קול קורא
להשתתפות רשויות עירוניות ומקומיות בתכנית " העשרה בתחום המוזיקה הקלאסית
בבתי הספר בגליל"
שנת תשע"ה – תשע"ו
המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מזמינים בזאת רשויות מקומיות בגליל להציע השתתפותן בתכנית
העשרה בתחום המוזיקה הקלאסית בקייטנות הקיץ ושנת הלימוד תשע"ו בבתי הספר בגליל.
רקע על התכנית :
התכנית מיועדת להוסיף תוכן חינוכי – מוזיקאלי למגוון התכנים המעשירים אשר ניתנים לילדי הגליל במסגרות
פורמאליות ובלתי פורמאליות  ,במטרה לחשוף אותם למגוון רחב ככל האפשר של סגנונות ושונות תרבותית .התכנית תפעל
במהלך קייטנות בתי הספר ובמהלך שנת הלימודים תשע"ו.
הגדרות:
"רשויות מקומיות" – ערים ומועצות מקומיות בלבד.
התכנית מיועדת ל -תלמידי ג'  ,ד' בלבד.
תנאי סף לרשות מקומית – להשתתפות בתכנית:
א .רשות מקומית בתחומי הגליל ,לפי מפת הגליל( .על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל ,התשנ"ג)1993 ,
ב .רשות מקומית באשכול פריפריאליות  4ומטה (ע"פ טבלת רשויות  2013למ"ס).
ג .רשות מקומית באשכול כלכלי-חברתי (סוציואקונומי)  4ומטה( .ע"פ טבלת רשויות  2013למ"ס).
ד .אחוז הילדים בכיתות ג' ד' המשתתפים בפעילות בלתי פורמאלית בכל מסגרות החינוך נמוך מ. 35% -
ה .רשות אשר לא מתקיימת או מתוכננת בה פעילות דומה לנשוא מכרז זה( .נכון לזמן פרסום המכרז).
ו .הצהרה על נכונות לפנות מספר שעות לימוד /העשרה בקייטנות הקיץ ומערכת החינוך הפורמאלית לטובת קיום
הפעילות.
ז* .נכונות הרשות המוניציפאלית להשתתפות בתקציב הפעלת התכנית ( עד  - ₪ 2500שנתי).
*(הערה :סעיף זה הנו נגזרת תקציבית ,במידה ומספר רב של רשויות תזכנה לתמיכה באמצעות הקול קורא,
הרשויות תחויבנה בדמי השתתפות עצמית טרם תחילת הפעילות.
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ח* .העמדת אדם לליווי מפעיל התכנית ברשות המוניציפאלית ,שתפקידיו:
 )1יצירת קשר ראשוני עם מפעיל התכנית שייבחר בהליך מכרזי מול הרשות לפיתוח הגליל
 )2תאום בתי הספר והכיתות המשתתפות בתכנית מטעם הרשות המקומית .
 )3סיוע למפעיל התכנית במהלך הפעלתה אל מול המסגרות המשתתפות.
 )4ביצוע מעקב ובקרה על התקדמות התכנית.
*(הערה :אדם זה יכול להיות אדם מתוך מערכת החינוך ברשות ,המבצע תפקידים נוספים).
היקף השרות שיינתן לרשויות:


סך כל הפעילות מתוקצבת בשלב זה ב ₪ 50,000לכל היישובים העומדים בתנאי הסף.



מספר היישובים בהם תופעל התכנית לא יעלה על  8יישובים.



על מנת לעמוד בהישג הנדרש ,בכל יישוב מספר הסדנאות /ביקורים יהיה לכל הפחות  6ולכל היותר . 10

לשאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל  Shulman@galil.gov.ilעד תאריך  22/06/2015בשעה 15:00
רשות המעוניינת להשתתף בתוכנית כאמור ,תגיש את הצעתה על גבי המסמך המצורף בזאת ,לדוא"ל האמור לעיל ,עד ליום
 30/6/2013בשעה 14:00
הצעה שתוגש שלא על המסמך המצורף ,או לא במועד המצוין ,לא תיבדק.
התכנית מותנית בזמינות תקציבית.

בברכה,
חיים שולמן
ראש תחום התיישבות ,חינוך ואקדמיה
הרשות לפיתוח הגליל
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טופס בקשה להשתתפות בתכנית:
" העשרה בתחום המוזיקה הקלאסית בבתי הספר בגליל"
תאריך ___________________
לכבוד:
הרשות לפיתוח הגליל

הנדון :בקשה להשתתפות בתוכנית
אני הח"מ ,מורשה החתימה של עיריית /מועצת ____________________ (להלן "הרשות) מגיש בקשה זו בשם הרשות,
במענה לקול הקורא שפרסמה הרשות לפיתוח הגליל בעניין השתתפות רשויות עירוניות ומקומיות בתוכנית " העשרה
בתחום המוזיקה הקלאסית בבתי הספר בגליל ".

שם הרשות____________________ :
שם איש הקשר (ברשות) ___________________ :
טלפון ישיר ____________________:דואר אלקטרוני_______________:

 .1הרשות באשכול פריפריאליות _________________________.
 .2הרשות באשכול כלכלי-חברתי _________________________.
 .3מספר הילדים מהרשות בכיתות ג' ד' המשתתפים בפעילות בלתי פורמאלית בכל מסגרות החינוך:
מספר ילדים ברשות ____________ .
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אחוז מספר הילדים המשתתפים בפעילות א-פורמאלית ___________.

התחייבויות והצהרות המציע
 .1אנו מתחייבים כי האדם המיועד ללוות את הפרויקט מטעם הרשות ,יעמוד לרשות נציגי התכנית בהעברת
חומרים ,במעקב ובבקרה על התכנית.
שם המלווה לתכנית___________________ ,טלפון ________________________
דוא"ל _____________________.
חותמת הרשות_________________ :

תאריך ____________________:

חתימת מורשי חתימה ברשות ______________________________________:

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 .2הנני מצהיר על נכונות הרשות המקומית לפנות מספר שעות לימוד /העשרה בקייטנות הקיץ ומערכת
החינוך הפורמאלית לטובת קיום הפעילות.
חותמת הרשות_________________ :

תאריך ____________________:

חתימת מורשי חתימה ברשות ______________________________________:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 .3הנני מצהיר כי נכון לתקופת פרסום מכרז זה לא מתקיימת או מתוכננת פעילות דומה לנשוא מכרז זה.
חותמת הרשות_________________ :

תאריך ____________________:
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חתימת מורשי חתימה ברשות ______________________________________:

 .4הריני להתחייב כי במידת הצורך הרשות המוניציפאלית תשתתף בעלות התכנית בסך שלא יעלה על 5,000
 ₪לפעילות שנתית.

חותמת הרשות_________________ :

תאריך ____________________:

חתימת מורשי חתימה ברשות ______________________________________:

בברכה,
הרשות לפיתוח הגליל
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