
 להגשת הצעות להפעלת חוגים ופעילויות במרכז לגיל הרך  קול קורא 

 הוד השרון 

 

, הוקם כשירות אוניברסלי לילדים המרכז לגיל הרך הוד השרון אשר הקמתו מסתיימת בימים אלו

 ובני משפחותיהם ובא לתת מענה בתחום ההתפתחותי, ריגשי ומשפחתי. 0-7מגיל 

פורמליים לאוכלוסיית הילדים בגיל הרך בהוד השרון וסביבתה  המרכז מספק שירותים בלתי 

 בתחומים הבאים: 

 

 0-7גימבורי לילדים בגילאי  •

 ילד  –מתחם משחקיה הורה  •

 עמדות למחשבים ניידים  •

 טריבונות שעת סיפור והצגה  •

 חוגי העשרה לילדים בתחומים שונים  •

 מהות ואבות לרבות ליווי לאחר לידה יחוגי העשרה לא  •

 הכשרות והעשרת הורים בתחומים שונים הדרכות,  •

 הורה ופעוטפעילות משולבת  •

 רפואיים פרטיים  -טיפולים פרא •

 פעילויות קיץ  •

 שיעורים פרטיים  •

 הכנה לכתה א •
 

אנו מזמינים גופים ויחידים אשר מעוניינים להפעיל חוגים, סדנאות, ופעילויות במרכז  

 בקשות להפעלות הנ"ל." אלומה" להגיש ללגיל הרך 

 

 ם: תנאי

 

, הסדנאות והפעילויות יהיו בנושאים הבאים: משחקים, אומנויות, חשיבה,  החוגים .1

תנועה, מוסיקה, טיפולים פרא רפואיים, שעות סיפור, הצגות, אוריגמי,  התעמלות, 

 טבע ובע"ח, מחשבים.

, סדנאות וחוגים בנושאים ייחודים נוספים  בנוסף יוכלו מפעילים להציע הפעלות

 מתאימים לילדים ובני משפחותיהם. ה

 המפעילים יהיו בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת החוג אותו הם מציעים.  .2

המדריכים בפעילות יהיו בעלי תעודת הדרכה/ הסמכה או תואר אקדמאי בתחום   .3

 הפעילות. 

 המפעילים יציגו המלצה/ המלצות.  .4



 

סיון בהדרכה, תוכן  ייציגו בכתב מידע על החוג ומפעיליו, הכולל מידע על נ המפעילים .5

 החוג, מידע על חומרים/ ערכות הניתנים ללומדים בחוג אם ישנם כאלו.

}בהתאם  ר היעדר עבירות מין ממשטרת ישראלהמפעילים והמדריכים יציגו אישו .6

לקטינים, התשס"א  לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות

– 2001  . 

 

 : הגשת בקשות 

 

לא יאוחר   karin@alumahod.com  : ש להפעילות יש להגי תאת הבקשות להפעל .7

 . 23/06/22מיום 

מפעילים של  המפעילים שימצאו מתאימים ויעמדו בתנאים לעיל, יכללו במאגר  .8

 המרכז לגיל הרך. 

ככל שתחליט הנהלת המרכז לגיל הרך על קיום פעילות כלשהי אצלה, ייערך הסכם   .9

לרבות  התקשרות בין "אלומה" לבין המפעיל, ההסכם יכלול את התחייבויות הצדדים 

 הפעילות.  מורה עבור תהקיום ביטוחים ותשלום 

כלפי גורם   אין בהליך הפנייה לקבלת בקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של אלומה .10

 כלשהו או לחייב את אלומה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו. 

אלומה תהיה רשאית לפנות למפעילים בבקשה להבהרות או לקבלת פרטים נוספים.  .11

 חובת הנמקה.וכן לבטל הליך זה בכל עת לפי שיקול דעתה ללא 

 

   karin@alumahod.comלפנות במייל: לשאלות ו/או הבהרות ניתן 

 *המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.
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