סעיף מס'  5בטבלה  -פרמטרים לראיון ,שיקול דעת הרשות לקביעת ציון איכות במכרז – 20%
א.
ב.
ג.
ד.

 20%מציון המציע יהיה הציון שיינתן לו ע"י וועדת המכרזים ו/או מי מטעמה ,שבפניה יופיעו
המציעים על-מנת להציג את הצעתם.
על המציע לדאוג ,כי בפני וועדת המכרזים ו/או מי מטעמה ,יופיעו מנהל פדגוגי ו/או בא כוחו ומלווה
פדגוגי ו/או בא כוחו.
המציע יוזמן לראיון בפני הועדה  48שעות לפני הריאיון.
הוועדה תשקול במסגרת שיקוליה את הפרמטרים שלהלן:
הניקוד

סעיף

הנושא

א

ניסיון ומומחיות של המציע בשיפור תהליכי למידה והוראה ,תוך גילוי
יכולת הנחיה והדרכה

3

ב

ניסיון של המציע בהפעלת מגמות/מקצועות ייעודיים הרלוונטיים לבית
הספר נשוא המכרז

2

ג

המציע מפעיל תוכניות חינוכיות מסייעות ויש לו מנגנון לליווי תלמידים,
להתנהלות חוץ לימודית בתחומי רווחת הפרט מחוץ לבית הספר ובקהילה
היישובית של כל תלמיד/ה

3

ד

המציע מפעיל תוכניות חינוכיות לקידום תלמידים ויש לו מנגנון לליווי
לתלמידים מתקשים ומצטיינים

3

ה

ניסיון של המציע בניהול בתי ספר בעלי מספר תלמידים דומה

2

ו

חזון המפעיל והתאמת החזון של המפעיל לאופי היישוב -.תפיסה חינוכית
המדגישה :חשיבה עצמאית ,ביקורתיות ,פיתוח תקשורת בינאישית,
מחויבות לפיתוח סביבות למידה חדשניות ,העצמת סגלי ההוראה ,יחסי
גומלין עם הורים ותלמידים ,טיפוח הסביבה

2

ז

פיתוח הגורם האנושי  -פיתוח צוותי עבודה ,פיתוח צוותי רוחב ואורך.
השתלמויות מורים ופיתוח הצוות ,העשרת הידע ומתן כלים להתמודדות
עם תלמידים ,ליווי המורים באופן כללי

2

ח

תכניות הקשורות בפעילויות העשרה לימודיות לתלמידים ולהוריהם
בנושאים של מדינת ישראל וטקסים לאומיים ומסורתיים.

1

ט

תכניות מוכחות פיתוח להוראה וללמידה מרחוק ,כולל מערכות שעורים
א-סינכרוניות ומערכת הפעלה (פלטפורמה) של הוראה של שעורים
סינכרוניים

1

י

תכניות לשיפור האקלים החברתי והלימודי אותם יישם המפעיל בבית
הספר שבניהולו.

1

סה"כ

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים לתנאי המכרז
(חתימה  +חותמת של מורשיי חתימה)

תאריך

20

1

מסמך ג' -נספח 2
נתונים על כל אחד מבתי הספר הנדרשים לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד במדד האיכות של
תנאי הניסיון (מרכיב של )10%
פרטי הניסיון ימולאו לגבי  10השנים האחרונות .נדרש למלא פרטים מדויקים ולאשרם בחתימת מורשיי חתימה
מטעם המציע ביחד עם אימות חתימה ע"י עורך דין בתחתית העמוד .הערה :ניתן להוסיף שורות נוספות לטבלה
 .1פרטי בתי-הספר ואנשי קשר
א .יש למלא עד  20חטיבות עליונות.

מס'

שם בית הספר +
רשות מקומית

תקופת ההפעלה

שם איש הקשר
ברשות המקומית

תפקיד איש הקשר ברשות
המקומית ומספר הטלפון הנייד שלו

.1
.2
.3
.4
.5
.6

 .2פרטי הניסיון
א .יש לציין את בתי-הספר המופעלים על-ידי המשתתף בעשר השנים האחרונות.
ב .רק פרטי ניסיון בנוגע לחטיבות עליונות יובאו בחשבון הניקוד.
שנה

פירוט בתי-הספר העל יסודיים בניהול המציע

תשפ"א
תש"פ
תשע"ט
תשע"ח
תשע"ז
תשע"ו
תשע"ה
תשע"ד
תשע"ג
תשע"ב
הערות:

יש לצרף לפחות  2המלצות בכתב מאנשי הקשר ברשות המקומיתהנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מאיש הקשר הנ"ל.
________________________________
חתימה וחותמת המציע  +תאריך

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים לתנאי המכרז
(חתימה  +חותמת של מורשיי חתימה)

תאריך

2

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עוה"ד________________ ,מאשר/ת בזאת ,כי ביום____________ הופיע בפני
ו-
מר/גב'_______________ המוכר לי אישית  /נושא/ת ת.ז .מספר______________
מר/גב'________________ המוכר לי אישית  /נושא/ת.ז .מספר____________________ ולאחר
שהזהרתיו /הזהרתי אותם ,כי עליו/עליהם לומר את אמת ,וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם
לא יעשה /יעשו כן ,אישר/ו את נכונות הצהרתו /הצהרתם הנ"ל וחתם /וחתמו עליה בפני.
מר/גב'_________________ ומר/גב'_____________________ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר
זה בשם המציע וחתימתו  /חתימתם מחייבת את המציע.
עו"ד (חתימה וחותמת)

3

קראתי ,הבנתי ,אני מסכים לתנאי המכרז
(חתימה  +חותמת של מורשיי חתימה)

תאריך

