
 

 

 
 

 בגני תקווה  בסטודיו חוגים באולם ספורטהזמנה לשימוש 
 בתחום הספורט מחול ותנועהלצורך מתן שירות לקהילה 

                                                                                                                                                                                               
 סטודיו חוגים באולם הספורט בקריית החינוך.   9102חודש ספטמבר תפעיל החל מ גני תקווההחברה לפיתוח 

 
, מקצועי מ"ר עם פרקט 21באולם ספורט חדש ומודרני שנבנה לפני כשנה, נמצא סטודיו חדיש ומאובזר בגודל 

 .("חדר הפעילות" )להלןאים לפעילויות ספורט, מחול ותנועה לכל הגילאים. מראות, בר ריקוד ומערכת שמע המת
 

אולם הספורט משמש מרכז קהילה וספורט בחלקו החדש של היישוב גני תקווה, ההולך ומתפתח וקולט אליו 
כוללת בתוכה בי"ס יסודי, חטיבת ביניים, הנמצאת במרכז השכונה החדשה משפחות חדשות רבות. קריית החינוך 

 . המשרתים אלפי משפחות תיכון, מגרש כדורגל וספרייה מרכזית
 

לאפשר מתן  מעוניינתובקהילה ופנאי  ספורטתרבות, פעילות לקידום רואה חשיבות רבה בהחברה לפיתוח גני תקווה 
 פעילויות ומסגרות בתחום. מגוון אמצעות שירות לקהילה ב

 
מתקיימים כל הדרישות לגופים / נותני שירות בהם , להלן המפורטים בתנאיםההזדמנות לתת שירות לקהילה תהיה 

 :המפורטות להלן

 

 ע"פ מקצועו/ה. הנדרשים למתן השירות /הסמכותשיונותי/רבכל האישוריםמחזיק  .א

 .פוליסת ביטוח אחריות מקצועיתמחזיק ב .ב

קיד עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פ .ג
 השומה.

 פי כל דין.-ועל 0291-כל האישורים התקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ועל ב .ד

ספורט, מחול, תנועה וכל מסגרת ספורטיבית : נתן לקהל הינו בתחומים הבאים בלבדיהשירות שי .ה
 שאינה מקבילה לפעילויות אחרות אותם מציעה החברה לתושבי היישוב, מבוגרים וילדים. 

 

 דמי השימוש

 לכל שעת פעילות. ₪ 091בסך  לחברה תשלוםהשימוש בחדר הפעילות ישלם נותן השירות  גיןב .א

עיות על בסיס קבוע למינימום שנה עבודה שעות שבו 01-יבקשו לפעול בחדר למעלה ממסגרות אשר  .ב
  לשעה. שקלים 21יחויבו בסך  מלאה

 מראש. תשלום וצע במסגרת חוזה התקשרות ומתן ערבות התשלום יב .ג

 בעת התשלום, החברה תנפיק קבלה עבור התשלום. .ד

 

 

 



 בחדר הפעילותבקשה לעשות שימוש 

: לחברה במייל מוזמן לפנות  זמנה,לעשות שימוש בחדר הפעילות כמפורט בההמעוניין נותן שירות ל כ
elad@gtsport.org.il מרכזלמתן שירות באת הצעתו החברה לפרט בפני ו. 

תחום העיסוק לקח בחשבון י. במידה ויהיה ביקוש רב על יכולת מתן החדרים י01.8.02מועד פנייה אחרון 
 ומטרת הפעילות. 

 יחודיים וכו'.יש להתייחס לתחום העיסוק, שעות וימי פעילות מועדפים במהלך השבוע, צרכים בפירוט, י

 בהתאם לזאת, יוזמן המועמד לפגישת היכרות מעמיקה.

בהזמנה אין ובהתאם כי , החברהלחברה שיקול דעת בהתאמת השירות המבוקש לפעילות ובהר בזאת כי מ

 כלשהי במתחם.זו כדי לאשר ו/או לאפשר קיומה של פעילות 

             

   נמרוד גלנטה                     

 לפיתוח גני תקווה מנכ"ל החברה           
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