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 קול קורא להגשת הצעה להפעלת צהרונים בכפר אוריה

הועד מוניציפאלי, בהובלת ועדת חינוך של כפר אוריה מזמינה בזאת להגיש הצעה  עבור הפעלת שני צהרונים  בגן 

  שנה"ל תשע"ז בלבד! למשך  אתרוג ובגן ערבה בישוב כפר אוריה

גנים לשניים וכי ועדת חינוך מצאה לנכון כי  3-הקול הקורא נכתב לאור העובדה שמספר גני הילדים צומצם מ

 שלושת מפעילות הצהרונים כיום בכפר הינן טובות וראויות להמשיך ולהפעיל את הצהרונים. 

גן אתרוג יבחרו את המפעילה המועדפת  הורי הגן הם אלו שיצביעו לאחת מבין שלוש המפעילות. כלומר הורי

כל מפעילת צהרון יכולה עליהם מבין השלוש והורי גן ערבה יבחרו את המפעילה המועדפת עליהם מבין השלוש. 

במקרה שמפעילה אחת תזכה בהפעלת שני צהרונים היא תפעיל את הצהרון  לזכות בהפעלת צהרון אחד בלבד. 

 הראשון שבחרה בתעדוף.   

 במזכירות כפר אוריה.   71/2/7/52מה ביום שני ה הצעה פורס

ה   שלישייש להגיש את חלק ב' המצ"ב למסמך זה "הצעה להפעלת צהרון בכפר אוריה" למזכיר הישוב עד יום 

 . בבוקר //:/5בשעה  3/8/7/52ה  שלישיתיקון מחיר עד יום  -. 7/8/7/52

 הרשומים לגני הילדים, אתרוג וערבה ההצעות להפעלהלאחר הגשת ההצעות במועד הנקבע, יועברו לכל ההורים 

)חלק ב'( וכן חלק א' שכולל את הנחיות ועדת חינוך להפעלת הצהרונים בכפר. להורים  שמולאו על ידי המפעילות

תפתח הרשמה מקוונת והורי כל גן יבחרו את מפעילת הצהרון המועדפת. עבור כל ילד בגן תהיה להורים זכות 

ימים  3הורים שיש להם שני ילדים באותו גן יקבלו פעמיים זכות הצבעה. להורים יינתנו הצבעה אחת, כך ש

 תסגר ההצבעה. מזכיר המושב //:/5, ביום זה בשעה 2/8/7/52ה  ראשוןועד יום  4/8/7/52-י החמישלהצביע. מיום 

 ות ההצבעה. יעדכן את המתמודדות בהפעלת הצהרונים וכן את ההורים בתוצאו ירכז את תוצאות ההצבעה

עלות הצהרון שתוגש בהצעה על ידי מפעילות הצהרון, תחשף בפני המשתתפות שהגישו מחיר גבוה יותר, על מנת 

  .לאפשר להן להשוות את המחיר

 

 שיהיה לכולם בהצלחה !
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 הנחיות ועדת חינוך להפעלת צהרונים בכפר אוריה –חלק א' 

 ** הטופס נכתב בלשון נקבה, אך כמובן יכול להיות מיועד גם לגברים.  

 זמני פעילות וחופשות:  .1

  החל מהשעה  79212/9/3 – 202/9/1/הצהרון יופעל בהתאם לימי הלימודים של משרד החינוך בין

/0:99 – /1:79. 

 מצ"ב .בימי חופשה של משרד החינוך יופעל הצהרון בהתאם ללוח החופשות של משרד התמ"ת , 

  ימי חופשה של משרד החינוך. באפשרותה להגיש  7/כל מפעילת צהרון נדרשת להפעיל מינימום

 בהצעה ימים נוספים. 

 ילדים רשאית  3 –אוגוסט  אינם חודשי חובה לרישום בצהרון. במידה וירשמו פחות מ -חודשי יולי

 מפעילת הצהרון להפסיק להפעילו בחודשים אלו. 

  הפעלת קייטנה בחודשים יולי ואוגוסט יתקיימו על ידי מפעילת הצהרון ועל פי החלטתה בהתאם

 למספר הנרשמים. 

   .לגננת הגן עדיפות להפעלת קייטנת חודש יולי בהתאם להחלטת משרד החינוך והמועצה 

עד השעה    פרסום רשמי של משרד הכלכלה לימים בהם לא יגבה תשלום נוסף עבור הצהרון והצהרון יופעל

 , מפרט את הטבלה הבאה: 1:99/

 הערות תאריך לועזי ימים חופשה

 ימים / 02/92/9/1/-1/ רביעי-שלישי חופשת סוכות

 יום / 12/92/9/1/ שלישי חג סוכות

 ימים 7 12/92/9/1/-1/ רביעי -שני חנוכה

 ימים 1 1202/9/3-/ חמישי–ראשון  חופשת פסח

 יום / 1202/9/3/ שלישי חג פסח

 יום / 212/9/3/ חמישי חג שבועות 

 ימים 31סה"כ    

 

 כמות ילדים ואנשי צוות .2

  מפעילת הצהרון מחוייבת לקבל כל ילד הרשום לגן, לצהרון הגן. באפשרותה לקבל ילדים נוספים

 המתגוררים בישוב ולומדים בממסגרות אחרות ובתנאי שגיל הילדים תואם את גיל ילדי הצהרון.

  ילדים מחוייבת מפעילת הצהרון להעסיק אשת צוות נוספים )סה"כ שתי נשות  9/מעל הרשמה של

 צוות( בעלת ניסיון מתאים.

  נשות צוות(  7ילדים מחוייבת מפעילת הצהרון להעסיק אשת צוות נוספת )סה"כ  1/מעל הרשמה של

 בעלת ניסיון מתאים.
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  (. 1/עובדות הצהרון יהיו בגירות )מעל גיל 

 ות אחת מנשות הצוות המוצע עברה בשנה האחרונה קורס "מגיש עזרה ראשונה" מוכר. לפח 

 

 הזנה בצהרון .3

  .אוכל חם יסופק לילדים מידי יום, כמקובל, מיד עם תחילת הצהרון 

  יש להקפיד על הרכב מאוזן של התפריט, המבוסס על מנה בשרית2עוף2 דג2 חלבון מן הצומח ולא על

 יט יומי להצעה.מנה חלבית. יש לצרף תפר

  על מפעילת הצהרון לרכוש כלי אוכל רב פעמיים )צלחת, סכו"ם וכוס( לשימוש ילדי הצהרון ולדאוג

להגיש את האוכל בכלים אלו. באחריות מפעילת הצהרון לשטוף את הכלים בכלי ניקוי נפרדים משל 

 הגן. 

 יד על הרכב מיוחד לארוחה.לילדים בעלי רגישות יתר למזון מסוים, יש לדאוג להזנה מתאימה ולהקפ 

  יש להקפיד שמקום האכילה יהיה אסתטי, מואר ונקי והשולחנות ערוכים בצורה נאה המכבדת את

 המזון, את הילדים ואת מעמד הארוחה המשותפת. 

 

 כללי התנהלות  ובטיחות בהצהרון: 

 גני ילדים.נוהלי בטיחות ונוהלי כניסה לגן בשעת צהרון יהיו בהתאם לדרישות משרד החינוך ל 

  .יש למלא דף נוכחות בצהרון 

 .יש להקפיד לנעול את הכניסה לגן בשעת הצהרון 

 .רק אדם מוכר ומזוהה יורשה להיכנס לצהרון 

 'צוות הצהרון יאסוף מההורים מידע חיוני לגבי מצב בריאות של הילד, רגישויות מיוחדת וכדו 

  למקרה חירום.צוות הצהרון יחזיק רשימת טלפונים של הורי הילדים 

  :משולשי בד,  1בכל צהרון יהיה תיק עזרה ראשונה ובו הציוד הנדרש בהתאם להנחיות המועצה

 9/איספלנית,  7אגד מגדלים שונים,  1תחבושות אישיות, תחבושת בינונית, חסם עורקים, /

ה, פולידין משח /פולידין נוזלי,  /פד גזה סטרלי, סד קשיח לקיבוע,  9/פלסטרים, מספריים, 

כפפות חד פעמיות,  9/שמיכה היפוטרמית,  /תחבושת לכוויות,  7מסכת כיס להנשמה,  /סביעור, /

 פנס ראש עם סוללות מחוץ לפנס.  /
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 תכנית פעילות .4

 .הפעילות בצהרון צריכה להיות מגוונת, מאפשרת ומכילה את כלל הילדים בצהרון 

 הפעילות בצהרון צריכה להיות מותאמת לגילאי הילדים . 

 הילדים לא יצפו בטלוויזיה 2 מסכים 2  בזמן הצהרונים והקייטנות 

   

 תחזוקת המבנה .5

  מפעילת הצהרון מחויבת להחזיר את המבנה בתום יום הפעילות כאשר הוא מסודר, נקי ושטוף

 לקראת יום גן חדש לשביעות רצון צוות הגן הקבוע.

  .במידה ויגרם נזק למבנה, ציוד או סביבת הגן, תחול אחריות התיקון והפיצוי על מפעילת הצהרון 

  לחשבון הגן לפני תחילת השנה וזו ₪  199מפעילת הצהרון מחוייבת להעביר סכום חד פעמי של

 לצורך חידוש הציוד שהתבלה, שדרוג והעשרת משחקים. )בהתאם להנחיית המועצה(

  

 הרוןתשלום בעבור הצ .6

  תשלום לצהרון יעשה על ידי ההורים ישירות למפעילת הצהרון. כל הליך גביה וקבלות באחריות

 מפעילת הצהרון. 

  .עלות חודשית לצהרון כפי שתקבע בעקבות ההצעה 

  הורה שאינו רשום בצהרון וירצה לשלב את ילדיו באופן חד פעמי בימי חול או חופשות יוכל לעשות

רון מסכימה לכך וכן שאינה חורגת מהדרישות לאנשי הצוות בהתאמה זאת בתנאי שמפעילת הצה

 לכמות הילדים. 

 

 ביטוח .7

על מפעיל הצהרון להציג אישור קיום ביטוח הכולל ביטוח לעובדי הצהרון, ביטוח לילדים המשתתפים 

 ובצהרון וכן ביטוח נדרש למבנה וציוד בהתאם להנחיית המועצה. 

 הצעה להפעלת צהרון בכפר אוריה  –חלק ב' 

חלק זה ימולא על ידי מפעילת הצהרון ממוחשב או בכתב יד ויוחזר למזכיר הישוב לא יאוחר מיום חמישי ה 

  .1:99/שעה  123/

 

 שם מפעילת הצהרון: __________________________________

 מספר עוסק מורשה 2 פטור ______________________________

 ברצוני להגיש הצעה להפעלת צהרון בגנים: 
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את הצהרון המועדף עליכן  /)ניתן להגיש לצהרון אחד או שניים. במידה ומגישים לשני צהרונים ציינו במספר 

 להפעלה במידה ותזכו בהפעלת שני הצהרונים(

 צהרון גן _____________________  ./

 צהרון גן ______________________ ./

 

 ניסיון עבודה של מפעילת הצהרון והצוות המוצע:   .3

 תיאור ורקע על מפעילת הצהרון )לטובת הורים חדשים שאינם מכירים(: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 ניסיון בעבודה של מפעילת הצהרון: 

 תיאור התפקיד: מקום עבודה:  שנים: 
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 האם מפעילת הצהרון עברה קורס " מגיש עזרה ראשונה" מוכר ?   כן  2  לא  )הקיפי בעיגול(

 וכן מתי עברה הכשרה ? ______________________במידה 

 במידה ולא האם מתוכננת לעבור ומתי ?  _______________________ 

 _______________________ שם אשת צוות נוספת:

 תיאור ורקע על אשת הצוות הנוספת:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 ניסיון בעבודה של אשת צוות נוספת: 

 תיאור התפקיד: מקום עבודה:  שנים: 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 האם אשת צוות עברה קורס " מגיש עזרה ראשונה" מוכר ?   כן  2  לא  )הקיפי בעיגול(

 במידה וכן מתי עברה הכשרה ? ______________________

 במידה ולא האם מתוכננת לעבור ומתי ?  _______________________ 

 

 ניתן לצרף המלצות מהורים בשנים קודמות 
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 תפריט הזנה לצהרון:  .2

אנא פרטי את התפריט השבועי בצהרון. כמו כן במידה ותרצי לציין הערות נוספות לגבי הארוחה תוכלי לציין 

 זו בהערות למטה.

 הערות מרכיבי התפריט יום בשבוע

  יום א'

 

 

  יום ב'

 

 

  יום ג'

 

 

  יום ד'

 

 

  יום ה'

 

 

   

 מקום להערות נוספות בנוגע להזנה: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 תשלום עבור הצהרון .1

 לחודש.₪  999,/המחיר המקסימאלי שניתן להציע הוא 

 המחיר אותו אני מציעה לחודש:  __________ש"ח

 

 למקרה ויש אפשרות לצרף ילדים באופן חלקי לצהרון:

 מה המחיר המוצע  ליום מלא  ? _________ ש"ח

 ( ? ________________ש"ח 0:79/מה  המחיר המוצע לארוחת צהריים בלבד ליום )עד 

 ם בטבלה ?  כן 2 לאהימים המפורטי 7/ -האם יש ימי חופשה נוספים מעבר ל

 : ללא תשלום נוסףבמידה וכן, אנא פרטי כאן את לוח החופשות שאת מציעה בהפעלת הצהרון 

 הערות תאריך לועזי ימים חופשה

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 סה"כ ____ ימים   

  

   

 תוספות והערות כלליות: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 בהצלחה!


