
קול קורא לאיתור וגיוס של עובדי הוראה, סטודנטים/ות, מתמחים/ות בהוראה, 
פרחי הוראה, תומכי הוראה, מדריכים/ות וסייעים/ות, וכן בעלי מקצועות חופשיים 

ובין היתר מדריכי טיולים, אומנים, אנשי תיירות ואנשי במה לעבודה במוסדות 
 8/2020 –' חינוך בירושלים בשנת הלימודים תשפ"א, מס

 
לקראת שנת הלימודים תשפ"א, ונוכח השפעות מגפת הקורונה והרצון להירתם לסיוע תעסוקתי  .1

( 58-0014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים )ע"ר  –בירושלים, מתכבדת בזאת לביא 
ה לעבודה "(, להזמין הצעות למועמדות למשרות חינוכיות ו/או תומכי הוראה בעמותהעמותה" –)להלן 

חודשים במהלך שנת לימודים(, ובכלל זה במוסדות  10במוסדות חינוך בירושלים )לתקופה של עד 
החינוך העל יסודי, החינוך היסודי וגני הילדים בכלל המגזרים )כללי, חרדי ומזרח העיר( ברחבי העיר 

)להלן:  בנספח א'ירושלים לצורך תגבור והעשרה חינוכית בהתאם לסוגי המשרות המפורטים 
"(. יצוין, שכל מקום בו מפורט במסמכי הקול קורא תיאור בלשון זכר, הכוונה גם ללשון המשרות"

 נקבה, וכן להיפך.

 6מטרת קול הקורא היא לקבל הצעות ממועמדים מתאימים העונים על תנאי הסף הקבועים בסעיף  .2
ת ו/או תומכי הוראה, להלן אשר מעוניינים לעבוד בעמותה במסגרות חינוכיות במשרות חינוכיו

חודשים במהלך שנת הלימודים(.  10כמפורט בנספח א', במוסדות חינוך בירושלים )לתקופה של עד 
למען הסר ספק יודגש כי הזמנה זו אינה מחייבת את העמותה באופן כלשהו לקבל לעבודה בעמותה 

מה בנספח א'. איזה מהמועמדים אשר יגישו מועמדות לאחד או יותר מהמשרות המפורטות ברשי
מועמדים שעל פי קורות החיים יענו על תנאי הסף, יקלטו תחילה למאגר מועמדים בעמותה והעמותה 
תהיה רשאית להתקשר עם כל מועמד שיירשם במאגר של העמותה ויימצא מתאים לתפקיד המוצע. 

ת ההליך העמותה רשאית לעדכן את מאגר המועמדים ולהוסיף או לגרוע ממנו מועמדים בכל עת. מטר
הוא לייצר מאגר מרוכז, רחב היקף ומגוון ככל שניתן ממועמדים למשרות חינוכיות כאמור. העמותה 

מאגר " –להלן, בו ייכללו המועמדים )להלן  6תנהל מאגר מועמדים העונים על תנאי הסף כאמור בסעיף 
 .("המועמדים

בנספח א', תזמן העמותה את ככל שיהיה צורך לאייש תפקיד אחד או יותר מהמשרות המפורטות  .3
המועמד הרשום במאגר המועמדים למשרדי העמותה על מנת לבצע עמו הליך קליטה הכולל בין היתר 
מילוי שאלון, טפסי קליטה וחתימה על הסכם עבודה. היות והליך זה נועד לסיוע תעסוקתי של עובדים 

לים, תינתן עדיפות לתושבי בירושלים שיועסקו במוסדות חינוך בירושלים ביוזמת עיריית ירוש
ירושלים. יובהר כי רק השלמת הליך הקליטה בעמותה, הכולל חתימת הצדדים על הסכם עבודה, יחייב 
את הצדדים ביחסי עובד ומעביד. לפיכך, מובהר בזאת כי עד למועד חתימת הסכם עבודה והשלמת 

חוד, להחליט שלא להתקשר ביצוע הליך הקליטה כאמור, רשאים, הן העמותה והן המועמד, ביחד ול
בהסכם ובמקרה כזה לא יחולו יחסי עובד ומעביד בין המועמד ובין העמותה ובהינתן תנאי זה ידוע 
למעומד כי הוא מוותר על כל טענה כלפי העמותה ולרבות טענות הסתמכות ו/או מצגי שווא. מועמד 

צדדים. צורת ההתקשרות עם יהיה רשאי לחזור בו ממועמדותו וזאת עד לחתימת הסכם מחייב בין ה
המועמד תהיה זמנית לפי דרישת התפקיד הרלוונטית והשכר ישולם בהתאם לאופי התפקיד, קרי 
משרתי/שעתי. המועמד מתחייב, לעדכן את העמותה, בטרם ההתקשרות עמו, בדבר שינויים אשר חלו 

ר לעמותה, על פי אצלו, ביחס למצבו כפי שהיה במועד הגשת המועמדות בקול קורא זה וכן למסו
דרישתה, כל מידע שתדרוש העמותה על מנת לוודא כי לא חלו שינויים במצבו, אשר יש בהם כדי 

 להשפיע על המשך הכללתו של המועמד במאגר המועמדים ו/או קבלתו לעבודה בעמותה. 

ההתקשרות עם מועמד שיבחר/ו ויכללו במאגר המועמדים הינה למשרות חינוכיות במוסדות חינוך  .4
כאמור לעיל והבחירה במועמד שימצא מתאים לדעת  ובנספח א'בירושלים המפורטות בקול קורא זה 

העמותה מתוך מאגר המועמדים, תעשה אך ורק עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העמותה. לאור העובדה 
כי ההתקשרות כפופה בין היתר לתקציבים מתאימים, אישור משרד החינוך, משרד הבריאות 

תפעולית ולרבות דרישת עיריית ירושלים, העמותה אינה מתחייבת כי כל ההתקשרות תצא ולהיתכנות 
אל הפועל )כולה או חלקה( ולא מתחייבת לתקופת התקשרות )מלאה או חלקית(, וקיימת אפשרות כי 
ההתקשרות עם מועמד שייבחר/ו לא תתקיימנה כלל או שתתקיים באופן חלקי או בתנאים ו/או למשך 

ם בלבד, הכל בכפוף להסכמת המועמד. בהעדר הסכמה, הצדדים יהיה משוחררים מכל מספר חודשי
 התחייבות שהיא.   

בנוסף, לעמותה שמורה הזכות לבטל את ההתקשרות מכל סיבה שהיא בכל שלב ובכל עת בהודעה  .5
שעות מראש בנסיבות של כח עליון, מבלי הצורך לנמק את  24יום או בהודעה של  15מראש של 

. מועמד אשר יגיש מועמדותו למשרות מצהיר בעצם הגשת המועמדות כי הנ"ל ידוע לו היטב החלטתה
 וכי הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהעמותה בגין ובקשר לכך.
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 תנאי סף
 להלן יובאו תנאי הסף לשם הגשת ההצעות ובחינתן: .6

תעודת בגרות מלאה או עמידה  שנות לימוד לפחות ובעל 12על המציע להיות בעל השכלה של  ●
במבחני חוץ. כמו כן, נדרש אישור ממוסד השכלה רלוונטי המעיד על השכלתו/הכשרתו של 

 המועמד.  

על מציע לצרף אישור "בגיר" לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  ●
 בתוקף, וכן קורות חיים במסמך נפרד. 2001-תשס"א

 ון לצורך מיפוי בקישור הבא:על המועמד למלא שאל ●

-30iRSZvIeHVBXT1j8v1cyEb8GjrZ-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpnEm3n02
       m?usp=sf_linkVkHdtEyZA/viewfor 

 ."מסמכי המועמדותייקראו: " 6כל המסמכים המפורטים בסעיף  ●

 אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלול להביא לפסילת המועמדות.  ***

 

 דרישות מיוחדות לביצוע התפקיד

על המועמד להיות בעל יכולת לימוד, הדרכה והפעלה של תלמידים במוסדות חינוך בעיקר בחינוך  .7
 היסודי ו/או ניסיון בהדרכה ועבודה על ילדים בגני ילדים ובעל גישה חינוכית.

המועמד מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון והכשרה הדרושים לצורך ביצוע התפקיד אליו הגיש מועמדותו  .8
מצהיר שידוע לו והובא לידיעתו כי יש לשמור בסודיות  והנדרש ממנו במסגרת מילוי תפקידו. המועמד

 את כל המידע שיגיע לידיו ולרבות האיסור על צילום ילדים. מוחלטת

היות ומימון המשרות תלוי בתקציבי משרד החינוך ו/או עיריית ירושלים ו/או תשלומי הורים, הרי  .9
שהיקף המשרה עבור מועמד שהעמותה תתקשר עמו בהסכם, עשוי להשתנות בין היתר בשל מצב 

בהתאם בכל שלב את היקף המשרה ו/או סיום התפקיד, החירום, ולכן העמותה תהא רשאית לעדכן 
בהתאם להנחיות משרד החינוך ו/או צווים לרבות משרד הבריאות. על המועמד לפרט את המשרה 
אליה מדגיש את מועמדותו ובמסגרת כך, יהיה רשאי להציע מועמדות לסוגי משרות שונים, כולם או 

 חלקם. 

 ההליך
, בשעה 10.8.2020יגיש את מסמכי המועמדות, עד ליום ב',  המועמדיםמועמד המבקש להיכלל במאגר  .10

, וזאת עד למועד הגשת ההצעות. באחריות resume@lavy.org.ilבאמצעות המייל לכתובת:  12:00
 המועמד לוודא שמסמכי המועמדות התקבלו בידי העמותה.

התפקיד ומימונו ע"י גורמים מובהר בזאת במפורש כי בהתחשב עם האופי הארעי של המשרות ואופי  .11
חיצוניים, לא תחול על המשרה ההסדרים או ההסכמים הקיבוציים לרבות אלה החלים על מורים או 

 .עובדי הוראה ויחולו אך ורק הוראות החוק והוראות ההסכם שייחתם ע"י הצדדים

ור במועמד העמותה רשאית לבחור מספר מועמדים לכל משרה בנפרד ו/או שירותים שונים או לא לבח .12
כלל וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותבסס את החלטתה בין היתר על סמך השירות המוצע ותוכנו 
למשרה ספציפית וניסיון של המועמד למשרה הרלוונטית. העמותה רשאית לדרוש מהמועמד תעודות 

 נוספות ו/או אחרות, כתנאי להעסקה ספציפית בתפקיד מסוים.

, כי העמותה אינה מחויבת במכרז לשם קבלת המועמדויות ואינה מודגש בזה, למען הסר כל ספק .13
כפופה לדיני המכרזים. העמותה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל מו"מ עם כל 
מועמד ועם כל גורם אחר, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים האמורים. כמו כן, אין 

 ות:העמותה מתחייבת, בשום מקרה ונסיב

 לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו ו/או; .1

 לערוך תחרות ו/או התמחרות בנוגע קבלת המועמדות ו/או; .2

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpnEm3n02-30iRSZvIeHVBXT1j8v1cyEb8GjrZ-VkHdtEyZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpnEm3n02-30iRSZvIeHVBXT1j8v1cyEb8GjrZ-VkHdtEyZA/viewform?usp=sf_link
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 לנקוט כל הליך מכרזי ו/או "מעין מכרזי" בקשר לשירות המבוקש. .3

כל פעולה שתינקט כאמור )אם תינקט( תהייה על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה ומבלי שתחול  .14
 החלטותיה. עליה חובה לנמק את

מועמדות תחשב כזו שנתקבלה על ידי העמותה, רק כאשר ייחתם הסכם העסקה בפועל על ידי  .15
העמותה. המועמדים, בעצם הגשת מועמדותיהם, ייחשבו כמי שהסכימו לכל תנאי הזמנה זו להצעת 
 מועמדות לעבודה בעמותה וכמי שוויתרו מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה
ו/או מי מטעמה בכל הקשור והכרוך במועמדות ו/או במשרות נשוא הזמנה זו. מבלי לגרוע מכלליות 
האמור לעיל, ייחשבו המועמדים כמי שהסכימו, במפורש, כי הליך ההזמנה להציע הצעות במסגרת 
 קול קורא זה הוא הליך וולונטרי, מיוזמתה של העמותה, אשר תכליתו להרחיב ולפתח מאגר מועמדים

לעבודה במוסדות חינוך וסיוע למציאת פתרון תעסוקתי למחוסרי עבודה ולפיכך מוותרים המועמדים, 
מראש, על כל טענה לפיה הליך זה כפוף לדיני מכרזים ו/או כי יש להחיל על הליך זה, על דרך של היקש, 

 כללים ו/או הלכות מדיני המכרזים ו/או מדיני המינהל הציבורי.

, resume@lavy.org.ilמשולם, לדוא"ל:  -להפנות בכתב במייל לגב' ראות הופמןשאלות הבהרה ניתן  .16
תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו  , בפורמט האמור להלן.12:00, בשעה 5.8.2020וזאת עד יום ד', 

  .16:00בשעה  6.8.2020באתר האינטרנט של העמותה עד ליום א', 

 :שאלות הבהרה יש להגיש בפורמט זה בלבד  

 שאלה נושא סעיף עמוד דמס"

     

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .17
תחייבנה את העמותה ובכל מקרה העמותה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת  –

בתשובה לשאלות המועמדויות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה, ביוזמתה או 
 המשתתפים.

לא מילא המועמד שייבחר ע"י העמותה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל, תוך התקופה האמורה  .18
שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח בחירת העמותה בו 

וזאת מבלי לגרוע ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העמותה לבטל את הכללתו במאגר המועמדים 
מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות המועמד. כן תהא רשאית 
העמותה במקרה זה להתקשר עם כל מועמד אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם 

 פי כל דין.-פי הליך זה ו/או על-זכאית העמותה על

 

 בכבוד רב,       
 

 ארנון איקן
העמותה העירונית לפיתוח החינוך  –מנכ"ל לביא 

 בירושלים
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 אליהן מופנה בין היתר הליך זה לצורך הגשת מועמדות: אוכלוסיית היעדלהלן רשימת 
 עובדי הוראה .1
 סטודנטים .2
 מתמחים בהוראה .3
 פרחי הוראה .4
 תומכי הוראה .5
 מדריכים .6
 סייעות .7
 אומנים .8
 אנשי במה .9

 מדריכי טיולים .10
 אנשי תיירות .11
 בעלי מקצועות חופשיים .12

 
 

 המוצעות למועמדים שימצאו מתאימים: התפקידים / המשרותלהלן רשימת 
 מורות/ים .1
 מדריכי הוראה .2
 גננים/ות .3
 סייעות/ים .4
 תומכי חינוך .5
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