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 07/2019מספר קול קורא 
 בעיר באר שבע  טלילדי הגנים תשע"לסבסוד קייטנות 

 כללי:
 להציגפונה למפעילי הקייטנות ברחבי העיר באר שבע, במטרה "[, כיוונים]להלן: "חברת כיוונים בע"מ 

השתמשו בשירותי הקייטנה שלהם, לסבסד את עלויות שנתונים אשר יסייעו לתושבי העיר באר שבע 
 .2019בחודשים יולי תקיימו שיהקייטנה לילדיהם 

קייטנה עומד בדרישות המפעיל הורים, תושבי באר שבע, אשר רשמו את ילדיהם לקייטנה אצל המפעיל, ו
ישלמו  הילדים הורייטנה. ככל שתימצא זכאות לסבסוד, זכאים לסבסוד עלויות הקיהמפורטות להלן, 

 כסף החזרת יאשר לא המשרד בהמשך.  המפורטים המשרד סבסוד לתעריפי בהתאם מוזל מחיר מראש

  .המשרד סבסוד העברת לאחר הילדים להורי
עלויות הקייטנה, ככל שהדין מתיר לכיוונים ולעיריית  את מטרת הליך, הינה לסייע להורים עובדים לממן

 באר שבע.
כל המסמכים הרלוונטיים המעידים על עמידתו  בצירוףמפעיל העומד בדרישות, יגיש פנייתו לכיוונים, 

 בדרישות.
 תנאי הסף למתן הסבסוד:

 מלכ"ר או חברה לתועלת הציבור ויצרף אסמכתא המעידה על כך. ,עמותהמפעיל הקייטנה הינו  .1

 במהלך שנת הלימודים. ,הגופים הנ"ל מפעילים את גני הילדים ברשות .2

המפעיל  בתוקף. , אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מסלמפעיל הקייטנה קיים אישור ניהול תקין .3
 .לולים האישורמהיצרף העתק 

, החוק, הדין דרישות בכל ועומדת קייטנות לקיום הרגולטוריות הדרישות בכל עומדת הקייטנה .4
ואישור  מאת עיריית באר שבעלרבות רישיון עסק , קייטנות בנושא נטיותווהרל וההוראות הנהלים

להפעלת קייטנה מטעם משרד החינוך או אישור חודש לימודים נוסף ואישור הפעלה מטעם משרד 
 האישורים האמורים.כל של המפעיל יצרף העתק  החינוך.

 בדרישות, צוות הקייטנה עמידת בדבר כדין וחתום ערוך תצהיר לחילופין או משטרה אישור צירוף .5
 החוק] תקנותיו על, 2001-א"התשס, מסוימים במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת החוק

 העומדים עובדים ורק אךבקייטנות העסיק  כי והתחייבות"[, המין עברייני חוק: "להלן, והתקנות
 זה. חוק בדרישות

 טרום חובה, טרום חובה וחובה בלבד.-לילדי טרום יתההקייטנה הי .6

 במבני קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו. התנהלההקייטנה  .7

 . ימים 15( שבועות 3) תימשך הקייטנה .8

 .שעות 8 או שעות 5 תימשך הקייטנה - הקייטנה שעות .9

 , לפחות.פנים פעילויות 9 למשתתפיה תציע הקייטנה .10

  :המפורטות להלןמהדרישות  גבוהה תהיה לא להורה קייטנהה מחיר .11

 מ"מע כולל ,₪ 589: ביום שעות 5, ימים 15 שנמשכת קייטנה. 

 מ"מע כולל ,₪ 836: ביום שעות 8, ימים 15 שנמשכת קייטנה. 

רווח, סבסוד המשרד הקייטנה אינה למטרת רווח. במידה ויסתבר בדיווחים כי בקייטנה מרכיב  .12
יובהר כי עלות הקייטנה בפועל לרשות לכל הפחות תהא שווה  ,יוקטן בהתאם או יבוטל. אי לכך

 למחיר הקייטנה להורה.

 ת.יבביטוח תאונות אישיות ע"י הרשות המקומ ובוטחכל הילדים וכל העובדים בקייטנה  .13
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 בכל דרישות האבטחה על פי חוק. עמדההקייטנה  .14

רשימה שמית של משתתפי הקייטנה, לרבות פרטי ההורים, מספר טלפון נייד, פרטי חשבון בנק  .15
 ואסמכתא לניהול חשבון )צילום המחאה/אישור על ניהול חשבון(. 

                                       קורא.הרשימה תוגש על גבי קובץ אקסל בפורמט שייקבע ע"י החברה ויצורף כנספח לקול 
ע"י המפעיל וחתימת עו"ד  חתומה השמית רשימהה את ולצרף בדוא"ל האקסל קובץ את הגישל שי 

 המאשר את אמיתות הנתונים. 

 ע"י רואה חשבון. מאושר נדרש לצרף תצהיר בדבר עלות הפעלת הקייטנה )הכנסות והוצאות(  .16
 

עליו מורשה החתימה של , כאשר חתום המפעילמטעם יוכחו באמצעות תצהיר  9עד  5 תנאי הסף שבסעיפים
 המפעיל והחתימה מאומתת ע"י עו"ד.

 לפעילויות הקייטנה. יומית, יש לצרף תוכנית 10להוכחת תנאי הסף בסעיף 
 יצורף העתק פוליסת ביטוח או אישור על קיום ביטוחים. 13להוכחת תנאי הסף בסעיף 

 
 :ואופן חלוקתו תנאים לקבלת התקצוב

הן זכאים ילאכנס למאגר הקייטנות שההורים שנרשמו ילעיל, ימפעיל העומד בכל דרישות הסף ש .א
 לסבסוד. 

 קייטנה אחת בלבד. עבור סבסוד זכאי לילד  .ב

 סבסוד סכום .שעות 5{ יום קצר ימים 15} שבועותקייטנה הנמשכת שלושה  :המקסימליהסבסוד  .ג
 סכום .שעות 8יום ארוך  {ימים 15}  שבועות שלושה הנמשכת קייטנה .₪ 100הינו  לילד המשרד
  . ₪ 200 הינו לילד המשרד סבסוד

 לילד אחד. ₪ 200-ת מו, הינו מי שההשתתפות העצמית שלו במימון הקייטנה לא פח"הורה זכאי" .ד
 ₪ 100רווחה לא תפחת מ מטופל ההשתתפות העצמית של הורה  ₪ 500בקייטנות שעלותן נמוכה מ 

 לילד אחד.

 מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל.  הסופי לאחר הסבסוד את מחיר משלם ההורהמובהר כי  .ה
 

 אופן הביצוע:
 ,ורה זכאי" בסעיף ה' לעילהגדרתם "הכהזכאים , ההורים בתנאי הסף העמדשהקייטנה שהפעיל מפעיל 

  .במעמד התשלום לקייטנהשילדיהם היו בקייטנה שלו, יהיו זכאים לקבל את סכום הסבסוד 
מובהר כי מפעיל שלא עמד בתנאי הסף, ההורים שילדיהם היו בקייטנות שלו, לא יהיו זכאים לקבלת 

 סבסוד. 
משרדי לבמעטפות סגורות את הבקשה וכל המסמכים הדרושים להוכחת העמידה בתנאי הסף, יש להגיש 

תשע"ט  סיון ג' ,שנייום  עד באר שבע  82ההסתדרות  ובמנהל כספים והתקשרויות בחברת כיוונים רח
 .12:00 עהבש  06/06/2019

 שתבחן את הבקשות. הלוועדשות יובאו הבק
או ביצוע פעילות המשך לפנייה  אין בפניה זו כדי להטיל חובה על כיוונים לחלוקת הסבסודעוד מובהר, כי 

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

 לפנייה זו.
קייטנות ככל ב להפעלת הקייטנים כיוונים תהא רשאית לפנות בדרישה לקבלת מסמכים נוספים בקשר

 שיידרש. 
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לאחר קבלת  ,לשנות את תנאי ההשתתפות בסבסוד וזאתהבלעדית כיוונים שומרת לעצמה את הזכות 
 ,וכןע"י המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.  ויינתנההצעות לקול הקורא ובהתאם לתקציבים אשר 

 לפנות למפעילי הקייטנות לקבלת מידע נוסף ככל שיידרש. 
 טת לילדי הגנים תשע"קייטנוסבסוד על גבי המעטפה יש לרשום באופן בולט: "

 "בעיר באר שבע
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