספק ישבץ לחוגים/לתכניות ב"אתגרים" מדריכים  :תיקון

שעברו את אישור משה"ח. אם למציע יש אישורים; נא לצרף אותם. אם אין 
למציע אישורים; על המציע לשלוח את המסמכים הדרושים במכרז בשלב הזה 

אישורים אלה/או תחליף . המציע הזוכה יידרש לתת למועצה ללא האישורים
ל מקרה, על הספק הזוכה לשבץ בכ .יזכה במכרז אם וכאשר מאת משה"ח

 לחוגים/תכניות רק מדריכים שעברו את אישור משה"ח.

 

6)  
תצהיר ניסיון 

של הגוף 
 המציע

הכולל מכרז  1תצהיר חתום ע"י המציע על גבי הנוסח המצ"ב כנספח א'
את פרטי הגופים להם סיפק המציע חוגים/תכניות בהתאם לרשימת 

יש לפרט  ולם או חלקם.כ –מ"מ ערערה עארה  שבמכרזהחוגים/תכניות 
 את מספר שנות הניסיון. 

 

7)  
 ניהול אישור

 פנקסי ספרים
 כדין

וק ועל דיווח הכנסות לרשויות המס, בהתאם אישור על ניהול פנקסים כח
 1976 –לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 

 מס ניכוי  (8
 במקור

 על או במקור מס ניכוי מביצוע פטור על המסים רשות של תקף אישור
ור מרו"ח המעיד על מחזור יש לצרף איש -הניכוי . )חשבונית עסקה שינוי

 עסקי המתיר שימוש בחשבונית עסקה(.
 

 תעודת  (9
 התאגדות

 הרשם מטעם ותדפיס התאגדות לצרף: תעודת יש בתאגיד שמדובר ככל
 הרלוונטי. 
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 פירוט המסמך מס"ד
 צורף
 כן/לא

10)  
תעודת עוסק 

מורשה או 
 עוסק זעיר

  1975 -תעודת עוסק מורשה או עוסק זעיר לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

תעודת עוסק   (11
 פטור

  עוסק פטור נדרש לצרף תעודת עוסק פטור.

 המלצות  (12
ממנהלים/גורמים מוסמכים בגופים, בדבר השירותים שסיפק המלצות 

 המציע.
 

הצהרה בדבר   (13
 היעדר קרבה

הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצת הישוב, על גבי 
   .להזמנה להציע הצעותלמכרז ו 2הנוסח המצ"ב כנספח א'

 

"אישור העדר   (14
 עבירות מין"

עברייני מין המצורף למכרז כמסמך הצהרה לענין חוק למניעת העסקת 
 .3א'

בהתאם לחוק, המדריך/הספק ישיג מהמשטרה וימסור למועצה "אישור 
כתנאי לשיבוצו  18מעל גיל  זכרבור כל מדריך ממין ע –העדר עבירות מין" 

 בחוגי המועצה. 
דורשת מסמך זה בשלב הזה, אלא במידה  לאהמועצה כאמור בהצהרה, 

ובטרם יתחיל המדריך את  –ותיווצר התקשרות בין המועצה לבין הסּפק 
 הפעילות שלו בחוג. המדריכות פטורות בחוק מהגשת אישור זה.

 

 קורות חיים  (15
של המדריך מטעמו אודות רצוי גם יש לצרף קורות חיים של המציע ו

לחלופין אפשר לצרף תיאור על  המוצעים.ניסיונו בהדרכת החוג/התכנית 
 הגוף/הארגון המציע כחלופה לקורות החיים. 

 

  מבוטל מבוטל  (16

קבלה לרכישת   (17
 המכרז

  מבוטל

  .33שפורסם במכרז בעמוד  פורמטבהתאם ל הצעת מחיר  (18

 
 

 הערות:
ורק , הערבות לאחר מכןה תדרוש את נספח (. המועצ1)ד' הערבותאת מסמך  7.1.2021צורך להגיש לנו עד  אין. 1

   .מהספקים שיזכו במכרז
 
ורק  ,(. המועצה תדרוש את נספח הביטוח לאחר מכן2)ד' הביטוחאת מסמך  7.1.2021צורך להגיש לנו עד  אין. 2

     .מהספקים שיזכו במכרז
 
(. המועצה תדרוש את נספח ישור קיום ביטוחיםא -א 2את מסמך הביטוח )ד' 7.1.2021צורך להגיש לנו עד  אין. 3

      .ורק מהספקים שיזכו במכרז ,לאחר מכןזה 
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 2נספח 

 פירוט החוגים והתכניות החינוכיות 
 שאושרו למועצה ע"י מינהל הנוער במשרד החינוך

 
 א ”תשפלשנת הלימודים 

 31.8.2021עד  1.1.2021 -מ

 במסגרת תכנית "אתגרים"
 

 לתלמידי ג' עד ו': החוגים (א
 תיאור  שם החוג מס"ד

 החוג
 מס'  תחום

 שבועות 
 הפעלה

 מס' 
 מפגשים 

 בכל 
 שבוע

 מס' 
 שעות 
 בכל 
 מפגש

 סה"כ
 היקף 
 שעות 
 כולל

 מס' 
 קבוצות

 מס'
 התלמידים

 בכל
 קבוצה

 15 1 40.5 1.5 1 27 ספורט  טניס שולחן 1

 15 2 40.5 1.5 1 27 מרכזי למידה ומצוינות  אנגלית מדוברת 2

 15 2 40.5 1.5 1 27 מדע וטכנולוגיה  רובוטיקה 3

 15 2 21.0 1.5 1 14 אומנות  תכשיטנות 4

 15 3 21.0 1.5 1 14 אומנות  השף הצעיר 5

 15 2 40.5 1.5 1 27 אומנות  בלט 6

 15 3 21.0 1.5 1 14 ספורט  אופניים 7

 15 2 40.5 1.5 1 27 ספורט  התעמלות קרקע 8

 תיאטרון 9
דרמה, משחק 

 תיאטרוןו
 27 אומנות

1 
1.5 40.5 3 

15 

 15 1 21.0 1.5 1 14 מרכזי למידה ומצוינות  שחמט 10

11 
 מוגנות עצמית 

 27 ספורט  )קראטה(
1 

1.5 40.5 3 
15 

 מדעים 12

 –ניסויים מדעיים 
לימודים חווייתיים 

עיוניים והתנסות 
 מעשית

 27 מדע וטכנולוגיה

1 

1.5 40.5 2 

15 

 15 2 40.5 1.5 1 27 שפות  עברית מדוברת  13

 15 3 40.5 1.5 1 27 ספורט  זומבה 14

 15 2 40.5 1.5 1 27 אומנות  ציור 15

 15 3 40.5 1.5 1 27 ספורט  כדורסל 16

 צילום 17

 –לט סטי צילום
לימודים חווייתיים 

עיוניים, והתנסות 
 בצילום מעשית

 27 אומנות

1 

1.5 40.5 1 

15 

 עשרהה -שער שוויון  18
כדורגל, העצמה, 
 תמיכה בלימודים

 27 ספורט
1 

1.5 40.5 1 
15 

 הנואם הצעיר 19

, עמידה ונאום דיבייט
בעל פה מול קהל 

)אפשר רק בערבית 
 ו/או בשפות נוספות(

 27 מרכזי למידה ומצוינות

1 

1.5 40.5 1 

15 

 15 3 40.5 1.5 1 27 מרכזי למידה ומצוינות  חשיבה מתימטית 20

 15 11 19.5 1.5 1 13 ספורט  שחייה 21

   
  

 
 

  53 סה"כ

 

 

. ייתכנו שינויים )גריעת חוגים או הוספת חוגים( במהלך שנת הלימודים רשימה זו לא סופיתהערה: 

  בהתאם לצורכי המועצה.



 רהערעעארה  מועצה המקומיתה                                 المحلي هعرعرعاره مجلس 
 077-3624300טל.                                              3624300-077 تلفون:
 04-6352595 פקס                                              6352595-04 فاكس :
 30026 דמיקו                                                                                                               30026 منطقة

 8מתוך  7עמוד 
 

 החינוכיות לתלמידי ז' עד י"ב: התכניות (ב
 שם  ד"מס

  התכנית
 החינוכית

 תיאור 
  התכנית

 החינוכית

 מס'   תחום
שבועות 
 הפעלה

 מס' 
מפגשים 

 בכל 
 שבוע

 מס' 
 שעות 
 בכל 
 מפגש

 כ"סה
היקף 
 שעות 
 כולל

  מס'
 קבוצות

 מס'
 התלמידים

 בכל
 קבוצה

 20 2 60 2 1 30 תרבות פנאי דרמה, משחק ותיאטרון ותיאטרון דרמה 1

התנדבות, מעורבות קהילתית, מיזמים  שינוי מובילי 2
 20 1 60 2 1 30 וקהילה מעורבות התנדבותיים, העצמה, מנהיגות.קהילתיים 

 רחוב אומנות 3

התנסות אמנותית מעשית של המשתתפים 
את פני הסביבה בתכנית במטרה לשפר 

. הכוונה גרפיטי/דרך אמנות ציורי קירשלהם 
התכנית פועלת לחיזוק לקירות ציבוריים. 

והתנדבות  תחושת המעורבות הקהילתית
 למען הקהילה.

 20 2 60 2 1 30 תרבות פנאי

 20 2 60 2 1 30 והעצמה מנהיגות  צים"מד תכנית 4

 פסיכומטרי 5
 מנהיג מוביל()

 יםובסיסי יםהכנה ראשוניתרגול, חשיפה ו
שעות  60למבחן הפסיכומטרי )במסגרת ה 

 של התכנית(.
 20 1 60 2 1 30 מיומנויות

6 

 טכנאי
סמארטפון 
 וטאבלטים

ומחשבים  
 אפליקאציות

הכשרה עיונית ומעשית של בני הנוער 
בתיקון ושדרוג ציוד המשתתפים בתכנית 

 סלולרי משולב חומרה ותוכנה
. לתרגל ומחשבים טאבלטים נים,סמארטפול

פתרון בעיות חומרה ברמה את המשתתפים ב
במכשירים שלעיל, והכרות  טכנית גבוהה

 .תבפיתוח אפליקציו

 20 1 60 2 1 30 מיומנויות

7 
דרך  מנהיגות

EXTRA 
DOCTOR 

בין לימודים מדעיים לבין תשלב  תכניתה
ירכשו המשתתפים בתכנית העצמה.  לימודי

שיסייעו להם בעת שהתכנית תפגיש  כלים
 .במגזרים שוניםאותם עם בני גילם 

 תפקיד הרופאהמשתתפים יכירו את 
והשפעתו על עולם המדע את יכירו בקהילה, ו

המשתתפים  .של בני הנוער החיים האישיים
ישלבו בין מדעים לבין מנהיגות ומעורבות 

 קהילתית.

 20 1 60 2 1 30 מנהיגות והעצמה

 תעסוקתי הכוון 8

המשתתפים ייחשפו לעולם התעסוקתי, 
למקצועות הדרושים בשוק, ללימודים 

אקדמאיים והכשרה שמסייעת בהשתלבות 
ו זהותיזהה את  בשוק העבודה, המשתתף 

והתאמתו התעסוקתית ועוד. כיצד לבנות 
תמונת עתיד וכיצד לממש אותה? כיצד 

לחפש ולהתמיד בעבודה בגיל הזה ובעתיד? 
 ועוד. 

 20 1 60 2 1 30 מיומנויות

 אופניים 9

לימודים עיוניים חווייתיים והתנסות מעשית 
ברכיבה על אופניים במקומות מגוונים 

)בי"ס, מגרש קטרגל ערערה או עארה, ביער, 
בשדה, בהרים, בטבע, בעונות השונות, 

מסלולי מכשולים טבעיים ומלאכותיים, 
תוך כדי רכיבה על ותרגילים משחקים 

 וכיו"ב.אופניים, תחרויות 

 20 1 60 2 1 30 תרבות פנאי

 המיקרופון דרך 10

למידה עיונית והתנסות מעשית בעולמות 
תוכן: רדיו, שידור ציבורי, קריינות, עיתונות, 

ומעורבות  םהעצמה, מנהיגות, אקטיביז
קהילתית, כיצד לראיין, כיצד להתראיין, 

הופעה במדיה, עמידה מול המצלמה, שפת 
גוף, סוגי המדיה שדרכן בני הנוער יכולים 

 להיות מעורבים בקהילה שלהם ועוד...

 20 1 60 2 1 30 מנהיגות והעצמה

11 

גראפי  מעצב
)מנהיגות דרך 
אומנות ומדיה 

 חברתית(

 

 20 1 60 2 1 30 מנהיגות והעצמה

12 

 -דיבייט
Debate  בשפה
הערבית 

 והאנגלית

, עמידה ונאום בעל פה מול קהל דיבייט
 20 2 60 2 1 30 מנהיגות והעצמה )אפשר רק בערבית ו/או בשפות נוספות(

 דבקה 13

לימוד סוגים מגוונים של דבקה, תרגול 
והכנת המשתתפים להשתתפות מעשית 

במסיבות במסגרות ציבוריות בעארה 
וערערה, לימודיים עיוניים בנושא הדבקה 

 והפולקלור ועוד. 

 20 1 60 2 1 30 תרבות פנאי

14 
אומנות  ציור

ויצירה )ציור 
 אומנות ויצירה(

 
 20 1 60 2 1 30 תרבות פנאי

 דיגיטאלי צילום 15
צילום סטילס, צילום ווידאו, עריכת 

החומרים שהמשתתפים יצלמו, העלאת 
החומרים שהופקו לערוצי המדיה החברתית 

 20 1 60 2 1 30 תרבות פנאי
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 שם  ד"מס
  התכנית

 החינוכית

 תיאור 
  התכנית

 החינוכית

 מס'   תחום
שבועות 
 הפעלה

 מס' 
מפגשים 

 בכל 
 שבוע

 מס' 
 שעות 
 בכל 
 מפגש

 כ"סה
היקף 
 שעות 
 כולל

  מס'
 קבוצות

 מס'
 התלמידים

 בכל
 קבוצה

 ועוד

 האווירונאוט 16
 הצעיר

ידע תאורטי משתתפים מקנה ל תכניתה
בנושא התעופה )היסטורית התחום, טכניקת 

בפיתוח כלי טיס הטיס, שיטות ותהליכים 
ית והרכבת יבנלצד התנסות מעשית ב ועוד(

, עריכת םמטוס והטסתו, הטסת רחפני
ניסויים בתחום הטייס כגון: רקטת המים, 

ביקור בבתי ספר , מנהרת הרוח, מצנחים
 ללימודי תעופה ועוד.

 20 1 60 2 1 30 תרבות פנאי

17 

שוויון  שער
)היוזמה 

החינוכית 
 ספורטיבית(

 העצמה, תמיכה בלימודיםכדורגל, 

 20 1 60 2 1 30 תרבות פנאי

    
 

  21 סה"כ    

 
 : רשימה זו לא סופית. ייתכנו שינויים )גריעת תכניות או הוספת תכניות( במהלך שנת הלימודים בהתאם לצורכי המועצה.הערה

 
============================================= 

 
 

 השאלות והתשובות שלעילכל הצהרה בדבר קריאת והבנת 
, במסגרת להפעלת חוגים ותכניות חינוכיות, 2020רסמה מ"מ ערערה עארה בדצמבר שפ 29/2020במסגרת מכרז מספר 

 .לשנה"ל: תשפ"א, תכנית "אתגרים"
 
 

שפרסמה מ"מ ערערה  29/2020במסגרת מכרז מספר השאלות והתשובות שלעיל כל שקראתי והבנתי את אני מצהיר בזאת 
ומתחייב לפעול  תשפ"א, לשנה"ל: תכנית "אתגרים", במסגרת להפעלת חוגים ותכניות חינוכיות, 2020בדצמבר  עארה

את מסור ללהדפיס ועלי  כיו, שהמועצה שינתה את דרך ההגשהלי ידוע כן, מו כ בהתאם לכתוב במסמך זה ובמכרז שלעיל.
המקומית  במעטפה סגורה אל תוך תיבת המכרזים שבתוך המועצה (על נייר)כעותק קשיח זה  המסמכים במסגרת מכרזכל 

ל "ל דואאמסמכי המציע לשלוח את  אסורפנים ואופן בשום  לי כיידוע . 15:00בשעה  7.1.2021וזאת עד , עארה ערערה
ruwayday@arara-ara.muni.il , חייבים לחזור ל"ל הנ"את המסמכים שלהם אל הדוא לחוששכבר מציעים לי כי וידוע ,

שלחו  כברשהמציעים מסמכים ה. עד המועד שלעיל במועצהשאל תיבת המכרזים  במעטפה סגורהאת המכרז מסור ול
 .להיפסל ל לא ייבדקו ולא יטופלו ודינם"בדוא
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