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 מסמך א'
 הודעה בדבר פרסום מכרז 

 
בזאת מציעים, אשר  זמינההמקומית"( מ ותאו "הרש/ו "ההמועצעארה ערערה )להלן: " המקומית המועצה

למועצה הצעות  המכרז, להגיש במסמכי הצעות, כמפורט להגשת המוקדמים התנאים בהם מתקיימים
 צהרונים להפעלת בהסכם ולהתקשר יותר או אחד מפעיל רשאית לבחור היהת המועצה צהרונים, פעיל לה

 ד(-)ג(ב'-א' בכיתות(בעארה ובערערה  היסודיים לדים ובבתי הספרבגני היואירועים  פעילות שיאוקייטנות, 
וכפוף להנחיות  המכרז מסמכי ולהוראות לתנאים בהתאם ובכפיפות מיוחד, הכול וחינוך רגיל עבור חינוך

 .משרד החינוך בכלל ובהפעלת צהרונים בפרט
 

מי מטעמה   או/ו ועצההמ מצד התחייבות משום השתתפות במכרז בעצם אין בזאת, כי ומודגש מובהר
, בכלל או כלשהואו גן  ספר-בבית צהרון להפעלת המועצה עם בהסכם להתקשר במכרז המשתתף כלפי

 לכך. בקשר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהא לא ולמפעיל
 

-בגני הילדים ובבתי צהרונים להפעלת בקשה החינוך למשרד הגישה המועצה המציעים, כי לידיעת מובא
 לקריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות בשנת הלימודים תשפ"א תכנית "ניצנים", בהתאם רתספר במסג

 מסמכי המציעים, כי לידיעת מובא .(למידה תכניות משלימות של הפדגוגי החינוך )המנהל משרד שפרסם
 חלק , יהווהםאלי ביחס החינוך משרד ידי-על הבהרה שפורסמו שאלות ותשובות , לרבותהקריטריונים

 תכנית "ניצנים" ואת תנאי את התואם הצעתם באופן את יהא להגיש המציעים ועל המכרז, תנאימ
 למועצה החינוך, שיאפשרו משרד שהוציא או ההבהרות/ו קורא קולקריטריונים ו/או ה במסגרת הדרישות

 .3סוציואקונומי  הצהרונים באשכול הפעלת עבור המשרד השתתפות לקבל
  

 
 סף(  המפעילים )תנאי במאגר ותלהיכלל מוקדמים תנאים
ההצעות, הצעותיהם  להגשת האחרון במועד מציעים, אשר ורק אך הצעות ולהגיש במכרז להשתתף רשאים
 :שלהלן המצטברים התנאים בכל עומדות

 
 אלה. בחוק מונחים ר, כהגדרת"מלכ או מורשה עוסק הינו או בישראל, כדין רשום תאגיד הינו המציע .1

 -1975 ו"למוסף, תש ערך מס חוק להוראות בהתאם , הרשום1975-ו"מוסף, תשל מס ערך
 
 -1976 ו"ציבוריים, תשל גופים עסקאות חוק פי-על נדרשים אישורים בעל הינו המציע .2
 
צהרונים, , 2017-2019השנים  , בין"פ, תשט", תשעח"תשע הלימודים משנות אחת בכל הפעיל המציע .3

י, ילדים בגילאי בית ספר יסוד 100בהיקף מינימאלי כולל של מסגרות חינוכיות או לימודיות קייטנות, 
 בכל שנה.

 
חוגי העשרה מסגרות חינוכיות, לימודיות או קייטנות, ם, צהרוני מהפעלת המפעיל של הכספי המחזור .4

  לפחות בממוצע בשנה.₪(  אלף אתייםמ)₪  200,000סך  על עמד  2019 -ו 2018, 2017שנים ב
 
של  במכרז, בסך הקבוע בנוסח מותנית בלתי אוטונומית בנקאית ערבות עתולהצ לצרף המשתתף על .5

הצעות,  להגשת האחרון המועד לאחר יום 90 בתוקף שתהא₪(,  אלף שלושיםבמילים: )₪  30,000
 .המכרז בהסכם ההתקשרות הבטחת לשם 25/01/2021 ליום עד וזאת

 
 רכישת המכרז:

)שלא יוחזרו( במשרדי המועצה ₪  500בסכום של  05/11/2020 ניתן לרכוש החל מיוםאת מסמכי המכרז 
  .  077-3624300/301, טלפון: 15:00עד  08:30בערערה, בשעות 

 
חן מספר  את התשלום עבור המכרז יש לבצע בהעברה בנקאית לחן המועצה, מוטב מועצה מקומית ערערה,

תק מההעברה או הקבלה, יועבר בפרטי ההעברה. הע 27/2020עם פירוט מספר המכרז , 10-841-11800/23
 .לקבלת מסמכי המכרז לצורך הגשה ara.muni.il-ruwayday@arara ,לאימייל

 
ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה ו/או באתר הבית של  05/11/2020החל מיום 

 שיורדו מהאינטרנט . אין להגיש הצעות על מסמכיםwww.arara-ara.muni.ilהמועצה שכתובתו: 
 

 ערבות המכרז:
בסך על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, 

 .18/02/2021בנוסח המדויק המצורף למכרז, בתוקף עד ליום ₪(,  שלושים אלף)במילים: ₪  30,000של 
  תוארך לפי דרישת המועצה, עד לסיום הליכי המכרז.  הערבות

mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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 :הבהרה שאלות

נכ"לית , למ15:00שעה  13/11/2020ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 
 .077-3624302ון: , בטלפruwayday@arara-ara.muni.ilבאמצעות מייל  המועצה גב' רוואידא יונס

 וודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. באחריות המציעים ל
 

 הגשת ההצעות:
" 27/2020: "מכרז פומבי מס' את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז, יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם

לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת מנכ"ל  15:00שעה עד ה ,18/11/2020יום בבלבד, במסירה ידנית 
 מסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ייפסלו.מסמכים שיהמועצה )לא לשלוח בדואר(. 

 
 

 הבהרות:
לבטל את כל והיא רשאית אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא 

 להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  או ההצעה
 

 . שיקול דעתהרשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי המועצה 
 

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע עפ"י מסמכי 
 המכרז. 

 
מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י 

 המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.
 

 המינים כאחד.  2-לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה, אך מתייחסים ל מסמכי המכרז מנוסחים
 

  
 

 עו"ד מודר יונס                                                                                                             
 ראש המועצה  
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 'ב מסמך
 במכרז למשתתפיםותנאים כלליים  הוראות

 
 

 מכרז:מסמכי ה .1

 
 .מכרז פרסום על הודעה מסמך א'

  
 ;במכרז למשתתפים הוראות מסמך ב'

 במכרז; להשתתפות ערבות נוסח 1מסמך ב'  
 המציע; של המקצועי הניסיון ופירוט המציע פרטי 2מסמך ב'  
 אישור מורשי חתימה; 3מסמך ב'  
 מינימום והעסקת עובדים זרים; תצהיר היעדר הרשעות בענין שכר 4מסמך ב'  
 תצהיר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים; 5מסמך ב'  
 ;עובדים זכויות שמירת בדבר תצהיר 6מסמך ב'  
 תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין;  7מסמך ב'  
 וחוות דעת של ממליציםהמלצות  8מסמך ב'  
 המועצה; לעובד קירבה היעדר בעניין תצהיר 9מסמך ב'  
 אישור רו"ח )איתנות פיננסית(; 10 מסמך ב' 
 רשימת גני ילדים ובתי ספר ופוטנציאל תלמידים; 11מסמך ב'  
להפעלה  תשפ"אמסמכי קול קורא  קריטריונים לתקצוב רשומ"ק בשנה"ל  12מסמך ב'  

 במסגרת תכנית "ניצנים" בתום יום הלימודים + שאלות ותשובות הבהרה;
  

 :שהינם נספחיו לרבות החוזה נוסח 'גמסמך 
 `במכרז לזוכה ביצוע ערבות נוסח 1' ג מסמך 
 אישור על קיום ביטוחים; 2' ג מסמך 
 התחייבות לשמירה על סודיות;  3' ג מסמך 
  הצהרה בדבר התחייבות להימנע מניגוד עניינים 4' ג מסמך 
 חייבות לאספקת שירותים בזמן חירום;כתב הת 5' ג מסמך 
 ;חתימה זכות ואישור בנק חשבון פרטי 6' גמסמך  
   

 ;המשתתף הצעת נוסח 'דמסמך 
 

 .המכרז במסמכי הנדרשים או / המוזכרים המסמכים יתר כל
 

המועצה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל וכל יתר 
סמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר המ

 י תנאי ההסכם המצורף להם, אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.פ-ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על
 
 

 ריכוז מועדי המכרז: .2

 :להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז
 

 05/11/2020החל מיום  המכרז בעיתונות ובאתר המועצה  פרסום
 05/11/2020החל מיום  רכישת המכרז 

 15:00שעה  13/11/2020עד ליום  העברת שאלות הבהרה על המכרז )במייל(
 15:00שעה  18/11/2020עד ליום  הגשת הצעות לתיבת המכרזים 

 18/02/2021עד ליום  תוקף ערבות המכרז 
 

רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את המועדים  המועצה תהיה .2.1
הנקובים בטבלה שבפתח סעיף זה לעיל, בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר. הודעות על דחייה 
כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, וישלחו לכל מי שמסר למועצה פרטים במעמד 

להלן. על המועדים החדשים שיקבעו  22.1וראות סעיף רכישת מסמכי המכרז, הכל בהתאם לה
על ידי המועצה, אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו לה. 
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מובהר שאין באמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות ו/או הבטחה של המועצה , להסרת ספק
 .ועצה ארכה כלשהיולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש מהמ, למתן ארכה כלשהי

 
לעיל, כדי לגרוע  1.2לא יהיה במימוש זכותה של המועצה להאריך מועדים, בהתאם לסעיף  .2.2

מהוראה אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה למועצה על פי מסמכי המכרז או 
והמשתתפים במכרז יהיו מנועים מושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בכל , על פי דין

 .לעיל 1.2שור למימושן ו/או אי מימושן של זכויות המועצה בהתאם להוראות סעיף הק

 

 נושא המכרז: .3

מציעים, אשר מתקיימים  בזאת להלן: "המועצה"/"הרשות"( מזמינה(מועצה מקומית ערערה  .3.1
 להפעיל הצעות המכרז, להגיש במסמכי הצעות, כמפורט להגשת המקדימים התנאים בהם

 עמו בהסכם התקשרל יותר או אחד מפעיל לבחור רשאית תהא המועצה .ו/או קייטנות צהרונים
-א' )כיתות סודיי ספר בתיגני הילדים וב -בופעילות שיא ואירועים  וקייטנות צהרונים להפעלת

 ידי-על שתעודכן א', כפי מסמךב המצורפת ברשימה מפורטים , אשרתות ג+ד קייטנותיוכ '(ב
 ולביקוש בהתאם לדרישה מיוחד )להלן: "השירותים"(, הכול רגיל וחינוך חינוך מועצה, עבורה

יקראו  יו, אשרכמסמו המכרז במסמכי , כמפורטהמכרז מסמכי לתנאים ולהוראות ובכפיפות
 .שירותים"("ה להלן:)

 

מי  או/ו מצד המועצה התחייבות משוםהשתתפות במכרז  בעצם אין בזאת, כי ומודגש מובהר .3.2

-בביתבגן או  השירות להפעלת המועצה עם בהסכם שרלהתק במכרז המשתתף כלפי מטעמה

 .לכך בקשר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהא לא בכלל, ולמפעיל או כלשהו ספר

 
 את יספקאשר , ו/או קייטנות צהרונים להתקשר עם מפעיל  מעוניינת המכרז, המועצה במסגרת .3.3

בכך,  עונייניםמ שהוריהם יהיוכאמור,  הספר גני הילדים ובתי לילדי יסופק השירות .השירות
ותנאי המכרז.  להוראות בהתאם ,ר בעארה וערערההספ ובתי במבני גני הילדים יסופק והוא

 לניהול אחראי או יותר, יהא ספר אחד בבית בהסכם עמו תתקשר ושהמועצה שייבחר מפעיל
 .ושאר הפעילויות ההעשרתיות ,תקייטנוהו הצהרון והפעלת

 
מסגרות  24, םתש"פ הפעילה המועצה, באמצעות מפעיליהלימודים  לידיעת המציעים, בשנת .3.4

 .פרמסגרות בבתי הס 10 -בגני ילדים ו
 

 שבהם הספר מגני הילדים ו/או בתי אחד בכל ו/או קייטנה צהרון להפעיל מחויב יהיה המפעיל .3.5
 בגן או צהרון נרשמים. פתיחת תלמידים למספר אינה מתחייבת כמפעיל. המועצה לשמש נבחר

 בחינוך תלמידים 18תלמידים בגני הילדים,   15 מינימאלי של נרשמים במספר מותנה ספר יתבב

דעתה,  שיקול פי-רשאית, על תהא צהמיוחד. המוע חינוך של בקבוצה תלמידים 5 -הרגיל, ו

 במקרה לאחר אחד או גן ילדים ספר מבית נרשמים להעביר או/ו ילדים קבוצות לצרף לבקש

 ובו במקרה לכך, לרבות בקשר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהיה לא המתאים, ולמפעיל

 לפתוח כדי תלמידים די נרשמו לא את השירות, אולם לספק גן ילדים / ספר בית ידי-על נבחר

  .צהרון

 
בגני  צהרונים להפעלת בקשה החינוך המועצה הגישה למשרד המציעים, כי לידיעת מובא .3.6

החינוך  משרד שפרסםלקריטריונים  ת "ניצנים" בהתאםתכני ספר במסגרת-הילדים ובבתי
הקריטריונים  . מסמכילשנת הלימודים תשפ"אמשלימות למידה(  תכניות של הפדגוגי המנהל(

 חלק במכרז יהוו הצעות האחרון להגשת למועד עובר אליו ביחס שפורסמו עם הבהרות ביחד
הקריטריונים  את תנאי ואםהת באופן הצעתם את להגיש יהא המציעים מתנאי המכרז, ועל

ניצנים" "בתכנית  להיכלל למועצה במסגרתו, שיאפשרו הדרישות החינוך, ואת והבהרות משרד
-על מסווגת המקומית הרשות בהינתן, כי ילד כל עבור המשרד של ההשתתפות את חלק ולקבל

 . 3באשכול  ס"פי נתוני הלמ
 

 להפעלה במסגרת תכניתפ"א תש ל"בשנה מקומיות רשויות לתקצובמסמכי הקריטריונים 
 .המכרז ותנאי להוראות 15ב' מסמךכ  הבהרה, מצורפיםמכתב  בצירוףם" י"ניצנ
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 יגן ילדים, לפ/ספר בביתו/או קייטנות  הרוניםת כל הצלהפעל הצעה להגיש מחויב מציעה .3.7

 ערוך הוא להם המרבי הילדים מספר את בהצעתו לציין ועליו 12ב' מסמךב המפורטת הרשימה
 .אחת ובעונה בעת השירות לספק את וגלומס

 
 הודעה גני הילדים/הספר בתי להנהלות תמסור , המועצהעם בחירת המפעיל על ידי המועצה .3.8

 .גן הילדים/הספר לבית  השירות למתןשנבחר  מפעילה אודות
 

מובא לידיעת המשתתפים, כי ככל שיחולו בתקופת ההתקשרות מגבלות במתכונת הפעלת  .3.9
יות ממשלתיות בשל המאבק בהתפשטות הקורונה ו/או מגיפה אחרת, הזוכה הצהרון בגין הנח

מתחייב להפעיל את מסגרת הצהרון תחת המגבלות שייקבעו, והתמורה תהא ע"פ הנחיות משרד 
 החינוך.

 

 הפעילות מסגרת .4

 
ת ה'( במהלך שנ-ימים בשבוע )בימי א' 5מסגרת הזמן השבועית של פעילות הצהרון היא  .4.1

, לו שנקבעו הלימוד שעות פי-על מוסד לכלמשעת סיום הלימודים, בהתאמה הלימודים, החל 
 . 16:00 השעה עד ,הפורמאליים הלימודים סיום ולאחר

, בהתאם לבקשת 17:00שעה חלק מהצהרונים בבלסיים את פעילות רשאית להחליט ועצה המ
ולתעריפים ההורים, והמפעיל מתחייב להפעיל את הצהרונים בכפוף להוראות משרד החינוך 

 שנקבעו.
 

, בהגשת מנה חמה, בפעילות שיא בית שיעורי בהכנת בסיוע וכן בהעשרה ברובה תעסוק הפעילות .4.2
 ., והכל בהתאם להנחיות המועצה ומשרד החינוךובהפקת אירועים

 
 שיציע פדגוגית הפעלה לתכנית בהתאם הצהרונים במסגרת שונות פעילויות ויציג יתכנן המפעיל .4.3

ר/גני הספ מבתי יותר או באחד שירות למתן היבחרו לאחר (במכרז עתומהצ כחלק ותוגש)
 בית ת/מנהל בידי שתאושר כפי, הפדגוגית תכניתו תע אלבצ המפעיל יידרש ,ביישוב הילדים

 כל .המועצה שתיקבעים לנהל בהתאםשל "ניצנים"  יישובי רכז או/ו ספרי ביתז רכ או/ו ספר
 שיוסמך מטעמה מי או/ו המקומית המועצה של מעקבו בקרה תחת תתקיים בצהרונים הפעילות

 .כך לצורך
 

לפי הנחיות המועצה. ספק המזון  חמהה צהרייםה וחתאראת הגיש דאוג לל מחויב המפעיל .4.4
 ההנהלההמועצה ו ידי על וייבחר ה שאושרו ע"י משרד החינוךההזנ ספקי של המזון מפרטו

 .מוסדיתה
 

 של חופשות ללוח בהתאם תהא פי הזמנה מראש,, למלימודים חופשה בימי הצהרונים הפעלת .4.5
 חופשה בימי יפעל הצהרון .ו/או על ידי משרד החינוך הכלכלה משרד ידי-על שיפורסם צהרונים

 .בממוצע ימים 14 לפי הלימודים שנת במהלך
 

וגם  הלימודים, בימי לצהרון רשום שאינו ילד עבור הפעלהמההורים בגין ה לגבות רשאי המפעיל .4.6
 עולה נרשמיםה שתוספת שככל לבד, ובחגו חופשות בימי לצהרון םמירשו םשאינ ם דייל עבור

 ולחילופין נוסף צוות אנשי יקצה המפעיל, במכרז שנקבע התלמידים של מקסימום מספר על
  .תלמידים של מקסימום למספר עד פנוי מקום בסיס על ההרשמה את יאפשר

 ניתן לעדכן רשימת התלמידים מעת לעת .
 

לצהרון יוכל להצטרף על ילד שאינו רשום . 0016: ועד 7:30 מהשעהיופעל הצהרון ה ביתש בימי .4.7
בסיס מקום פנוי בלבד ובמחיר של עלות הפעילות הכוללת את חלק ההורים וחלק משרד החינוך 

 ליום.
 

שיועסק על  חוגי העשרה שבועיים, באמצעות מדריך ייעודי 2הפעילות תכלול הפעלה של לפחות  .4.8
, הכלולים במאגר בעל הסמכה בכתב להדרכה בחוג אליו הוא משובץל ועל חשבונו ידי המפעי

 התכניות החינוכיות של משרד החינוך:



27/2020מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית   
'ב-הפעלת צהרונים בגני הילדים ובבתי ספר יסודיים א'למכרז מסגרת   

 
 

נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                      
                                   

 59מתוך  7עמוד  
 

                                    

 

/media_lemenahalim.htmhttp://cms.education.gov.il/educationCMS/Applications/TYH 

 

 והליווי בתשלום מקצועית ההכשר לעבור ידרשו" ניצנים" בתכנית  שיכללו המפעיל עובדי .4.9
 מחייבהסעיף  לכלול בהתקשרות  המפעיל  על. החינוך  משרד  להנחיות  בהתאם יעשה החינוכי

החינוך  משרד  להנחיות  בהתאם להשתתף" ניצנים" בתכנית הכלולים העובדיםת א
 של לחובתו בנוסף הינו האמור. החינוך משרד של לתנאים התאםב והדרכות השתלמויותב

 צוות ופיתוח ('וכו ראשונה עזרה, בטיחות) הכשרות, פדגוגיות הדרכות ולממן לקיים המפעיל
 .ומקצועי מיומן צוות עמדתה לשם שנדרש ככל, הצהרון

 
ת תעוד בעלי או/ו בהוראה יסוקלע רישיון בעלי יעסיק המפעיל בתפקידי הדרכה בצהרונים, .4.10

 האמור. מיוחד בחינוך הסמכה בעלי מורים יעסיק המפעיל המיוחד החינוך במסגרות. וראהה
 התאמות" בניצנים" תכנית של קורא הקול במסגרת החינוך משרד לדרישות בהתאם הינו

  .15ב'  מסמךכ ומצורפות המשרד ידי על שפורסמו ההבהרות פי-ועל הדרושות
 
בתיאום מראש ובכתב עם , הניתן ככל, הספר בית צוות מתוך ספרי בית רכז יעסיק המפעיל .4.11

 מועצה מקומית ערערה עארה.
 

 :נדרש מינימום - הצהרון צוות .5

 

 מספר
 תלמידים

 ינימאלימ
במסגרת 

 אחת

 מספר
 תלמידים

 קסימאלימ
במסגרת 

 אחת

מדריך/
 גננת

 הערות סייעת

ינוך ח -בתי ספר
 רגיל

 - -  18 -מתחת ל

 הסעה   לספק   יחויב   למפעי
 קרוב ספר לבית

 או

 היישובי   הרכז   הנחיית  לפי
 קבוצות לצרף

ינוך ח -בתי ספר
 רגיל

18 34 +   

ינוך ח -גני ילדים
 רגיל

 - -  15 -מתחת ל

 הסעה   לספק   יחויב   מפעיל
 קרוב ספר לבית

 או
 היישובי   הרכז   הנחיית  לפי

 קבוצות לצרף
ינוך ח -גני ילדים

 רגיל
15 30 + +  

גני ילדים חינוך 
 מיוחד

 - -  5 -מתחת ל

 הסעה   לספק   יחויב   מפעיל
 קרוב ספר לבית

 או

 היישובי   הרכז   הנחיית  לפי
 קבוצות לצרף

גני ילדים חינוך 
 מיוחד

5 12 + +  

 

יפעיל את הקייטנות, ככל שיהיו, בהתאם להנחיות משרד החינוך, במחירים ובמועדים המפעיל  .5.1
עות הקייטנה, המפעיל יפעיל .לאחר ש 1990-)רישוי ופיקוח(, התש"ן שנקבעו ע"פ חוק הקייטנות

בעלות שנקבעה  16:00צהרון לילדי הקייטנה במתכונת של צהרון המתנהל במהלך השנה ועד 
 בחוק הקייטנות.

 
 לשיקול בהתאם בתכנית שישתתפו, התלמידים אוכלוסיית את להרחיב רשאית תהא המועצה .5.2

 יהיה המפעיל, הבלעדי דעתה לשיקול התאם, בבכך עוניינתמ תהיה שהמועצה ככל. הדעת
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 להעביר רשאית תהא המועצה. החינוך משרד ידי-על שיקבעו בתנאים הקייטנה להפעלת אחראי
 .אחר מפעיל לגורם הקיץ בחופשת הקייטנה הפעלת את

 
 מון משרד החינוך, לפיבמי ןהמפעיל מתחייב להפעיל קייטנות לאוכלוסיית תלמידים, שאינ .5.3

ותאושר על ידי על ידי המפעיל , על פי תוכנית עבודה שתוגש מראש הזמנה בקשת המועצה ולפי
בתוספת הקייטנה כפי שאושרו על ידי המועצה, המועצה. גביה מההורים תיקבע לפי עלויות 

 ,1990-ןחוק הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התש"למכרז, והכל בכפוף בתקורה לפי הצעת המפעיל 
 . 2017וחוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות 

 
או במועדים אחרים כפי שייקבעו  הקייטנות יתקיימו בחופשת הקיץ ובחופשת החורף והאביב .5.4

ן, במידת הצורך . כמו כ07:30-13:00משרד הפנים והחינוך, בין השעות המועצה, על ידי 
, והכל בהתאם 13:00-16:00בין השעות ובהתאם לביקוש, הקייטנה תכלול גם צהרון שיופעל 

קייטנה לפי בקשה והזמנה מאת המועצה, שאינה במימון משרד חינוך  להוראות צו הפיקוח.
 תתקיים בכל מועד אחר שיקבע על ידי המועצה.

 
ו תכניות כגון בית הספר של החופש הגדול בהתאם בכל הנוגע לצהרונים שיופעלו בחופשות א .5.5

החינוך, ככל שיהיו נהלים והנחיות תהיה הפעילות בהתאם להנחיות  לתוכנית ניצנים או משרד
 שיפרסם משרד החינוך.

 

 לימודים בימי צהרונים אבטחת .6
בחרה המועצה להפעיל את הצהרונים, כולם או חלקם, בכפוף להסכמת ההורים לשלם עבור  .6.1

 תהפעילו מסיום החל, אבטחה שירותי לספק המפעיל השירותים הנוספים המסופקים, על
 לגמר ועד (הספר  מבתי אחד בכל  סיום לשעתם בהתא) הספר  בית  ידי -על הפורמאלית

 07:30 מהשעה  החל -צהרונים  פועליםם שבה ושביתה חופשה  ובימי , בצהרונים הפעילות
-ועל המועצה ט"קב עם בשיתוף יקבע השירותהיקף  .הצהרונים  של  הפעילות לגמר  ועד בבוקר

 . הנחיותיו פי
 

 פת ההתקשרותתקו .7
  12 -ב תקופה תהא ל,לעי כאמור השירות את לספק שיבחרו המפעילים עם ההתקשרות תקופת .7.1

, אחר יותר מאוחר או מוקדם מועד בכל או) 01/09/2020יום  שתחילתה ם,ודשיעשר( חשנים )
)או בכל  31/08/2021 ביום וסיומה( הלימודים שנת פתיחת כמועד החינוך משרד ידי-על שייקבע

( באופן הלימודים  שנת  סיום כמועד החינוך משרד ידי-על שיקבע, יותר מאוחר או מוקדם דמוע
 נוספות תקופות  4 -ב האמורה ההתקשרותהאפשרות להאריך את תקופת  תינתן שלמועצה

 תקופת: "להלן) החינוך משרד ידי-על שתקבענה כפי, אחת כל דשים( חועשרשנים  ( 12 בנות
קומית ערערה עארה שומרת לעצמה להאריך או לקצר את תקופת המועצה המ "(.ההתקשרות

 ההתקשרות שלעיל. 
 

 בית לתלמידי הצהרון בשטח קייטנההמפעיל  יפעיל, החורף והאביב הקיץ  ותחופש  בתקופת .7.2
: להלן) ידו על שייקבעו ובמועדים מחירים, בהחינוך משרדבהתאם להנחיות יסודי  ספר

 צהרון של במתכונת הקייטנה לילדי צהרון יפעיל מפעילה, הקייטנה שעות לאחר "(קייטנה"
 המפעיל. שתיקבע מראש בתיאום עם המועצה יומיתת לובע 16:00 ועד השנה במהלך המתנהל

-על שיקבעו ועדיםבמ היסודיים  הספר  בתי  לילדי קייטנה של נוסף מחזור  להפעיל  ערוך  יהיה
  .המקומית הרשות ידי

 
אופציה(, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת למועצה נתונה האפשרות )ה .7.3

ת ובלבד שתקופת חודש או פחות כל אח 12תקופות נוספות בנות  4-ההתקשרות הראשונית, ל
 30חודשים, וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב למפעיל  60רות הכוללת לא תעלה על ההתקש

תקופת האופציה(.  האריך )להלן:יום לפחות לפני תום התקופה שאותה מעוניינת המועצה ל
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החלטת המועצה ביחס להארכת תקופת ההתקשרות כאמור 

 יכול שתהיה רק ביחס לחלק מהמפעילים אשר יכללו במאגר המפעילים.
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למועצה תהא האופציה להורות לספק להפעיל במהלך חופשת הקיץ קייטנה בשטח הצהרון. ככל  .7.4
ספר של החופש הגדול, אזי תנאי –על הפעלת קייטנה, או פעילות בית שתחליט המועצה

הוראות תכנית  פ"יתכנית ניצנים או ע פ"ילתמורה שתשולם לספק הינה עביחס ההתקשרות 
  ניצנים האחרונה.

 
על התקופות הנוספות יחולו מסמכי המכרז וההסכם. קיבל הזוכה הודעה על מימוש האופציה  .7.5

חייב הוא להאריך בהתאם את תקופתה של ערבות הביצוע, ולספק לתקופה מלאה או חלקית 
 למועצה את מלוא השירות ללא כל שינוי בתנאים.

 
המועצה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה  .7.6

ם יום ובכתב למפעיל, וזאת ללא צורך בנימוק מיוחד, בהתא 30לידי סיום, בהודעה מוקדמת של 
 או כספיות, ענותלשיקול דעתה הבלעדי של המועצה, ולמפעיל לא תהיינה כל תביעות ו/או ט

אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל, אם 
ניתנו, עד למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף, וזאת בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות 

 בין הצדדים.
 

המצוי  מסמך או מידע למועצה כל להשיב הזוכה מתחייב הצדדים בין ההתקשרות הופסקה .7.7
 העברה לבצע הזוכה מתחייב כן עימה. כמו בקשר למועצה מקומית ערערה או והשייך ברשותו

 אותו. שיחליף גוף לכל של החומר מסודרת
 

כי המכרז/ למרות האמור לעיל, אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמ .7.8
ההסכם, המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, וללא הודעה מראש לזוכה. 
יובהר, כי למועצה  שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון 

 ההפרה. 
 

 התמורה .8

, המועצה אינה המפעיל יגבה את התשלום ישירות מהורי התלמידים המשתתפים בצהרון 8.1
שא בהפרש התשלומים שלא שולמו ו/או לא הצליח יאית לגביית הכסף מההורים, והוא יאחר

ימסור רשימה  ינהל מערך הגבייה עם רישום גביה מכל תלמידלגבות מהורי התלמידים. המפעיל 
, הסכום לגבייה מהתלמידים המשתתפים שמית לתלמידים לפי מסגרות וסכומי הגבייה

רשאי לגבות  יההמפעיל יה .החודשית שירות בעת ההתחשבנותבמסגרות יקוזז מחו"ז המפעיל י
חינוך ימי צהרון לא יותר מהתעריף שייקבע ע"י משרד ה 5 -מהורי התלמיד בגין השתתפות ב

תשלם הרשות המקומית למפעיל תוך  ,השתתפות המדינהבתוכנית ניצנים, ואת היתרה, בגובה 
 .back to back))יום מיום קבלתה  30

 
ר לעיל, המועצה רשאית בתחילת שנת הלימודים להחליט כי הגביה תתבצע ע"י למרות האמו 8.2

המועצה ו/או כי הפקדת הגביה תתבצע בקופת המועצה, ללא צורך בנימוק, בהתאם לשיקול 
ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו דעתה הבלעדי, ולמפעיל לא תהיינה כל תביעות 

 רותים שניתנו על ידו בפועל.לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השי
 

 תיעשה השירות מתן בגין בקייטנות המשתתפים תלמידים מהורי כספים גביית ,ספק הסר למען 8.3
, בכפוף להנחיות וחשבונ ועל ואחריות על השירות את לספק שיבחר המפעיל ידי-על ישירות

 .2017ת , ובהתאם לקבוע לחוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריוהמועצה
 

 טלמבו 8.4
 

 הצהרון הפעלת חשבונות את לנהל, המקומית לרשות השירותים למתן כתנאי, נדרש המפעיל 8.5
 שניםי לפ בחלוקה וההוצאות ההכנסות כל יירשמו בהם נפרדים חשבון בכרטיסי הקייטנה או/ו

 פעם  למועצה לדווח יתבקש המפעיל. מפעיל הוא שאותם עארה/ת ערערהוקייטנו מצהרוני
, ולמועצה הספר לבתי התשלומים והעברת רבעון לאותו המצטברת הגבייה סך עלן רבעו

 .כמוסכם
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 (:סף תנאי) מפעילים במאגר להיכלל מוקדמים תנאים .9
 

, ההצעות להגשת האחרון במועד אשר, מציעים ורק אך הצעות ולהגיש במכרז להשתתף רשאים
 :שלהלן המצטברים התנאים בכל עומדות הצעותיהם

 מונחים הגדרת, כר"מלכ או מורשה  עוסק הינואו , בישראל  כדין  רשום  תאגיד הינו המציע 8.6
 -"ותשל, ףמוס ערך מס חוק להוראות בהתאם רשוםה 1975-"ותשל, מוסף ערך מס בחוק אלה
1975. 

 
 .1976 -ו"תשלם, ציבוריי גופים עסקאות חוק פי-על נדרשים אישורים בעל הינו המציע 8.7

 
, 2017-2019השנים  , בין"פ, תשט, תשע"ח"שעת הלימודים משנות אחת בכל הפעיל המציע 8.8

לרבות העסקת כוח אדם מתאים וניהול או צהרונים  , קייטנות,מסגרות חינוכיות, לימודיות
ילדים, בכל שנה כאמור,  100בהיקף מינימאלי כולל של מערכת בהתאם להוראות משרד החינוך 

 .בין במוסד חינוכי אחד ובין במספר מוסדות
 

 למכרז. 2על המציע לצרף הצהרה בנוסח המצורף כמסמך ב' להוכחת תנאי זה
 

 צהרונים, מסגרות חינוכיות, לימודיות או תכניות העשרה מהפעלת המפעיל של הכספי המחזור 8.9
  לפחות בממוצע בשנה. ₪( מאתיים אלף)₪  200,000סך  על עמד  2019 -ו 2018 2017שנים ב
 

 למכרז. 2מצורף כמסמך ב'להוכחת תנאי זה על המציע לצרף הצהרה בנוסח ה
 

 במכרז, בסך הקבוע בנוסח מותנית בלתי אוטונומית בנקאית ערבות להצעתו לצרף המשתתף על 8.10
 להגשת האחרון המועד לאחר יום 90 בתוקף שתהא, ₪( אלף שלושים)במילים: ₪  30,000של 

 .המכרז בהסכם ההתקשרות הבטחת לשם 18/02/2021ליום  עד הצעות, וזאת
 

 
 ל המציע לצרף להצעתו סמכים שעמ 9

צורף/לא  תיאור מסמך מס"ד
 צורף

כל המסמכים והאישורים הנדרשים להוכחת תנאי הסף של המכרז, כמפורט   9.1
 לעיל 9בסעיף 

 

  מסמכי ההתאגדות של המציע  9.2
  מס במקור ניכוי שיעור על ואישור ספרים ניהול על אישור  9.3
  מע"מ לענין מורשה עוסק תעודת  9.4
  העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  9.5
ערבות בנקאית אוטונומית תקינה, בנוסח המדויק על פי דרישות המכרז,   9.6

, להבטחת קיום התחייבויות המציע על פי 1כמסמך ב'בנוסח המדויק המופיע 
 מכרז זה.

 

  (2כמסמך ב'דף מידע על המציע )בנוסח המצ"ב   9.7
כמסמך ישור מורשי חתימה )בנוסח המצורף א –אם המציע אינו אדם פרטי   9.8

 (3ב' 
 

העתק תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים זרים   9.9
חתום על ידי המציע ומאומת  (,4)מסמך ב'בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 די עורך דיןכדין בי

 

העתק תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח המצורף למסמכי המכרז   9.10
 חתום על ידי המציע ומאומת בידי עורך דין.(, 5מסמך ב' )

 

  (6מסמך ב' ) תצהיר לענין חוק למניעת העסקה של עברייני מיןעתק ה  9.11
  7ב' כמסמךסיון המציע  בנוסח המצ"ב יעל נהמלצות   9.12
הצהרה על היעדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה בנוסח המצורף   9.13

 (.8)מסמך ב'למסמכי המכרז 
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צורף/לא  תיאור מסמך מס"ד
 צורף

  9מסמך ב' ח בדבר איתנות פיננסית"רואישור   9.14
  תומים על ידי המציעח -11וב'  10ב' מסמכים   9.15
כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות מציעים, אשר תוציא המועצה, אם   9.16

 וכאשר תוציא, חתומים ע"י המציע.  
 

כל יתר מסמכי המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז, כשהם   9.17
 ע"י המציע. חתומים, בכל דף ודף,

 

 

 
 אם המציע הוא תאגיד, יש לצרף בנוסף:     9.18

תעודת התאגדות של החברה וכן אישור עו"ד או רו"ח כי ביצוע העבודות  9.18.1
וההתקשרות בחוזה זה הינן במסגרת סמכויות התאגיד, שמות המנהלים של 
התאגיד ושמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד בטופס המצורף 

 רז.למכ 4כמסמך ב' 
 

 אם המציע הינו שותפות, יש לצרף בנוסף: 9.19
 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות. 9.19.1
 הסכם שותפות. 9.19.2
 אישור  עו"ד או רואה חשבון בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. 9.19.3

 

 סדר עדיפויות: 10

 
 . המפעילבמקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, תגבר ההוראה המחמירה עם 

 

 הגשתה הצעת המשתתף ואופן 11

 
הצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בכרך זה )אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו  11.1

 מאתר האינטרנט(. 
 

בכל עמוד ועמוד על ידי המציע ובצירוף כל המסמכים  החתומ יאכשהל המציע למלא הצעתו ע 11.2
 מעטפה שתימסר בעת רכישת ההצעה תוכנסוהאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז, 

מס' )מסגרת( מסמכי המכרז, והמעטפה תוגש חתומה.  המציע יציין על המעטפה: "מכרז פומבי 
בלא שיצוין עליה כל  " בלבד,'ב-להפעלת צהרונים בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים א' 27/2020

סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, והיא תוכנס על ידי נציג המועצה לתיבת המכרזים 
 .הגשת ההצעה ע"י המציעבמועצה, במעמד 

 
על המציע לצרף להצעתו את חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על ידו בהתאם לנדרש  11.3

בתנאי המכרז, בצורה מסודרת וברורה, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות, פרוטוקול 
 .מפגש הבהרות

 
המכרז חובה לפרט את הנדרש ו/או לספק את התיעוד הנדרש בהתאם לדרישות בסעיפי  11.4

 .הרלוונטיים
 

 הכלולים במכרזהמסמכים ו/או להעיר הערות על אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות  11.5
, עלולים להביא כאמוראו תוספת תיקון , או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי, מחיקה

 .לפסילת ההצעה
 

יום מהמועד  90ך יה וצרופותיה למשכמסמכל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה,  11.6
יום נוספים  90תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה למשך  המועצההקבוע להגשת ההצעות. 

והמציע חייב יהיה ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם 
 .לעשות כן
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-אושרו עלכל הערה, הסתייגות, או תנאי של המציע, שלא הועלו בהליך ההבהרות של המכרז ו 11.7

ידי המועצה בכתב במסגרת תשובות הבהרה, לא יבואו בחשבון ועלולים אף להביא לפסילת 
 .ההצעה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה

 
לא צירף המציע את כל השאלות והתשובות לא יהיה בכך עילה לטעון מצדו כי לא ידע או לא  11.8

נו כל טענה כאמור, ויראו אותו כמי הכיר חלק מהשאלות או התשובות בגין כך, ולא תישמע ממ
שקיבל ומכיר את כל התשובות וההבהרות שניתנו על ידי המועצה במכרז. למועצה שיקול הדעת 

 .הבלעדי אם לפסול את הצעת המציע בגין אי צירוף כל השאלות והתשובות אם לאו
 

שה לחייב די גורם מוסמך המורי-על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז על 11.9
 .את המציע

 
בחתימתו על ההצעה ובהגשתה מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז  11.10

ת כל הידיעות, הכישורים הגשת ההצעה כמוה כהצהרה, כי יש למציע א ,כן-ובתנאיו. כמו
והסגולות המקצועיות והאחרות הנדרשים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל 

 .כול כמפורט במסמכי המכרזה -היא לבצע את העבודות נשוא המכרז מכל בחינה ש
 

ו כל מנת שיהא ביד-על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת, לדעתו, על 11.11
המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או 

סמכים הרלבנטיים למתן הצעה במכרז, בין שצורפו לרבות עיון בכל המ ,כל מידע שייאסף על ידו
 .ובין שלא צורפו או לא צורפו במלואם

 
הגיש המציע את הצעתו, רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המוקדמות ומצא את כל  11.12

 .התנאים מתאימים להגשת הצעתו ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות
 

ו שנמסר לו מהמועצה באשר לשירותים, אם ניתן כזה, כל הסתמכות של המציע על מידע כלשה 11.13
נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על המועצה אחריות כלשהי 

תן מבעניין זה, היה ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון ליום 
 .ההצעה

 
להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה כל מציע יישא בלעדית בכל העלויות בקשר  11.14

זכאי לקבל החזר בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם הסתיים המכרז 
 .ובין אם בוטל

 
כל טענה או תביעה בדבר טעות או אי הבנה בעניין פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת  11.15

 ההצעה
 

 ותבנקאי ערבויות 12

ייבויות המציע וחתימה על הסכם עם המועצה בתוך יומיים מיום ההודעה להבטחת קיום התח 12.1
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית לטובת המועצה,  ,על הזכייה

למסמך זה. הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה ע"י מורשי  1כמסמך ב'בנוסח המפורט 
שם מבקש ערבות . (₪ אלף שלושיםבמילים: )₪  30,000 החתימה כדין של הבנק, על סך של

 .המכרז יהא זהה לשם המציע
 

יום לאחר המועד האחרון והסופי להגשת ההצעות במכרז, דהיינו עד  90הערבות תעמוד בתוקף  12.2
והמועצה תהא רשאית לדרוש מן המציעים להאריך את תוקף הערבות  18/02/2021ליום 

הזוכה. -ש עד לחתימת הסכם התקשרות עם המציעלתקופה או לתקופות נוספות ככל שיידר
מציע שלא יאריך את הערבות בהתאם לדרישת המועצה, הצעתו לא תשתתף עוד בהמשך הליכי 

 .המכרז, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי המועצה בגין ובקשר לכך
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המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה  12.3
תיו, וכן פי התחייבויו-מציע, כי הצעתו זכתה במכרז, אך הוא לא ביצע את כל המוטל עליו עלל

ימים מיום שנדרש  7במקרה בו נדרש המציע להאריך את תקופת הערבות והוא לא עשה כן תוך 
לכך או באופן שתוקף הערבות יוארך לא פחות מחמישה ימים לפני תום תוקפה של הערבות 

 .קדםהמקורית, לפי המו
 

מציעים שלא נבחרו להיכלל במאגר ו/או נבחרו להיכלל במאגר אך לא נקשרו עמם בהסכם, ל 12.4
 .תוחזר הערבות שמסרו, לאחר חתימת הסכמים עם המפעילים

 
ערבות המכרז תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר, ותחולט כפיצוי קבוע  12.5

פי הצעתו, -לא יעמוד בכל התחייבויותיו על ומוסכם מראש, במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או
ה הבלעדי של המועצה, וזאת בלי לגרוע מכל סעד או פי שיקול דעת-הכול על, מכל סיבה שהיא

 -, תשל"א (תרופות בשל הפרת חוזה)י דין ולרבות חוק החוזים פ-זכות הנתונים למועצה על
1970. 

 
 .המשפטיים בעניינו םלסיום ההליכי מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה, תעוכב ערבותו עד 12.6

 
מציע שייכלל במאגר המפעילים ושהמועצה תתקשר עמו בהסכם, יעמיד ערבות ביצוע בנקאית  12.7

 10%בשיעור של אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת המועצה, להבטחת מילוי התחייבויותיו, 
וסח המצורף כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, בנ מהיקף ההתקשרות,

חודשים. ערבות הביצוע תוארך  15ובתוקף למשך  (להלן: "ערבות הביצוע"( 1' ג מסמךלהסכם ב
יום לאחר מועד  90עם לפעם, כך שבכל מקרה ערבות הביצוע תהא בתוקף עד ידי הזוכה מפ-על

סיום ההתקשרות, והעמדת ערבות ביצוע בהתאם לתנאי המועצה תהווה תנאי להמשך ביצוע 
 .ם המגיעים ו/או שיגיעו למפעילהתשלומי

 היקף ההתקשרות יקבע לפי סכום התקורה המוצעת ע"י המפעיל. 

 
 :ביטוחים 13

הסכם,  פי כל דין או-מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה ו/או על 13.1
י דרישות המכרז, בהיקף שלא יהיה פ-מתחייב המציע הזוכה להחזיק ביטוחים בתוקף על

מהמפורט באישור עריכת הביטוחים המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  מצומצם
 ".ובהתאם לדרישות ולתנאי משרד החינוך בתכנית "ניצנים 2'ג מסמךב
 

על מציע שהצעתו תוכרז כזוכה להמציא למועצה אישור על עריכת ביטוחים חתום ע"י חברת  13.2
ספק ,מובהר בזאת, כי אין צורך  ימים מיום קבלת הודעת הזכייה. למען הסר 7הביטוח תוך 

 .להחתים את חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים במועד הגשת ההצעה

 
 

 שאלות, הבהרות, שינויים, הסתייגויות 14

שאלות סתירה בין מסמכי המכרז, ו/או מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו/או  המציעמצא  14.1
: במייל "לית המועצהמנכל 15:00בשעה  13/11/2020טכניות, יפנה אותן עד ליום 

ara.muni.il-ruwayday@arara חובה על הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן ולקבל .
 אישור במייל חוזר על כך. 

 
שעות לפני המועד האחרון להגשת   48-, עד לרוכשי המכרזהמועצה תעביר תשובות בכתב לכל  14.2

על המציעים להדפיס , בדואר אלקטרוני או באמצעות הפקס, לפי שיקול דעת המועצה. עותהצ
יו, לחתום על גביו ולצרפו למסמכי המכרז כחלק בלתי נפרד. כמסמאת המענה לשאלות, על כל 

איחור בקבלת תשובות או אי קבלתן, לא יזכו את המציע בהארכת מועד להגשת הצעתו ודין 
 .צעה אחרת לכל דבר וענייןהצעתו יהיה כדין כל ה

 
מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו  את המועצה.רק תשובות / הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו  14.3

 הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי המועצה או מי מטעמה, אלא אם ניתנו בכתב. 

mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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, יהיה מנוע לעיל לנדרשמשתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם  14.4

 לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות וכיוצ"ב. 
 

י המועד האחרון שעות לפנ 24 -מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, ולא יאוחר מ 14.5
להגשת ההצעות, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח 

סמכי המכרז, באופן המפורט לעיל, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או לרוכשי מ
הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. באחריותו 
הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות המועצה בקשר לשינוי תנאי המכרז, אשר יפורסמו 

ם לפרטי המציע, כפי שנרשמו בעת רכישת חוברת המכרז באמצעות דוא"ל או בפקס בהתא
. המציע ו/או הזוכה (פרסומים מהותיים יפורסמו גם באתר הבית של המועצה ו/או בעיתונות)

מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה בדבר שינוי בתנאי 
 .מתנאי המכרז

 
ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי  כל מקרה של סתירה בין האמור במסמכיב 14.6

בכל מקרה של סתירה באמור במסמכי ההבהרות, יגבר מסמך ההבהרות האחרון  .ההבהרות
 .שפורסם

 
בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל  14.7

 :מועצה ע"פ שיקול דעתה הבלעדיהסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית ה
 

 .לפסול את מסמכי המכרז 14.7.1
 .לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן 14.7.2
 .לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד 14.7.3

לדרוש מן המציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה בתיקון כדי לשנות את  14.7.4
 .מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה

 
בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של המועצה. ההחלטה  14.8

אם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות דלעיל, והמציע יסרב להסכים לכך, רשאית 
ם ידי המציע, א-המועצה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר הוגשה על

 .הזוכההצעתו הייתה אמורה להיות ההצעה 
 

 פתיחת ההצעות: 15

פתיחת הצעות המשתתפים במכרז תתקיים במשרדי המועצה במועד עליו תודיע המועצה  15.1
 .לרוכשי המכרז בכתב מראש

 
רוכשי המכרז שהגישו הצעה, כאמור לעיל, מוזמנים להיות נוכחים בישיבת פתיחת הצעות  15.2

 .שהוגשו במסגרת המכרז
 

 :ובחירת מאגר מפעילים בחינת ההצעות 16

 ים שיעמדו בכל תנאי הסף של המכרז, הצעתם תוערך בידי וועדת המכרזים ו/או מי מטעמה, מציע
 :בדיקת ההצעות תעשה בשני שלבים 16.1

. רק (נאי סףעמידה בת)בחינת עמידה בתנאים המקדימים להגשת הצעות  -שלב א'  16.1.1
די י-הצעות שתעמודנה בכל תנאי הסף הנדרשים המפורטים דלעיל תוערכנה על

 .צוות בדיקה שתסמיך וועדת המכרזיםזים או וועדת המכר
 

על כל מפעיל להגיש במסגרת הצעתו תכנית הפעלה מוצעת  -(איכות)שלב ב'  16.1.2
 מפורטת, אשר תנוקד בהתאם לאמות המידה המפורטות בטבלת הניקוד. 

 
בגין התקורה על כל מפעיל להגיש במסגרת הצעתו הצעת מחיר  -)מחיר( שלב ג' 16.1.3

בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן בטבלת הניקוד ו/או העמלה אשר תנוקד 
 .להלן 17.3בסעיף 
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סמך ידי צוות שיו-להלן פירוט אמות מידה להערכת תכנית ההפעלה ומשקולות שיבחנו ויוערכו על

 :בידי וועדת המכרזים
 

 ת:אמות מידה לניקוד ההצעו 16.2
 

 הערות משקל רכיב מס"ד
גובה הצעת המציע בקשר   .1

 לתקורה 
ייבדק על פי הצעת המציע  הפרמטר 50%

' למכרז. ההצעה הכספית דבמסמך 
ביותר תקבל את מלוא הנקודות  הגבוהה

בפרמטר זה, וכל יתר ההצעות יקבלו ציון 
 ביותר. הגבוההיחסי ביחס להצעה 

    
  50% ההצעה איכות  .2
התרשמות מניסיון המציע  

ת ובהפעלת קייטנות, תוכני
, מסגרות העשרה, חוגים

 מסגרות לימודיותחינוכיות 

הפרמטר ייבדק על פי המלצות / אישורים  
שיצרף המציע. המועצה רשאית לפי 
שיקול דעתה לפנות לגופים איתם עבד 

 המציע ולקבל חוות דעת על המציע.
  100% סה"כ

 
 

 מיטבית כהצעה לדרג מניעה אין שלמים. מובהר, כי בשיעורים יעשה המציעים הצעות ניקוד 16.3

 באחד זהה ניקוד יקבלו כאמור מציעים שמספר ייתכן וכי אחת מהצעה יותר) ניקוד מקסימאלי(
 הכללי.  בניקוד או/ו ממרכיבי המשנה יותר או

 
ואשר נבחר המפעיל שזכה אודות  הודעה גני הילדים/הספר בתי להנהלותהמועצה תמסור  16.4

  .להפעיל את הצהרונים בבתי ספר וגני הילדים
 

 נבחרש מפעיל לכל , תקצהגני הילדים/הספר בתי של וסדיותהמ ההנהלות עם המועצה, בתיאום 16.5
 וההנהלה הצהרון, הפעלת לצורךבגן הילדים / ספר בבית שטח השירות כאמור את לספק

 ואת המבנים את השירות את לספק למפעיל שייבחר תגדיר הספר מבתי אחד כל של המוסדית
 תחילת ממועד החל ספר, וזאתבית ה בשטח הצהרון לטובת ידו-על לשימוש המותרים המתקנים

 שנבחר מפעיל לכל שימוש שתוקנה רשות בזאת, כי ספק, מובהר ההתקשרות. למען הסר תקופת
 מפעיל לכל שתוקנה בלבד, רשות-בר של במעמד שימוש רשות השירות, כאמור, הינה את לספק
 שלישי דלצ ,חלקה וה אלהעבירה, כול רשאי יהא לא בלבד, והוא עמו תקופת ההתקשרות למשך

 כלשהו. 
 

 או כלשהו ספר בבית השירות את לספק שנבחר מפעיל עם התקשרות ערךית לא שבו במקרה 16.6
 רשאית, לאחר המועצה שהיא, תהא סיבה כדין, מכל תבוטל או הפועל אל לא תצא התקשרותה

 במאגר הכלולים אחרים למפעילים ספר, לפנות בית של ההנהלה המוסדית עם התייעצות
 .המכרז לתנאי בהתאם השירות את לספק למפעיל ולהציע, דעתה שיקול ילפ, המפעילים

 
שומרת לעצמה את זכות ההחלטה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק  מועצהה 16.7

החלטתה בכל שלב במהלך שנת הפעילות של הצהרונים להפסיק את ההתקשרות עם המפעיל 
אחד או יותר, והמועצה רשאית  ימים מראש מבית ספר/גן ילדים 30הזוכה בהתראה של 

 להעביר את ההפעלה של מסגרת זו אל מפעיל אחר כבחירתה ובהתאם לצרכיה.  

 

 :עיון במסמכים -המכרזים ועדת החלטות 17

 
 ועדת או/ו המכרזים ועדת עבודת ושל המכרז מסמכי של העתקה או/ו עיון בזאת, כי יודגש 17.1

 תלהורא העיון, בכפוף שיותר ככל - כרזלמ בהתייחס אחר מסמך וכל הזוכה ההצעה ,שלה משנה
 בכך. הכרוכה העלות לכיסוי תמורת תשלום ייעשה דין,  כל
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עיון  – שונים במסמכים לעיין המבקש במכרז שהשתתף למציע תאפשר המכרזים ועדת 17.2
המקומיות )א(,  המועצות בצו הרביעית לתוספת ט(22) בסעיף לקבוע בהתאם ובכפוף במסמכים

 .הפסוקה להלכה , ובהתאם1998-המידע, התשנ"ח לחוק חופש אם, בהת1958-התשי"ח
 

מקצועיים )להלן:  סודות או/ו מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים הסבור, כי מציע 17.3
  :אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין "חלקים סודיים"( שלדעתו

 
 .הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין 17.3.1
 .משמעי-וחד ברור באופן שבהצעתו הסודיים החלקים את יסמן 17.3.2
 .פיזית הפרדה ההצעה מכלל אלה חלקים יפריד האפשר במידת 17.3.3

 
 לעיון כולה ההצעה למסירת שמסכים כמי יראוהו ,כסודיים בהצעתו חלקים סימן שלא מציע

 .מציעים אחרים
 

 גם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון 17.4
 אלה בחלקים העיון זכות על מראש מוותר שהמציע ומכאן , האחרים המציעים של בהצעותיהם

 .האחרים המציעים הצעות של
 

המכרזים, אשר  ועדת של הינו המציעים של העיון זכות היקף בדבר הדעת שיקול יודגש, כי 17.5
 מנהלית רשות המחייבות המידה הכללי, ולאמות לדין המכרזים,  לדיני זה בהתאם בנושא תפעל
 .מכרז העיון במסמכי זכות היקף בדבר

 
 הגדירם שהמציע הגם המציע בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה 17.6

 פרק בתוך בפניה כך על להשיג לו למציע, ותאפשר התראה המכרזים ועדת כך על תיתן ,כסודיים
 .ערכאות בפני הוועדה החלטת על להשיג זמן פרק מתן לרבות, העניין את נסיבות ההולם זמן

 
 למציע מכרזים ועדת כך על המציע, תודיע של ההשגה את לדחות המכרזים ועדת החליטה 17.7

 .המבקש של לעיונו מסירת החומר בטרם
 

 המציעים של נוספות והתחייבויות הצהרות 18

 :כי, המועצה כלפי ומתחייב מצהיר המציע
 

 ידועים ומסמכיו המכרז טיפר והצהרה, כי כאישור כמוה במכרז והשתתפות הצעה הגשת 18.1
 ;ונהירים למציע

 
מקומיות  רשויות לתקצוב קורא בקול המופיעים והקריטריונים התנאים את ולמד עיין המציע 18.2

 ועל המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק הבהרות, שהינו מסמך תכנית "ניצנים", לרבות במסגרת
 המינימאלי והשכר םאד כוח מרכיב בעלות נשיאה בהתאם, לרבות הצעתו את המציע לכלכל

ספרי,  בית זה: מורים, מדריכים, רכז במסגרת "ניצנים" ובכלל העובדים של לשעת עבודה ברוטו
 .יישובי רכז יחסי במימון חלק

 
, הזנה, אדם כוח, אבטחה זה ובכלל הצהרון בהפעלת הכלולות ההוצאות כל את בחשבון לקח 18.3

 משרד של הדרכה שעות, מיוחדות ויותפעיל, קייטנות, ארוכים ימים, ביטוחים, העשרה חוגי
 .נוספות הדרכה ושעות החינוך

 
 עובדיו לכל ביחס למועצה להעביר המפעיל על, ההפעלה לתחילת וכתנאי הצהרון לפתיחת עובר 18.4

 עברייני של העסקה למניעת החוק להוראות בהתאם, להעסקתם מניעה אין כי, משטרה אישור
 .-2001א"התשס ,לקטינים שירות למתן המכוון במוסד מין

 
, המכרז מסמכי פי-על המועצה עם ההתקשרות תקופת כל ובמשך ההצעה הגשת ממועד החל 18.5

 אישור ללא, בעקיפין ובין במישרין בין, במציע שליטה העברת כל יאפשר ולא יבצע לא המפעיל
 .ומראש בכתב לכך המועצה
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 ,במלואם, המכרז מסמכי פי-על התחייבויותיו יתר כל את ויבצע( יבחר ם)בא השירות את יספק 18.6
 ,השקידה ובמירב, המקצוע כללי מיטב לפי, מעולה ברמה, ומיטבית מקצועית בצורה, במועדם

 כל את ולבצע השירות את לספק מתחייב המפעיל, זה כלל, ובוהנאמנות המסירות המאמצים
 על פדההק ותוך, דין כל הוראות מילוי על הקפדה תוך, המכרז מסמכי פי על התחייבויותיו יתר

 ספר בית של המוסדית ההנהלה והוראות הנחיות מילוי וכן, צהרונים בהפעלת הבטיחות כללי
 להוראותיו בהתאם ולפעול המועצה מטעם הרשותי הרכז להוראות לציית זה ובכלל ,והמועצה

 .להנחיותיו
 

 ההסכם על חתימה אי, המכרז ביטול 19

 
 מאלה אחד כל לעשות הזכות את לעצמה שומרת המועצה

 
מאגר  גיבוש בעת או/ו לאחר יתברר שבו במקרה חדש, לרבות מכרז לפרסם או המכרז את לבטל 19.1

שבו  הספר. במקרה בתי לכל השירות את לספק כדי בו הנכללים במפעילים די אין המפעילים, כי
שבו  אופן באותו תפורסם מכרז ביטול על מפעילים, הודעה מאגר בחירת לפני המכרז יבוטל

 .הצעות להגשת האחרון למועד עד הצעות הגישו אשר המציעים לכל ותישלחפורסם המכרז, 
 

 .שהיא הצעה אף לקבל לא 19.2
 

 :הבאים במקרים השירות את לספק שנבחר מפעיל של בחירתו את לבטל 19.3
הנאה  טובת או שוחד, מענק, דורון הציע או/ו נתן מטעמו מי או מפעיל התברר, כי 19.3.1

 .המכרז עם כלשהי בקשר
 

לא  שהמפעיל או נכונה אינה במכרז שניתנה המפעיל של כלשהי ההצהר התברר, כי 19.3.2
בחירתו  על המועצה, להשפיע בה, לדעת היה מהותית, אשר עובדה גילה למועצה

 .השירות אספקת
 

 תנאי מהווה שקיומן המכרז במסמכי הקבועות ההוראות לפי פעל לא המפעיל 19.3.3
 או ידיו על ירותהש למתן או/ו עימו ההפעלה הסכם על המועצה מוקדם לחתימת

 או הצעתו את לקיים מסוגל אינו שנתגלה, כי או הצעתו את בו ומבקש לבטל שחזר
 .הפעלה יסודית בהסכם שהפר התחייבות

 
מוקדם  תנאי מהווה שקיומן המכרז במסמכי הקבועות הוראות לפי פעל לא המפעיל 19.3.4

בו  זרשח ידו, או-על השירות למתן או/ו עימו ההפעלה הסכם על לחתימת המועצה
 הצעתו, או את לקיים מסוגל אינו הוא כי שנתגלה, או את הצעתו לבטל ומבקש

 .יסודית בהסכם ההפעלה שהפר התחייבות
 

למתן  שנבחרו המפעילים או/ו המציעים את תזכה לא המועצה של כאמור פעולה כל 19.3.5
 .כלשהו כספי החזר או פיצוי, שיפוי ישירות בכל

 
 הודעות ונציגות  20

המכרז, על המציע להודיע למועצה את כתובתו לצורך מסירת הודעות בכל  בעת רכישת מסמכי 20.1
הקשור במכרז זה, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני 
של האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור במכרז זה. בכל הקשור במכרז זה תעמוד המועצה בקשר 

לעיל, או עם אדם אחר עליו יודיע המציע בכתב בציון כל עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור 
  .הפרטים הנזכרים שם

 
 22.1כל הודעה שתשלח על ידי המועצה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בסעיף  20.2

שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד  72חשב כאילו נתקבלה על ידי המציע כעבור , תילעיל
ה/דואר אלקטרוני למספר/כתובת דוא"ל שנמסרו על ידי הדואר. הודעה שתשלח בפקסימילי

חשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר יעיל, תל 22.1 המציע, כאמור בסעיף
 .שידורה, שניתן עליו אישור טלפוני/אישור בדוא"ל חוזר
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 בכבוד רב, 

  
 עו"ד מודר יונס 

 ראש המועצה  
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 1מסמך ב' 
 נוסח ערבות להשתתפות במכרז

 

   לכבוד

 מועצה מקומית ערערה

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

)להלן: ח.פ. / ת.ז. _______________ כתובת: ____________________________ לפי בקשת  .1
 אלף שלושים אלף :)במילים₪  30,000( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "הנערב"

הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, )להלן: "סכום הערבות"( בתוספת הפרשי ₪(, 
להפעלת צהרונים  27/2020 מספר)מסגרת(  פומבי מכרזבו השתתפותעם שתדרשו מאת הנערב בקשר 

 .עארה ובערערהב ב'-בגני הילדים ובבתי ספר יסודיים א'
 

לשכה סכום  הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי ה .2
 המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( בתנאי ההצמדה שלהלן:

 

 .15/10/2020שהתפרסם בתאריך  2020 ספטמברין ערבות זו יהא מדד חודש " לעניהמדד היסודי" .א

" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות המדד החדש" .ב
 זו.

 
 ושבו כדלקמן:הפרשי ההצמדה לעניין ערבות יח

כפלת מסכום השווה לבאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה 
 .ייסודהמחולק במדד החילוט בסכום החדש למדד היסודי מדד ההפרש בין ה

נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות מדד היסודי מ יהיה נמוךאם המדד החדש 
 .צמדהללא כל הפרשי ה

 

ימי עסקים, מקבלת דרישתכם  7סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, תוך  .3
הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם 

סכום כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם מבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את 
 הערבות מאת הנערב.

 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י  3התשלום, כאמור בסעיף  .4
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול 

 דעתכם הבלעדי.
 

ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת, ד, )כולל( בלב 24/09/2020ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב בסניף תודיעו לנו על הארכתה. אלא אם כן 

 לא יאוחר מהתאריך הנ"ל., __________ כתובת ________ 
 

 .להסבהאו ערבות זו אינה ניתנת להעברה  .6
 
      

 בכבוד רב,
 ____ בנק
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 2 'ב מסמך
 ף מידע על המציעד

 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית ערערה 

 
 :27/2020להלן פרטי המציע במכרז פומבי מס' .א
 

 מענה המציע )חובה( נושא ד"מס

  שם המציע: .1

  ע.מ. / ח.פ./ ע.ר.: .2

  כתובת:  .3

  טלפון קווי : .4

  פקס: .5

  שם איש הקשר*: .6

  טלפון איש הקשר: .7

ש כתובת דוא"ל של אי .8

 הקשר:

 

  שנת יסוד: .9

 שנות ותק בתחום שנות ותק בתאגיד שם בעלי המניות: .10

   

   

   

 שנות ותק בתחום שנות ותק בתאגיד שם שמות מנהלים בכירים: .11

   

   

   

תיאור הפעילות של  .12

 המציע:

 

מספר שנות עבודה במגזר  .13

 המוניציפאלי /ציבורי

 

"כ העובדים השכירים סה .14

 אצל המציע

 

מס' שנות וותק של המציע  .15

 -בתחום נשוא המכרז

, מסגרות הפעלת צהרונים

 חינוכיות או לימודיות

 

שמות אנשי המפתח אצל  .16

 המציע ותפקידם:

 שנות ותק  תפקיד שם
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 מענה המציע )חובה( נושא ד"מס

   

   

   

 
 
 
 :9201-7201פירוט העבודות שבוצעו ע"י המציע בשנים  .ב

 הנני מצהיר
 
 

 תקופה
 ת. התחלה

 ת. סיום

בי"ס או גנ"י 
רשות/גוף 

 ציבורי
 

מספר  תיאור הפרויקט
 תלמידים

מספר 
אנשי צוות 

 שהועסקו

תיאור 
תפקידי 

אנשי הצוות 
שהועסקו 

לצורך 
הפעלת 

 המסגרת

איש קשר 
ופרטי 

 התקשרות

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

       

       

       

       

 
 

  

 
_______________ 

  
_____________________ 

 ציעחתימת המ  תאריך
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 3מסמך ב' 
 אישור מורשי חתימה

 יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / עמותה / שותפות רשומה 
 

 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 30026ערערה 

 
 א.ג.נ., 

 
 אישור מורשי חתימההנדון: 


 הפרטים מאשרהמציע"( "  -עו"ד של __________________   ח.פ./ ע.ר. ___________    )להלן  אני

 :המציע הגוף לגבי הבאים
 

מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 _גב' / מר  _________________ ת.ז. ___________________
 

 המסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז, הינה חתימתו הצעת המציע למכרז והחתימה על גבי  .2
 מחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.ה
 

 המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו מסמכי להלן דוגמה/אות של החתימה .3
 :המכרז


___________________________ 

 
___________________________

 

שמות המנהלים של התאגיד: _________________________________________ .4



התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו  .5
ציע.וביצוע העבודות / השירותים נשוא מכרז זה, הן במסגרת סמכויותיו התאגיד המ

 
להרשאות  אסמכתאות או/ו החברה תקנון או/ו המניות בעלי אסיפת של פרוטוקול לצרף הנני

 .האמור באישורי וליתר החברה של הפעילות לתחומי וכן החברה מטעם במכרז ההצעה על החתומים
 


 ____________________ ________________________ 

 שם עוה"ד, מס' רשיון,  תאריך 
 חתימה וחותמת                                                                                            
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 4מסמך ב' 
 נוסח תצהיר שכר מינימום ועובדים זרים

 תצהיר
 בתצהיר זה : 

 
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.   "תושב ישראל":

 )להלן:"חוק החברות"(. 1999 –ק החברות התשנ"ט לחו 268כמשמעו בסעיף   :   "בעל שליטה"
 כמשמעותו בחוק החברות.   "נושא משרה":
 כמשמעו בחוק החברות.   "בעל עניין"   :

חשבונות,  ניהול ציבוריים )אכיפת גופים עסקאות לחוק ב)א(2כמשמעותה בסעיף  "בעל זיקה":
 1976 -ו"התשל , כדין( זרים עובדים והעסקת מינימום מס, שכר חובות תשלום

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח     "שליטה"      :
 . 1987חוק שכר מינימום, התשמ"ז    "חוק שכר מינימום":
חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א   "חוק עובדים זרים": 

)אבטחת תנאים הוגנים(  . חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין1991
 .1991התשנ"א 

 

אני הח"מ ___________ נושא ת.ז. _____________ , נושא במשרת __________ במציע במכרז 
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי , 'ב-צהרונים בגני הילדים ובבתי ספר יסודיים א'להפעלת 

 מצהיר בזאת כדלקמן :אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 
 
להלן: ( המועצה  עם להתקשר המבקש הגוף שהוא _________________ בשם זה תצהיר נותן הנני .1

 "(.וףהג"
 

 משבצת הנכונה:ב Xלמילוי ולסימון  .2
 

 העסקה זרים )איסור עובדים חוק לפי בעבירה חלוט דין בפסק הורשעולא  אליו זיקה ובעל הגוף 
 .1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-ים(, התשנ"אהוגנ תנאים והבטחת כדין שלא

 
 חוק לפי בלבד עבירות בשתי או אחת בעבירה חלוט דין בפסק הורשע אליו זיקה בעל או הגוף 

 או חוק 1991 -הוגנים(, התשנ"א תנאים והבטחת כדין שלא העסקה זרים )איסור עובדים עסקאות
 .1987 -התשמ"ז ,מינימום שכר

 
 ביותר חלוט דין בפסק הורשעו זיקה בעל או שהגוף במשבצת הנכונה: במקרה Xסימון למילוי ול .3

 א"הוגנים(, התשנ תנאים והבטחת כדין שלא העסקה זרים )איסור עובדים חוק לפי עבירות משתי
 :1987 -ז"שכר מינימום, התשמ חוק או -1991

 
 מועד להלן: "( בחוק כהגדרתו ההתקשרות למועד שקדמה בשנה הייתה לא האחרונה ההרשעה

 ההתקשרות"(.
 

 ההתקשרות. למועד שקדמה בשנה הייתה האחרונה הרשעה 
 

 31  יום אחרי שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק כהרשעה הרשעה החוק, הוגדרה לצורכי כי לי ידוע .4
 .2002 באוקטובר 

 
 .שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת זה .5

 

 ________________ _____________________ 
 המצהיר תאריך 

 אישור
 

אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר ____________ 
את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לומר נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו 

 .בפני אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליהלעונשים הקבועים בחוק, 
 

                                                                                          ____________ 
 ורך דיןע                                                                                                 
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 5 'ב סמךמ
 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

 
החוזה,  תקופת בכל לקיים מתחייב הנדרשים, הריני השירותים את לספק זה במסגרת מכרזככל שאבחר 

העבודה  חוקי בכל האמור זה, את חוזה לפי השירותים את לספק מנת ועל ידי על לגבי העובדים שיועסקו
החלים  הקיבוציים ההסכמים הוראות בתוקף, בכל שיהיו העתידיים חוקי העבודה לובכ להלן המפורטים

על  שהוצאו ההרחבה צווי לרבות יתוקנו או/שייחתמו ו ההסכמים העתידיים, ככל ובכל כמעסיק המציע על
  .אלה הסכמים פי
 

 1945 (הודעה( יד משלוח ומחלות תאונות פקודת
 1946 בעבודה הבטיחות פקודת

 1951 לים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"אחוק חיי
 1951 חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 1950 חוק חופשה שנתית תשי"א

 1953 חוק החניכות, תשי"ג

 1953 חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 1954 חוק עבודת נשים, תשי"ד

 1954 ד"העבודה, תשי על הפיקוח ארגון חוק

 1965 כ"וחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תש

 1958 חוק הגנת השכר, תשי"ח
 1959 חוק שירות התעסוקה, תש"יט

 1963 חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג
 1967 ז"חירום, תשכ בשעת עבודה שירות חוק

 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה )כולל חוק בריאות ממלכתי(
 1957 חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 1976 של"וחוק דמי מחלה, ת

 1987 חוק שכר מינימום, תשמ"ז
 1988 חוק שוויון הזדמנויות, תשמ"ח

 1991 א"כדין(, תשנ שלא זרים )העסקה עובדים חוק
 1996 ואדם, תשנ" כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק

 1997 התקין(, תשנ"ז במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות עובדים )חשיפת על הגנה א לחוק5סעיף 
 1998 מוגבלות, תשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון חוק' ד פרק

 1998 מינית, תשנ"ח הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף
 2000 גנטי, תשס"א   מידע לחוק 29 סעיף

 2001 חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ התפטרות
 2002 תשס"ב עבודה(,  תנאיד )לעוב הודעה חוק
 2006 חירום, תשס"ו שעתב עובדים על הגנה חוק

 2001 חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים
 
 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור רו"ח / עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

 
 

 
 

  

 מה וחותמת חתי שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 6 'ב מסמך
  מין עברייני של העסקה למניעת חוק תצהיר לעניין

 2001 - א"במוסדות מסויימים, התשס
 

 
 
 
 ________________כ  המשמש ____________ ז"הח"מ _____________________ ת אני .1

כי  מצהיר בזאת )להלן: "המציע"( 16/2017במכרז  ________________, המציעה______בחברת
חלוט  דין בפסק הורשעו אשר ייספקו את השירות למוסדות השונים, לא מעובדיו מי או/ו המציע

ור , כאמ352סעיף  למעט 1977 ז"העונשין, תשל בחוק 'י ה' לפרק סימן או כל  עבירה לפי מין בעבירת
 .2001 –א "התשס במוסדות מסויימים, מין עברייני של העסקה למניעת בחוק

 
 .זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו .2
 
 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .3
 

   
נ   
   
  

 ________________ 
 המצהיר חתימת 

 

 

 
 אישור

 
אני הח"מ עו"ד ______________ , בכתובת___________, מאשר בזאת כי ביום _____ התייצב/ו 

שהסברתי  ולאחרהמוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני,  בפניי ________________
 .בפניי עליה דלעיל וחתם/מו ההצהרה נכונות את ההצהרה, אישר/ו תוכן את

 
 

 ________________ 
 חתימת עו"ד  
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 7מסמך ב'
 המלצה וחוות דעת

 2017-2019ההמלצות נדרשות לשנים 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית ערערה

 
 

 המלצה וחוות דעתהנדון: 
 
 

 ______________________שם הגוף הממליץ: _____
 

המציע כי  , אנו מאשרים(המציע -)להלן לבקשת _________________, ח.פ./ת.ז. _______________

 _________________________________________________ סיפק עבורנו את השירותים הבאים

__________________________________________________________________________ 

 , מועד סיום השירות: ________________________________מועד תחילת השירות:  .1

 ₪, __ ____________שירותההיקף כספי של  .2

 

 : בכלליותהשירות שניתן ע"י המציע  לחוות דעתנו ע .3

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 .חוות דעתנו על איכות השירות שניתן ע"י המציע .4

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  .השירותים חוות דעתנו על עמידת המציע בלוחות הזמנים לביצוע .5

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 שם מלא של הממליץ :____________ תפקיד:____________ טל' ישיר:_________

 
 

 חתימה: ______________    תאריך: ______________
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 8מסמך ב' 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 
 

 לכבוד
 ערערהמועצה מקומית 

      
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה הנדון:  

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  ערערההנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית  .1
 

 הקובע כדלקמן: 1950לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א  . )א(א103סעיף  .1.1 
או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה  "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו,  

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -ין זה, "קרוב" ילעסקה עם המועצה; לענ

 
של נבחרי הציבור ברשויות  של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים (א)12כלל  .1.2 

 המקומיות הקובע: 
ה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית לעניין זה, "חבר מועצה"  "חבר המועצה לא יהי  

ראה הגדרות "בעל )חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -
 ."(()(ב1)2 -ו (ב()1)1שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 
 " קובע כילצו המועצות המקומיות )א(  142סעיף  .1.3 

או  וכנוס, זוגו בן ידי על ולא בעצמו לא, בעקיפין ולא במישרין לא, מועצה לעובד יהיה "לא                
 בשמה,". או למענה, המועצה עם שנעשה עסק או חוזה בכל הנאה טובת או חלק כל, שותפו

   
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .2.1
 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  .2.2
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 אחראי בו.
 
 וג, שותף או סוכן העובד ברשות.ז-אין לי בן .2.3

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  .3

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
 
המועצות  צול (3. )ב()א103כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3, לפיהן מועצת המועצה ברוב של המקומיות )א(
 בלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. א )א( לצו המועצות המקומיות 103התקשרות לפי סעיף 

 
 

  :________________מציעחתימת ה            __________________ המציעשם 
 

 
 אישור

 
אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר ____________ 
נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי 

 חתם בפני על תצהירו זה .לעונשים הקבועים בחוק, 
  _____________________ 

 עורך דין   
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 9 'ב מסמך
  אישור רואה חשבון

                  למכרז עדכני מתאריך חשבון רואי משרד של לוגו מכתב על יודפס
 
 

: להלן)  _____________/ת.ז.  פ.ח ___________ ת/עוסק מורשה.חברת/עמות לבקשת
 :/ העמותה/העוסק המורשה החברה של החשבון וכרואי "(העמותה/ עוסק מורשה /החברה"

 
  _______________משנת ם/עמותתכם/עסקיכםחברתכ של החשבון כרואי משמשים הננו .1
 
, 31/12/2019ם ליו עסקיכםם/עמותתכם/חברתכ של סקורים/המבוקרים הכספיים חות"הדו .2

 .משרדנו ידי-על נסקרו /בוקרו 1731/12/20, 1831/12/20
 

 -לחילופין
 

 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019ליום  חברתכם של סקורים/המבוקרים הכספיים חות"הדו
 .אחרים חשבון ידי רואי-על בוקרו

 
 

 בשנות מסגרות חינוכיות, לימודיות  צהרונים , בהפעלת החברה של הכספי המחזור נתוני את ביקרנו
 . 17,2018,201920 הכספים

 
 

 .ביקורתנו על בהתבסס זו הצהרה על דעה לחוות היא אחריותנו
 

 לתכנן מאתנו נדרש אלה תקנים פי על. בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
. מהותית מוטעית הצגה בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את

 שביקורתנו סבורים נו. אשבהצהרה ובמידע בסכומים התומכות ראיות של בדיקה כוללת ביקורתה
 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת

  
 החברה פעילות היקף את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפת החברה הצהרת, לדעתנו

 .בלבד זיהוי לצרכי ידינו על מסומנת והיא, אמורכ
 

 העשרה וחוגי ם, קייטנות, מסגרות חינוכיות, לימודיות צהרוני מהפעלת המפעיל של הכספי המחזור .3
 .לשנה ממוצעב  ₪ ___________________ סך על עמד 2019 -ו 2017,2018 בשנים

 
 בברכה, 

 
 ___________________ 

 רואה חשבון 
       מ.ר.     
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 10 'ב מסמך
 רשימת צהרונים בגני הילדים ובבתי הספר בעארה ובערערה

 
מס'  שכבה מוס"ח מס"ד

 תלמידים
מס' 

תלמידים 
 חנ"מ

מס' 
 כיתות

 הערות

  3  72 שכבה א' בית ספר טאהא חוסין  .1

  3  89 שכבה ב'

  2  43 שכבה א' בית ספר אלסלאם  .2

  3  68 שכבה ב'

  4  120 שכבה א' בית ספר אלדהראת  .3

  4  142 שכבה ב'

  1  20 שכבה א' בית ספר אלנהדה  .4

  1  29 שכבה ב'

  1  25 שכבה א' בית ספר אלהלאל  .5

  1  26 שכבה ב'

  2  59 שכבה א' בית ספר עארה ב'  .6

  2  58 שכבה ב'

  19  500 גן גני ילדים טרום חובה  .7

  12  323 גן גני ילדים חובה  .8

  4  36 גן גני ילדים חנ"מ  .9

  62  1,610  סה"כ

 
 ישינויים )כלפ בהם ויחולו שיכול בלבד משוערים מספרים הינם התלמידים נתוני למציעים, כי ידוע

 מסוים נרשמים למספר התחייבות להוות מקרה, כדי בכל, ,דלעיל בנתונים אין או מטה(, וכי מעלה

 .בצהרונים כיתות לפתיחת מספר או לצהרונים

 

 

 
_______________ 

  
_____________________ 

 חתימת המציע  תאריך



27/2020מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית   
'ב-הפעלת צהרונים בגני הילדים ובבתי ספר יסודיים א'למכרז מסגרת   

 
 

נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                      
                                   

 59מתוך  30עמוד  
 

                                    

 

 11ב'  מסמך
 המכרז חוברת בסוף מופיע הבהרה ותשובות שאלות + ניצנים קורא קול
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 'ג מסמך

 הסכם
 

 שנערך ונחתם ב __________________ ביום _____________

 

 500206370המועצה המקומית עארה ערערה, ח.פ. 

 מודר יונסע"י ראש המועצה, 

 אחמד קאסם ג'באריןצה, גזבר המע

 04-6352595, פקס: 077-3624300טלפון: 

 ("המועצה" / "המזמין" –)להלן 

 מצד אחד

 לבין

 השם ___________________ ת.ז. / ח.פ. ________________

 הכתובת _________________________________________

 טלפון: __________________; פקס:___________________

 "ל: ____________________________דוא

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו:

 ______ ת.ז. ________________. ________1 

 ________ ת.ז. ________________. ______2 

 ("המפעיל" –)להלן 

 מצד שני

( להזמנת הצעות המכרז"" –)להלן  27/2020ס' פרסמה מכרז פומבי מ והמועצה הואיל
 -בבתי ספר יסודיים בעארה ובערערה )להלן וקייטנות הרוניםצ לבחירת מפעיל

(; והמפעיל הגיש הצעתו למכרז, וועדת המכרזים אישרה את הצעתו של "השירותים"
  הזוכה להפעיל הצהרונים .המפעיל כהצעה 

  

והמפעיל מתחייב לפעול בכל הנוגע לאספקת השירותים על פי הסכם זה, בתמורה  והואיל
 עים בו; ובמועדים הקבו

 
 ן:כדלקמ הצדדים בין והוסכם ותנהר, ההוצה לפיכך

 כללי .1

 .זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו לחוזה המבוא .א

 .ההסכם לפרשנות ישמשו ולא בלבד הנוחות לשם נועדו לסעיפים והחלוקה ההסכם כותרות .ב
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בין שהם מצורפים לו ובין , מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה שלהלןוהנספחים  מכיםכל המס .ג
 ם":סכ"הה אווזה" ח"ה ריחד לשם הקיצו וייקראו כול א,של

 הגדרות ופרשנות .2

חוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן הפירוש או המשמעות המפורטים 
 :אחרת אלא אם כן מחייב הקשר הדבריםן, דלהל בטור השמאלי

רשי החתימה מטעמה, ראש המועצה וגזבר מועצה מקומית ערערה באמצעות מו –"המועצה"

 המועצה.

 'ב-להפעלת צהרונים בגני הילדים ובבתי ספר יסודיים א' 27/2020מס'  מכרז פומבי –"המכרז" 

 . והפעלת קייטנות קיץ לפי בקשת והזמנת המועצה

 –"המנהל"
 הצהרון כרכז לשמש המכרז בשלב ה/הוצג אשר ,המפעיל מטעם גורם או רכז

 כפוף יהיה המנהלעיל. המפ מטעם הפרויקט כמנהל ל ו/אוהמפעי מטעם
 י(.הרשות כז)ר למפקח

 יו ומסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד ממנו. מסמךפירושו, חוזה / הסכם זה ו – "החוזה"

מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה המרכזית  – "מדד"

הידוע ביום  2020פטמבר סלסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו מדד 

15/10/2020 . 

 לחוזה. 18פירושו, שכר הטרחה כמפורט בסעיף  –"התמורה" 

 –"השירותים" 
 ה(;צהרונים וחוגי העשר)ה של מסגרות חינוכיות משלימות  והפעלה ניהול

"המבצע"/ 

 –"המפעיל"
על מורשיו המוסמכים ולרבות כל מי שפוו, שלוחין, עובדיל, לרבות  נציגי המפעי

 ם;מטעמו בביצוע השרותי בשמו או

ם, כולם או חלק, עארה וערערהבבתי ספר יסודיים ב  משלימות מסגרת הצהרונים
ימים בשבוע עבור חינוך עגיל ומיוחד,  5, במשך 1ק בפרא'  מסמךכמפורט ב

ה, קייטנות בחופשות ובימי שביתת/מלאווכן הפעלת מסגרות חינוכיות 
 ו.אלי הסכם זה ובקשר המפעיל לבצע לצורך וביצוע כל יתר השירותים שעל

 

 הצהרות המפעיל .3

 המפעיל מצהיר בזאת כדלקמן:

ה או תביעו/ הבינם ואין ולא תהיה לו כל טענה , יוכמסמאת תנאי ההסכם ו קרא כי .א
 תנאי ההסכם כאמור. כנגד המועצה בגין

ן/ לצהרו הנוגעים הבטחה או מצג כל לו הוצג ולא המועצה מאת קיבל לא כי .ב
 בתי הספר או למספר הילדים שירשמו במבני השימוש לאפשרות או ייטנהק

או  עארה וערערהאשר יופעלו בת, קייטנום/הצהרוני קייטנות או למספרם/ לצהרוני
והוא מתקשר בהסכם זה תוך ל, לכל דבר וענין אחר הקשורים באמור לעי

צבם כפי במ הוא מכיר את שטחי בתי הספרא, הסתמכות בלעדית על בדיקותיו הו
את אופייה של המועצה ותושביה וערך את כל ההערכות והחישובים שמצא ם, שה

 אלה כל את ומצא הרלוונטי השוק פלח את והיכרותו ניסיונו סמך לנכון על
וכי אין לו ת, קייטנום/ לניהול והפעלת הצהרוני ולציפיותיו למטרותיו מתאימים

 ך.ולא תהיינה לו כל טענה בקשר לכ
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התעודות ם, הרישיונות וההיתרי למטעמו כ הפועליםו/או  ובידי בידיו ישכי  .ג
לצורך אספקת השירותים מושא הסכם זה והוא ן, וההכשרות הדרושים על פי כל די

מטעמו בקשר עם הפעלת  והפועלים מתחייב כי יקיים ויגרום לכך שהוא ועובדיו
שיונות ויתר ריהוהדרישות המפורטים בהם וכי כל  התנאים הצהרון יקיימו אחר כל

ויעמדו בתוקפם במשך כל תקופת ההתקשרות וכן ימציא  האישורים כאמור ימשיכו
 ר.מעת לעת, העתק מהרישיונות כאמו, או למפקח/למועצה ו

קייטנות וכי כל מי שיועסק מטעמו עבר ם/ עבר הכשרה מתאימה לניהול צהרוני כי .ד

 .ךלכ הכשרה מתאימה

 וח, כהציוד, האמצעים הכלכליים, שוריםהכי הידע,, עומדים לרשותו כל הניסיון .ה
ה, גבוה ברמה קייטנותם/ הצהרוני את להפעיל מנת על הדרוש האדם וכל דבר אחר

לרבות הוראות והנחיות משרד ם, מילוי כל התנאי על הקפדה ותוך רציף באופן
 ולרבותם" ניצנית "כולל קריטריונים לקבלת השתתפות במסגרת תכניך, החינו

 או נוהגו/ הוראה כל לרבותת, לע מעת בתוקף שיהיו כפית, יאוהבר משרד הוראות
קייטנות תוך קיום דווקני של כל ההוראות ים/ וכי יפעיל את הצהרונם, אחרי

 ר.נוהג מקובל כאמו המחייבות ושל כל

 המוגבלת לזכותו מעבר, הספר בתי בשטח זכויות כל לו תהיינה ולא לו אין כי .ו
 רשות כבר זה הסכם להוראות נות בהתאםקייטם/הצהרוני את ולנהל הפעילל

ובכל , המוגבלות של הפעלת צהרון ולתקופות למשך תקופת ההתקשרות בלבד
בהתאם להוראות חוק הגנת  אופן אין לו כל זכות של דייר מוגן בשטח בתי הספר

 .1972-ב( תשל"בנוסח משולר )הדיי

 אין וכיה, ז סכםבה להתקשרותו דין כל פי על הדרושות ההחלטות כל את קיבל הוא .ז
וכי בחתימתו על  זה לחתימתו על הסכםת, או הסכם או אחר  פי דין-לעה, ניעכל מ

פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים  על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו
 ן.על פי הסכם או על פי כל דים, שלישיים כלשה

 העזר חוקי ותלרב התקנות אוו/ החוקים כל אחר למלא בזאת מתחייב המפעיל .ח
המפעיל מתחייב להימנע מקיום . קייטנותם/הפעלת הצהרוני לענייןם, העירוניי

עקב ר, לדיירי הסביבה הסמוכה לבתי הספן, מטרדים בלתי סבירים בנסיבות העניי
 ר.בתי ספגני הילדים ובקייטנות והשימוש ב/הפעלת הצהרונים

 ההתקשרות .4

 לנהל ולהפעיל את מערך מוסרת למפעיל והמפעיל מקבל על עצמו המועצה .א
בתחומי היישוב בהתאם להוראות הסכם זה על כל ת, קייטנו לרבותם, הצהרוני

 ו.יכמסמ

ו/או ייטנות תתבצע בהתאם להוראות מחלקת החינוך ם/קהצהרוני פעילות כל .ב
 ה.שיוסמך לצורך כך ובתיאום עמ או מי מטעמהו/במועצה המתנ"ס 

באמצעות הרכז ר, וצוות בית הספ תוך שיתוף פעולה עם הנהלת יעבוד המפעיל .ג
 םצוות המדריכים יקיי. , הזנה והעשרהםתגבור תלמידיבנושא  לרבותי, הבית ספר

ו ועד הורי ילדי הצהרון ו/אספרי  רכז ביתר, ת בית הספ/ישיבות מסודרות עם מנהל
 ת.אחת לחודש לפחו

כך  או מי מטעמו שיוסמך לצורך/המפעיל יגיש למנהל מחלקת החינוך במועצה ו .ד
תקנון התנהגות ם, מחתימת החוזה ובטרם תפתח שנת הלימודייום  30ך בתו

 ר.או רכז בית הספ/הספר ו ת ביתל/בצהרון שתואם עם מנה

 כאשר הראשונהם, אסיפת הורים בכל שנת לימודי לקיים שתי במתחיי המפעיל .ה
 נוספת הורים אסיפת לקיום מועדם. הלימודי שנת של תתקיים בחודש הראשון

או מי מטעמו שיוסמך לצורך ו/החינוך במועצה  מחלקת מנהל עם בתאום יישקל
 ך.כ
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קייטנות ומתן ם/המלאה והמוחלטת לניהול הפעלת הצהרונית, הבלעדי האחריות .ו
בהפעלת  לרבות פרסום שירותי המפעילך, על כל הכרוך והנלווה לכ, השירותים
המגיעים  מיםהתשלו כל וגביית המשתתפים הילדים רישוםת, קייטנו/הצהרונים

 ה.בתיאום ובאישור המועצל, תחול על המפעיל, למפעי

חומרי עזר לימודי וכלל הציוד ד, אחראי על אספקת חוברות הלימו יהא המפעיל .ז
 ת.קייטנום/ להפעלת הצהרוני והעזרים הנדרשים

 תהיינה הפעילות שעות. חגים ערביא ימי ו', ש'  ולל, בשבוע ימים 5 יופעלו צהרונים .ח
כמו כן יופעלו . (16:00) ארבעשל בית הספר ועד לשעה  הפעילות םסיו משעות

ללוח הלימודים והחופשות של  בהתאם ספרבימי החופשה בבתי  הצהרונים  גם
כאשר הצהרון יפעל , ו/או משרד החינוך ההצהרונים בבתי ספר של משרד הכלכל

במסגרת בימי החופשה כאמור תהיה  הפעילותם. יו 14ל בימי חופשה לפי ממוצע ש
 (.16:00) ארבעה השע עד (07:30)י בין השעות שבע וחצא, יום מל

יום מלא בין  יפעיל המפעיל את הצהרונים במסגרת רשביתה בבתי ספ תפרוץ אם .ט
לשביתה  הראשוןזאת החל מהיום (, ו16:00) ארבעלשעה ( 07:30י )השעות שבע וחצ

ש י השעה חמלמעט במקרים בהם הידיעה על קיומה של השביתה תפורסם לפנ
השני את הצהרונים החל מהיום  שאז יפעיל המפעילה, ביום שקודם לשבית( 17:00)

 (.16:00) ארבעלשעה ( 07:30י )לשביתה משעה שבע וחצ

 10-חות  מפ לא ישתתפו השביתה בימי שבצהרון בכך מותנה זה בסעיף האמור .י
 ים.ילד

 שאינם ילדים םג ישמש הצהרון כי למפעיל להורות המועצה תוכל שביתה בימי .יא
. ילד שאינו שכמות הילדים מאפשרת את ההוראה כאמור ובלבד לצהרון שומיםר

רשום לצהרון יוכל להצטרף על בסיס מקום פנוי, במחיר של עלות הפעילות הכוללת 
 וחלק משרד החינוך ליום )כולל מע"מ(.ההורים את חלק 

חודש  יולי   ערך במהלךתיקייטנת  הקיץ ך, מעוניינת בכ ככל שהמועצה תהא .יב
 ללאימים בשבוע,  5) שיפרסם משרד החינוך בכל שנה רלוונטית בהתאם לתאריכים

במתכונת של  צהרוןיפעיל  המפעיל כאשרך, החינו בשעות שיקבע משרדם, ערבי חגי
קייטנות נוספות במהלך חופשת הקיץ, חופשת ערך להפעיל ישנת  הלימודים וכן י

ת ולדרישת המועצה ובאותם המחירים בהתאם להנחיו, החורף וחופשת האביב
  ה.שנגבו במהלך השנ

 קייטנות  /הצהרונים עובדי .5

 עובדים להעסקת הנוגע בכל ראשונים זכות תהא המועצה של הספר בתי עובדיל .א
  ת.הקייטנום/ הצהרוני מסגרתב

שיהיו , העסקת בכל הנוגע לצהרונים שיופעלו בהתאם לתכנית ניצנים, ככל  .ב
 להנחיות שיפרסם משרד החינוך.הצוותים תהיה בהתאם 

 יענה אחר כלל"( ובדי המפעי"ע-ן להלת )קייטנום/ מעובדי הצהרוני אחד כל .ג
 : שלהלן הדרישות המצטברות

 וא הוראה תעודת בעלי או/ו בהוראה לעסוק רישיון בעלי -ספר בית צוות .1.ג.5
י. בעלי ניסיון ורקע חינוכ שהינם בעלי תעודת מדריך מוסמך, –ם מדריכי
 .מיוחד מורים בעלי הסמכה בחינוךד מיוחה בחינוך

ניתן מורים בעלי הסמכה בגיל רך ו/או השפה הערבית.  -צוות גני ילדים .2.ג.5
 באישור מפקחתסטז'ריות בעדיפות שניה. אקדמאיות מתחום אחר )להעסיק 

 (.גני הילדים
 

 .: בהתאם למקובל לגבי סייעות בפעילות הגנים בבוקר(בגן סייעת) עוזרת מדריך

 מורה/גננת בעלת הסמכה בחינוך המיוחד. -ני ילדים חינוך מיוחדצוות ג .3.ג.5
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 .: בהתאם למקובל לגבי סייעות בפעילות הגנים בבוקר(בגן סייעת) עוזרת מדריך

בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה ל אישור ממשטרת ישרא מציאה .4.ג.5
 .2001 -ם, תשס"אבמוסדות מסוימי של עברייני מין

 אלאו, ישתנ ולא קבועים יהיום, הרונימהצ אחד בכלל, המפעי עובדי .5.ג.5
 .מחלהה/ או במקרה של חופשה ו/המועצ לדרישת בהתאם

ת( שעו 44ע"ר ורס מה )קמהעובדים יקבל הכשרה בעזרה ראשונ אחד כל .6.ג.5
ויתחייב להגיש ם, תחילת העסקתו במתן השירותי לפנית, והדרכת בטיחו

 ך.עזרה ראשונה לכל ילד שיזדקק לכ

 מיד עת בכל למועצה להודיע מתחייב וזה למפעיל יודיע המפעיל מעובדי אחד כל .ד
ר. או מיד עם היוודע לו לראשונה על מחלה כאמור, במחלות כאמו שיחלו לאחר

האמור בסעיף זה מתייחס גם לכל מחלה   אחרת אשר יש בה כדי לפגוע בתפקוד 
 ה.נושלום ילדי הצהרון והקייט או בכדי לסכן במשהו את בריאותו/המפעיל ועובדיו 

יהיה אחראי ויגרום לכך שכל אחד מעובדי המפעיל יפסיק את עבודתו  המפעיל .ה
ה, עם היוודע לו כי חלה ולא יחדש פעילותו אלא לאחר המחל קייטנה מיד/בצהרון

המוכיח כי מחלתו איננה מסכנת את בריאות ילדי  ורק לאחר שימציא אישור רפואי
 ת.קייטנו/הצהרונים

 ידה על יאושרו אשרה, המועצ לידי מטעמו מרוכזת עובדים רשימת יעביר המפעיל .ו
המועצה רשאית להורות למפעיל ת. את  הצהרונים והקייטנו להפעיל יחל בטרם

זאת מבלי שתידרש במתן נימוקים ו, על יד ת המועסקד/להחליף או להרחיק כל עוב
או ו/מבלי שתהא לו י, המפעיל מתחייב לבצע את ההוראה באופן מיידם. כלשה
 ה.או מי מטעמו/או דרישה כלפי המועצה ו/ת בשל כך כל טענה ד/לעוב

 חי המפקע"המפעיל מתחייב להחליף מיידית כל עובד אשר החלפתו תידרש ן, כ כמו .ז
 המועצה.ו/או על ידי 

 

 המפעיל מטעם רכזל/המנה .6

ר ספ הבית הרכזת, הקייטנום/הצהרוני צוותי עם ישיר בקשר יעמודל, לעי כהגדרתו המנהל

ח וכן יפקת, קייטנום/ינהל ויפקח על כל צוות עובדים בצהרונים, הילדי עם הורי כןוי, ישובי

רכז מטעם המפעיל ל/החלפה של המנהת. הפעילויות השונו על הפן הפדגוגי והתפעולי של

-או עלו/מחלקת החינוך במועצה בכתב ומראש  שנבחר במסגרת המכרז תהא באישור מנהל

ההסכם והפרתו תהווה הפרה  עיף זה הינו מעיקריסו. ידי מי שיוסמך לצורך כך מטעמ

 .יסודית של ההסכם

חר כמו כן מנהל הפעילות יהיה זמין לפניות הורים בשעות שיקבעו לכך וייתן מענה לכל הפנייה לא יאו

ר הגשת הפניה . המפעיל יעמיד לרשות ההורים אמצעים זמנים להתקשרות כגון: שעות לאח 24 -מ

 מייל, מזכירות לפניות הורים ושעות מענה טלפוני. מספר טלפון נייד, כתובת

 

 עובדי המפעיל של מחלה/חופשה .7

ל, ידאג המפעיה, ו יחלה המפעיל או מי מעובדיו או יצא לחופשת לידב אשרה, במקר .א
קייטנה  באותה  עת  במקום  ן/למחליף  אשר  יפעיל  את  הצהרוד, מבעוד מוע

לגבי  ש. מראה, י  המועצע"שאושרו  המחליף  יהא  מבין המחליפיםר. העובד  החס
 ח.והמפק חופשת לידה ייקבע  הפתרון  המתאים עם  המנהל
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 המפורט כפים, הפעלת בתנאי שינוי כל ללא להתנהל הצהרונים ימשיכוה, מקר בכל .ב
 זה. בהסכם

רשאי לבוא ה, י המפעיל והמחליף לא יהא בשום מקרע"למחליף יתבצע  התשלום .ג
 א.תביעה שהי אוו/דרישה  אל המועצה בכל

 המפעיל יישאף, המחלי של עבודתו בתקופת גם כי מובהרל, לעי באמור לפגוע לימב .ד
לרבות ך, קייטנה על כל הנובע מכן/ ומוחלטת לכל המתרחש בצהרו מלאה באחריות

 ה.כל התחייבויותיו לפי הסכם ז

 

 הצהרונים במסגרת פעילות .8

או מי שיוסמך ו/מועצה בתיאום ובאישור מנהל מחלקת החינוך בך, יערויל המפע .א
זמן  חלוןר: אשר תכלול בין היתן, תכנית שנתית לפעילות בצהרוו, יד -ללצורך כך ע

 לשיעור קבוע זמן חלוןם, הילדי ידי דקות להכנת שיעורי בית על 40ן קבוע ב
 2-ן לבחצר, חלון זמ לשהות זמן חלוןם, צהריי לארוחת קבוע זמן חלוןי, לימוד

ה, פעילות לפיתוח החשיבז, פי הצעת המפעיל במכר-לחוגים קבועים לפחות ע
פעילויות חברתיות ת, אומנור, ציום, משחקים, סיפורית, תקשורת בינאישיה, לוגיק
או ו/ת בית הספר ל/תועבר לאישור מנהר, כאמות, התכנית. פעילות הפגתית, מונחו

שיוסמך או מי ו/מחלקת החינוך במועצה  לאישור אוו/או מפקח ו/רכזת בית ספרית 
ואישורה כאמור יהווה תנאי ה, ימים מיום חתימת הסכם ז 10ך לכך מטעמה תו

  ם. להפעלת התכנית ולפתיחת הצהרוני

ן, חודשי לפעילות  בצהרו/  המפעיל יערוך לוח שבועיל, מהאמור לעי לגרוע מבלי .ב
חוגים מקצועיים חיצוניים מדי  2רז הפחות ובהתאם להצעה במכ לכלל, אשר יכלו

מספר ם(. ללא תוספת תשלוו"ב )משחקי חשיבה וכי ת, אומנוה, יצירי תחומשבוע ב
המפעיל יפיץ את לוח ם. ילדי 25ל הילדים בכל קבוצת הפעלה בחוגים לא יעלה ע

 ן.הפעילות להורים ויעדכן את ההורים בפעילויות המתבצעות בצהרו

 התואם וןוניסי מתאימה הכשרה ובעלי מקצועיים יהיו החיצוניים החוגים מפעילי .ג
כולל מסמכים המעידים על הכשרה והסמכה רלוונטית לנושא  להמופע החוג את

שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמפעיל  המועצה .החוג הספציפי שהם מדריכים
ימי עבודה אחד או יותר ממדריכי החוגים בהתאם לשיקול דעתה  3להחליף תוך 

 הבלעדי של המועצה.

 1ם: מתוכ לבחירה חוגים 5ת לפחו של ופציהא שנה כל בתחילת ייתן המפעיל .ד
 להפעלת הראשון בחודשט. הספור בתחום חוגים 1-ה והחשיב בתחום חוגים

מפגשים  3ם )החוגים המוצעי שלם, הילדי יע" התנסות המפעיל אפשרי הצהרונים
לרכזת היישובית ו/או לגננת אם ם. כשבסוף החודש ייבחרו החוגיג( לפחות מכל חו

ת בית ספר תהיה האופציה להחליף חוג בכל ז/או לרכו/הספר  יתלמנהלת בו/או 
 ה.י שיקול דעתפ"עת, ע

 כמפורט חמות ארוחות ויינתנו מורה יע" חינוכית פעילות בצהרון תועבר יום בכל .ה
 ם.בהסכ להלן

או מנהלת בית ספר באשר ו/ת בית ספר ז/מחלוקת בין המפעיל לבין רכ של במקרה .ו
מועצה מנכ"ל הו ו/אובא המחלוקת להכרעת המפקח תם, בצהרוני לתכני הפעילות

 ל.כפוסק מכריע וקביעתו תחייב את המפעיך, שיוסמך לצורך כ או מי מטעמוו/

 ידאג הוא וכן ידו על ויבוצעל, המפעי יע" בקפדנות ישמר הילדים של יומם סדר .ז
ולטיפול ם, השכלית והרגשית חברתית של הילדית, הגופני התפתחותם קידוםל

 ם. הילדי בצוותא וביחידות של בטיח זמנים סבירים לפעולותגופני שי

המפעיל והעובדים שיועסקו על ידו במתן השירותים יפעלו בהתאם להנחיותיו  .ח
והוראותיו של המפקח, לרבות בכל הנוגע לתכנים ולפעילויות שיועברו למשתתפי 
הצהרונים . מבלי לגרוע מכלליות האמור, התכנית הפדגוגית שלפיה יפעלו 

 הצהרונים תיקבע על ידי המועצה.
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המפעיל וצוות העובדים מטעמו יהיו מחויבים להגיע להדרכות מקצועיות כפי  .ט
 שיערכו מעת לעת על ידי המפקח ו/או נציג המועצה ו/או מי מטעם המועצה.

 

 הקייטנות במסגרת פעילות .9

המפעיל יהא אחראי להפעלת הקייטנה הבית ך, תהא מעוניינת בכ ככל שהמועצה .א
חופשת הקיץ, וכן במהלך חופשות במהלך ן( כולן או חלק) עארה וערערהרית בספ

לאחר . ו/או המועצה ךידי משרד החינו-לבזמנים ובשעות שיקבעו ע החורף והאביב,
 השנה כל הופעלה הצהרון במתכונת בצהרון להישאר אפשרות הקייטנה תינתן

 לביקוש של ההוריםלדרישת המועצה ו בהתאם, שניר מחזו להפעלת יערך והמפעיל
 ם(.נרשמיילדים  18-בשני מותנית  יחת מחזור)פת

החינוכית והפדגוגית של  ת, יציג המפעיל את התוכנית התפעולי לאפרידש חוי מד .ב
מנהל  אוח ו/או המפקר ו/או מנהלת בית הספו/בית הספר  רכז הקייטנות בפני

תהיה כפופה וזו ך ידו לצורך כ-עלשיוסמך  או מיו/מחלקת החינוך  במועצה 
להכשרות מיוחדות לצוות עובדי  המפעיל ידאגה. להערות מנהלת בית ספר ולאישור

היערכותם  הקייטנה בעניין התוכנית הפדגוגית של מבנה הקייטנה ובענייני
 טית.הלוגיס

לוח  ה, בתיאום ובאישור המועצל, יערוך המפעיר, האמו מכלליות לגרוע מבלי .ג
חוגים מקצועיים חיצוניים  4ת, לכל הפחול, כלואשר יה, בקייטנ שבועי  לפעילות

ות פעילוי 2ן ב וכו"משחקי חשיבה וכית, אומנוה, ספורט, יציר -ימדי שבוע בתחומ
ר. בריכה או מקור מים אח לא כוללך(, ידי משרד החינו -לככל שמאושר עץ )חו

 ם.המפעיל יפיץ את לוח הפעילות להורי

ות בקייטנות הפעילי לתכנר באשח המפקן לבייל המפען בית מחלוקל שה במקר .ד
-לאו מי שיוסמך עו/מנהל מחלקת החינוך במועצה של להכרעתה  המחלוקת תובא

 ל.וקביעתו תחייב את המפעי כפוסקת מכריעהך, ידו לצורך כ

 לרבות הקייטנה להפעלת דין פי על האישורים כלל לקבלת אחראי יהא המפעיל .ה
ההיתרים בתוקף במהלך כל תקופת ויחזיק את הרישיונות ו החינוך משרד אישור

 ת.ההתקשרו

המפעיל ידאג להכשרות מיוחדות לצוות עובדי הקייטנה בעניין התוכנית הפדגוגית  .ו
 י היערכותם הלוגיסטית .של מבנה הקייטנה ובעניינ

 ן ובקייטנהבצהרו המדריכים וכמות בקבוצה הילדים מספר .10

החלטת המועצה כאמור צהרון בכל אחד ממבני בתי הספר בהתאם ל יפעיל המפעיל .א
 ם.ילדי 18ת לכל הפחו אשר בו יירשמו

 15שיש בו  ילדים בכל גן. עובד אחדק יועסלפחות ילדים  18כיתה שיש בה  בכל .ב
ילדים לפחות  8בגן ילדים חינוך מיוחד שיש בו גננת וסייעת.  יועסקו לפחות ילדים

שרד החינוך יועסקו גננת וסייעת, העסקת העובדים בצהרונים בהתאם להנחיות מ
 ובהתאם לתכנית ניצנים.

כי המפעיל מתחייב כי בצמוד לכל ר, מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף זה מובה .ג
 . ןנוכח עובד אחד לפחות בכל רגע נתו קבוצת ילדים יהיה

או בימי שיא חוגים העשרה/המפעיל מתחייב כי הצוות יהיה נוכח גם בזמן פעילות ה
 . אחרת או באירוע שיא או בכל פעילות

יהא רשאי לאחד קייטנה אחת בעבור כלל ר, פועל במספר בתי ספ והמפעיל היה .ד
 ש.המפקח בכתב ומרא באישורם, התלמידי

 מספר בדבר שהוא מצג כל מציגה איננה המועצה כיק, ספ הסר מעןלר, מובה .ה
קייטנות והמפעיל לא יבוא למועצה ם/להצטרף למסגרת הצהרוני שיבקשו הילדים
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אשר י, במקרה של הרשמה נמוכה מהצפו או תביעהו/דרישה  אוו/בכל טענה 
 ו.בעקבותיה יפתחו פחות צהרונים מהערכת

 ביטול ודמי גבייהם, רישו .11

 רישום קיום על הקפדה תוך המפעיל ידי על ייעשו הכספים וגביית הילדים רישום .א
ת. לרבות ניהול ספרים כחוק בזמן אמ וקיום כל ההוראות המחייבותן, אמיק, מדוי

עדכני פעם בחודש של התלמידים הרשומים לצהרונים  מפעיל נדרש להעביר דיווחה
כי תנאי זה של דיווח עדכני ר, מובהד. עם עדכון נוכחות לגבי כל תלמיח, למפק

של משרד החינוך י התלמידים הרשומים הוא תנאי יסודי בהסכם והוא מהווה תנא
פק המועצה אינה אחראית למען הסר ס ן.להשתתפות כספית עבור כל תלמיד בצהרו

לגביית הכסף מההורים והמפעיל יישא בהפרש התשלומים שלא שולמו ו/או לא 
 הצליח לגבות מהורי התלמידים.

מובהר בזאת , כי המפעיל יבצע את הרישום ויגבה את התשלום ישירות מהורי  .ב
התלמידים המשתתפים בצהרון ו/או בקייטנה . המפעיל יהא רשאי לגבות מהורי 

לא יותר מהתעריף שייקבע ע"י משרד  ימי צהרון 5 -ד בגין השתתפות בהתלמי
החינוך בתוכנית ניצנים, ואת היתרה של השתתפות מדינה תשלם הרשות המקומית 

 יום מיום קבלתה . 30למפעיל תוך 

ו/או גני ר הספת בבי הלומדים ילדים ירשמו צהרון שלכל כך על יקפיד המפעיל .ג
 ד.לבהילדים ב

הגבייה מההורים , בהודעה לעצמה את הזכות לבצע בעצמה את  המועצה שומרת .ד
 יום לפני תחילת התכנית . 30מראש ובכתב למפעיל 

או הסדר ו/רשאי לדרוש מהורי הילדים שיקים דחויים מראש  יהיה המפעיל .ה
 ש.עבור כל חודשי הפעילות של הצהרון מראע, הוראת קב אוי ו/תשלומים באשרא

בגין גביית התשלומים חשבוניות מס כדין להורים, מובהר , כי המפעיל יוציא  .ו
בהתאם לחוקי המיסוי החלים עליו ) ככל שהמפעיל הוא עמותה יוציא חשבונית 

 עסקה או קבלה(.

 שלפני בחודש 1-ה עד בכתב יבוצע הילדים הורי מצד בצהרון השתתפות ביטול .ז
לחודש  להפסקה  והתלמיד  יהא  רשאי  להשתתף  בצהרון  עד   המיועד החודש

וכל ה, י ההורים עבור חודש ההודעע"הלימוד  במקרה כזה ישולם שכרה. ההפסק
 עקב בהוראת או או הסדר תשלומים באשראיו/ההמחאות הדחויות תוחזרנה 

כל  המפעיל ייתן לא החודש באמצע חיסורים או ביטול עלת, זא עם יחדל. יבוט
 ם.זיכוי להורי הילדי

מבוקר ומפורט של התקבולים שנגבו בחודש שעבר לחודש יוגש למועצה דו"ח  5מדי  .ח
אשר נבדק ע"י רו"ח, כולל פירוט שמי של התלמידים הרשומים והפעילויות , אשר 
בהם השתתפו באותו חודש, דמי אחזקה ששולמו לבית הספר, וכן כל נתון או דו"ח 

המועצה ו/או משרד החינוך כתנאי להעברת רלוונטי אחר או נוסף שיידרשו ע"י 
 ומים.תשל

בכפוף לדין ובסך שלא ה )רשאי לגבות דמי ביטול בגין ביטול הרשמ יהיה המפעיל .ט
במחיר שיחושב באופן יחסי לתשלום ן, לקבוע תקופת ניסיו וכן₪(  50ל יעלה ע

 ע.החודשי הקבו

 בנוסחה, ז לעניין התקשרות הסכם על ההורים עם המפעיל יחתוםם, הרישו בעת .י
כי בכל מקרה של סתירה בין האמור ר, מובה. בהמועצה מראש ובכת יע" שיאושר

תהיה ההוראה המטיבה ה, לבין האמור בהסכם ז בהסכם ההתקשרות עם ההורים
 ת.עם ההורים והילדים עדיפה וגובר

ן, לצהרו שנרשם ילד כל על מההורים בריאות הצהרת לקבל אחראי יהא המפעיל .יא
רים עם טפסי ההרשמה הצהרה שייערך על ידי המפעיל ויימסר להו טופס יפ"ע וזאת

 ן.לצהרו
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 3-ללגבי פעילויות הצהרון אחת ב, המפעיל יהא אחראי לקבל מההורים משו .יב
או ו/י שאלון אחיד שיאושר על ידי המפקח פ"וזאת עה, הסכם ז בתקופתם, חודשי

תוצאות שביעות ך. או מי מטעמו שיוסמך לצורך כו/מנהל מחלקת חינוך במועצה 
ף להשתת חייבא יהל כנס המועצה לצורך כך והמפעיהרצון יוצגו בפני פורום שת

בקשר עם ת החלטו קבלת תהליך או/ו דיון בכל ולהשתתף נתונים להציגת, בפגישו
 .שביעות רצון הורים

ם/ לקבל מהמפעיל בכל עת כל מידע הנוגע להפעלת הצהרוני זכאית תהא המועצה .יג
ים החשבונאיים ובכלל זה כל פרט באשר לנרשמים ולכל המסמכו, קייטנות על יד

 ם.הקשורים להפעלת

 סוםפר .12

על  קייטנותם/של הסכם זה רשאי המפעיל לפרסם את דבר הפעלת הצהרוני חתימתו מעת

 מתקניל עק ורך אה יעשם הפרסו. צההמועי ידל עב ובכתש מראר שיאושן באופוזאת ו, יד

  ה.בתחומ המועצהה שמפעילם מורשיט שילו

 

  כללי .13

או ו/פעילות בשעות הפעלת הצהרון  מיםמקייהילדים או גן הספר ת בים בהם בימי .א
למפעיל לפחות שבוע מראש על כל  הגן/הספר אחר הצהריים תודיע מנהלת בית

היום יידונו עם רכז  פעילות כאמור והשינויים הנדרשים בהפעלת הצהרון לאותו
ן(, כדוגמת שינוי מיקום כיתה להפעלת הצהרור )או מנהלת בית הספו/בית ספרי 

כי פעילות הצהרון תהא כפופה ותותאם לצורכי פעילותו של בית ת, ר בזאמובה
 ר.הספ

ים, פנת ושטיפם ידיישטיפת ון: כגם הילדיל שם גופן לניקיות על בכג ידאל המפעי .ב
נה קייטן/ ולבוש נקי ומסודר של הילדים הנמצאים בצהרוך, לצור בהתאםה החלפ

 ם.ההוריל וכל סידור הנדרש לצורך כך מו

ימנע וידאג  לכך כי הילדים לא ם, על בריאותם ושלמותם של הילדיור ישמל המפעי .ג
או בטיחותם ויתריע בפני ו/או שלומם ו/המסכנים את בריאותם ם יקלעו למצבי

 ם.הנשקפת ממתקני בית הספר ותחזוקת הרכז הבית ספרי בקשר עם כל סכנה

דלקת ם, מחו הסובלה )קייטנות במהלך השנה ילד חולם/ יקבל לצהרוניא ליל המפע .ד
 ת(.פריחה או כל מחלה אחרים, מחלת ילדל, שלשום, עיניי

ן שאכם ההוריל שה בהצהרת מותניה תהיה קייטנן/לצהרוה שחלד ילל שו חזרת .ה
 א.הבריא הו

למנהלת בית הספר באופן מידי על כל מקרה של ילד במצוקה עקב ח ידוול המפעי .ו
 ת.פיזיה הזנחה או פגיע

ן/ ת שיבואו לקחת את ילדיהם בשעת סגירת הצהרוהמפעיל ימתין להורים על מנ .ז
המפעיל לא יפקיר ולא ישאיר את מי מילדי ה, בכל מקרר. קייטנה או באיחו

המפעיל ימסור את הילד לידי מי ו. קייטנות ללא השגחתו ופיקוחם/ הצהרוני
ת אף לאסור הורה שמאחו. או לידי מי שהוסמך מטעם ההורים בכתב לקבלו, מהורי

במקרה ה. והתרעה שיחת באמצעוו ויטפלי ספרת ביז לרכח ידווי עקב ןבאופד היל
של הישנות המקרים הצהרון יהיה רשאי לחייב הורה בתוספת תשלום עבור איש 

עם הילד מעבר לשעות העבודה והתשלום בגין כך שנשא בו  צוות שנאלץ להמתין
 ל.המפעי

ת, קייטנום/ וניאת כל הציוד הדרוש להפעלת הצהרו, על חשבונק, המפעיל יספ .ח
חומרי ניקוי לרבות ציוד מתכלה כדוגמת ם, יצירה ומשחקיד, לרבות ציוד לימו

כלי אוכל וכל , השירותים בזמן הצהרון חומרי ניקוי ונייר טואלט לצורך תחזוקת
 -ללעיר האמום קיוך לצורה. קייטנון/ או נילווה להפעלת הצהרו/דבר אחר הכרוך 

ו חפצי אתה בן ויאחסן, צהרול יפעיו בר אשר, ספת ביל לכת ארוניש ירכול המפעי
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ל לכל המפעיק יספר, האמות מכלליוע לגרוי ומבלן כו כמר. הספת ביצי מחפד בנפר
  א.ציוד עזרה ראשונה מל הספרי מבתד אח

קייטנות יהיו ם/ אשר יונהגו על ידי המפעיל כלפי הילדים בצהרונית המשמעי אמצע .ט
עיל לא ינהג ולא ינקוט באיזו שיטה של עונשים המפד. חינוכיים בלב אמצעי משמעת

או אלימות מילולית או ו/או כליאה  כאמצעי משמעת ו/או שלילת מזון ו/גופניים 
הפרה של י בשלומו הגופני או הנפש העלול לפגועו, אחרת ולא יעניש ילד עונש כלשה

 ם.סעיף זה הינה הפרה יסודית של ההסכ

ן/ קייטנות ותפקודם בזמן שהותם בצהרום/ לבריאות ילדי הצהרוני ידאג המפעיל
למעט עזרה ראשונה או טיפול ם, המפעיל טיפול רפואי לילדיש יגיא לל, ככלה קייטנ

יודיע בהקדם ה, נדרש הטיפול באופן מידי ובכל מקר רפואי ראשוני במקרה, אשר בו
 ו.האפשרי להורי

 .עיל כי הילד ילווהקייטנה ידאג המפן/ ילד לעזרה רפואית מידית מחוץ לצהרונדרש  .י
בשום מקרה ד. יישאר להשגיח בצהרון והוא יתלווה אל היל במחליפו או כי מחליפו

 ו.לטיפול הרפואי ללא השגחתו או מי מטעמק הזקו או הילדו/לא יישארו הילדים 
 המפעיל מתחייב להודיע להורים על מצב בנם וסטטוס ומיקום הטיפול בו. 

באשר לנוהלי ההפעלה של ה, ת הסכם זומודגש בזאת כי כל הוראו ובהרמ .יא
ויחייבו גם את עובדי המפעיל ובכל מקרה יהיה המפעיל  קייטנות יחולום, הצהרוני

 ה.הוראותיו של הסכם ז אחראי לכך שעובדי המפעיל יקיימו אחר כל

ו/או גן  רלא יתיר וימנע כניסת כל אדם שאינו מורשה לשטח בית הספהמפעיל  .יב
 ידי על אושרה שכניסתם ואנשים הילדים מלווי יסתם שלויתיר אך ורק כנ, הילדים
 ה.המועצ

למעט במסגרת ן, ותר יציאה מחוץ לתחום בית הספר בשעות פעילות הצהרולא ת .יג
כל זאת בתאום מראש עם המפקח ם. ימי קייטנה או פעילות במסגרת ימים מלאי

לת וקבז, המכרך לצורו מטעמך שהוסמי מו א או מנהל מחלקת החינוך במועצהו/
 ת.בפעילות להשתתפום חתום הורי אישור

 

 ו/או הגן הספר בית רכוש על שמירה .14

על כל המתקנים והציוד , ו/או הגן רניקיון ורכוש בית הספל ער ישמול המפעי .א
 ה.רשות השימוש לפעילותו במבנ כתנאי יסודי למתןו, המצויים ב

ה יהיט, פרב ןלהל הזף סעית והוראול בכלה זם הסכי לפו מאחריותע לגרוי מבל .ב
י פדגוגד ציול בכו אם ספרית לרבום, דידקטיים במשחקיש להשתמ רשאיל המפעי

ת בית ומנהלי ספרת ביהיישובי, רכז ז רכהר באישו, בגן הילדים/רהספת בביר אח
המפעיל  יישא -הקייטנן/ הצהרות במסגרו כלשהר מכשיל ויתקלקה במידר. הספ

 .ררכישה של אותו מכשין/ בעלות תיקו

או בציוד /או במתקנים ו/רשאי לבצע כל שינוי במבנה בית הספר ו  אינו המפעיל .ג
 באופן בין הכול, לשטחו מחוץ מתקנים או/ו ציוד הוצאת לרבות הקיים בבתי הספר

-על שיקבעו ובתנאים ובכתב מראש באישור המועצה אלאע, קבו באופן ובין ארעי
ביצוע , והמוחלט כאמור דעתה הבלעדי שיקול לפיה, המועצ אישרהה. ז בעניין ידה

המועצה במפורש אחרת ע"י לא  נקבע כל עוד  חשב השינויר, "של שינוי כאמו
 -וואם המועצה לא דרשה את השבת מצב המבנה לקדמותה, לרכושה של המועצ

ללא כל י, כפי שהוא לאחר השינוה, המפעיל חייב להשאיר את מצב המבנ יהא
 א. תמורה שהי

. ר המפעיל את שטח בית הספר כשהוא נקי ומסודרבסיום כל יום פעילות ישאי .ד
ויסדר את שטח בית הספר כולל החצר בסיום כל יום של  ינקהף, המפעיל ישטו

 הספר בית את לידיו קיבל בו אשרב, באופן שזה יהיה במצן, פעילות הצהרו
בבתי ספר, ולהבדיל מגני ילדים )בו הסייעת של הצהרון היא  ת.לפחום, בצהריי

 בסוף הפעילות ניקיון לצורך ניקיון עובדהמועצה   תעמידהנקיון(,  האחראית על
מנת לאפשר לעובד הניקיון -לוהשבת הסדר עך "גס" והמפעיל ידאג לניקיון לכלו
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 השירותים חדרי את לזווד ידאג המפעילר, האמו מן לגרוע מבליה. לבצע את העבוד
 .עילות של הצהרוןהשירותים במהלך זמן הפ בחדר וסדר ולניקיון הצורך במידת

גן /ראחראי המפעיל על סגירת דלתות וחלונות בית הספת, יום פעילו כל בתום .ה
וכן על הפעלת מערכת מל, המיזוג ומכשירי החש כיבוי האורות, מערכת, הילדים

על המפעיל לקבל הוראות ר. הספ במידה וקיימת בביתה, האזעקה ווידוא הפעלת
 ה.ט המועצב"מתאימות מק

גן /ראו פגם  שיקרה  לבית  הספו/אחראי  כלפי המועצה  לכל  נזק   יהיה המפעיל .ו
ם/ או בגין הפעלת הצהרוניו/עקב ו, ולמתקנים שבם למשחקיד, לציו, הילדים
גוף עקב שימוש זה או בקשר  לרבות כל נזק שייגרם על ידי כל אדם אות, קייטנו

 .אליו

 םימי 7-מ יאוחר ולא מיד לתקנו המפעיל עלר, הספ בית לרכוש כלשהו נזק נגרם .ז
 ה.ידי המועצ על לכך שנדרש מיום

תהא ל, לתקן את הנזק כאמור ולא עשה כן בתוך המועד הנקוב לעיל המפעי נדרש .ח
לתקן את הנזק על חשבונה ולתבוע את החזר הוצאותיה מן  המועצה רשאית

למעט בלאי סביר הנובע משימוש י, וכל בלא אי התאמה כל ליקוי, ף, בנוסל. המפעי
 ת.יחולו על המפעיל וישולמו על ידו מידים,  זקה סביריוח

כי  ברשותו  נמצאת  רשימת  קשר  הכוללת  את  כל  פרטי  הקשר  יוודא המפעיל .ט
גורמי המועצה ם, וכן פרטי קשר של שירותי החירום, ומשפחותיה של  כל הילדים

 .רשימה כאמור תהיה גם במבנה בית הספר עצמור. וכל גורם רלוונטי אח

 בכל לנקוט מתחייב והמפעיל, גן הילדים/רהספ בית שטח בכל אסור עישוןה .י
 ה.ז איסור לאכוף האמצעים

 

 פיקוח .15

המועצה ו/או מי מטעמה  שיוסמך  לצור כך  תקיים פיקוח ותערוך  ביקורות  לפי   .א
שיקול  דעתה, באמצעות  הרכז היישובי ובכל אמצעי אחר, בצהרונים ובקייטנות 

יתר, על מנת באמצעות  הרכז היישובי ובכל אמצעי אחר, בכל עת וזאת, בין ה
בצהרונים ובקייטנות בכל עת וזאת, בין היתר, על מנת לבדוק את  קיום  
התחייבויותיו  של  המפעיל  ע"פ  הסכם  זה, ולהתרשם  מאופן ומרמת ניהול 

 .הצהרון/ קייטנה על ידו

 ר.מוכאה בדיקותיל בכה המועצם עה פעולף לשתב מתחייל המפעי .ב

למלא במלואה אחר כל הוראה בכתב או בעל פה שתינתן לו על ידי  מתחייב המפעיל .ג
 ם.לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכ המועצה בקשר

 

 ו'וכקנסות מוסכמים ם היטלי אגרותם, מיסי תשלומי .16

 או גזל, חשמם, מיה, מבנ שכירות דמיה, ארנונ בתשלומי לשאת יידרש לא המפעיל .א
כל התשלומים הללו כלולים בדמי ר. שימוש סביה/ ד לצריכער, ספי בבתן טלפו

 .בין הצדדים הניהול המשולמים מכוח ההתקשרות

ם, ההיטלים המיסים, ספק מובהר כי המפעיל ישלם את כל התשלומי רהס למען .ב
 אוה ו/ז הסכם יפ"עו יד-לעל המנוה מהעסק הנובעים חובה האגרות ותשלומי

 ו"ב.מ וכיע"מה, הכנס' מסת לרבוה ז להסכםר בקשו הכנסותי

מבלי לפגוע מיתר זכויות המועצה על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מוסכם בזאת כי  .ג
המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל תשלום קנסות מוסכמים ו/או לחלט את 
הערבות הבנקאית בשיעורים המוסכמים להלן, בכל מקרה בו המפעיל לא ביצע את 
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ו/או בהתאם למועדים נשוא הסכם זה ו/או בכל  השירותים כמתחייב ע"פ ההסכם
  –מקרה בו המפעיל לא מילא אחר התחייבויותיו, לרבות כמפורט להלן 

  אי עמידה בלוחות הזמנים המפורטים במכרז ו/או כפי שיינתנו מעת לעת על ידי
ובד מטעם המפעיל עדקות של  15 -המועצה, לרבות איחור של למעלה מ

 ₪  500 -להפעלת הצהרון/קייטנה

 500 -פגיעה בציוד בית הספר  ₪ 

  500 –פניות  3צהרון שהושאר לא נקי לאחר ₪ 

 

 השירותים הענקת תקופת .17

את מלוא השירותים המפורטים בהסכם זה למשך תקופה של כשנה ק יעניל המפעי .א
או  2020ט' ספ תש"ף/תשפ"אבמועד תחילתה של שנת הלימודים ה אחת, שתחילת

או כל מועד  31/08/2021ביום וסיומה  שרד החינוך(מועד אחר שייקבע על ידי מ
 ת"(.ההתקשרו תקופתן: "להל) 2021המאוחר במועד סיומה של קייטנת הקיץ יולי 

להאריך את תקופת ההתקשרות א, פי שיקול דעתה המל-לעת, למועצה שמורה הזכו .ב
כל אחת מהן תחילתה בתחילת שנת ת, כל אחת של כשנה אחת, נוספו תקופות 4-ב

 ובלבדת, הרלוונטי הקיץ קייטנת של סיומה ודים הרלוונטית וסיומה במועדהלימ
ת. וונטיההתקשרות הרל תום תקופת לפני 60-ר מיאוח לא למפעיל כך על שתודיע

על תקופת  יחולו כל הוראות הסכם זה גםר, מימשה המועצה את זכותה כאמו
 ת.ההתקשרות המוארכ

הפסיק את א, לל עת ומכל סיבה שהיבכת, תהא המועצה רשאיל, למרות האמור לעי .ג
וזאת ת, הסכם זה ולהודיע למפעיל על סיומה של תקופת ההתקשרו ההתקשרות לפי

 יכול כאמור הודעה כי מובהר. לפחות, יום מראש 30 בהודעה שתינתן למפעיל
ם לגבי חלק מהל ויכול שתחו המפעילע"י  המופעלים הצהרונים כל לגבי שתחול

הנקוב  במועדן, לכל דבר ועניית, תיים תקופת ההתקשרותסר, ניתנה הודעה כאמו
או דרישה כלפי משנהו בקשר עם ה ו/ולא תהיה למי מהצדדים כל טענ, בהודעה

 .ביטול ההסכם

ת לרבוא, שהיה סיבל מכת הפעילות הפסקם עו את ו/ההתקשרות תקופם בתו .ד
תסתיים ההרשאה שהוענקה למפעיל לפי הסכם זה ם, ההסכ ביטולל שה במקר

או ו/רשאים עוד להיכנס לשטח בתי הספר  או מי מעובדיו לא יהיוו/המפעיל ו
 א.לעשות בקשר עימם כל פעולה שהי

שבין מועד חתימתו של הסכם זה ועד מועד תחילתה של תקופת  הביניים בתקופת .ה
ם, יערך המפעיל לתחילת הענקתם של השירותיל, ההתקשרות לפי האמור לעי

לתכנית ו, לצוות העובדים מטעמ ל המועצהאישורה ש קבל אתובכלל זאת י
להפעלה מיטבית וללא  כל תיאום דרוש לשם היערכות בו"ההפעלה והפעילות וכי

 .תקלות

 

  המפעיל ותשלומי התמורה .18

המפעיל יגבה את התשלום ישירות מהורי התלמידים המשתתפים בצהרון ו/או הקייטנה. המפעיל  .א
לא יותר מהתעריף שייקבע ע"י  ימי צהרון 5 -ת ביהא רשאי לגבות מהורי התלמיד בגין השתתפו

תשלם הרשות המקומית  ,השתתפות המדינהינוך בתוכנית ניצנים, ואת היתרה, בגובה משרד הח

 .(back to back) יום מיום קבלתה  30למפעיל תוך 
 

 
למרות האמור לעיל, המועצה רשאית בתחילת שנת הלימודים להחליט כי הגביה תתבצע ע"י  .ב

ו/או כי הפקדת הגביה תתבצע בקופת המועצה, ללא צורך בנימוק, בהתאם לשיקול המועצה 
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דעתה הבלעדי, ולמפעיל לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו 
 לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל. 

 
 השירות מתן בגין קיץ בקייטנת פיםהמשתת תלמידים מהורי כספים גביית ,ספק הסר למען .ג

, בכפוף חשבונם ועל אחריותם על השירות את לספק שיבחרו המפעילים ידי-על ישירות תיעשה
הפעלת הקייטנה כפי , התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה יהיה לפי עלות להנחיות המועצה

כרז, ובכפוף בתוספת תקורה לפי האחוז שהציע המפעיל בהצעתו במשאושרה על ידי המועצה, 
  2017לחוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות , 

 
 

 או/ו הצהרון הפעלת חשבונות את לנהל, המקומית לרשות השירותים למתן כתנאי, נדרש המפעיל .ד
 שניםי לפ בחלוקה וההוצאות ההכנסות כל יירשמו בהם נפרדים חשבון בכרטיסי הקייטנה
ן ברבעו פעם  למועצה לדווח יתבקש המפעיל. מפעיל הוא שאותםת ערערה/עארה וקייטנו מצהרוני

 .כמוסכם, ולמועצה הספר לבתי התשלומים והעברת רבעון לאותו המצטברת הגבייה סך על

שירות ז, יבהתאם להצעתו במכר ם,כי המפעיל יגבה את התשלות, בזא מובהר .ה
 אלה תשלומים בגין ויוציא בקייטנה וא/ו בצהרון המשתתפים מהורי התלמידים

 ובכפוף'( ב-ת א'כיתום" )ניצנית "הנכללים בתכני תלמידים בגין. כדין מס בוניותחש
שלם ת השתתפות המדינהד, לאישור משרד החינוך ולהעברת תשלומים עבור כל יל

 .(back to back)יום מיום קבלתה  30ך הרשות המקומית למפעיל תו

גין התשלומים והמפעיל יוציא ב ע"מל הינם כוללים מנ"הסכומים ה כי, מובהר .ו
יוציא חשבונית עסקה ה", עמותא "ככל שהמפעיל הום )להוריין, חשבוניות מס כד

 ה(.או קבל

  מבוטל .ז

 בהתייחסו, בחודש חודש מדי המפעילע"י  ישולם, דלעיל כאמור, למועצה התשלום .ח
ם תשלוכל לש חודל בכ 10-ם הליוד ע וזאתף )החול שגבה בחודש לתשלומים

י ע"התקבולים  באותו חודש אשר נבדק  של ומפורט רמבוק חו"ד יצורףר, כאמו
השתתפו באותו חודש וכן  אשר בהםת, כולל פירוט שמי של הילדים והפעילויוו"ח ר

 ה.י המועצע"ח רלוונטי אחר או נוסף שיידרשו ו"כל נתון או ד

 גובה את ימים 10ך תו ויאשר המפעיל ידי על שיועברו הנתונים את יבדוק המפקח .ט
ך תול, התשלום יועבר למפעיה. לשאת בו בהתאם להסכם ז המועצהשעל  התשלום

בסעיף זה ובכפוף להעברת תשלומים מאת משרד  יום מקבלת האישור כאמור 30
 . back to backם" ניצניט "החינוך לצורך פרויק

 תעביר לאא, שהו שלב ובכל שהיא סיבה מכלן, בצהרו השתתפותו שביטל ילד .י
וללא כל ר, דעוזאת מהיום הראשון בו נו ה בגינהמשרד בתמור חלק את המועצה

 .מההורים עבורו קשר לתשלום שגובה המפעיל

ם, כוללי סכומים הינם דלעיל הנקובים הסכומים כל כי מובהרק, ספ הסר למען .יא
לרבות לא עקב שינויים בשכר א, שלא ישתנו מכל סיבה שהים, וסופיי קבועים
ר, הספ בתי במספרי אוו/ לפעילות או שינויים במספר הילדים הרשומיםו/עבודה 

 .קייטנותם/ צהרוני המפעיל מפעיל בהם אשר

 ההסכם לקיום ערבות .19

 7ך בתוה, מציא המפעיל למועצה, ימילוי התחייבויותיו על פי הסכם ז להבטחת .א
ערבות בנקאית בלתי ז, את הודעת המועצה בדבר זכייתו במכר ימים מיום שיקבל

 מסמךכ נוסח המצורף להסכם זהשרות, לפי המהיקף ההתק 5%שיעור של מותנית ב
 . להסכם 1'ג

  ע"י המפעיל. תמוצעסכום התקורה ההיקף ההתקשרות יקבע לפי 
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 כי אחריות חלה המפעיל על חודשים ובכל מקרה 15-להערבות יהיה  תוקפה של .ב
 ם.  יום לאחר תום ההסכ 90ך בתוקף וזאת עד למש תהא הערבות

מבלי לפגוע ם. לוי מדויק של כל הוראות ההסככבטחון לקיום ולמי תשמש הערבות .ג
 של:תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי ל, לעי בכלליות האמור

העלול להיגרם ף, ישיר או עקיא, או הפסק מכל מין וסוג שהו נזק כל .1.ג.19
עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי  למועצה או למי מטעמה

 ה. כלשהו מתנאי הסכם ז

או בעקיפין למפעיל ו/הקשורים במישרין והתשלומים  ההוצאות כל .2.ג.19
 ה.או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם ז שהמועצה עלולה להוציא

 או כולות, הערבו סכום את לגבות רשאית המועצה תהיה כאמור מקרה .3.ג.19
הנזקים,  ולהיפרע מתוכו לגבים, במספר פעמי או אחת בפעםו, מקצת

ת, א כל הודעה מוקדמוזאת ללר. כאמו ההוצאות והתשלומיםם, ההפסדי
סכום כלשהו בגין א שהוג' בכל מקרה שבו המועצה תידרש לשלם לכל צד 

כלשהי  או ייגרם לה נזק כלשהו או הוצאהל, ו/מעשה או מחדל של המפעי
 ל.או מחדל של המפעיו/כתוצאה מכל מעשה 

ימים  7וך יהיה המפעיל חייב להשלים ת ,כולה או מקצתה הערבות נגבתה .4.ג.19
 ₪ . _________לש שתהא בשיעור כך את סך הערבות

 ההסכם הפרת .20

רשאית המועצה ו, יכמסמאו האמור בו/הוראה מהוראות הסכם זה  המפעיל הפר .א
 הדרוש את לתקן בכתב הוראה למפעיל שנתנה לאחר לבטל את ההסכם וזאת

משלוח ההודעה או תוך מועד קצר יותר  מיום ימים 7ך תו בוצע לא והתיקון תיקון
 ם.במקרים דחופיה שינקב בהודע

שלום  אוו/כזו המסכנת את הבריאות  לעיל ובמידה וההפרה היא האמור למרות .ב
 ע"פ.ב בהודעהה, למועצה זכות לבטל את ההסכם מיד עם גילוי ההפרם, הילדי

מובהר כי קרות איזה מהאירועים המפורטים להלן ייחשב ל, לעיר לאמו בנוסף .ג
 ם:ההסכ כהפרה יסודית של

או צו ם, או צו כינוס נכסיק, ן נגד המפעיל צו פירובו ניתר אשה, במקר .1.ג.20
 אם אוו, רכוש של מהותי לחלק נכסים כונס שמונה אום, הקפאת הליכי

או עתיד ו/המפעיל או אם המפעיל הינו  על מפרק-םקד או זמני מפרק מונה
צו כאמור לא בוטל  אוו/והכל במקרה שמינוי  -םלהיות נשוא להסדר נושי

 .יום הינתנוימים מ 60ך כליל תו

המונע מהמפעיל את ל, עיקול על חלק מהותי מרכוש המפעי והוטל במקרה .2.ג.20
או  אם  בוצעה  ן, או  חלקו/כולן  ו, קיום  התחייבויותי המשכם התקין של

משרד ק, אך לא רת, לרבוי, פעולה  כלשהי  מטעם  רשות  שיפוטית כלשה
המשכן   תא המונעתו, או מקצתו/לגבי רכוש המפעיל ל, ההוצאה לפוע

והעיקול או הפעולה כאמור לפי  ,התקין של קיום התחייבויות המפעיל
יום מיום הטלת העיקול או עשיית  60ך הוסרו והופסקו כליל תו העניין לא

 ה.הפעול

ניתנה החלטה של גורם מוסמך לפיו אין המועצה רשאית להתקשר עם  .3.ג.20
 .המפעיל בהסכם זה

הא המועצה רשאית להתקשר תא, מכל סיבה שהיר, הובא ההסכם לידי גמ .4.ג.20
המפעיל יעמיד לרשות ם. השירותים מושא ההסכ עם גורם אחר למתן

 עם בקשר שבידיו והנתונים המועצה בצורה מסודרת ועניינית את המידע
 ללא עיכוב בביצועם להמשיך למועצה שיאפשר באופןם, השירותי ביצוע

 לצורךש, רשייד ככלו, עלי תורה שהמועצה ומי המועצה עם פעולה וישתף
 ת.השירותים ברציפו הענקת המשך
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או ההפסדים ו/ישפה  המפעיל ויפצה את  המועצה בגין כל  הנזקים ם, ההסכ בוטל .ד
 לנובע אוו ו/לביטול אוו/ ההסכם להפרת בקשר או עקב לה שנגרמו או ההוצאותו/

 יפ"ע המועצה לרשות העומדים הסעדים אוו/ התרופות מכל לגרוע מבלי וזאת מכך
ידם בגין -לכל הסכומים ששולמו ע את הילדים להורי המפעיל ישיב וכן ןדי כל

 חוב כי מוסכם במפורשם. אשר בה לא הוענקו השירותית, יתרת תקופת ההתקשרו
 תהא והמועצה למועצה המפעיל של כחובה, ז לענייןב, ייחש להורים המפעיל

 התשלומים את ולגבותר, כאמו בסכומים ההורים את לזכות אוו/ ראשית להשיב
 ן.כפי שתמצא לנכוי, אמצע אוו/ דרך בכל מהמפעיל

או ו/או סעד אחרים שעומדים ו/בסעיף זה דלעיל כדי לגרוע מכל זכות  באמור אין .ה
 ין.המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל ד שיעמדו לרשות

 

 אחריות .21

אחראי במשך כל תקופת ההתקשרות לכל נזק שיגרם לילדים ד בלב המפעיל .א
 אחד יו ע"או ו/עובדי יו ע"או ו/יד עלא, שהו וסוג מין קייטנות מכלם/ שבצהרוני

במשך כל שעות הפעילות וזמן שהותו ג'  צד איזה ידי על אוה, קייטנן/הצהרו מילדי
 ה.קייטנן/ או בקשר לפעילות בצהרוו/קייטנה ן/ של הילד בצהרו

בבתי  המתקנים והציוד הקיימיםש, אחראי לכל נזק שייגרם לרכוה יהי המפעיל .ב
קייטנות ם/ או התקלקל במהלך פעילות הצהרוניו/או ניזוק ו/ אשר נפגםר, הספ

 ה.או בקשר אליו/

 אוק ו/נז לכל אחראים יהיו לא מטעמה מי אוצה ו/המוע כי בזאת מצהיר המפעיל .ג
או ם ו/או לכל אחד מהילדיו ו/או למי מטעמ/עבירה שיגרמו לו ו אוע ו/מפג אום ו/פג

 הספר בבית והפעילות השימוש בגין או לרכושם/שלישי ו או לכל צד/לכל אדם ו
ה, קייטנן/ והפעלת הצהרו וניהול לכך בקשר או/ו קייטנהן/ הצהרו הפעלת במהלך

 ו.או מי מטעמ/על כל הכרוך בכך יהיה על אחריותו של המפעיל ו

 עבירה או/ו פגם או/ו מפגע או/ו נזק בגין כלשהו סכום לשלם תידרש והמועצה היה .ד
ימים מיום שיידרש  7ך מתחייב בזאת המפעיל לשפות את המועצה תול, לעי כאמור

 הסכום לעניין וסופית מכרעת ראיה יהווה חשבון מאושר על ידי נציג המועצהך. לכ
כי חיוב זה יהווה חוב פסוק לכל  הצדדים בין מוסכםה. למועצ לשלם שעל המפעיל

 ן.דבר ועניי

 הנוגעת פיצוי לתשלום תביעה או רישהד כל של לסילוקה לגרום מתחייב המפעיל .ה
 את לשפות המפעיל מתחייב כןה. המועצ כנגד שתופנה במידהל, כאמור לעי לנזקים

תחויב בו עקב כל תביעה שתוגש נגדה בקשר או  שהמועצה סכום כל עבור המועצה
ט כ"שט, ל והמפעיל ישלם סכום זה למועצה בצרוף הוצאות משפנ"כתוצאה מה

 מקרה בכלך. יום מיום קבלת דרישת המועצה לכ 14ך תו ד ריבית והצמדהו"ע
 כל בפני שלו האינטרסים על להגן לו ותאפשר למפעיל כך על המועצה תודיע כאמור

 ר.או דרישה כאמוה ו/תביע

 ביטוח .22

 מתחייב המפעיל לבטח על חשבונון, מבלי לגרוע מאחריות המפעיל לפי חוזה זה או לפי כל די
 ולקיים במשך כל עת לחוזה זה ועד לגמרד, ביחד ולחוה, צהמוע לטובתו ולטובתא, הו

הביטוחים המנויים להלן, אצל חברת ביטוח מוכרת  אתה, מושא חוזה זת, ההתקשרו
 ל:ומורשת בישרא

 הוא להם לנזקים ומאחריותו זה חוזה פי על המפעיל מהתחייבויות לגרוע מבלי .א
א, על חשבונו הום, שירותילבטח לפני מתן הל, מתחייב המפעי דין כל פי על אחראי

האחריות והתנאים המפורטים  את השירותים בביטוחים שלא יפחתו מגבולות
זה בלתי נפרד מהסכם  המהווה חלק ב' מסמךם, בטופס האישור על קיום ביטוחי

 "(.םביטוחי קיום על אישור טופסו "אח" הביטו מסמךן: "להל)
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במשך כל ג'  ו וכל צדהעובדים והמשתמשים מטעמם, את הילדי המפעיל יבטח .ב
ח ביטוח תכולה וביטוג', ביטוח צד ך( במידת הצור -ההאופצי)ו תקופת ההתקשרות

מפני כל נזק העלול להיגרם להם במשך שהותם בידים ואחריות מקצועית חבות מע
המפורטים בנוסח האישור על קיום ם ויערוך את כל יתר הביטוחיה, קייטנן/בצהרו

 ה.ם זה להנחת דעתה של המועצביטוחים המצורף כאמור להסכ

ם. ההסכם  המפעיל ימציא את  טופס  האישור  על קיום  ביטוחי חתימת עם .1.ב.22
להמציא למועצה את טופס האישור על קיום ביטוחים  המפעיל מתחייב

חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח 
קיום ביטוחים  שור עלהמצאת טופס האיי, יודגש כל. לעסוק בביטוח בישרא

 ם.מהווה תנאי מהותי בהסכל, חתום ותקין מטעם מבטחי המפעי

כי במידה ובוצעה הארכה בפועל של הסכם ההתקשרות ב מתחיי המפעיל .2.ב.22
 וימציא יחזורת, ההתקשרו תקופת במהלך שלו הביטוח או פגו פוליסותו/

ועד עד למם, את ביטוחיו בתקפ רם, וישמהביטוחי קיום אישור את המפעיל
 ן.פ כל דיע"בו תפוג אחריותו 

 

 מפעיל-מזמין יחסי .23

בזה כי הוא קבלן עצמאי ואיננו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת  מצהיר המפעיל .א
עם המועצה ואין לו ולא יהיה בכוונתו לעשות כן והוא לא יהיה  יחסי עובד ומעסיק

 ק.יחסי עובד ומעסי זכאי לכל תשלום הנובע מקיומם של

 ההפרשותם, התשלומי כל לביצוע -הז ובכלל לעובדיו בלעדית איאחר יהיה המפעיל .ב
 מסי, דמי ביטוח לאומח, דמי ביטורת, משכו, שיש לבצעם לרבות שכר והניכויים

 לקרן תשלומיםה, מחל דמיה, חופש דמית, דמי הבראה, שכר שעות נוספוה, הכנס
סיק בהתאם החל על המע ם אחרתשלו וכל פיטורים פיצוייל, גמ לקופת אוה ו/פנסי

 ם אחר שהמפעיל צד לו.ו הסכו/אלכל דין 

ת, כל חיוב מחיובי המפעיל בסעיף זה לא יחול בכל צורה משתמעק, ספ למען הסר .ג
הוא ד, על המועצה והמפעיל יהיה מנוע מלהעלות בעתין, בעקיפי בין במישרין ובין

להטיל  כל טענה שיהא בה כדיו, או מחליפיו/ או מי מעובדיוו/או מישהו מטעמו ו/
 ה.חיוב כלשהו מחיובי המפעיל על פי סעיף זה על המועצ

מצהיר שאין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו  המפעיל .ד
יחסי עבודה וכי כל העובדים שיועסקו על ידו ומטעמו לצורך ביצוע  לבין המועצה

לא יהיו בינם לבין וייחשבו כעובדיו בלבד ו יהיוזה, התחייבויותיו לפי הסכם 
 ק.המועצה יחסי עובד ומעסי

 כמעסיק פועל הואה, ז הסכם פי על התחייבויותיו בביצוע כי בזה מצהיר המפעיל .ה
הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של ה, לבד תחול האחריות המלאב עליו וכי עצמאי

 דיי לע אויו ו/לעובד או לו יגרמו או שיקרו הפסד נזק אות, נכות, מווה, פציעה, פגיע
 ה.זהתחייבויותיו על פי הסכם  ביצוע -יא עקב או ביצוע עקב או כדי תוך עובדיו

ה המועצ כי ייקבעת, המפורש הצדדים לכוונת ובניגודל, לעי האמור אף ועל במידה .ו
המפעיל או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע  של מעסיקתו היא

עצה בגין  כל הוצאה או נזק שייגרמו המות א מתחייב המפעיל לשפות מידם, ההסכ
התגוננות מפני תביעות בקשר  ט ומשפט לצורךכ"לרבות  הוצאות שך, לה  בשל  כ

 ך.מכ עם טענה לקיומם של יחסי עבודה וכל המשתמע

 

 זכויות  הסבת .24

 למפעיל היא בו המוקנית וההפעלה השימוש וזכות בלבד המפעיל עם אישי הנו זה הסכם

ר, להחכין, למשכר, להעבי למפעיל ואסורל( המפעי מטעם משנה בלןלהעסיק ק איןד )לבב

 לזולתו להרשות או בחלקה או במלואה זה לו בהסכם הניתנות מהזכויות זכות כל שעבדל
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באופן זמני אלא אם קיבל הסכמת  ובין קבוע באופן בין והכל הספר בית במבנה שימוש

הסכמה ולתשלום דמי  ה למתןובכפיפות לתנאים שהתנתה המועצש, המועצה בכתב ומרא

 ה. ובכפוף לקבלת אישור המועצה, הסכמה באם ידרשו על ידי המועצ

 

  שונות .25

 להתקשר מהמועצה למנוע דנן בהסכם בהתקשרות אין כי מובהרק, ספ הסר למען .א
שירותים דומים או אחרים או למסור /בהסכמים דומים ו אחרים גורמים עם

בהסכם זה כדי ליתן למפעיל  או אין/לניהולם של גורמים אחרים ולביצועם 
של בתי ספר  או בפתיחתם/בלעדיות מכל מין וסוג בשירותים המבוצעים על ידו ו

 .או הנובע מהסכם זה/או בכל דבר וענין הקשור ו/חדשים בתחומי המועצה ו

 ייחשבו לאה, המועצ מצד ארכה או במועדה מפעולה הימנעותה, הנחר, ויתו שום .ב
ה, ה ולא ישמשו כמניעה לתביעת פינוי או תביעה אחרת על ידזכויותי על כוויתור

זכויותיה במפורש ובכתב על ידי מי שמוסמך לשנות  אלא אם כן ויתרה המועצה על
 ה.מתנאי הסכם ז

יראו את ו, יכמסמשל סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין   מקרה בכל .ג
 ת.על המפעיל כמצטברו הדרישות החלות

לקזז כנגד כל סכום המגיע למפעיל על פי חוזה זה כל סכום או   תרשאי המועצה .ד
 המגיע למי מהם מהמפעיל על פי חוזה זה או על פיב, שאינו קצו בין קצוב וביןב, חו

דמי נזק ם, פיצויית, הוצאו לרבות החזרן )כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל די
מזכותה  של המועצה לגבות  הוראות  סעיף  זה  אינן  גורעותם(. ותשלומים  אחרי

 ת.לרבות בדרך של חילוט ערבויות, כל סכום כאמור בכל דרך אחר

ח, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למועצה לפק מצהיר המפעיל .ה
או למי מהמועסקים על ידו אלא /או לעובדיו וו/הוראה למפעיל  או ליתןך, להדרי

או לעובדיו ו/ה במלואן וכי אין למפעיל הסכם ז כאמצעי להבטיח ביצוע הוראות
יצויים  או הטבות אחרות בקשר ם, פאו לקבלני המשנה מטעמו כל זכות לתשלומיו/

אלא על פי הסכם ן, או סיום ההסכם בכל נסיבות שהו/לכך לרבות בקשר עם ביטול 
 ה.ז

 שני בחתימת, בכתב במסמך אלא זה חוזה של מההוראות איזו לשנות אין .ו
 ם.הצדדי

או שישלחו בדואר ת, יהיו בכתב וימסרו לנמען במסירה אישי הצדדים עותהוד .ז
שאז תחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה  ,שבמבוא להסכם  רשום לפי הכתובות

עם אישור ה, שתועבר בפקסימילי   שעות משעת מסירתה למשלוח או 72ך בתו
העסקים  ליעדה ביום שאז תחשב כאילו הגיעהה, קבלה ואישרור טלפוני על קבלת

 ה.שלאחר מועד ההעבר

תהא הסמכות ן, לפי העניי, חיפהכי לבתי המשפט במחוז ם, ידי הצדדי  על מוסכם .ח
תובענה אשר תתגלע בין הצדדים בכל הכרוך בהסכם זה או הנובע  ייחודית לדון בכל

 .ממנו

בו הפעלת הצהרון בבית הספר הכוונה לבית ספר ו/או  צוייןבכל מקום שלמען הסר ספק,  .ט
 בעארה וערערה. ן ילדיםבג

 

 סודיות שמירת .26

או מי מטעמה ו/ כי כל המידע הנמסר למפעיל מידי המועצה ם, הצדדי  בין מוסכם .א
 גבי על כתב כל -ע" מידה "ז בסעיףד. בלב כך ולצורך הינו לצורך הפעלת הצהרונים
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ם, תצלוק, תיו, תר, ציוה, מפה, דיאגרמם, תרשי וכל אחרת מדיה גבי על או נייר
 ה.תכנית וכיוצא באלט, תקלי, טסר

או מי מטעמו תחול חובת סודיות לגבי כל המידע אשר יגיע לידיעתו ו/ המפעיל על .ב
המפעיל ימנע מלהעביר לאחר כל ע"פ. לרבות מידע בה, ז הסכם בקשר עם ביצוע

 ך.אלא אם קיבל על כר, מידע כאמו

רשימת האמור חל ביתר שאת בכל הנוגע לב. את הסכמת המועצה מראש ובכת .ג
ין . אלצהרונים ופרטיהם האישיים שלהם ושל משפחותיהם תלמידים רשומים

ץ, להפיר, למסו ואין הצהרון הפעלת לעשות שימוש במידע זה אלא אך ורק לצורך
 ובכתב מראש אלא באישורה, ז מידע מאגר מתוך פרט או מידע כל לתתם, לפרס

ויסודי  מהותי סעיף נוהי זה סעיףה. במועצ המוסמכים הגורמים ושל ההורים של
 ם.בהסכ

 לשמירת בהתחייבות אישי באופן עובדיו את לחתים המפעיל על כית, בזא מובהר .ד
אין להעביר פרטים אישיים של ילדים בצהרון ם. לסעיפי ההסכ בהתאם סודיות

ב צ"תצהיר שמירת סודיות של החברה רג'. או כל פרט הנוגע אליהם לאף צד ו/
 ם.להסכ 3'ג מסמךכ

 ירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה:העדר ק .27

 מצהיר בזאת כי : המפעיל

 בין חברי מועצת המועצה יש/אין לי )מחק את המיותר(: בן זוג, הורה,בן או בת, ואף .א
 לא סוכן או שותף .

יש/אין )מחק את המיותר( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם  .ב
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 

 הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג , שותף או סוכן העובד ברשות. –יש/אין )מחק את המיותר( לי בן  .ג

 וחלק בלתי נפרד מהסכם זה . 9על תצהיר המהווה מסמך ב' המפעיל יחתום .ד

 

 המועצה כמפעל חיוני: .28

צה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן מצהיר כי ידוע לו כי המוע המפעיל .א
מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות  המפעילשירותים קיומים" ו

 המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים:

מך לכך כאמור בתקנות שעת ידי השר המוס-הכרזה על מצב חירום על .1.א.28
 .1973-חירום )סמכויות מיוחדות ( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .2.א.28
 .1951-תשי"א

א לפקודת 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .3.א.28
 .1971-המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .4.א.28

-ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זאזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"
 המפעילו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי  1967

 המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

יחתום על כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום, בנוסח המצ"ב  המפעיל .ב
 ת. לחוזה ההתקשרו 5'ג מסמךכ
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 סמכות שיפוט .29
 

המשפט  לבתי תהא ממנו הנובע ומההסכם זה ממכרז הנובע עניין בכל הייחודית השיפוטית הסמכות
 .חיפה במחוז המוסמכים

 
 

 נוספות .30

בכל מקרה של סתירה בעניינים טכניים/מקצועיים בהוראות מסמך כלשהו  .א
כתב ב המפעילממסמכי החוזה ו/או בין הוראות מסמכי החוזה השונים, יפנה 

 .למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש הנכון

שום ארכה, הנחה או ויתור או אי הפעלתה בין בכלל ובין במועד של זכות  .ב
מזכויותיה של המועצה עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין לא ייחשבו כויתור או כפוגעים 
בזכויות המועצה, ולא יהיה להם תוקף אלא אם נעשו בכתב חתום כדין על ידי 

 ועצההמ

הסכמה מצד המועצה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים  .ג
 .ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר

כל שינוי בחוזה זה, כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם המועצה לא יהיו בתוקף אלא  .ד
 אם נעשו בכתב ומראש ונחתמו כדין על ידי המועצה

ל סעד על פי חוזה זה ו/או על פי דין, תהיה מבלי לפגוע בזכויותיה של המועצה לכ .ה
המועצה זכאית בכל מקרה לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מתוך כספי המפעיל ו/או 
כספים שיגיעו ממנה לספק כל סכום, קצוב או שאינו קצוב, שיגיע לה מאת המפעיל, 

 .לפי חוזה זה או מכל מקור אחר, לרבות כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי

מצהיר ומאשר בחתימתו על חוזה זה, כי בחן בקפידה את הוראות החוזה  להמפעי .ו
 והוא מוותר בזה ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה כנגד האמור בהן.

מובהר בזאת כי חתימת מורשי החתימה על הסכם זה נעשית מתוקף תפקידם ואין 
ישית ליישום הסכם חתימתם על ההסכם מטילה עליהם כל חיוב אישי או אחריות א

 .זה

הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים  .ז
 .ובכפוף לצירוף כל האישורים הנדרשים כפי שפורטו בהסכם זה

 

 כתובות והודעות .31

 .כתובות הצדדים הנן כמפורט בכותרת לחוזה .א

המצוין במבוא,  הודעות שתשלחנה בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו לפי המען .ב
 .שעות ממועד מסירתן למשלוח בדואר 72תראינה כאילו הגיעו לנמען כעבור 

 -הודעה אשר שודרה בצורה תקינה בפקסימיליה ונתקבל על כך אישור טלפוני .ג
 .תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון שלאחר יום השידור

 

 אישור תקציבי : .32

 נו כל האישורים הדרושים לפי כל דין .נתקיימו בחוזה זה כל התנאים ונית .א
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ההוצאה הכספית לביצוע של חוזה זה מתוקצבת מסעיף מס' _____________  .ב
 כתקציב רגיל / מאושרת מתקציב בלתי רגיל מס'___________ . 

 

 ולראיה באו על החתום:

 

 החברה ע"י מורשי החתימה מטעמה: מ.מ. ערערה ע"י מורשי החתימה מטעמה:

 ___________________________ ____________________ ראש המועצה 

 ___________________________ גזבר המועצה_____________________

 חותמת ______________________ חותמת _________________________

 

 

 מ"שיוע אישור

 

ת שר/כנו אני מאולאחר שבדקתי את תון, ת בזאת כי קראתי את ההסכם שבנדושר/מ מאח"ה אני
 ה.לחתום ולהתקשר בהסכם ז למועצה

 

          

 היועץ המשפטי למועצה           

 

 המפעילאישור עו"ד 

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ 
 מו על הסכם זה בפני. התייצב/ו בפני: __________ המוסמכ/ים לחתום בשם _________ )המציע( וחת

  ___________    תאריך ______________
 חתימת עו"ד       
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 1' גמסמך 
 נוסח ערבות לקיום החוזה

 

   לכבוד

 מועצה מקומית ערערה

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

)להלן: ח.פ. / ת.ז. _______________ כתובת: ____________________________ לפי בקשת  .1
 _________ :)במילים₪  _______( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "הנערב"

)להלן: "סכום הערבות"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, ₪(, 
להפעלת  27/2020 מספר)מסגרת(  פומבי מכרזשתדרשו מאת הנערב בקשר לביצוע ההסכם עפ"י 

רערה, ולהבטחת מילוי מלא ושלם של כל ב' בעארה ובע-בגני הילדים ובבתי ספר יסודיים א'צהרונים 
 תנאי ההסכם ע"י הנערב.

 

סכום  הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה  .2
 המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( בתנאי ההצמדה שלהלן:

 

 .15/10/2020שהתפרסם בתאריך  2020 ספטמבריין ערבות זו יהא מדד חודש " לענהמדד היסודי" .א

" לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות המדד החדש" .ב
 זו.

 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות יחושבו כדלקמן:

כפלת מכום השווה לסבאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה 
 .ייסודהמחולק במדד החילוט בסכום החדש למדד היסודי מדד ההפרש בין ה

נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות מדד היסודי מ יהיה נמוךאם המדד החדש 
 .ללא כל הפרשי הצמדה

 

בלת דרישתכם ימי עסקים, מק 7סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, תוך  .3
הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם 
כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם מבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום 

 הערבות מאת הנערב.

 

ברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י לעיל, יעשה על ידנו על דרך של הע 3התשלום, כאמור בסעיף  .4
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול 

 דעתכם הבלעדי.
 

יום מתום תקופת החוזה(, ולאחר תאריך זה  90) ____________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5
הארכתה. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל תהיה בטלה ומבוטלת, אלא אם כן תודיעו לנו על 

 על ידנו בכתב בסניף __________ כתובת ________ , לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 .להסבהאו ערבות זו אינה ניתנת להעברה  .6
 
      

 בכבוד רב,
 ____ בנק
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 2' גמסמך 
 אישור על קיום ביטוחים

 
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור
, בהתאם למידע המפורט בה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

במקרה של סתירה בין המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 
זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח התנאים שמפורטים באישור 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 *האישור מבקש מעמד *העסקה אופי מבוטחה *מבקש האישור

מועצה מקומית  שם
 ערערה

  שם
 נדל"ן☐
 שירותים ☒
 אספקת מוצרים☒
 אחר: ☐
 

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☒
 אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 
 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
 חלוקה
לפי 

 גבולות
אחריות 

 סכומיאו 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח

 מטבע סכום

 רכוש 
 

 לא בתוקף      

       
       
       

 ,302,304,307,308,309,315 ש"ח 6,000,000     צד ג'
,321, ,328,329, 

אחריות 
 מעבידים

 304,308,309,315,319,328 ש"ח 20,000,000    

אחריות 
 המוצר

    2,000,000  ₪ 302,304,309,310,325,332 
 חודשים 12תקופת גילוי 

אחריות 
 מקצועית

 לא בתוקף      

 אחר
ביטוח 

אש 
 מורחב

 לא בתוקף      

 
)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד פירוט השירותים 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת השירות
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)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד פירוט השירותים 
 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת השירות

 אספקת מזון לצהרונים. 041 חינוך /קורסים/ סדנאות 034 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 משלוח לאחר יום_ 60_ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 * באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. 
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 3' גמסמך 
 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

 

 

 כדלקמן: בזאת מצהיר ז _____________________.ת הח"מ, נושא אני

 

מתן  ממני למנוע כדי בה כלשהי, שיש חוקית מניעה על יודע זה, אינני תצהירי עריכת למועד נכון .1

או /קשור ו ערה )להלן: "המועצה"(. ואינניבמסגרות החינוך בעארה ובער צהרונים שירותי הפעלת
 עניינים, לניגוד ממשי חשש בו אחר, שיש עניין דרך, בכל או צורה או עקיף, בכל ישיר מעורב, באופן

 .זה שירות למתן ביחס

 

שיש  בנושאים אתקשר עימי, לא המועצה של ההתקשרות תקופת במהלך כי מתחייב הנני כן כמו .2
את  עניינים, אבקש ניגוד של קיומו בדבר ספק יש בו מור. במקרהכא עניינים ניגוד בהם משום

 .ובכתב, להתקשרות הסכמת המועצה, מראש
 

כוונה  כל על מטעמה לנציג או למועצה מראש לדווח עלי כי לי האמור, ידוע מכלליות לגרוע מבלי .3
 בעניין. יולהוראות בהתאם זה, ולפעול בתצהיר כאמור גורם כל עם מעובדיי, להתקשר שלי, של מי

 
עניינים,  ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות לאשר לא המועצה רשאית .4

 .אלו להוראות בהתאם מתחייב לפעול ואני
 

 

_____________       _____________ 
 תאריך               המצהיר חתימת   
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 4 'גמסמך 
 דיותהתחייבות לשמירת סו

 

 
 

 שםהחברה: הח"מ: ____________________ ת.ז.: ___________________להלן "המציע"  אני
 הבעלים:

 האנשים זולת כלשהו, גוף או /ו תאגיד או /ו אדם לכל לגלות ולא ומלאה מוחלטת סודיות לשמור .1
מות, טבלאות, תלמידים, דיאגר מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, נתוני חלק בעבודה, כל הנוטלים

בין ו בכתב בין וכו'  פעילות מכירות, תחומי כספיים, מחזורי עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים נתון
שהגיעו  או בעקיפין או/ו במישרין ע"י המציגים לה ה"מציע" ונמסרו לידיעת שהובאו פה בעל אם

 .מן העבודה כתוצאה או עם ה"מתחייבת" בקשר לידיעת
 ".מידע: "להלן יקרא הנ"ל כל
 

 כדלקמן: המידע לגבי "המציע" מתחייב .2

 בחלק או במידע לבצע לאחרים לאפשר לא או/ו לאחרים להרשות לא או/ו להעתיק לא .א
 ביצוע לצורך אלא אחרת העתקה צורת וכל העתקה, צילום, תדפיס ,ממנו, שכפול

 .בלבד העבודה

 גם יחול מידע גביל האמור זו, וכל התחייבות הוראות יחולו המידע של העותקים על .ב
 .עותקיה על

 או/ו אובדנו מניעת לשם הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע על בהקפדה לשמור .ג
 .אחר לידי הגעתו

 בעבודה. בפועל העוסקים גורמים או אנשים לאותם ורק אך למידע הגישה את להגביל .ד

 .המידע עם במגע הבא אדם כל ע"י המידע שמירת את להבטיח האמצעים בכל לנקוט .ה

 .כלשהו מידע אובדן של מקרה בכל להודיע .ו

 .בלבד הוראות עפ"י למידע או/ו לעבודה הנוגע נתון כל שהיא צורה בכל לפרסם לא .ז

 או מחשב תכנת כלשהו באופן ולהכין לערוך או להעתיק או לייצר ולא לפתח לא .ח
 אתם הגורמים מעת שקיבלה 'וכו המסמכים, הנתונים סמך על או בסיס על סקרים
מן  וכתוצאה במהלך" מתחייבת"ה לידיעת הגיעו אשר הנוכחית בודהבע קשורה

 .עבודהה

 .העבודה סיום לאחר גם תקפה תהיה המידע לגבי הסודיות לשמירת ההתחייבות .3

 
או  למידע הנוגע מסמך כלדרישה,  לפי עת בכל או, העבודה סיום עם, מסוריו חזיר" ימציע"ה .4

 .לעבודה
 

 בביצוע איתה ביחד או, מטעמה המועסק כל על" ומציע"ה של םעובדי על גם תחול ל"הנ ההתחייבות .5
 על ל"הנ ההתחייבות קיום להבטיח הדרוש כל תעשה" המתחייבת. "ממנה חלק או כולה העבודה

 .ידם
 

 ההתחייבות הפרת וכי העבודה לו נמסרה זה התחייבות מסמך על היתר בין כי "מציע"ל ידוע .6
 .בפיצויים יחוייב" ציעמוה" כבדים נזקים תגרום, סודיות לשמירת

 
 

_____________       _____________ 
 תאריך               המצהיר חתימת   
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 5' גמסמך 
 התחייבות לעבודה בשעת חירום

        
 
 

 תאריך ___________
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית ערערה 

 
 

 שלום רב, 
 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
 

 
עילים צהרונים במוסדות החינוך במועצה מקומית עארה ערערה )להלן: "השירותים"(, הואיל ואנו מפ

 ;27/2020הלן: "החוזה"( במסגרת מכרז בהתאם לחוזה מיום _______ עליו חתמנו איתכם )ל
 

והואיל והמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומיים" והשירותים נדרשים 
 בהן יוכרז מצב חירום;למועצה בתקופות ש

 
 לפיכך אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:

 
אנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים למועצה, באופן רציף ושוטף, גם בתקופות  .1

 שבהן יוכרז מצב חירום. 

 

קיים את כל אנו מתחייבים לספק למועצה את מלוא השירותים נשוא החוזה, באופן רצוף ושוטף, ול .2
יתר התחייבויותינו על פי החוזה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים 

 ושעות חריגים, שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים. 

 

אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת כלשהי  .3
 לתמורה האמורה. 

 

ייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תחשב להפרה יסודית של התח .4
 החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין. 

 
 
 

______________        ___________ _____________   ___________________ 
  המפעילשם החותם מטעם       טלפון          המפעילכתובת                   המפעילשם   
 
 
 
 

 _________________            תאריך: ______________
 חתימה + חותמת                   
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 6' גמסמך 
 פרטי חשבון בנק של המציע

 
 לכבוד

 מחלקת גזברות
 מועצה מקומית ערערה 

 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 

  _____________________________________________: ביצוע תשלוםלשם החברה/שותפות/עסק 

  _____________ פקסימיליה מיקוד_________, טלפון ___________, ישוב _________________,

 _____________________ : מס' עוסק מורשה/תעודת זהות

 ___________________ק בבנן -ס' ח_______________ מ שם הבנק: פרטי הבנק להעברת תשלומים

 ___________________ מס' סניף ____________ כתובת הבנק

 
 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם 
 .על ידינו לגזברות מועצה מקומית ערערה ללא שהוי

 
 
 

 __________________ 
 חתימה וחותמת 

 
 "דאישור עו

 
 

___ מאשר/ת כי חתימת המציע ___________ -אני עו"ד __________________ מ.ר. ________ מ
 .לעיל הינה חתימתו המחייבת של המציע על פי כל דין

 
 
 
 

 ________________ _______________ 
 עו"ד תאריך 
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 'ד מסמך
 הצעת המשתתף 

 
 סגורה ונפרדתיש למלא את ההצעה ולצרף במעטפה 

 
 תאריך: ____________

 
 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 

 

  27/2020הנדון: הצעת המחיר למכרז פומבי מס' 

 'ב-להפעלת צהרונים בגני הילדים ובבתי ספר יסודיים א'

להפעלת צהרונים בגני הילדים ובבתי ספר יסודיים  27/2020לאחר שעיינו ובדקנו את מסמכי מכרז  .1

קנו את השירותים הנדרשים, יו ולאחר שבדמסמךצה מקומית ערערה, על כל תנאיו וב' עבור מוע-א'

התנאים להשתתפות במכרז ולהתקשרות עם המועצה, ולאחר שבדקנו את מחירי המועצה לשירותים 

האמורים, הננו מציעים לספק למועצה מקומית עארה ערערה את השירותים המפורטים במסמכי 

 י כל תנאי המכרז והחוזה ועל פי כל דין, תמורת עמלה/תקורה בשיעוריםבמלואן, על פ המכרז והחוזה

 הנקובים בהצעה שלהלן:

 הצעה:

  10%שיעור התקורה המקסימאלי מתוך היקף תקציב התכנית עומד על 

 הצעתנו היא להפעלת התכנית תמורת תקורה בשיעור של _______ אחוזים.

מיד אשר יהיה רשום בצהרוני בתי הספר שיופעלו התמורה החודשית המבוקשת על ידינו בגין כל תל .2

על ידינו הינה סך המשקף את התמורה הקבועה בתכנית " ניצנים" ו/או במקרה שתוכנית " ניצנים" 

 לא תופעל בהתאם לתמורה הקבועה בתוכנית " ניצנים" האחרונה בתוקף.

 ותינו על פי מסמכי המכרזהמחירים המוצעים על ידינו , כוללים ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבוי .3

יו וכן כוללים את כל הציוד, האמצעים וכח האדם הדרושים כלרבות הסכם ההתקשרות על מסמ

 למתן השירותים.

 התמורה מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות .4

כיסוי מלא להתחייבויותיו נשוא המכרז בביצועם , על פי תנאי המכרז ופירוט האתרים, ומהווה 

וההסכם לרבות העסקת עובדים בכל כמות נדרשת, כל חומרים, ציוד ואמצעים אחרים שיידרשו 

לביצוע תקין ומושלם של כלל העבודות נשוא המכרז, ביטוחים, מסים, היטלים, וכל דבר אחר הדרוש 

 לביצוע העבודות נשוא המכרז.

 

פת בגין השירותים נשוא המכרז, על כל הכרוך בכך, מעבר למחיר מוסכם כי לא נקבל תמורה נוס .5

 נשוא הצעתנו.

 

 התמורה לעיל, מהווה מחיר סופי ומוחלט וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין .6

 וסוג הכרוכות בביצוען.

 

 יו.מסמךו הננו מצהירים בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו מחייב אותנו החוזה על כל תנאיו .7
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אם לא נעמוד בכל תנאי החוזה במהלך כל תקופת החוזה, הננו מתחייבים, בנוסף לאחריותנו כמותנה   .8

 בחוזה, לשלם למועצה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בעד כל יום של הפרה, כפי שנקבע בחוזה.

 

ת ההצעות יום מהמועד האחרון למסיר 90הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך תקופה של  .9

 90-למכרז זה, כפי שנקבע בהזמנה להגשת ההצעה וכי המועצה רשאית להאריך את תוקף ההצעה ב

 יום נוספים ו/או עד לסיום הליכי המכרז וחתימת חוזה עם הזוכה במכרז. 

 

 

  

 חתימת המציע: ______________    תאריך: ________________

 

 

 

 אישור עו"ד

ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ אני הח"מ עו"ד _________ מ.

 התייצב/ו בפני: ________________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני. 

 חתימת עו"ד ___________  תאריך ______________

  

 

 


