
 
 11/20מכרז פומבי מס' 

 תחומי המועצה ב ספר יתבב םנילהפעלת צהרו
 2020  יוני

, הכל בהתאם בתחומי המועצהספר    יבתב  םלהפעלת צהרוניהצעות    להציעמפעילים  המועצה מזמינה בזאת  
 ."המכרז"( –)להלן  לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז

 
תחת חוק  /http://www.dsharon.org.ilמועצה הודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של ה

 ומנהל/מכרזים.
 

, בסמוך לכניסה 40, כביש אגף החינוך בקרית המועצהמשרדי קומה א' באת מסמכי המכרז ניתן לרכוש ב
 "ח.ש 003בסך תמורת תשלום שלא יוחזר , 15:30 – 08:30ה', בין השעות: -ימים א'בלמושב נוה ירק 

 
. 09:30בשעה    30.06.2020  -, ה'ג'  שיערך ביוםמפגש הבהרות  ב  פושהשתתמפעילים  רשאים להשתתף במכרז  

 . מפגש יתקיים באולם הישיבות באגף החינוךה
 
בלבד במעטפה   ידנית"מועד ההגשה"(  במסירה    –)להלן    08:30בשעה    .202006.07ליום  הצעות תוגשנה עד  ה

 שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה. 
 המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם.

 הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה, תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
 

 לקבל כל הצעה שהיא. תמתחייבמועצה אין ה
 

odedl@dsharon.org.il במייל:  או 9000546-03  בטל'– למר עודד לובוביץלשאלות/ הבהרות ניתן לפנות 
 .10:00בשעה  02.07.2020לא יאוחר מהתאריך 

 

 

 ,בכבוד רב
 

 אושרת גני גונן
 ראש המועצה
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 11/20הוראות והנחיות למשתתפים במכרז פומבי מס'  

 
 הזמנה להציע מחירים .1

  
להפעלת הצעות מפעילים לתת מזמינה "המועצה"(  -)להלן המועצה האזורית דרום השרון  .1.1

חוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, ל בהתאם ,בתחומי המועצהספר ה יבתחלק מב םצהרוני

"חוק הצהרונים"( ולתקנות שיותקנו בעתיד וכן בהתאם לתכנית "ניצנים"  –)להלן  2017-התשע"ז

 מאת משרד החינוך והכל כמפורט להלן.

ניים בישוב בתי ספר: ש חמישה( הופעלו צהרונים מטעם המועצה בפיצוין, כי בשנה החולפת )תש" .1.2

 250 -הצהרונים לקחו חלק כ בחמשת. , בכצנלסון, צופית ואהרונוביץמתןאחד בישוב  ,צור יצחק

 ג'. –תלמידים מכיתות א' 

אהרונוביץ, בית  :הנוספים בתי הספרבית הספר מתן ובעוד יצוין, כי הפעלת הצהרונים תיעשה ב .1.3

  וצופית. מיתר

המסומנת  פתש"שנת הלימודים הבג', בכל בי"ס,  -מצ"ב טבלה עם מס' התלמידים בכיתות א

 . א' מסמךכ

המועצה אינה מבטיחה מס' כלשהו של משתתפים בצהרון, כמו כן ההחלטה על פתיחת יצוין, כי  .1.4

 ועד ההורים של כל בי"ס. שיתוףצהרונים תלויה, בין היתר, ב

המועצה קיבלה ב' בלבד,    –כיתות א  על תכניה ומחיריה, חלה על    ,תכנית ניצניםיובהר, כי על אף ש .1.5

כיתות ג'. כאשר לגבי תלמידים אלה, ייגבה תשלום מלא לטה כי התכנית בשלמותה תחול גם על  חה

 ( ללא החזר ממשרד החינוך.כמפורט להלן כולל תוספות ₪ לא 650)

 להוציא עדכונים ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו ובמסמכים תרשאי מועצה תהיהה .1.6

מנה זו והללו יחשבו לחלק בלתי נפרד מהז ,הבלעדי העל פי שיקול דעת ,המצורפים לה בכתב

 .ומהצעת המציע

 
 ה בין מס' מציעים.יל את הזכיצכן המועצה רשאית לפ כמו .1.7

 
המועצה רשאית להורות למציע/ים שיזכו להפעיל בשנת הלימודים התשפ"ב ואילך את הצהרונים  .1.8

 בבתי הספר בצור יצחק.  

 

 כללי של העבודה  רתיאו .2

 
מסגרת  מהווה מתייחסות למתן שירותי הפעלת צהרון בבית הספר אשר העבודות נשוא המכרז .2.1

 חינוכית ופעילות חוגים, בית שיעורי הכנתסיוע ב ,הזנה, טיפול מעניקהם, ההלימודי ליום המשך

 בפרט. 7, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובמסמך א/הספר תיב לילדי
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: 7בנספח א/ 6מספר תלמידים מינימאלי, כמפורט בסעיף של תנאי לפתיחת צהרון הוא רישומם  2.2

 ב. -ילדי כיתות א ו 15כשמתוכם לפחות  ומעלהתלמידים  18

 

)בנוסף  ימי חג נוספים 4 -בנוסף לצהרון החודשי, המפעיל יפעיל גם את קייטנת החגים, קייטנה ב 2.3

 .31.07 -עד ההמשך בי"ס של החופש הגדול וקייטנת את תכנית , (לחגי חנוכה ופסח

לכל  08:00-13:00 שעותין הבה',  –' א בימים יופעל הצהרוןחופש גדול, בופסח , בחנוכה 2.3.1

 .16:30 – 08:00 -תלמידי ביה"ס ולתלמידי הצהרון מ

בארבעת ימי החג הנוספים )יומיים בסוכות, יום בפורים ויום בל"ג בעומר( הצהרון יפעל  2.3.2

 .08:00-16:30מהשעה 

 

יספק המפעיל ארוחות חמות בצהריים וארוחת מנחה  והקיץבמסגרת הצהרון וחופשות החגים  2.4

ובהתאם להנחיות  7א/בחופש הגדול יספק גם ארוחת בוקר והכל, בהתאם למכרז, ולמסמך ו

הזנה וחינוך לתזונה נכונה  2.2-82"ודרישות משרד החינוך בעניין זה כאמור בחוזר מנכ"ל 

-חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"דהועפ"י    במוסדות החינוך"

חוק הגנה על , 2017-יקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"זתקנות לפו 2014

 ., ועפ"י תכנית הניצנים, והכל כפי שיתעדכן מעת לעת2015-בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו

 תמחור הצהרון  .3

  7בנספח א/ 8כמפורט בסעיף 

 כה ופסחוקייטנת החגים בחנ תמחור .4

 7בנספח א/ 9כמפורט בסעיף 

 ימי חופש נוספים 4תמחור  .5

  7בנספח א/ 8.3כמפורט בסעיף 

 תמחור קייטנת החופש הגדול וקייטנת הקיץ .6

 7בנספח א/ 10כמפורט בסעיף 

 תקורה לביה"ס 6

 7בנספח א/ 13כמפורט בסעיף 

 מתן שירותי הסעות  7

י לתן בנוסף לשירותי הצהרון גם שירותי הסעה. שירות כאמור, ייעשה על ידי אהמפעיל רש 7.1

 המפעיל ובאחריותו הבלעדית.

אשר ייעשה באופן נפרד מתשלומי בגין שירותי ההסעה, ייגבה המפעיל תשלום נוסף מההורים,  7.2

 . הצהרון
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ייעשו בנפרד, במנותק כמו גם מתן הקבלה/החשבונית ינו בגהשירות, הרישום אליו והתשלום  7.3

   . מהרישום והתשלום לצהרון

 
 בכל התנאים המפורטים להלן:ההשתתפות במכרז מוגבלת למי שעומד  8

בסעיף זה  על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל התנאים המפורטים 8.1

 .להלן

 האמורים.בתנאים  עמידתו  לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המוכיחים את    על המציע 8.2

 בנקאית.תותר השלמת מסמכים לאחר מועד הגשת ההצעות, למעט ערבות 

 ניסיון קודם 8.3

הפעלת ב תשע"ז, –בין השנים תש"פ שנתיים,  מצטבר של לפחותמציע בעל מיומנות וניסיון מוכח 

של  , בהיקף0-12צהרונים ו/או חוגים ו/או תל"ן ו/או מסגרות חברתיות ו/או קייטנות בגילאי 

תלמידים, בכל שנה, כעסק עצמאי משלו, בעל כושר ביצועי וכלכלי, ובעל ידע בביצוע  50לפחות 

יובהר, כי אם המציע הנו תאגיד, דרישת הניסיון . צועהיהעבודה בזמן הנדרש ובעל אמצעים לב

חס לתאגיד את הניסיון של במלואה בתאגיד )לא ניתן יהיה לי האמורה צריכה להתקיים

 יחידיו/מנהליו/בעליו(.

 ם הוכחת תנאי זה, על המציע לצרף אישור של רו"ח/עו"ד.לש 8.3.1

  מחזור עסקי 8.4

 אחת בכל מ("מע כולל(₪  50,000לפחות של  כולל שנתי מחזור בעל להיות המציע על 8.4.1

. אלו לשנים המבוקרים לדוחות הכספיים בהתאם זאת.  2019,  2018,  2017  הכספים משנות

 . מ"מע כולל אינו המחזור כי מובהר

 של המציע עמידתו את המאשר מטעמו חשבון רואה של אישור להצעתו יצרף המציע 8.4.2

 מנת ( על5מסמך א/המכרז ) למסמכי המצורף בנוסח זה, זאת בסעיף המפורטים בתנאים

 ת"הדוחו את העתק לידיה לקבל לבקש רשאית הנתונים, המועצה תהיה את לאמת

 .המציעים של הכספיים

 ."הערבות הבנקאית" או "הערבות"  –מכרז זה  במציע שצרף להצעתו ערבות בנקאית כספית  8.5

מותנית להבטחת קיום ההצעה, ה האזורית דרום השרון, תהא בלתי  הערבות תופנה למועצ 8.5.1

 בה המציע יהיה הנערב )החייב(. 

 ₪  00010,בסכום של הערבות תהיה  8.5.2

 . 06.10.2020ליום ערבות תהא בתוקף החל מהיום האחרון להגשת ההצעות למכרז ועד ה 8.5.3

יום נוספים והמציע יהא  60המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך 

חייב במקרה כזה להאריך תוקף הערבות. מציע שלא ינהג כך, תהא המועצה רשאית לפסול 

 הצעתו.
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ר בידי המועצה עד לאחר שהמציע יחתום על החוזה ערבות של מציע שזכה במכרז תישא 8.5.4

 וימציא ערבות חדשה בהתאם לתנאיו.

מציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ו/או שנפל  8.5.5

 פגם בערבות, תיפסל הצעתו ולא תידון.

נספחיו תוך מציע שהצעתו למכרז נתקבלה והוא חזר בו מהצעתו ו/או  לא חתם על החוזה ו 8.5.6

ימים מהיום שנדרש לכך ע"י המועצה, ו/או לא המציא ערבות לחוזה, תהא רשאית  7

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, ולמסור לחלט את סכום הערבות לטובתה,  המועצה

להם זכאית המועצה על והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים   העבודה למציע אחר

 .או כל דיןפי המכרז ו/

ו ותוחזר לו באשר לאי זכייתמציע שהצעתו למכרז לא זכתה ו/או נפסלה, יקבל הודעה  8.5.7

 הערבות.

לביצוע יחתום על חוזה שימים מיום  10הצעתו תתקבל, תוחזר לו הערבות תוך ש מציע 8.5.8

וימציא למועצה ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה העבודה, 

 המכרז והחוזה.  ומסמכים נוספים בהתאם לתנאי

 .8מסמך א/מסומן כוערבות המצ"ב נוסח  8.5.9

מי מטעמו שיבצע את העבודה, לא הורשע בעבירת מין, כהגדרתה בחוק שלהלן,   ו/או כל  ,שהוא  מציע 8.6

אותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנת מאסר בפועל או יותר, והזכאי לקבל אישור ממשטרת 

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי 

 .2001-תשס"א

להמציא למועצה, כתנאי לתחילת ביצוע  שכי מציע שיזכה במכרז יידרמובהר בזאת,  8.6.1

העבודה,  אישור ממשטרת ישראל כאמור,  לגביו ולגבי עובדיו ולגבי כל מי שיועסק מטעמו 

לא יידרש להמציא כתב הצהרה חתום על ידן לפיו,  –בביצוע העבודה ולגבי עובדותיו 

ירת מין, כהגדרתה בחוק למניעת העסקה נפתחה חקירה כנגדן מעולם והן לא הורשעו בעב

 .2001-של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 רק לאחר שקב"ט המועצה אישר, יוכל כעובד/ת להיכנס לתחומי ביה"ס. 8.6.2

מה שלו ו/או מי מעובדיו, מציע שאין על שמו ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתי 8.6.3

 -בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א רכי מכרז ופליליים לצרישומים 

מה קלון, או ל לא הורשעו בעבירה פלילית שיש ע, וכי הוא ו/או מי מבין המנויים לעי1981

השנים שקדמו למועד  חמשרמה, וזאת בלית הכרוכה באלימות, או בעבירת מבעבירה פלי

ויים לעיל חקירה פלילית האחרון להגשת הצעות למכרז וכן, לא מתנהלים נגד מי מבין המנ

 או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות לעיל.
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צה, כתנאי לתחילת ביצוע להמציא למוע שדרמכרז ימובהר בזאת, כי מציע שיזכה ב 8.6.4

מה לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עכתב הצהרה חתום ע"י עובדיו לפיו, הם העבודה, 

השנים שקדמו   חמשרמה, וזאת באו בעבירת מ  ות,קלון, או בעבירה פלילית הכרוכה באלימ

למועד האחרון להגשת הצעות למכרז וכן, כי לא מתנהלים נגדם חקירה פלילית או הליכים 

 משפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות לעיל.

, בעניין שכר מינימום, בעניין 1976-ציבוריים תשל"ו םמציע העומד בהוראות חוק עסקאות גופי 8.7

 לאנשים עם מוגבלות ובעניין העסקת עובדים זרים. ייצוג הולם

ה וחוק מציע שהינו עוסק עצמאי, המנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל לפי פקודת מס הכנס 8.8

אשר נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, למע"מ על עסקאות , 1975-מס ערך מוסף תשל"ו

 שמוטל עליהן מס על פי חוק.

ח האדם המתאים והמיומן ואת כ, לפני תחילת שנת הלימודיםו להשיג, כוחמציע שברשותו או ב  8.9

הדרושים בביצוע העבודה, וכן את כל הציוד והחומרים  ניסיון כושר וידע  בעל  לביצוע העבודה, שהינו  

 על מנת לספק ו/או לבצע את העבודה עפ"י מכרז זה.

 מציע שרכש את מסמכי המכרז.  8.10

 .להלן 26בסעיף כאמור מציע שהשתתף בפגישת הבהרות   8.11

 מסמכים שעל המציעים לצרף 9

 
, וביניהם  6מסמך א/ -המציעים ירכזו, במעטפה המיועדת לכך, את כל המסמכים המפורטים בטבלה

 המסמכים שלהלן :
 

 הצגת תכניות כמפורט להלן: 9.1

 .7, הכל כנדרש במסמך א/ותיק נהלי עבודה  מפורטת מוצעת חינוכית עבודה תכנית יציג המציע

לעסוק  ערבות בנקאית כספית או ערבות כספית של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון 9.2

 .1981חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א  בישראל בביטוח עפ"י

 אישור או קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 9.3

מור לעיל, גם את המסמכים המפורטים במידה והמציע הינו תאגיד, יצרף להצעתו בנוסף לא 9.4

 בסעיף זה:

צילום תעודת רישום עדכנית ובת תוקף של המציע אצל רשם החברות, רשם השותפויות  9.4.1

 וכיו"ב. 

אישור עו"ד או רו"ח כי ביצוע העבודה על פי המכרז ו/או ההתקשרות בחוזה לביצועה,  9.4.2

 הינן במסגרת סמכויות התאגיד.

 בעל/י זכות החתימה אצל המציע וסמכותם לחייבו בחתימתם.אישור עו"ד או רו"ח על  9.4.3

 שמות מנהלי התאגיד. 9.4.4

התצהירים כל מסמך אותו נדרש המציע למלא ו/או לחתום, לרבות הצעת המציע, הצהרת מציע ו 9.5

 .ם על ידי המציע במקום המיועד לכךחתוהנכללים במסמכי המכרז, ימולא ו/או יוגש כשהוא 
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בחינת עמידתם  המציעים להגיש מסמכים נוספים, הן לענייןהמועצה תהיה רשאית לדרוש מ 9.6

 בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי.

, יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין לעילכל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור  9.7

 המציע הזוכה לבין המועצה. המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים

אלו מהווים חלק בלתי נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים ולכישורים 

 הדרושים לצורך ביצוע העבודה.

 

 העדר הצמדה למדד 10

כיביה השונים, וזאת גם במידה מודגש כי לא ישולמו הפרשי הצמדה כלשהם בגין התמורה, על ר

 ביתר מסמכי המכרז.צוין אחרת במשק ו/או  תתהיינה התייקרויוו

 במכרז  הזוכה קביעת אופן 11

 שלבים כמפורט להלן: בשניעדת המכרזים תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים ו 11.1

ע בתנאי הסף. בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המצי - סף בתנאי עמידה בדיקת -ב א' של
 .לשלב ב' של המכרז כמפורט להלןמצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף, יעברו מציעים אשר הצעתם ת

 מרכיב האיכות של הצעת המשתתף במכרז. בדיקתשלב  –שלב ב' 

 –)להלן    את מנהלת מחלקת חינוך יסודיע"י צוות מטעם המועצה שיכלול  ינוקד ייבחן ומרכיב האיכות  
"ס, מנהל/ת בי חינוך, אגףונציג אחד נוסף או יותר מ , הרכזת הרשותית בתכנית ניצנים"המנהלת"(

על פי הקריטריונים הבאים  "הצוות מטעם המועצה"(, –ם מוסדי מכל בי"ס )להלן הורי ועד ציגותנ
 כדלקמן:

 

 
 אופן ביצוע הניקוד הניקוד המירבי הקריטריון

או קייטנת חגים או ניסיון בהפעלת צהרון 
עפ"י תכנית ניצנים קייטנת החופש הגדול 

 "פתש-תשע"טבשנת 

 נקודות עבור כל שנה 5 נקודות 10

הנהגות הורים / מנהלי שיינתנו מ המלצות
שויות , מנהלי מחלקות חינוך ברבי"ס

מסגרות להפעלת  מקומיות המתייחסות
-2018שנים ב 8.3בסעיף כהגדרתן חינוכיות 

2020. 

, של גורם כל המלצה חיובית נקודות 30
היא בגין אותה אם  כאמור )גם  

שתאומת ע"י צוות  מסגרת(
המועצה תזכה את המשתתף 

נקודות  30-נקודות עד ל 5-ב
 אפשריות. התייחסות

 לצוות ת תהא בהמלצו
הקשר עם מנהלי  ,הצהרון

תחזוקה,  ורכזי הצהרון, רמת
המזון, רמה  איכות

 חינוכית./פדגוגית
לשם כך, הצוות מטעם 
המועצה יצור קשר עם 
מוסדות וגופים שהמפעיל 

כן הוא רשאי התקשר עמם, ו
 ליצור קשר עם ועדי הורים.

התרשמות ע"י צוות מטעם המועצה הכולל 
 מנהלת אגף החינוך או מי מטעמהאת 

הורים  ועדי )יו"ר הועדה"(, נציגות

                 נקודות סה"כ  40
 
 

להלן הנושאים שיבדוק 
 הצוות:
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, של כל בי"ס או מי מטעמה הנהגתיים
נציגות הנהגת הורים מכל  מנהלת בי"ס,

וכן כל בעל   בי"ס, ראש מינהלת צור יצחק,
"הצוות  –תפקיד שתחליט המועצה )להלן 

 המקצועי מטעם המועצה"(

 
 
 
 
 
 

 נק' 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נק' 20

 עם הצוות יקיים ראיונות
מציע וכן  כל של המנהל הצוות

יעיין ויתרשם מתיקי הנהלים 
 בנושאים כגון:

 ושאלון הרשמה טופס
 ;להורים

 ;ופיזורם הילדים קבלת נוהל
וכן כל הנהלים המפורטים 

ועפ"י התרשמותו   7במסמך א/
 20יעניק סך של מקסימום  

 .נקודות
 

התרשמות מתכניות העבודה 
של המפעיל המתייחסות 

יומית,  עבודה תוכניתל
שבועית, חודשים ושנתית, 
סדר היום בצהרון ובימים 

 הארוכים )בקייטנות(,
 .ועוד בית שיעורימתן מענה ל

יעניק  ו הצוותעפ"י התרשמות
 נקודות 20סך של מקסימום  

 
המציע יציג את החוגים  'נק 10 חוגים 

הקיימים היום בצהרונים 
אותם הוא מפעיל לצורך 

ים, גהתרשמות הצוות מהחו
התאמתם לגיל, ערך מוסף של 

 "ב.והחוג וכי
מערך ההמציע יציג את  'נק 10 והשתלמויות ליווי פדגוגי

הפדגוגי התומך מטעמו 
הן את גורם  ,לצוותי הצהרון

המייעץ והמנחה מטעמו 
ומי בהתאם לצרכי באופן יומי

הגורם המדריך   את  ןהשטח וה
מכשיר את צוות הצהרון ו

וכן את  לאורך השנה.
ההשתלמויות שעברו עובדיו 

 תש"פ. -בשנים תשע"ט
 

 את סיכום ההערכה והניקוד של כל מציע.לועדת המכרזים בסיום שלב ב' יעביר הצוות מטעם המועצה 

ים והחלטת ראש המועצה, \ים הזוכה\יובהר, כי לאחר המלצת ועדת המכרזים בבחירה במפעיל 11.2

 להלן. 20בהתאם לאמור בסעיף בי"ס תהא בהפעלת הצהרון בכל מפעיל ההחלטה של שיבוץ ה

 

 מועדי ביצוע וכניסת החוזה לתוקף 12

וכלה ביום  .202001.09, החל מיום למשך שנת לימודים אחתתקופת ביצוע העבודה הינה  12.1

, ובכפוף לאמור בחוזה שיחתם עם הזוכה. מובהר כי תחולתו של החוזה האמור על 31.7.2021
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הצדדים וכניסתו לתוקף, מותנית, בנוסף לתנאי הסף לתוקפו המפורטים בו, בהוספת חתימת 

 המועצה עליו.

למועצה בלבד, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות בשלוש  12.2

וכן  פעם לשנת לימודים אחת, הכל בכפוף לאמור בחוזה לביצוע העבודהתקופות נוספות, בכל 

 .לתן לזוכה להפעיל בשנת הלימודים התשפ"ב את הצהרונים בבתי הספר בצור יצחק

 

 תוקף ההצעה  13

לאחר תום תקופה  ללא זכות חזרה. 06.10.2020ההצעה לביצוע העבודה תהיה בתוקף עד ליום  13.1

ואם המציע לא נדרש להאריך תוקף הערבות זו, ובמידה והליכי אישור המכרז לא הסתיימו, 

 רשאי המציע לבטל הצעתו ולקבל ערבותו בחזרה. כאמור לעיל,

החל ממועד קבלת ההודעה, והיא תומצא   יעשה בהודעה בכתב כי ההצעה מתבטלתביטול ההצעה   13.2

ת המועצה בכניסה בית המועצה האזורית דרום השרון, קריי, בלמר יפתח דייןבמסירה ידנית 

  למושב נוה ירק.

 

 וזוכה שלא עמד בהתחייבויותי 14

מציע שנקבע כזוכה ואשר לא עמד בהתחייבויותיו, תהא המועצה רשאית לבטל את הזכייה  14.1

במכרז בהודעה בכתב, החל מהמועד הנקוב בהודעה, וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש 

 לתקן את המעוות והוא לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן הנקוב בה.

, תהא רשאית המועצה להגיש את הערבות הבנקאית לגביה כאמור לעיל בוטלה הזכייה במכרז 14.2

והמציע יפצה אותה על כל הפסד שיגרם לה  ביצוע העבודה למי שייקבע על ידה,וכן למסור את 

 גין כך.ב

 רוע מזכויות הצדדים על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.אין בסעיף זה כדי לג 14.3

 
 שינוי במסמכי המכרז 15

בין שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות ביחס אליהם,  או מחיקה או תיקון כל שינוי או תוספת

ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את המועצה ולא 

 יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיה.

על אף האמור, המועצה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, תוספת, מחיקה 

 ע מתנאי המכרז, ולפסול את הצעתו.או תיקון כאמור, משום הסתייגות המצי

 פגמים טכניים 16

 ,לפי שיקול דעתה המוחלטהמועצה תהא רשאית שלא להתחשב בפגמים טכניים שנפלו בהצעת מציע,  

ו/או לאפשר צירוף מסמכים שהושמטו ע"י המציע בתום לב ושיש בהם להעיד אודות עמידתו בתנאי 

ו/או לערוך כל בירור נחוץ בעניין אי בהירויות העלולות להתעורר לגבי ההצעה, וזאת, בין היתר,  ,הסף

 יפיים של המכרז דנן.בשים לב למאפיינים הספצ

 ההצעה בלתי סביר 17

שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה  המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה

במלואם, לרבות הצעה חסרה או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית 
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בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת של נושא המכרז, הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות המכרז, 

ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעתה מונע הערכת מהות 

 ההצעה כדבעי.

 כושרו של המציע 18

המועצה תהא רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה, לרבות בין היתר, כושרו, 

הצוות הקיים ברשותו,   ברשותו,י  וד המצוניסיונו ויכולתו המקצועית, יכולתו הארגונית והכלכלית, הצי

התייחסות מוסדות ציבור/רשויות מקומיות מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות, 

 לנכון. , וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא המועצהו/או גופים אחרים למציע

 בחינת ההצעה ובחירה בהצעה 19

לעיל, המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, מבלי לגרוע מכל יתר שיקוליה ומהאמור   19.1

 כל סוג ובכל אופן שהוא או שנוכחהלדחות הצעה של מציע אשר לא קיים בעבר התחייבויותיו מ

ו/או מי  שאלו לת ו/או אמצעים לביצוע העבודה אולדעת שהוא חסר ניסיון ו/או כושר ו/או יכו

 מהם לקויים.

בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית לקחו יבשיקולי המועצה י .א

צוע נאות של יוב יםקודמ סיונו של המציע בשירותיםיוטיב העבודה של המציע, לרבות נ

 בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים. שירותים

המציע ו/או קבלני המשנה מטעמו( המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים )הקבלן  .ב

אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת 

 שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל  .ג

צאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה חלק מהם, כפי שימ

עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה 

 כנדרש וכאמור לעיל, תהיה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

ציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המ .ד

ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות 

 ה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה, למעט ערבות.יפנ

על תמליץ הועדה  לעיל, 11מובהר בזאת, כי לאחר בדיקת הצעות המציעים כמפורט בסעיף  19.2

 בהתבסס על ציון האיכות. המציעים הזוכים

אגף החינוך בשיתוף עם הנהגת לאחר מכן ולאחר שראש המועצה אישר את המלצת הועדה,  19.3

יובהר, כי אין בניקוד שיקבל כל  הורי בתי הספר, יבחרו את המפעיל שיפעיל צהרון בכל בי"ס.

  ים בבתי הספר.מפעיל בשלב השני, כדי להבטיח את הפעלת הצהרונ
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 דחיית ההצעה 20

תר שיקוליה, המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לדחות הצעה של מבלי לגרוע מכל י

 ןלדעת שהוא חסר ניסיול סוג ובכל אופן שהוא או שנוכחה מציע אשר לא קיים בעבר התחייבויותיו מכ

 ו/או כושר ו/או יכולת ו/או אמצעים לביצוע העבודה או  שאלו/ו/או מי מהם לקויים.

 קבלני משנה 21

העבודה תבוצע על ידי העובדים של מי שיזכה במכרז. חל איסור מוחלט על שימוש בקבלני משנה מבלי 

 לקבל את הסכמת המועצה, מראש ובכתב.

 פיצול הזכייה 22

ע מספר זוכים, וכן למסור ביצוע העבודה בשלמותה או המועצה רשאית לפצל את הזכייה ולקבו 22.1

 בחלקה, הכל לפי שיקול דעתה.

המועצה שומרת על זכותה לוותר ו/או לבטל ו/או להפחית מביצוע חלק מהעבודות המפורטות  22.2

 במכרז.

 

 הגשת המכרז 23

על המציע להגיש הצעתו המפורטת, בהתאם לדרישות המכרז, במעטפה חתומה המיועדת לכך,  23.1

 מני זיהוי של המציע ו/או חתימתו.לא  תישא סיאשר 

מועצה, אגף החינוך בתנאי המכרז, חוזה, נספחים ושאר מסמכי המכרז ניתן לקבל  במשרדי  23.2

 ש"ח. 300בסך בשעות העבודה, תמורת תשלום שלא יוחזר 

יש להפקיד ההצעה במסירה אישית בתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות המועצה, קריית  23.3

בשעה   06.07.2020מיום  לא יאוחר, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק 40המועצה, כביש 

 תיפסל.הצעה שתגיע לאחר מועד זה  .08:30

אחריותו הבלעדית של משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על 

 המציע.

מסמכי המכרז הם רכושה של המועצה. הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, ועל  23.4

המציע להחזירם עד לתאריך הנ"ל. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש 

 בהם לכל מטרה אחרת.

  סתירות ואי התאמות 24

תחול ההוראה המחמירה בין מסמכי המכרז,  ו/או אי התאמהמובהר, כי בכל מקרה של סתירה  24.1

יותר עם המציע ו/או שילובן המחמיר יותר של ההוראות הרלבנטיות עם המציע, לפי העניין, והכל 

 פי שיקול דעתה המוחלט של המועצה.ל

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או  24.2

 לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. נספחיו,החוזה על 

 מפגש הבהרות  25

אמות לסתירות, לשגיאות , לאי הת בכתבמציע שרכש את המכרז יוכל להפנות שאלות הבהרה  25.1

למר עודד לובוביץ בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או פריט, או לספקות כלשהם אשר ימצאו 
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בשעה   02.07.2020  התאריךלא יאוחר מ  odedl@dsharon.org.ilבמייל:    או  9000546-03בטל'     –

10:00. 

סבירות או ספקות כלשהם,  בדבר איטענות , יהיה מנוע מלטעון למועצה כאמורמציע שלא יפנה  25.2

 תשמענה.לא  -או אי התאמות וכיו"ב, וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל שגיאות 

 יחייבו. -המועצה בכתב  ניתנו ע"ירק הסברים ו/או הבהרות ו/או תיקונים ש 25.3

מפגש הבהרות מרוכז בנוכחות המציעים, לצורכי הבהרות ומתן תשובות והתייחסות לשאלות  25.4

 באגף. 09:30בשעה  30.06.2020 -ג'', ה ביום  יתקייםהבהרה שהופנו כאמור לעיל ואחרות, 

, בסמוך לכניסה למושב 40החינוך בבית המועצה האזורית דרום השרון, קרית המועצה, כביש 

 .נקבע מקום מפגש אחר ע"י המזמין םזולת א נוה ירק,

שתתף כאמור, תיפסל הצעתו יחובה על כל המציעים להשתתף בפגישת ההבהרות. מציע שלא  25.5

 .על הסף

ייחשבו לכל המועצה במהלך פגישת ההבהרות, נציג תשובות, הבהרות ועדכונים שניתנו על ידי  25.6

 לפי העניין.מהצעת המציע או /דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז ו

, יערוך פרוטוקול בו ירשם שמו של כל המפגשאשר ירכז את  האו מי מטעמ, אגף החינוך מנהלת 25.7

להן, , שאלות שנשאלו והתשובות שניתנו מפגש, המקום בו התקיים המפגשמציע שהשתתף ב

 וכן כל פרט רלבנטי אחר.

 .בר להחלטתהויועמסר לועדת המכרזים יהפרוטוקול י 25.8

 המועצה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לקיים מועדים נוספים של מפגשי הבהרות. 25.9

 03-9000546בטל' – מר עודד לבוביץכל מציע רשאי לסייר בבתי הספר של המועצה בתיאום עם  25.10

 .odedl@dsharon.org.ilאו במייל: 

 הליכי משפט 26

לא יבוא בתביעות ו/או בטענות   ,מציע שהוכרז כזוכהמציע שהשתתף במכרז ו/או  מובהר בזה, כי   26.1

, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, מועצהו/או בדרישות כלפי ה

, לרבות על ידי לשהםאם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כ

 .משתתף שזכה במכרז או מציע שהגיש הצעה למכרז

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת עבודה והוא  26.2

במקרה של הליכים משפטיים,   ה עקב כך.מועצמוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

הליכים המשפטיים ובתוספת כל מציע מתחייב להאריך את תקופת הערבות הבנקאית עד לתום ה

 יום, בהתאם לדרישות המועצה. 30של  

 

 מסמכי המכרז 27

 המסמכים שלהלן מהווים את מסמכי המכרז:  

 הזמנה להציע הצעות. ✓

 .מסמך א -פ תש"שנת הלימודים הבג', בכל בי"ס,  -טבלה עם מס' התלמידים בכיתות א ✓

 .1מסמך א/ –הצהרת המציע  ✓

mailto:odedl@dsharon.org.il
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, ייצוג הולם לאנשים בעניין שכר מינימום, 1976-ציבוריים תשל"ו םתצהיר לפי חוק עסקאות גופי ✓

 .2מסמך א/ –ובעניין העסקת עובדים זרים  עם מוגבלות

מסמך  -תצהיר בדבר העדר רישומים פליליים ובדבר העדר הרשעה ו/או חקירה ו/או הליך פליליים  ✓

 .3א/

 .4מסמך א/ -קודם ןטופס תיאור ניסיו ✓

 .5מסמך א/ –פס הצעת מחיר וט ✓

 .6מסמך א/ –שיש לצרפם למכרז  טבלה המכילה רשימת מסמכים ✓

 .7מסמך א/ –דרישות להפעלת הצהרון  ✓

 .8מסמך א/ –דוגמת נוסח ערבות  ✓

 .של המפעיל ושל ספק המזון לקיום ביטוחיםאישורים לרבות  9מסמך א/ - חוזה על נספחיו ✓

 .10מסמך א/ –תכנית ניצנים  ✓
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  ט"עג' בבתי הספר בתש-מספר תלמידים בכיתות א' - 'מסמך א

 
 האזורית דרום השרון  המועצהלהפעלת צהרונים בבתי ספר בתחומי    - 11/20מכרז  פומבי  

 
 ג' ב' א' ספרהבית שם 

 כיתות תלמידים כיתות תלמידים כיתות תלמידים
  אהרונוביץ'

59 
 
2 

 
54 

 
2 

 
70 

 
3 

 77 מתן
 

3 70 3 86 
 

 
3 

 3 75 2 59 2 65 צופית
האנתרופוסופי 

 מיתר
18 1 23 1 19 1 
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 המציע ת הרהצ - 1/מסמך א

 להפעלת צהרונים בבתי ספר בתחומי המועצהמכרז   - 11/20מכרז  פומבי  

 

 לכבוד
 המועצה האזורית דרום השרון

 
 נכבדי, 

 
לתנאים המפורטים בהזמנה להגשת הצעות, על כל נספחיה, לרבות ומחויבים אנו הח"מ, מסכימים  .1

"אישור לקיום  ינספחו 7מסמך א/ולרבות, עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב, 

"מסמכי המכרז"(  -)הנקראים ביחד  לחוזה פיםהמצורשלנו ושל ספק המזון מטעמנו ביטוחים" 

והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז, ואנו כוללים את ההזמנה 

  החתומה על כל המסמכים הנזכרים בה, כחלק מתנאי הצעתנו זו.

תרי אראינו את  ואת כל האמור במסמכי המכרז, כי סיירנו    והבנובקפידה    הננו מצהירים בזה כי קראנו .2

בדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע ,  העבודה

ידיעה או -הצעתנו או על ביצוע השירותים, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי  על

הצעתנו או  הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על-אי

קראנו ובדקנו את דרישות הביטוח הנדרשות מכרז. על ביצוע אספקת השירות כאמור במסמכי ה

וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על  כנספח לחוזה, פולקיום ביטוחים שצור יםכאמור באישור

צהירים כי ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. כן אנו מ עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו,

לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו 

 מוותרים בזה מראש על טענות אלו.

והיכולת לביצוע העבודה נשוא המכרז באופן מקצועי  ןהניסיואנו מצהירים בזה כי ברשותנו הידע,   .3

וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה נשוא המכרז, 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים הנדרש.

אנו מאשרים כי ידוע לנו שהוצאתו של המכרז אל הפועל וביצוע העבודות הכלולות בו, מותנים ותלויים  .4

, ואנו מסכימים ומצהירים בזאת כי לא תהיינה לנו כל טענות ותביעות מכל ברישום תלמידים לצהרון

ודות יתעכבו, מין וסוג שהם, כנגדכם ו/או כנגד מי מטעמכם, אם הוצאתו לפועל של המכרז וביצוע העב

 או יבוטלו, כולן או חלקן.

 בהסכם לביצוע העבודות נשוא מועצהידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם הכמו כן, 

 בהתאם למסמכי ההליך. בכל מקרה שבו לא מועצההינו חתימת חוזה וקבלת אישורי ה ,ההזמנה

 10כאמור בסעיף  זמן    הנדרשים בתוך פרק  , ו/או לא יוגשו כל המסמכיםגבינולמועצה  יתקבל אישור ה

נשוא  לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לקבלת השירות מועצה, תהיה רשאית הלהלן

ו/או תביעה  המכרז עם מציע אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה

 .זבקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרמועצה כלפי ה

התחייבות או הבטחה כי נפעיל צהרון באחד או יותר   ואין משמע  פרסום המכרזזאת ועוד, ידוע לנו כי  

מבתי הספר בתחומי המועצה והחלטה כאמור תיעשה רק ע"י אגף החינוך בשיתוף עם הנהגות ההורים 
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ו/או תביעה   לא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישההבית ספריות. הננו מצהירים כי  

 . הזוכים להתקשר עם מי ממפעילי הצהרוניםבחירתה הבלעדית בקשר למועצה כלפי ה

, והננו המפורטים בום מיהננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות בכל מסמכי המכרז בסכו .5

בהתאם  ולשביעות רצונכם להנחת דעתכם הגמורה ההאמור ההעבודבצע את מקבלים על עצמנו ל

ותכנית בית הספר של  רד החינוךתכנית ביה"ס של החגים של מש, לתכנית ניצנים, להוראות המכרז

 החופש הגדול.

הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות  .6

 קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו.

פעיל בשנת שיזכה במכרז לה ים\הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שהמועצה רשאית לתן לזוכה .7

  הלימודים שתפ"ב את הצהרונים בבתי הספר בצור יצחק.

 הננו מצהירים ומתחייבים כי: .8

"צאצא, צאצאי הורי הורה,  ,  ורההאין לי )מחק את המיותר(: בן זוג,  מליאת המועצה יש/  חברי  בין א()

 –, אח או אחות ובני זוגם ואף לא סוכן או שותף )"להלן זוגם של כל אחד מאלה-זוג ובני-בן

 (."קרוב"

מאלה: ד  אחל  שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  דיגאתב ב()

 10או אחות, וכן סוכן או שותף חלק העולה על  ן או בת, אחחבר מועצה, לרבות בן זוגו, הורה, ב

 ו עובד אחראי.א ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בתאגיד כמנהל, חיםואו ברון הוב אחוזים

 לי קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצה.)מחק את המיותר( ין איש/ (ג)

רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  היהלי כי ועדת המכרזים של המועצה תע דוי 8.1

 ור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.כאמ משפחתית

עד נוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו יהצעתנו זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ש .9

 06.10.2020ליום 

בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו התנאים המפורטים בה, על כל  הודעתכםמיד עם קבלת  .10

 נספחיה, הסכם המחייב אותנו.

, להפקיד בידיכם את ימים קלנדריים 7בתוך אם הצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם,  .11

ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה על   יםשור המבטחי, את אנדרשותהערבויות ה

המכרז, כל עותק נוסף של מסמכי  החוזה ועל  פי מסמכי המכרז וכן על פי דרישתכם, וכמו כן לחתום על  

 אם נדרש לעשות כן על ידכם.

נתחיל ובכפוף לכניסת החוזה לתוקף כמבואר בתנאי המכרז, אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל,  .12

 ידכם.ינתן על תש הודעהבבבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם 
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רים כי להינתן בלוח זמנים קצר ביותר ומצהי ההתחלת העבודה עשוי הודעה עלהננו מודעים לכך כי 

 בהתאם. האנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע

כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם  .13

 .להלן 17בסעיף הזמנה להגשת הצעות, בסכום הנקוב בכנדרש 

או אם   לעיל  10 –  9  פיםכאמור בסעיהננו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו  

נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו, אתם תהיו זכאים, מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם, לחלט את סכום 

קבוע ומוערך מראש על הנזקים, הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת   יכפיצוהערבות הבנקאית  

 מכרז.התחייבויותינו ו/או בשל הפרת הסכם ו/או במהלך ניהול ה

לוי יאנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים, והצעתנו מוגשת   .14

 פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת המזמין על הזוכה במכרז.

הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אנו רשאים  .15

 כל מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתנו על הצעה זו.לחתום על הצעה זו בשם התאגיד, ואין 

כל  מנה, הנספחים הבאים כשהם מלאים וחתומים:מם, כחלק בלתי נפרד להצעתנו זו מצורפי .16

בצירוף כל , להציע הצעותלהזמנה המפורטים , התצהירים תהמסמכים, האישורים, הרישיונו

 שנמסרו כאלה., ככל העדכונים ו/או השינויים שנמסרו למציעים

 . ₪  00010, ,סכום הערבות לקיום הצעתנו .17

 
 בכבוד רב,  

 
 

            ______________ היום:
 

 המציע           
 מת התאגיד(תחתימת מורשי חתימה וחו -)אם תאגיד                                                                                     

 
 

       מציעשם ה

 

             שמות מורשי החתימה 

        כתובת

 

       מס' טלפון

 

       מס' פקס

 

       מספר עוסק מורשה 

 המציעמה המוסמכים לחייב את תאגיד שמות מורשי החתי ןלעניי* הערה: יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח 
  בחתימתם.
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 ובדבר שכר מינימום , ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלותתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים – 2מסמך א/

  1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  כדין

 

________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אני הח"מ 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

 

 

שהגיש הצעה למכרז מס' ,  להלן: "המציע"(אני משמש כ __________אצל המציע ________________ )

ומוסמך  ,(להלן: "המכרז") המועצה האזורית דרום השרון בתי ספר בתחומילהפעלת צהרונים ב - 11/20

 ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .1

 בתצהיר זה: .2

 או תאגיד  גם בעל השליטה בו  –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם    –  "בעל זיקה"

שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו 

 לאלו של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

 :1981 – כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א  –    "שליטה"

למעט יכולת  עילותו של תאגיד,לכוון את פ -בין לבד ובין יחד עם אחרים  -"היכולת 

הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; מבלי לגרוע 

 מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם מתקיימת בו אחת מאלה:

 ל אמצעי השליטה בתאגיד;ש מסויםהוא מחזיק מחצית או יותר מסוג  (1)

ינן יבידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענ (2)

ינן מכירה, או חיסול של רוב יהנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד או החלטות שענ

 .עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;"

אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן ועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  הנני מצהיר בזאת כי עד למ .3

X : ] במשבצת המתאימה 

  31 –לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 

, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 

 ; 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –התשנ"א 

  לפי 2002באוקטובר  31 –הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

ו/או לפי  1991 –חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

אחת  חלפה שנהלהגשת ההצעות במכרז, עד האחרון ,אך במו 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ;לפחות ממועד ההרשעה האחרונה
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  1998-, התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותל 9אנו מקיימים את הוראות סעיף. 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4

 

 

_____________ 

 חתימה 

 

 

 אישור

 

___________הופיע/ה בפני ________________ עו"ד, ה"ה הריני לאשר כי ביום 

______________, נושא ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר לעיל וחתם עליו 

 בפניי.

 

 

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטיים או הליכי   –  3מסמך א/

 חקירה בגין עבירה פלילית

 

י להצהיר האמת וכי י______________, לאחר שהוזהרתי כי על אני הח"מ ________________ת.ז.
 מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 

 
שהגיש הצעה למכרז מס' ,  להלן: "המציע"(אני משמש כ __________אצל המציע ________________ )

ומוסמך ליתן   להלן: "המכרז"(,)  האזורית דרום השרון  להפעלת צהרונים בבתי ספר בתחומי המועצה  11/20
 מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 

 לק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז.הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכח .1

 

ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו, יע, אין על שם המצכי  .2
 1981 –שמ"א רכי מכרז בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התורישומים פליליים לצ

; 1952–שי"ב(, תוק מס קניה )סחורות ושירותיםחשום פלילי בנוגע לעבירות הבאות: ]הכוונה לרי
ק הפיקוח על המטבע, ; חו1975–ק מס ערך מוסף, תשל"וחו ודת המכס;פק ודת מס הכנסה;פק

 .[1977–לחוק העונשין, תשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290יפים ; סע1978–תשל"ח
 
 

מה קלון, או ציע  ו/או מי מבין המנויים לעיל לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עהנני מצהיר, כי המ .3
השנים שקדמו למועד האחרון  חמשרמה, וזאת ב, או בעבירת מבעבירה פלילית הכרוכה באלימות

 להגשת הצעות למכרז.
 

להלן, ו בעבירת מין, כהגדרתה בחוק שלא הורשעציע  ו/או מי מבין המנויים לעיל  הנני מצהיר, כי המ .4
ונידונו עליה לשנת מאסר בפועל או יותר, והם זכאים לקבל אישור אותה ביצעו בהיותם בגירים 

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות לפי ישראל כי אין מניעה להעסקתם ממשטרת 
 .2001-מסוימים, תשס"א

 
 

מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים הנני מצהיר, כי למיטב ידיעתי לא  .5
 משפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות לעיל.

 

 

_______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אישור

 

הריני לאשר כי ביום ___________הופיע בפני ________________ עו"ד, ה"ה ______________, 

יו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים נושא ת.ז.___________, ולאחר שהזהרת

 הקבועים בחוק, באם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר לעיל וחתם עליו בפני. 

 

_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 תיאור ניסיון קודם - 4מסמך א/

הפעלת ב  תשע"ז,  –בין השנים תש"פ  שנתיים,  של לפחות  מצטבר  טופס בנוסח שלהלן יושלם לגבי ניסיון מוכח  

 לפחות, כנדרש במכרז דנן.  0-12צהרונים ו/או חוגים ו/או תל"ן ו/או מסגרות חברתיות ו/או קייטנות בגילאי  

 

מס' 

 סידורי

הרשות 

המקומית/מוסד 

המוסד/הגוף החינוך/

אשר לו סופקו 

 –ירותים )להלן הש

 "(המוסד"

איש קשר 

 במוסד:

שם מלא, תפקיד, 

מס' טלפון 

 ואימייל

התקופה 

והמועד בו 

סופקו 

 השירותים

האופן בו נבחר 

המציע לשמש 

כחברה למתן 

שירותי הפעלת 

צהרונים )מכרז 

 מו"מ וכיו"ב(

מספר 

הכיתות/קבוצות 

ומספר הילדים להן  

סופקו שירותי 

הפעלת צהרון ע"י 

 סדהמשתתף למו

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    

9.  

 

    

10.  

 

    

11.  

 

    

 

    ____________________ 

 חתימת המציע

* המשתתף רשאי לצרף המלצות מהמוסד
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 אישור רו"ח –  5מסמך א/

 011/20מס' מכרז 
 המועצה האזורית דרום השרון צהרונים בבתי ספר בתחומימכרז להפעלת נושא המכרז: 

 

 מסמך זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון

 

 

 

 לכבוד, 

  דרום השרוןמ.א  
 
 

 שם המציע: _________________________ תאריך:______________

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 משנת ___________ .של העסק שלכם  /החשבון של חברתכםהננו משמשים כרואי  .א

הכספים  משנות אחת בכל מ("מע כולללא (₪  אלף   50,000של  כולל שנתיחברתכם בעלת מחזור  .ב

2017 ,2018 ,2019. 

 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים ועד למועד חתימתי על אישור זה לא בא לידיעתי, לרבות  .ג

שערכתי, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של חברתכם עד לכדי בהתבסס על הבדיקות 

 העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

 

חברתכם אינה מצויה בהליכי כינוס, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין בקשות תלויות  .ד

ת פירעון. וכן לא הוטלו על נכסי החברה ועומדות נגד חברתכם מסוג זה, והיא אענה עומדת בפני חדלו

 עיקולים בסכומים משמעותיים להיקף פעילותה.

 

 

 ____________________  חתימת רו"ח המציע:                          
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 4לצרפם להצעה למכרז לפי סעיף   רשימת מסמכים שיש –  6מסמך א/

 11/20 מס' מכרז:
 האזורית דרום השרון מכרז להפעלת צהרונים בבתי ספר בתחומי המועצהנושא המכרז: 

  שם המציע:

 

רשימת המסמכים אשר יוגשו במרוכז, לפי סדר הופעת בטבלה, במעטפה 

 המיועדת לכך 

 

 

  Vיש לסמן באות 

 את המסמכים

 שצורפו 

  1מסמך א/ -הצהרת המציע .1

 –בין השנים תש"פ שנתיים, של לפחות מלא של הניסיון המצטבר  רתיאו .2

הפעלת צהרונים ו/או חוגים ו/או תל"ן ו/או מסגרות חברתיות ו/או ב תשע"ז,

המלצות פרטים ו, בצירוף מסמכים ואישורים ולפחות 0-12קייטנות בגילאי 

 4מסמך א/ –המעידים על כך 

 

  וכיו"ב ו, יכולתניסיונו, ולהראות על כושרמסמכים נוספים ככל שיש בהם כדי  .3

 סעיף רשות –של המציע

 

  ורכי מע"מ תקפה.צילום תעודת עוסק  מורשה  לצ .4

צילום אישור בר תוקף מפקיד מורשה או מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול  .5

ספרי חשבונות ורשומות ועל מילוי חובת דיווח לפי חוק עסקאות גופים 

 .1976 –ציבוריים תשל"ו 

 

 םתצהיר המציע חתום כדין, לפיו הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופי .6

 '( 2)מסמך א/ -ציבוריים תשל"ו 

 

תצהיר המציע חתום כדין  בדבר העדר רישומים פליליים ובדבר העדר הרשעה  .7

 '(3)מסמך א/ -ו/או חקירה ו/או הליך פליליים  

 

ערבות בנקאית כספית או ערבות כספית של חברת ביטוח ישראלית שברשותה  .8

לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א  ןרישיו

 .06.10.2020ליום שתוקפה עד  ₪ 0,0001 1981

יש לצרף את הערבות כמסמך ראשון בהצעה כדי שועדת המכרזים תאתר 

 אותה בקלות

 

  להוראות המכרז.  7מסמך א/צירוף כל התכניות המפורטות ב .9

  '(5)מסמך א/ - אישור רו"ח .10

 אישור או קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .11
 

 למציע שהוא תאגיד: 
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תעודת רישום עדכנית ובת תוקף של המציע אצל רשם החברות, רשם  .א

 השותפויות וכיו"ב.

ההתקשרות או /ועל פי המכרז  העבודהכי ביצוע  אישור עו"ד או רו"ח .ב

 הינן במסגרת סמכויות התאגיד. ה,בחוזה לביצוע

 

 אישור עו"ד או רו"ח על בעלי זכות החתימה אצל המציע  וסמכותם .ג

 .חתימתםלחייבו ב

 

  .שמות מנהלי התאגיד .ד

 

 



 

 

 

 

 78מתוך  25עמוד קראתי והבנתי _______________________           

 

 

 

 

 דרישות להפעלת הצהרון  -  7מסמך א/

  מכרז להפעלת צהרונים בבתי ספר בתחומי המועצה - 11/20מכרז  פומבי  

במסמכי המכרז והחוזה על המפעיל יהיה לעמוד בכל דרישות המועצה, מבלי לגרוע בכל האמור 

 משרד החינוך, החוקים והתקנות החלים על צהרונים וקייטנות ותכנית ניצנים, המפורטים להלן:

 ובנספח זה.חוזה מסמכי המכרז, בבהתאם למפורט ב צהרוןהמפעיל מתחייב בזאת להפעיל  .1

הבריאות,  רישות והנחיות משרד החינוך ו/אומפעיל יפעיל את הצהרונים בהתאם לכל דה .2

בכל מקום בו יש סתירה בין הוראות חוזה זה להוראות משרד כפי שתהיינה מעת לעת. 

 החינוך ו/או הבריאות יגברו התנאים המחמירים עם המפעיל.

המפעיל יפעיל צהרון גם לילדי כיתות ג'. כל האמור בתכנית ניצנים יחול גם על ילדי כיתות  .3

עט התשלום. ילדי כיתות ג' ישלמו מחיר מלא, מכיוון שבגינם המועצה לא מקבלת ג', למ

 החינוך. רדהחזר כספי ממש

 המפעיל שיזכה יפעיל את "בית הספר של החופש הגדול" וקייטנת המשך בחודש יולי. .4

ימי חופש נוספים במהלך  4כמו כן, המפעיל שיזכה יפעיל את "בית הספר של החגים" וכן  .5

 .)בנוסף לחנוכה ופסח( השנה

 מספר התלמידים בצהרונים .6

כשמתוכם  ומעלה 18ן בכל בית ספר במידה ומספר הנרשמים אליו יהא מפעיל יפעיל צהרוה

 ב. -ילדי כיתות א ו 15לפחות 

 

 שעות וימי הפעלת הצהרונים .7

להחלטת המועצה מידי בהתאם  17:00או  16:00 – 12:45 שעותהין ב, 'ה – 'א בימים יופעלהצהרון . 7.1

. מובהר, כי על המפעיל להיערך להבאת התלמידים לצהרון בהתאם למערכת שנה לגבי כל בי"ס

  השעות השבועית של כל כיתה.

 .שעות( 8.5) 16:30 – 08:00 ה', בין השעות  -בימים א' יופעל הצהרון -בימי חופשה  .7.1

חופש נוספים, קייטנת החופש הגדול וכן  ימי  4יובהר, כי ימי חופשה משמעם: קייטנת החגים, 

 קייטנת ההמשך בחודש יולי.

 

 תמחור הצהרון  .8

₪  89ההורים יישאו בתשלום נוסף בסך של   17:00הצהרון יופעל עד השעה  בבתי ספר בהם 8.1

 ש"ח, בהתאם לתכנית ניצנים. 650 -לחודש מעבר ל

לכל קבוצה  13:00-16:00, בין השעות תוספת סייעתל אפשרות החליטה כי תינתן המועצה 8.2

 10למשך  ₪ לשעה( 42)לפי תחשיב של  ₪ לחודש 126 והורים יישאו בתשלום נוסף בסך של

 .חודשים
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יומיים בסוכות, יום בפורים ויום בל"ג בעומר  –ימים  4קייטנה במשך פעלת הבגין בנוסף,  8.3

 10למשך  ₪ ליום[ ₪96 לחודש ]לפי תחשיב של  38.4וההורים יישאו בתשלום נוסף בסך של 

 .חודשים

 :הינו 17:00עד השעה  חודשים( 10)כפול  בגין הצהרון החודשיתשלום הסה"כ  8.4

650+89+126+38.4 =903.4 ₪  

 ₪  150ב' ייגבה הסכום הנ"ל בניכוי -כאשר בגין תלמידי כיתות א' ו

 ₪  126לא יגבה תשלום נוסף בסך  17:00יובהר כי בצהרונים בהם לא תעשה הארכה עד לשעה 

כל המחירים במכרז הנם סופיים וכוללים מע"מ, בין אם המדובר בתאגיד המחויב במע"מ ובין  8.5

 אם לאו.

יבחן ע"י אגף החינוך ויהיה טעון שירותים  נוספים הדבר או דרישה לככל שיעלו צורך  8.6

את קבלת אישורו מראש ובכתב בכפוף לכך שלא תהיה חריגה מתקרת התשלומים 

 המותרת עפ"י תכנית ניצנים.

יובהר, כי ילדים הצהרון זכאים לצהרון גם בחופשות החגים ולא ישלמו תשלום נוסף בגין הצהרון  8.7

 חגים.שלאחר קייטנת ה 13:00-16:30

 כה ופסחותמחור קייטנת החגים בחנ 9

 : 08:00-13:00שעות פעילות  תכנית בסיסית 9.1

 לתלמיד ליום )רישום לכל ימי הפעילות בחנוכה ובפסח, ללא ימים בודדים(₪  30עלות של 

 לתלמיד ליום₪  10.5בעלות של לכל קבוצה תוספת סייעת לבוקר 

 ₪ ליום 40.5סה"כ 

 ₪ לחג. 202.5 -סה"כ 

תמחור לא לילדי הצהרון )אשר מקבלים תכנית ארוכה ללא תוספת  16:30עד  –התכנית הארוכה   9.2

 תשלום(

 (24.15₪= 3.5×6.9) ₪ לשעה  6.9תוספת של  -  13:00-16:30שעות פעילות: 

 ₪( 16ארוחת צהרים חמה )  

 תוספת לתלמיד ליום ₪  40.15סה"כ תוספת לתלמיד ליום 

 ₪ לחג. 201 –סה"כ 
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 403.5למי שלא רשום לצהרון במהלך השנה הוא  תכנית בסיסית + תכנית ארוכה –סה"כ 

 ₪ לחג. 202 ₪ לילד עבור שני החגים )סוכות ופסח(

נרשמו לצהרון תלמידים שלא  תקף רק ל,  לגבי התכנית הארוכה + ארוחת צהריים  התמחור שלעיל 9.3

 השנתי.

 לחג[ ₪130 ליום לילד ] 26ל ילד סך של בנוסף לתשלומים הנ"ל יקבל המפעיל בגין כיובהר כי  9.4

 .שמתקבלים ממשרד החינוך

 תמחור קייטנת החופש הגדול וקייטנת הקיץ 10

כולל  13:00 – 08:00בין השעות ( 01.07-21.07)בחודש יולי יופעל בית הספר של החופש הגדול  10.1

בנוסף, המפעיל יקבל את הסכומים  .במהלך השנה כפי שתקבע על ידי משרד החינוךבעלות א.ב. 

  .המתקבלים ממשרד החינוך בגין קייטנת החופש הגדול

כולל א.צ. בתקופת בית הספר של החופש הגדול  16:30בנוסף, ישלים המפעיל צהרון עד השעה  10.2

"קייטנת  –)להלן  31.07ועד ל  22.07 –ובנוסף, המפעיל מחויב לתת שירותי קייטנה בין ה 

או יום מלא   13:00מסלולים: בוקר עד השעה    2  -ץ(, כאשר גם היא מחולקת להמשך"/קייטנת קי

 .16:30עד השעה 

. יובהר, כי לתושבים תינתן האפשרות מסלולי חודש יוליארבעה טבלת עלויות רישום ללהלן  10.3

 המסלולים. 4לבחור אחד מבין 

 עמותה חברה בע"מ פירוט המסלולים

 ₪  450 ₪  450 13:00יום עד  21: 1מסלול 

 ₪  1,002 ₪  1,243 16:30יום עד  21: 2מסלול 

 ₪  870.5 ₪  904.66 13:00יום עד  31: 3מסלול 

 ₪  1,813.5 ₪  2,096.17 16:30יום עד  31: 4מסלול *

 

 המחירים בטבלה שלהלן כוללים גם את ארוחת הבוקר לפי התעריפים הידועים היום. 10.4

יהא ת החופש הגדול והסכומים שיקבע משרד החינוך לגבי קייטנהמפעיל יגבה מההורים את  10.5

 .אחראי ויבצע בעצמו ועל חשבונו את רישום וגביית התשלומים מהורי הילדים

המועצה תעביר למפעיל את התשלום שתקבל ממשרד החינוך בגין הפעלת בית הספר של החופש  10.6

 .ימים ממועד קבלתם 14, בתוך  הגדול



 

 

 

 

 78מתוך  28עמוד קראתי והבנתי _______________________           

 

 

 

 

תהיה זכאית המועצה ממשרד החינוך בגין תכנית ביה"ס של יובהר, כי הכספים להם  10.6.1

החופש הגדול, לא מועברים מראש למפעיל וכי עליו לשאת במימון הביניים עד לקבלת 

 התקציבים הנ"ל.

הילדים. המפעיל שיזכה יהא אחראי ויבצע בעצמו ועל חשבונו את רישום וגביית התשלומים מהורי  11

או   , ה.ק. באמצעות כרטיס אשראי, מזומןייעשה ולקייטנות מובהר, כי התשלום למפעילי הצהרון 

 .ותבהמחא

 

 תקורה .13

מידי חודש וזאת,  צהרון ₪ בגין כל תלמיד 40המפעיל שיזכה סך של צהרון ישלם הבגין הפעלת  13.1

לא , 25(. במידה ומס' הילדים בבי"ס )לא בקבוצה( יפחת מ יולי –ספטמבר חודשים ) 11למשך 

   כלל. ישלם המפעיל תקורה

 התקורה מיועדת לביה"ס בגין הוצאות חשמל, מים, בלאי ועוד.  13.2

בכל חודש, יעביר המפעיל דיווח על מס' התלמידים הרשומים   25  -בסוף כל חודש ולא יאוחר מה  13.3

 הרשותי, לצורך העברת הנתונים למשרד החינוך.בצהרון, כחלק מהדיווח לרכז 

בכל חודש בגין החודש שקדם לו.  10 -על בסיס דו"ח זה תיקבע התמורה והיא תשולם עד ה  13.4

 התשלום יעשה במחלקת הגבייה במועצה )המועצה תעביר לבתי הספר את דמי התקורה(.

 לדמי התקורה לא יתווסף מע"מ.  13.5

 
 חוגים .14

, בהתאם לאורך כל השנה ,גיל םאות ,אחד חוג שבועי לפחות המפעילמסגרת הצהרון יספק ב 14.1

 לדרישות תכנית ניצנים.

 בחירת החוגים תיעשה בתאום עם אגף החינוך ובמתן אישורו בכתב. 14.2

 תאום ובהסכמת המנהלת בכתב.תוך  עשהחוג יהבימים או בשעות של הפעלת בחוג, כל שינוי  14.3

, המועצה בתכנית ניצנים יםלגבות בגין שירותים נוספלאור הגבלת הסכומים אותם ניתן  14.4

               תשלום בגין תוספת חוגים והעשרה. גבה מההוריםמודיעה בזאת, כי לא י

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 וארוחת בוקר בחופש הגדול ארוחת צהרים חמה וארוחה מנחה .15

קייטנת  בימי. ותארוחה חמה כשרה וכן ארוחת ארבע נאות ,המפעיל יספק לילדים מידי יום 15.1

 . ארוחת בוקרהמפעיל גם יולי יספק 
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ארוחת צהרים חמה לכל דרישות משרד החינוך ומשרד הבריאות.  התאם הארוחות תסופקנה ב 15.2

 .וארוחה קלה/מנחה

 
אספקת הארוחה, הרכבה, תפריט הארוחה, הטיפול בה וכו' יעשו בהתאם לחוק לפיקוח על  15.3

והתקנות שיותקנו על פיו וכן  2014-התשע"דאיכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, 

הזנה וחינוך  2.2-82בהתאם להנחיות ודרישות משרד החינוך בעניין זה כאמור בחוזר מנכ"ל "

 לתזונה נכונה במוסדות החינוך", וכפי שתתעדכנה מעת לעת.

 

בכל מקרה, הרכב הארוחה ותפריט הארוחה יועבר לאישור המנהלת מבעוד מועד ולמנהלת  15.4

מכות לדרוש את שינוי תפריט הארוחה, שינוי הרכבה ושינוי היצרן המייצר אותה בכל תהא הס

 שלב.

 
 גרם  80ל ילד יקבל ארוחת צהרים אשר תכלול לכל הפחות את המרכיבים הבאים: לחם טרי ,  כ 15.5

לפחות שלוש פעמים בשבוע הקינוח , בשר/עוף/סויה/דגים, פחמימה, ירק, סלט, שתיה וקינוח

ה. בנוסף, לקראת סיום הפעילות יקבל כל ילד "ארוחת ארבע", הכוללת כריך מפירות העונ  יהא

 פרי. /

 
 

 ג' מזון ללא גלוטן, לפי הזמנהומפעיל ידאג ליתן מענה לילדים עם רגישויות מיוחדות למזון, לדה 15.6

ילדים הסובלים מאלרגיה לאגוזים  .ללא אגוזים ובוטניםמראש. האמור לא חל על מזון 

 ארוחתם בעצמם. ובוטנים יביאו את

 
את ספק המזון מטעמו, בהודעה  ובהר בזאת, כי המפעיל מתחייב כלפי המועצה להחליףמ 15.7

 .מידי למעט במקרה חרום שאז ההחלפה תהיה באופן, יום 30מראש בת 

 
יערוך המפעיל טעימות מידי שנה,  ימים לפני פתיחת הלימודים,     14עוד מובהר, כי לא יאוחר מ   15.8

 . הנהגת ההורים הבית ספריתשלו למנהלת ולנציגות מזון מאת ספק המזון 

 
 ספק הארוחות מטעם המציע יעמוד בתנאים המפורטים להלן: 15.9

הבטחת תקינות המזון : 2015-חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ועומד ב  .א

, הסדרת ייצור המזון, רישיון ייצור ועוד. מחלקת רישוי עסקים מטעם המועצה ואיכותו

 תבדוק ותוודא כי ספק הארוחות עומד בכל דרישות החוק. 

 ברשותו תעודת כשרות תקפה. .ב

 .13:00תהא עד עת הגעת ארוחות הצהרים לבתי הספר בימי פעילות הצהרון והקייטנה ש .ג

 .צהרוניםמההארוחות תבוצע ישירות לכל אחד  חלוקת

ידי מי מטעמה -פריט הארוחות יהיה מגוון ובריא ויאושר, מעת לעת, ע"י המועצה ו/או עלת .ד

 לצורך כך. שיוסמך

מידי יום ביומו יהיו בטיב צהרונים המפעיל מתחייב כי הארוחות שיסופקו על ידו ל .ה

ונקיים, כי כי חומרי הגלם בהם ישתמש להכנת הארוחות יהיו טריים  ובאיכות מעולים,

באשר להכנת מזון, בישולו ואספקתו, וכי האוכל שיסופק על  יקפיד על כל הוראות הדין
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ותחת רישיון עסק כדין. בכל מקרה מובהר כי חל  בעל תעודת כשרותידו הינו אוכל כשר 

 איסור על הגשת אוכל מעובד.

 

ת להזמין מנות מועצה תינתן אפשרות לערוך שינויים בתפריט, על פי הודעה מראש, לרבול 15.10

לילדים עם צרכים אישיים ו/או להורות על החלפה מידית של ספק המזון במקרה  מיוחדות

יום, והמפעיל מתחייב לבצע כל  30בהודעה מראש בת  (לא במקרה חרום ואם מדובר)חרום 

ו/או הזמנה של מנה מיוחדת שיתבקשו על ידי המועצה ו/או מי  שינוי ו/או החלפה של ספק

 מור.מטעמה, כא

 

תברואתיים  מזון יובל לצהרונים/קייטנות בהתאם לתקנות משרד הבריאות בדבר תנאיםה 15.11

 לייצור מזון המתייחסות להובלת המזון.

 
בעל מכסה הנסגר היטב ויובל בתוך רכב סגור המונע  (קונטיינר)מזון יוחזק במיכל מבודד ה 15.12

 המזון. זיהום

 
ן איכותיים מנירוסטה ובתוך צידנית עם כל ארוחות יגיעו חמות כאשר הן ארוזות בכלי אחסוה 15.13

 העזרים, הרטבים וכל הדרוש להגשת המזון באופן ראוי. הציוד,

 
מפעיל יספק את הארוחות כאשר כל ארוחה תוגש בחמגשית אישית לכל ילד / בתפזורת כאשר ה 15.14

מנה בארוחה תסופק בכלי נפרד המכיל את הכמות המספקת לאותו צהרון/קייטנה מאותה  כל

 .המנה

 
ו/או הצהרון ו/או הקייטנה  ביה"סכל ארוחה תסומן במדבקה עליה יכתוב המפעיל את פרטי  15.15

 . יגיע המזון בצידנית נפרדת גןהוא מיועד ומספר המנות הכלולות בו, ולכל  לו

 
ימים בתנאי קירור עם תאריך יצור  4המפעיל יהא אחראי לשמור דגימה מכל יום הכנה למשך  15.16

 . במטרה לוודא כי איכות המזון עומדת בדרישות משרד הבריאות של אותו יום

 

והמפעיל יהיה  ,כאמור לעיל, למועצה, האפשרות לדרוש מהמפעיל להחליף את ספק הארוחות 15.17

 .יום 30חייב לעשות כן באופן מידי ולא יאוחר בתוך 

 
הארוחות בכמות או במקרה והמפעיל לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יספק את  15.20

הנדרשים, תהיה המועצה רשאית להזמין את הארוחות החסרות מספק אחר והמפעיל  בטיב

, בגין תקורה והוצאות כלליות 25%המועצה בגין התשלום לספק האחר, בתוספת  ישפה את

המועצה ומבלי לערער על הסכומים. זאת מבלי לגרוע מכל זכות של המועצה   וזאת עפ"י דרישת

 .דין כם זה ועל פיעל פי הס

 
המועצה רשאית, בכל עת, לערוך ביקורת על המזון המסופק ו/או על ספק המזון של המפעיל הן  15.21

יובהר כי בהסכם  ה תברואתית והן מבחינת הרכב המזון והן מכל בחינה שהיא.מבחינ
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ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק המזון מתחייב המפעיל לאפשר ביקורת כאמור גם במפעל 

 ספק המזון.של 

 
 .מובהר כי הפרתו של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם

 צוות הצהרון–ח אדם וכ 16

 ילדים, הכל כמפורט בתכנית ניצנים.  34המפעיל מחויב להציב מורה/מדריך אחד לקבוצה המונה עד   16.1

לכל קבוצה.  דורשת תוספת סייעתהמועצה ילדים או יותר,  25ככל שמספר הילדים ימנה  16.1.1

לכל ₪ לילד, לחודש לצורך הוספת סייעת    126בגין כך, ההורים ישלמו תוספת תשלום בסך  

 .קבוצה

המפעיל חייב יהיה לעמוד בדרישות המפורטות ב"תנאי העסקה לעובדי התכנית", הן לעניין העסקה  16.2

 והן לעניין הכשרה.

וחשבונו, הכשרה והשתלמויות מקצועיות בהתאם נתנו לאנשי הצוות, על ידו ייהמפעיל מתחייב כי  16.3

, לרבות קורס עזרה ראשונה והחייאה טרם פתיחת כל שנת למתווה ההכשרות של תכנית ניצנים

 לימודים.

הצוות החינוכי יקבל הנחיה, תמיכה וליווי מקצועיים שוטפים על ידי יועצי חינוך מטעם כמו כן,  16.4

 המפעיל לאורך כל שנת הלימודים.

באיש צוות  צהרוניםאלץ להיעדר באופן זמני מהישאיש צוות של כל  מואג למילוי מקוהמפעיל יד 16.5

עבור   ,₪  1,000בסך של    ,המועצה  מתחייב לפצות אתהמפעיל    איש הצוות שיעדר.ל  ואחר הזהה ברמת

 כל יום היעדרות של מי מאנשי הצוות ללא אישור מראש ובכתב של המועצה.

 מובהר בזאת, כי המפעיל אחראי לגיוס אנשי הצוות להפעלת הצהרון. 16.6

 .07:45ובימי חופש לכל המאוחר בשעה  12:30אנשי הצוות יגיעו לצהרון לכל המאוחר בשעה  16.7

יון הכיתות והמרחבים המשמשים את הצהרון, המפעיל מתחייב להדריך את אנשי הצוות כי שעת ניק 16.8

 כאשר אחרון הילדים עוזב את הכתה.(, 16:30)ובחופשים  17:00מתחילה בשעה 

 המפעיל מתחייב לספק רכז/ת צהרונים מטעמו. תפקידי הרכז: 16.9

 להיות נוכח פיסית, באופן יומיומי, בין הצהרונים השונים בישובים )בשטח(; ✓

 תעוררו, באופן קבוע ויומיומי;להיות זמין לטיפול בבעיות שי ✓

 למנהלת ולפניות הורים; 18:00 -ל 08:00להיות זמין טלפונית בכל יום לפחות בין השעות  ✓

 להיפגש מעת לעת עם ועדי הורים לעדכונים שוטפים ולדיווחים ביחד עם המנהלת; ✓

מסור אחת לחודש, להיפגש עם המנהלת ועם נציגי ועד הורים בכל בית הספר )ועדת היגוי( ול ✓

 דיווח שוטף, להעלות סוגיות לליבון וכד'.

 לדווח ולעדכן באופן שוטף את המנהלת. ✓



 

 

 

 

 78מתוך  32עמוד קראתי והבנתי _______________________           

 

 

 

 

 .חודשית עבודה תכניתלהציג  ✓

 ."רכז בית ספרי"וכן כל התפקידים המפורטים בתכנית ניצנים עבור  ✓

עובדות המפעיל ומפעילות החוגים מטעמו תחתומנה על הצהרה לפיה לא נפתחה חקירה עובדי וכל   16.10

כנגדן מעולם והן לא הורשעו בעבירת מין, כהגדרתה בחוק למניעת העסקה של עברייני מין 

נדרש אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה  -, ולגבי עובדיו 2001-במוסדות מסוימים, תשס"א

 להעסקתם לפי החוק הנ"ל.

יליים והם לא על שמם רישומים פלבנוסף, כל עובדי ועובדות המפעיל יחתמו על הצהרה לפיה, אין   16.11

רמה, לית הכרוכה באלימות, או בעבירת ממה קלון, או בעבירה פליבעבירה פלילית שיש ע הורשעו

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז וכן, לא מתנהלים נגדם חקירה  חמשוזאת ב

 .פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות לעיל

 הליך הרישום והגביה 17

גבייה שייעשה על ידו ועל הליך רישום ו לאחרוהקייטנות  םמפעיל יפעיל את הצהרוניה 17.1

 חשבונו.

 .מובהר, כי הרישום והגבייה לקייטנות החגים ולקייטנת החופש הגדול ייעשה בנפרד 17.2

 המפעיל מתחייב להעביר לאגף החינוך עם תום תקופת הרישום )לצהרון, לבי"ס לש  17.3

הכוללות את כל הפרטים   EXELשל הנרשמים בקובץ  החגים, לקייטנת הקיץ( רשימות

 הבאים:

שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., כיתה, שם ההורה הרושם ומס' טלפון, כתובת מייל, כתובת 

 מגורים ושם בי"ס. 

 טופסעשה בהתאם לתיק נהלי עבודה שהוצג בעת הגשת המכרז בנושא הליך הרישום י 17.4

 .להורים ושאלון הרשמה

 בהתאם לתכנית ניצנים לא ניתן לרשום ילד לצהרון חלקי. 17.5

 בנוסף, לא ניתן לבטל רישום לצהרון במהלך החודש אלא בתחילת כל חודש. 17.6

מספר הילדים שנכחו בכל חודש את  25 -המפעיל ידווח לרכזת הרשותית במועצה עד ל 17.7

 בפועל בצהרון בחודש הנוכחי וצפי למספר הילדים בחודש הבא.

הילדים. המפעיל שיזכה יהא אחראי ויבצע בעצמו ועל חשבונו את רישום וגביית התשלומים מהורי   17.8

או  , ה.ק. באמצעות כרטיס אשראי, מזומןמובהר, כי התשלום למפעילי הצהרון ייעשה 

מראש  ותדחוי לתן המחאותהמפעיל יהיה רשאי לדרוש מהורי הילדים , כאשר ותבהמחא

הוראת קבע, עבור כל חודשי הפעילות של הצהרון  ו/או הסדר תשלומים באשראי ו/או

 מראש
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ישום הילדים וגביית הכספים ייעשו על ידי המפעיל תוך הקפדה על קיום רישום מדויק, ר 17.9

 ול ספרים כחוק בזמן אמת. וקיום כל ההוראות המחייבות לרבות ניה אמין,

בחודש שלפני החודש  1 -ביטול השתתפות בצהרון מצד הורי הילדים יבוצע בכתב עד ה 17.10

להפסקה והתלמיד יהא רשאי להשתתף בצהרון עד לחודש ההפסקה. במקרה כזה  המיועד

הלימוד ע"י ההורים עבור חודש ההודעה, וכל ההמחאות הדחויות תוחזרנה  ישולם שכר

באשראי או בהוראת קבע יבוטל. יחד עם זאת, על ביטול או  שלומיםו/או הסדר ת

 .כל זיכוי להורי הילדים חיסורים באמצע החודש לא ייתן המפעיל

בעת הרישום, יחתום המפעיל עם ההורים על הסכם התקשרות לעניין זה, בנוסח שיאושר  17.11

עם  . מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם ההתקשרותנהלתהמ ע"י

לבין האמור בהסכם זה, תהיה ההוראה המטיבה עם ההורים והילדים עדיפה  ההורים

 . וגוברת

המפעיל יהא אחראי לקבל הצהרת בריאות מההורים על כל ילד שנרשם לצהרון, וזאת  17.12

 .הצהרה שייערך על ידי המפעיל ויימסר להורים עם טפסי ההרשמה לצהרון עפ"י טופס

חודשים,  3 -רים משוב, לגבי פעילויות הצהרון אחת להמפעיל יהא אחראי לקבל מההו 17.13

 המנהלת.הסכם זה, וזאת עפ"י שאלון אחיד שיאושר על ידי  בתקופת

המפעיל יהא חייב להשתתף בפגישות, להציג נתונים ולהשתתף בכל דיון ו/או תהליך קבלת  17.14

 .בקשר עם שביעות רצון הורים החלטות

כל מידע הנוגע להפעלת הצהרונים/קייטנות המועצה תהא זכאית לקבל מהמפעיל בכל עת  17.15

ובכלל זה כל פרט באשר לנרשמים ולכל המסמכים החשבונאיים הקשורים  על ידו

 .להפעלתם

)כולל( בכל שנה. רישום לאחר מכן יהיה על בסיס  01.08 –הרישום לצהרון ייעשה עד ל  17.16

הרישום  –לגבי שנת הלימודים התשפ"א  מקום פנוי ועפ"י שיקול דעת המפעיל והמנהלת.

 .20.08.2020ייעשה עד ליום 

. לא ניתן יהיה להכניס ילד/ה לצהרון במהלך או באמצע חודש 01.09 -בזאת, כי לאחר ה מובהר 17.17

לכל חודש. כמו כן, יש להודיע למפעיל על ההרשמה שבוע לפחות, טרם כניסת   1-קלנדרי, אלא רק ב

 את הוראות סעיף זה בחוברת הרישום שלו. המפעיל יטמיע הילד לצהרון. 

 

 ציוד ואביזרים 18

המפעיל חייב לספק על חשבונו הוא את כל החומרים, אביזר העזר והציוד הנדרש לצורך  18.1

 ברמה איכותית ומקצועית גבוהה. הפעלת הצהרון

אלא רק בציוד ביה"ס לא להשתמש בחומרי עבודה וחומרי ניקיון של המפעיל מתחייב ש 18.2

 שחקים הקיימים שאינם ציוד מתכלה.ובמ

 המפעיל מתחייב לספק את כל הציוד המפורט ברשימת הציוד אותה הגיש במסגרת המכרז. 18.3
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 עם בתאום יקבע הארון הצבת מיקום .לצהרון השייך הציוד יאוחסן ובו ננעל ארון יציב מפעיל 18.4

 .הספר בית

 נוהל קליטה ופיזור של הילדים 19

המפעיל מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אגף החינוך בדבר נוהל קליטת הילדים לצהרון  19.1

ורך שמירה על ביטחונם של ופיזורם בסיום שעת הצהרון רק למבוגר מורשה מטעם הורי הילד, לצ

 הילדים.

חתמו עליו בטרם פתיחת להורים העתק מנוהל זה על מנת שי  מפעיל מתחייב להעבירה 19.1.1

 שנת הלימודים.

רת המכרז מבלי לגרוע באמור לעיל, המפעיל מתחייב לפעול עפ"י תיק הנהלים שהציג במסג 19.2

 ושאושר ע"י אגף החינוך.

 שונות 20

לכל פרסום שבכוונתו לעשות, ולציין בכל  אגף החינוךמבכתב לקבל רשות מוקדמת על המפעיל  20.1

 .בשיתוף המועצההפרסומים שהפעילות נעשית 

על המפעיל להעביר לאגף החינוך את טפסי ההרשמה והחוזה מול ההורים לצורך קבלת אישורם  20.2

 וזאת, בטרם הוא מפיצם להורים.

שור לקיום על המפעיל להחזיק ברשותו במשך כל תקופת הפעלת הצהרונים בביטוח כמפורט באי 20.3

 .וכן ספק המזון צריך להמציא למועצה אישור ביטוחים כמצורף לחוזה ביטוחים המצורף לחוזה

 על המפעיל לפעול בהתאם לאמור בתיקי הנהלים והתכניות שהציג במסגרת המכרז. 20.4

 בית שיעורי הכנת 21

 צהרייםה ארוחת בתום מיד, הבית שיעורי את יכינו הצהרון שתלמידי לכך אחראי יהיה המפעיל 21.1

 .הצהרון צוות בסיוע וזאת

 '.דק 30 פחותכל הל יוקדשו השיעורים להכנת 21.2

 .גיל קבוצות לפי, הבית שיעורי הכנת בזמן התלמידים את לסדר ידאג הצהרון צוות 21.3

 .שיעוריו והכין מחברותיו הוציא תלמיד כל כי ויוודא יבדוק הצוות 21.4

 פרסום  22

 .הצהרון רותיילש ביחס ידו על המוצעת ושיווק פרסום תכנית מועצהל יגיש המפעיל 22.1

 "מנהלת".ה של מראש אישור קבלת לאחר רק יפורסם המפעיל שיפיק פרסום כל 22.2
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 ידי על ייעשו המערכת של הארגונית בהפעלתה הכרוכים הנושאים שאר וכל הגבייה, הרישום 22.3

 .ובאחריותו המפעיל

 .המפעיל על יחולו הנלוות הוצאות וכל הצהרון שרותי ושיווק הפרסום 22.4

 :פדגוגית עבודה כניתת 23

 כוללה יומית, שבועית, חודשית, שנתית, ברמ מפורטת פדגוגית עבודה תכניתלאגף החינוך  יציג המציע

 :לרבות בהסכם המפורטים המרכיבים כל את הכוללת ,חופשה ימי

 החינוכית לתוכנית רציונל רוטיפ ✓

 שנתית עבודה תכנית ✓

 חודשית עבודה תכנית ✓

 שבועית עבודה תכנית ✓

 יומית עבודה תכנית ✓

 פירוט סדר היום בצהרון )ימים קצרים וארוכים( ✓

 ה הארוכיםחופשה ימיל עבודה תכנית ✓

 צהריים ארוחתתפריט  ✓

 ותדק 30 במשך יעורי הביתש הכנתתכנית הדרכה לסיוע ב ✓

 הצעה מפורטת לשני חוגים המאושרים על ידי משרד החינוך ותואמי גיל ✓

 'וכו הולדת ימיימים מיוחדים,  ,ישראל לחגי התייחסות ✓

 חברתיים משחקים,,חשיבה משחקי ,מוזיקה ,אומנות  :כגון חופשית פעילות תכנון ✓

 בחצר ספורט משחקי  :כגון הפגתית פעילות תכנון ✓

 עבודה נוהלי 24

 :הבאים הפרקים את הכולל מפורט עבודה נוהלי תיק יציג המציע

 להורים ושאלון הרשמה טופס ✓

 רםופיזו הילדים קבלת נוהל ✓

 בריאות הצהרתטופס  ✓

 וההסכם עליו ידרשו לחתום התשלום ואופן הצהרון לעלויות בנוגעלהורים  כללי הסבר ✓

 בצהרון השתתפות לביטול נהלים ✓

 נוהל סיום התקשרות בגין בעיות משמעת, אי תשלום וכד' )כולל פנייה ל"מנהלת" לבקשת אישור( ✓

 בחופשות, בחגים ובימי שביתהימי הפעילות הארוכים ל נהלים ✓

 לוח חופשות ✓

ון בהתאם לנדרש בתכנית ניצנים, כולל מעקב על היעדרות ילד בצהר הילדים מצבת על בקרה נוהל ✓

 מהצהרון

 .מההורים בכתב באישור ,בכלל או לחוג מהצהרון תלמיד יציאת נוהל ✓

 נוהל הורים פרודים/גרושים ✓

 אישור צילומי הילדים ✓
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 תלמידים מותאם לתוכנית ניצניםדף נוכחות  ✓

 טופס משוב ושביעות רצון להורים ✓

 טופס משוב ושביעות רצון הצוות ✓

 הגדרות תפקידים של רכז צהרונים, מורה/מדריכה וסייעת ✓

 הצהרת עובדים על אי פתיחת חקירה כנגדם ✓

 אסיפת ארגון ,חריג אירוע בקרות, שוטפים בנושאים עדכונם ההורים עם קשר בנושא נוהל ✓

 הלימודים שנת פתיחת לפני בשנה פעם לפחות יםהור

 ההיגיינה כללי על שמירה תוך, לארוחות התארגנות, המזון קבלת על ובקרה נוהל ✓

 הצגת תפריט שבועי לארוחת צהרים חמה ✓

 )רכז בית ספרי או מנהלת בית ספר( הספר לבית ודיווח תקשורת נוהל ✓

 . ברשות המפקח לגורם תקשורת ודיווח נוהל ✓

 הנהלים על הפיקוח ואופן הנהלים לגבילעובדים  הדרכה נוהל ✓

 בצהרון העבודה סיוםנוהל ות פעילו לקראת הצהרון הכנת נוהל ✓

 '(וכו הורים, חוגים מדריכי) ואחרים מקצועיים גורמים של כניסה אוםיתנוהל  ✓

 בצהרון עובד החלפת או עובד היעדרות נוהל ✓

 תאונה של במקרה או הבריאות בקו שלא תלמיד פינוי נוהל ✓

 נוהל מתן תרופות ✓

 טופס לילדים עם אלרגיה ו/או בעיה רפואית אחרת ✓

 לשירותים תלמיד ליווי, לכיתה הכניסה דלת סגירת כולל בצהרון ביטחון נוהל ✓

 נוהל התנהלות במצב חירום כולל מספרי טלפון בחירום ✓

 'דק 90 על יעלה שלא זמן ולפרק אויר מזג לתנאי בכפוף, הצהרון צוות כולל, בחצר שהייה נוהל ✓

 נוהל טיפול באירוע אלימות, משמעת או על רקע מיני ✓
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 דוגמת נוסח ערבות להפעלת צהרון 8מסמך א/

 
 יוגש על ידי המשתתף     
 במכרז יחד עם הצעתו        

 
 

                                                                                           לכבוד

 מועצה אזורית דרום השרון

 

 אוטונומית   ערבות בנקאית כתב הנדון:

האזורית דרום   מכרז להפעלת צהרונים בבתי ספר בתחומי המועצה   11/200מכרז פומבי מס' 

 השרון

אנו ערבים "( המבקשים" –מס' ת.ז/ ח.פ_______________ )להלן  _______________ בקשתפי -על
בתוספת הפרשי הצמדה,  ,₪( שלושים אלףובמילים: )₪  30,000 בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

, "הפרשי הצמדה"( -כהגדרתו של מונח זה להלן, הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן 
ולהבטחת מילוי תנאי  ( "חוזהה" -)להלן מילוי כל התחייבויותיהם בקשר לחוזה שבנדון זאת בקשר עם ו

 חוזה.ה
  

 במכתבנו זה: 
משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  -"מדד" 
 כללי.  

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד החדש"(, 
מדד הידוע במועד  בו אישרה ראש המועצה את המלצת ]הכי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

נקודות ____________היינו  _____________  שפורסם ביום    _________שנה  ______ועדת המכרזים [  
"המדד היסודי"(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן  -)להלן 

י. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, נשלם לכם את המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסוד
 סכום הקרן.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת 

 מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
 

ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע  14 ל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוךאנו מתחייבים לשלם לכם כ
 אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

 
פיה -ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על

פיה, תביעה משפטית -באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום עלבהליך משפטי, או  
 נגד המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.

 
מובהר כי המועצה תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת תוקף הערבות הבנקאית כל עוד לא חלף 

 תוקפה של הערבות.
 
 

 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. 01.09.2021 ערבות זו תישאר בתוקפה עד
 בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה

 

 
 

 _____________בנק: ______  ___                                         ___תאריך: _______
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 מסמך א/9 -  חוזה 

 11/20 מכרז/צהרוןתיק: חוזים/      

 מס'__________     

 

 חוזה להפעלת צהרונים בבתי הספר בישובי המועצה 
 

 2020שנערך ונחתם בבית המועצה נווה ירק ביום _____ בחודש ______ בשנת 
 

 מועצה אזורית דרום השרון   בין : 
  500קרית המועצה ת.ד.    
  49945נווה ירק    
  9000501-03פקס:  03 – 9000500טל:    
 או "המועצה" ""המזמין -שתיקרא להלן    

     
 מ צ ד  א ח ד         

 
 ______________ע.מ. ח.פ./ שם: _____________________  : לבין 
 כתובת: ________________________________________   

 טל': ___________________ ; פקס: _________________
 אימייל: ________________________________________

    
  ""המפעיל -שיקרא להלן    

     
 מצ ד    ש נ י        

 
מכרז פומבי בהתאם להוראות  ישובי המועצהיבתי הספר בבבהפעלת צהרונים והמזמין מעונין  הואיל :  

)להלן: "המכרז"(, ובהתאם למסמכים נוספים המפורטים  על מצורפיו ונספחיו 11/2020מס' 

 ;(להלן, והמצורפים לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "העבודה"

 

והמפעיל, בעל ניסיון וידע מוכחים בתחום העבודה, הציע למזמין, בהצעתו למכרז, למסור לו את  והואיל :     

 ;ביצוע העבודה

 

על זכיית המפעיל , המליצה בפני ראש המועצה ________וועדת המכרזים, בהחלטתה מיום  והואיל : 

________ , וראש המועצה קיבל ביום   להפעלת צהרונים בבתי ספר בתחומי המועצהבמכרז 

 ;את המלצתה ואישר אותה

 

במפעיל להפעיל את הצהרון ובחרהיחד עם אגף החינוך  והנהגת ועד הורים של בית הספר והואיל: 

 ;:_________________________________________בביה"ס

 

 העבודה, בכפוף לתנאי החוזה  ולנספחיו.והמזמין מסכים להתקשר עם המפעיל לצורך ביצוע  והואיל : 

 
 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 
 מבוא    ...111

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו והצהרות הצדדים הכלולות בו מחייבות את  .1.1

 הצדדים ומהוות בסיס להתקשרות.
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בצרוף חותמת המועצה. החוזה לא יהא תקף כל עוד לא נחתם על ידי מורשי החתימה של המזמין  .1.2

החל המפעיל בעבודה עובר לחתימת המזמין על החוזה, יחשב כמי שעושה זאת על אחריותו הבלעדית 

 וכמי ששם כספו על קרן הצבי.

 
 הגדרות   ...222
 
אלא אם כן מחייב הקשר הדברים  ,למונחים המפורטים להלן יהיו הפירוש והמשמעות הרשומים לצדם   

 אחרת:
 

ולרבות כל מפעיל משנה הפועל  ,לרבות נציגיו של המפעיל, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים  - המפעיל
בשמו או מטעמו בביצוע העבודה בכפוף לקבלת אישור המועצה מראש ובכתב להעסקת מפעיל 

 משנה ובכפוף לקבלת אישור המנהל על העבודה כאמור.
 

מי שימונה ע"י המזמין לפעול מטעמו לניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע העבודה ע"י המפעיל,  -המנהל 
 כמנהל. לילך שפיראהמועצה מינתה את  חוזה זה, הכל לפי קביעת המועצה.בהתאם לאמור ב

 
החוזה שנחתם בין המזמין ובין המפעיל, על כל נספחיו ומצורפיו, לרבות כל מסמך מכל סוג   - החוזה

 שיצורף לחוזה בעתיד, לרבות פרטים נוספים ו/או תכניות נוספות או תכניות משנה.
 

 ישובים הבאים:בתי הספר ב  - מקום העבודה
  

מס' 
 סידורי

 שם הישוב שם בית הספר

1  
 

 

2  

 

 

3.  

 

 

4.   

 

 
כל העבודות, הפעולות וההתחייבויות, וכל חלק של אלו, שעל המפעיל לבצע בהתאם למכרז   - העבודה

בין אם היא מפורשת ובין אם לאו, לרבות כל   ולחוזה על נספחיהם בקשר עם ביצוע העבודה,
שתוטל על ידי המנהל, וכן עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו של החוזה או בקשר עבודה 

 לביצועו.
 

 ביצועה של כל עבודה על פי החוזה לשביעות רצונו המלאה של המנהל. - ביצוע העבודה
 

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבות עם כוחות מזוינים של   - כח עליון
ב, אסון טבע. מובהר כי גיוס מילואים, שביתות והשבתות אינם נחשבים ככח עליון מדינת אוי

 לצורך חוזה זה.
 
חוזה זה, על נספחיו הקיימים והעתידיים, לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי   - פירוש המסמך 

וודאות, או דו משמעות, כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו ובאופן המחמיר 
 המפעיל. יותר עם

 
 מסירת העבודה .3

 
המזמין מוסר למפעיל והמפעיל מקבל על עצמו לבצע את העבודה  והכל בהתאם לתנאי החוזה,  3.1

 המכרז והנספחים המצורפים אליהם.
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על המפעיל למלא אחר כל דרישות השלטונות המוסמכים ביחס לעבודה וביצועה ולכל הקשור בה,  3.2

והרישיונות הנדרשים מהרשויות השונות, ולמלא בנדון זה את כל הוראות לקבל את כל האישורים 

 הדין. לא תשמע כל טענה של המפעיל כי לא ידע את הדרישות הנ"ל, כולן או חלקן.

 
חתימת הצדדים על החוזה גופו בלבד, תיתן תוקף לכל שאר מסמכי החוזה, כאילו נחתם כל אחד  3.3

 מהם בנפרד, אך אין באמור כדי לפטור את המפעיל מהתחייבותו לחתום על כל נספחיו. 

 
 הצהרות המפעיל .4
 

 : המפעיל מצהיר כי    
 

צועית, בעל וותק וניסיון קודם הוא בעל ידע, כישורים, הכשרה מתאימה, יכולת פיננסית, יכולת מק 4.1

 בבצוע עבודות מהסוג נשוא החוזה וכנדרש במכרז.

 
ברשותו כוח אדם מיומן, בעל ניסיון, הבקיא היטב במלאכת ביצוע העבודה, ציוד וחומרים תקינים  4.2

 .במצב מעולה ואמצעים לבצוע העבודה

 
 ומדויק של כל התחייבויותיו, כמפורטבידיו רישיונות ואישורים הדרושים עפ"י הדין לבצוע מושלם   4.3

 .במכרז, בחוזה ובנספחיו

 
הוא ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בעבירת מין,  4.4

כהגדרתה בחוק שלהלן, אותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנת מאסר בפועל או יותר, והזכאי 

חוק למניעת העסקה של עברייני מין ין מניעה להעסקתו לפי לקבל אישור ממשטרת ישראל כי א

והוא ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי  2001-במוסדות מסוימים, תשס"א

מעובדיו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עימה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או 

האחרון להגשת הצעות למכרז וכן, כי למיטב  השנים שקדמו למועד חמשבעבירת מרמה וזאת ב

ידיעתו, לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה 

 . פלילית כאמור

 
מובהר בזאת, כי המפעיל יידרש להמציא למועצה, כתנאי לתחילת ביצוע העבודה, אישור  4.4.1

. עובדיו ולגבי כל מי שיועסק מטעמו בביצוע העבודהממשטרת ישראל כאמור, לגביו ולגבי 

יידרש להמציא תצהיר של עובדותיו לגבי היעדר עבר פלילי חוק למניעת העסקה  כמו כן,

 .2001-של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

, בעניין שכר מינימום ובעניין 1976-הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 4.5

 עובדים זרים.העסקת 

 
הוא עוסק עצמאי, המנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס  4.6

,אשר נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, למע"מ על עסקאות שמוטל  1975-ערך מוסף תשל"ו

חשבון או עליהן מס על פי חוק, ואשר בידו תעודת עוסק  מורשה  ואישור מפקיד מורשה או מרואה  

 מיועץ מס המאשרים זאת.
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בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו, כי אין כל מניעה חוקית, חוזית  4.7

 או אחרת המונעת התקשרותו בחוזה זה ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו, ובחתימתו על החוזה

 צד שלישי כלשהו. ובביצוע התחייבויותיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של

 

הוא יבצע עבור המזמין את העבודה בהתאם לתנאי החוזה שלהלן על נספחיו, וימלא את כל  4.8

 התחייבויותיו בנאמנות, במסירות וברמה מקצועית גבוהה, לשביעות רצונו המלא של המזמין.

 

התקנות שהותקנו , לרבות 1970 –הוא יקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה ]נ"ח[ תש"ל  4.9

 על פיה ו/או כל דין רלבנטי אחר.

 

ידוע לו כי רק בהסתמך על נכונות הצהרותיו דלעיל, ובהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו הסכים  4.10

 המזמין להתקשר עימו בחוזה.

 

 בדיקות מוקדמות .5
באופן יסודי, בהגישו את הצעתו, מאשר המפעיל כי ביקר במקום העבודה, בדק אותו ואת סביבתו  5.1

בדק את מיקומם של בתי הספר, וכן את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על 

 התחייבויותיו.

 
המפעיל מצהיר כי הוא ראה ובחן את גני הילדים במועצה העומדים לטובת הצהרון, והוא מוותר על  5.2

 כל טענות ברירה מחמת מום או כל טענה אחרת בקשר אליהם  וטיבם.

 
המפעיל מאשר כי למד והשיג את כל המידע הדרוש בקשר לתנאים הנ"ל ולכל יתר הגורמים  5.3

המשפיעים על העבודה ועל הצעת המחיר. מובהר, כי התמורה תיחשב ככוללת את כל ההוצאות 

 שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה וסביבתו.

 
י התמורה שהוצעה על ידו, מניחה את דעתו המפעיל מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כ 5.4

 ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה. 

 

 אופן ביצוע העבודה .6

המפעיל יבצע על חשבונו כל פעולה במסגרת ביצוע העבודה מטיב מעולה ובמקצועיות, ויספק על  6.1

 חשבונו את כל כח האדם המקצועי שיהיה דרוש למטרה זו.

 
ע בחוזה אך דרוש לביצוע העבודה, בהתאם למקובל בתחום או בהתאם להוראות כל דבר שאינו מופי 6.2

המפעיל ברמה מקצועית גבוהה כאילו נכלל בחוזה מלכתחילה וכאילו היה חלק   כל דין, יבוצע על ידי

 בלתי נפרד ממנו.

 

דרישות  – 7ולמסמכי המכרז, לרבות מסמך א/ המפעיל יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ולנספחיו 6.3

, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו, בין שהן נהל, לשביעות רצונו המוחלטת של המלהפעלת צהרון

 מפורטות בחוזה ובין שאינן.
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ממקום העבודה של כל אדם המועסק חלפתו המפעיל ימלא אחר כל דרישה מטעם המנהל בדבר ה 6.4

למלא תפקידו,   לדעת מי מהם הוא מתנהג שלא כשורה, או שאינו מוכשראם    ,על ידו בביצוע העבודה

לא יחזור המפעיל   -או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  

 להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום העבודה או בביצועה.

 
זמין, ועם כל הגורמים הנוגעים בדבר, כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם המ 6.5

לגבי  והכל בהתאם להנחיות המנהל. אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין או נציגיו

 .החוגים שיפעלו במסגרת הצהרון, תפריט ארוחות הצהרים ועוד

 

 
 התחייבות המפעיל .7

מסמך ו חוזה, המכרזהמפעיל יפעיל בבתי הספר צהרון שיכלול את השירותים כמפורט בהוראות ה 7.1

 למכרז.  7א/

 

 בנוסף, המפעיל מתחייב למלא אחר הוראת כל דין לעניין השימוש בבתי הספר ותפעול הצהרון וכן:  7.2

 
 להימנע מקיום מטרדים לדיירי הסביבה.  .א

 לשמור על מבנה בית הספר וחצרותיהם והציוד שיועמדו לרשותו.  .ב

 לשמור על ניקיונם.  .ג

בסיום יום פעילות הצהרון יהיה המפעיל אחראי לכיבוי האורות, לסגירת ולנעילת שדלתות  .ד

 ושערה בית הספר, לסגירת כל הברזים והמזגנים במקום ולניקוי הכיתות.

טרדה מכל סוג שהוא למאן דהוא בגין השימוש המפעיל מתחייב שלא לגרום כל הפרעה או ה .ה

  בבית הספר והפעלת הצהרון על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו.

לא להשתמש בכיתות לכל מטרה אחרת פרט להפעלת צהרון במשך תקופת החוזה ו/או תקופת  .ו

 הארכתו. 

, בכיסאות לא להשתמש בחומרי עבודה וחומרי ניקיון של הבית הספר אלא רק בשולחנות .ז

 ובמזגן הנמצאים בבתי הספר. 

 להישמע להוראות המנהל.  .ח

 למלא כל הוראה של קצין הביטחון במוסדות המזמין.  .ט

מובהר בזאת כי עפ"י שיקול דעתו של המזמין, יוצב שומר בשעות פעילות הצהרון מטעם  .י

 המזמין. 

יוד במהלך להיות אחראי ולשפות את המזמין על כל נזק שייגרם לרכוש בית הספר ולצ .יא

 פעילות הצהרון. 

למלא כל הוראה פדגוגית של המנהל  ו/או של משרד החינוך ו/או של כל רשות מרשויות  . יב

 השלטון.

לקבל רשות מוקדמת מהמנהל לכל פרסום שבכוונתו לעשות, ולציין בכל הפרסומים  . יג

 שהפעילות נעשית בשיתוף עם המזמין. 

ם אליהם ו/או שלא יעשו כל שימוש אחר לדאוג כי בעת השימוש בבתי הספר לא יכנסו זרי .יד

 בבתי הספר. 
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המפעיל מתחייב בסוף שנת הלימודים להחזיר את המבנה במצב בו קיבל אותו ואם לא כן,  . טו

 יעשה המזמין, בין היתר, שימוש בערבות שמסר המפעיל לצורך השבת המצב לקדמותו.

 

 שינויים והתאמות בעבודה ו/או בתמורה .8

אשר יגררו ו/או שינויים ו/או התאמות עבודה עשויים לחול בגם אם מצהיר כי ידוע לו כי  מפעילה 8.1

יצדיקו תוספת ו/או הפחתה בכמות העבודה, ו/או בהיקפה, ו/או בסוגה ו/או באופייה ו/או בזמני 

הוא יהיה חייב לפעול עפ"י האמור  ביצועה ו/או בתמורה הכספית. )להלן: "השינויים בעבודה"(

 להלן.

, ליזום  ו, על פי שיקול דעתירשאזמין המ יהאובכפוף להוראות הדין, מבלי לגרוע מהאמור לעיל  8.2

 .שינויים בעבודה

 
וגזבר המועצה המלצה, מראש ובכתב, אל  מנהלת אגף החינוךנדרשו שינויים בעבודה כאמור יגישו  8.3

 יות.ראש המועצה, בה יפורטו מהות השינויים בעבודה הנדרשים, לרבות פירוט עלו

 
 חתום על ידי ראש המועצה.  מראש ובכתבהשינויים בעבודה יבוצעו אך ורק בכפוף ובהתאם לאישור   8.4

 
מצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו אודות ההליך המקדמי המפורט בסעיף זה,  הנחוץ כתנאי  מפעילה 8.5

ישור אמקדמי לביצוע שינויים בעבודה, וכי הוא מנוע מלבצע אותם או חלקם, בטרם קיבל לידיו 

 , בנוגע אליהם. בכתב חתום על ידי ראש המועצה

 

שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, הוא עושה זאת על  מפעילמוצהר ומוסכם כי במקרה בו פעל ה 8.6

אחריותו הבלעדית, שם כספו על קרן הצבי, והמועצה לא תחוב והוא יהא מנוע מלחייב אותה בכל 

 תשלום מכל סוג שהוא בגין כך.

 
 בטיחות .9

 
המפעיל ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם במקום העבודה בסביבתו בעת     

 ביצוע העבודה ויישמע להוראות הממונה על הבטיחות במוסדות החינוך מטעם המזמין. 

 
 תיקון נזקים  .10

 
כיתתי, המפעיל אחראי שכל נזק או קלקול מכל מין וסוג שהוא  שייגרם לבתי הספר לרבות ציוד  10.1

לשביל, לרשת המים, לביוב, לתיעול, לחשמל,   ,חצרות וסביבתם הסמוכה וכן לרבות לדרך, למדרכה

לטלפון, לצינורות להעברת גז, או למובילים אחרים, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול 

 נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה. 

 במשך הפעלת הצהרון בזמן בית הספר לציוד שייגרם נזק כל חשבונו על לתקן ייבח יהיה המפעיל 

 .ההסכם תקופת

 
לאחר שייגרם נזק או קלקול כמפורט לעיל, בין אם הוא דווח ע"י המפעיל ובין אם הוא דווח ע"י  10.2

קריטיים, באופן ימים, ובמקרים    7צוות בית הספר, מתחייב המפעיל לתקן את הנזק או הקלקול תוך  

 מידי.
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 מטעמה מקצוע בעלי להביא רשאית המועצה תהיה זמן האמור, בפרק ,הנזק את המפעיל תיקן לא 10.3

ימים מיום שהודיע  7עבודת התיקון תוך  ביצוע בעלות לשאת חייב יהיה והמפעיל הנזק לשם תיקון

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע בכל סעד העומד לרשות המזמין לרבות, חילוט  .על כך המנהל ה

 הערבות הבנקאית.

 
 יעלה זמן שלא בפרק רכישתו בעלות לשאת או להשלימו המפעיל בבית הספר יידרש שיינזק כל ציוד 10.4

 .ימים שבוע על
 

 'וכו עבודה חומרי ,ספרים ,משחקים לבית הספר כגון:  השייך דידקטי מובהר בזאת, כי ציוד 10.5
 .הצהרון הפעלת לצורך אסורים לשימוש

 

 
 פקוח על העבודה .11
 

המנהל יהיה רשאי לבדוק את ביצוע העבודה ולהשגיח על אופן ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים,  11.1

איכות הציוד והכלים בהם משתמש המפעיל. כן רשאי המנהל לבדוק אם המפעיל מבצע כהלכה את 

 הוראותיהם.החוזה ואת 

 
, להיכנס בכל עת לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי םולכל מורשה על ידוהמפעיל יאפשר למנהל  11.2

 לביצוע החוזה, על מנת לבדוק אותה ולהשגיח על ביצועה, וכן לבדוק את הציוד המשמש לביצועה.

 

המפעיל, ואין בהן אין בפעולות הפקוח הנ"ל אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו ע"י  11.3

 כדי לגרוע מאחריות המפעיל לבצוע מלוא התחייבויותיו עפ"י החוזה ו/או כדי לשחררו מאלו.

המפעיל ימסור למנהל, על פי דרישה, הסברים והבהרות בכל הנוגע לפעולותיו ולמעשיו בקשר לבצוע  11.4

 התחייבויותיו.

 

 ו.המפעיל ידווח למזמין על כל אירוע חריג מיד בסמוך להתרחשות 11.5

 אי קיום יחסי עובד ומעביד .12
 

המפעיל יבצע את התחייבויותיו כמפעיל עצמאי והמזמין ייחשב כמקבל שירותים. בין המזמין לבין  12.1

המפעיל ו/או לבין מי מעובדיו ו/או מי ממועסקיו, לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד עקב חוזה זה ו/או 

 עקב ביצועו ע"י המפעיל.

 
 .1974 - תשל"ד כמשמעותו בחוק חוזה קבלנותחוזה זה יהווה חוזה קבלנות  12.2

 
 

אין לראות בזכות הפקוח של המזמין על פעילויות המפעיל אלא כאמצעי להבטחת התחייבויותיו  12.3

 . ולא יצירת יחסי עובד ומעביד

 
לרבות מציאת   -העבודה תתבצע במסגרת ארגונית של המפעיל בלבד. לעניין זה "מסגרת אירגונית"   12.4

תשלום שכרם וכל תשלום סוציאלי נלווה אגב העסקתם, דיווחים אודות העסקתם לכל גוף עובדים,  

לדווח לו על פי החוק, פיטוריהם והאחריות לכך, הטלת משמעת כמקובל במסגרת   או מוסד אשר יש

 המפעיל, ואחריות לפי דיני הנזיקין.

 
 העסקת עובדים .13
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בכמות הדרושה, אחראים, בעלי  ,ומניםהמפעיל מתחייב להעסיק בביצוע העבודה רק עובדים מי 13.1

ניסיון, ידע ומומחיות גבוהה, הדרושים למילוי התחייבויות המפעיל כלפי המזמין על פי החוזה 

 . 7ועפ"י מסמך א/

 
המפעיל מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודה  13.2

מתחייב למלא את כל חובותיו כלפי עובדיו, לרבות תשלום  עפ"י חוזה זה, בהתאם לכל דין, וכי הוא

כל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו עפ"י כל דין והמועצה לא תהא אחראית כלפי עובדי המפעיל 

 אחריות כלשהי.

 
מוסכם ומוצהר בזאת כי כל עובד שיועסק ע"י המפעיל יהא בעל עבר ללא דופי. המועצה תהא  13.3

מהמפעיל להפסיק או להימנע מהעסקתו של עובד כלשהו אם לפי שיקול דעתה רשאית לדרוש 

 הבלעדי אין הוא מתאים לתפקידו והכל בהתחשב בכך שהמדובר במוסד חינוכי לילדים קטנים.

  
 חומרי עבודה והוצאות .14
 

המפעיל יספק את חומרי העבודה, כלי העבודה, לרבות כלי רכב, כח האדם ואת כל הדרוש לביצוע  14.1

 דה בהתאם לחוזה.העבו

 

להסרת ספקות בלבד, מובהר, כי כל ההוצאות הכרוכות בביצוע היעיל של העבודה  ובקצב לרבות  14.2

הרכבה, הוצאות נלוות  ,כלי עבודה, חומרי עבודה, הובלהתשלום לחוגים, , עובדיםשכר עבודה ל

אחרות, תחולנה על המפעיל והוא לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת עבורן, מעבר לתמורה הקבועה 

 בחוזה.

 

 במכרז. להצעתו בהתאם מתכלה או/ו קבוע נוסף בציוד הצהרון את לצייד חייבתהמפעיל מ 14.3

 
 עם בתאום יקבע הארון הצבת מיקום .לצהרון השייך הציוד יאוחסן ובו ננעל ארון יציב מפעילה 14.4

 .בתי הספר

 
המפעיל יאחז על חשבונו בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי  14.5

 מפני כל נזק העלול להיגרם. ,העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה

 
 תקופת החוזה .15

לכניסתו לתוקף(, וכלה ביום )ובכפוף למילוי תנאי הסף  01.09.2020תקופת החוזה הינה החל מיום  15.1

ובכל מקרה לא לפני שהמפעיל מילא את כל התחייבויותיו על פי החוזה ועל פי כל דין   31.07.2021

 "תקופת החוזה"(. -)להלן 

 

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות בשלוש  תקופות למועצה בלבד  15.2

וכן לתן למפעיל  אחת, הכל בכפוף לאמור בחוזה לביצוע העבודהנוספות, בכל פעם לשנת לימודים 

להפעיל את הצהרוונים בצור יצחק החל משנת תשפ"ב. הודעה בדבר מימוש האופציה ו/או הפעלת 

 בכל שנה. 30.06 -בתי הספר בצור יצחק תימסר בכתב עד ה
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 הפסקת ההתקשרות .16

, ומבלי לפגוע 1970 –הפרת חוזה( התשל"א בנוסף לעילות הקבועות בחוק החוזים )תרופות בשל  16.1

בזכותו לכל סעד ותרופה המוקנים לו על פי החוזה ועל פי כל דין, במקרים המפורטים להלן, יהא 

המזמין זכאי לבטל את ההתקשרות עם מנהל הפרויקט, להפסיק עבודתו, לבצע את העבודה בכל 

 דרך שתראה לו.

 
 ואלו המקרים:

 זה ו/או הפר אותו. כשהמפעיל מתרשל בבצוע החו .1

כשהמפעיל הסב את החוזה לאחר, כולו או מקצתו, או העסיק מתכנן משנה בביצוע העבודה  .2

 מבלי שניתנה לו הסכמת המועצה מראש ובכתב.

כשהמפעיל פשט את הרגל, או שניתן נגדו צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק, או שעשה סידור  .3

 עם או לטובת נושיו.

ות שהמפעילאו אדם אחר בשמו, נתן, הציע או קיבל שוחד, מענק, כשיש בידי המועצה הוכח .4

דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל הכרוך בביצועו )למעט, למניעת ספק, 

 התמורה על פי החוזה ויתר התשלומים המגיעים לממפעילעל פי החוזה(.

 שהמזמין החליט כי הצהרון אינם נחוצים לו עוד.כ .5

 
היה המזמין שבע רצון מעבודתו, יהא זכאי לבטל את  ההתקשרות  המפעיל את החוזה, או לאהפר  16.2

, לבצע את העבודה בתי הספרולתפוס את החזקה ב  מקום העבודהעמו, להפסיק עבודתו, לסלק ידו מ

על פי החוזה   ועד ותרופה המוקנים לסהמזמין לכל  , והכל מבלי לפגוע בזכותו של  וראה ליבכל דרך ש

 פי כל דין.ועל 

 

במקרה של ביטול ההתקשרות קודם להשלמת העבודה, ומבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הדין  16.3

פיצויים  מפעילאחר ולתבוע מה מפעילוהחוזה, יהא המזמין זכאי להשלים את העבודה באמצעות 

 לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות את סכומה ופיצויים מוסכמים וקבועים מראש.  ,על הפרת חוזה

 

 בכתב. הודעה מפעילמזמין לבטל את החוזה ייתן על כך להחליט ה 16.4

 
מקום חייב לפנות מיידית את  מפעילעם קבלת הודעת המזמין בדבר ביטול ההתקשרות, יהיה ה 16.5

 מקום העבודהלא יעכב את מסירת החזקה ב מפעילולמסור החזקה בו לידי המזמין. ה העבודה

 המזמין. למזמין בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש להם כלפי

 

זכאי לקבל מהמזמין את שווי העבודה שבוצעה על  מפעיליהא ה מקום העבודהעם קבלת החזקה ב 16.6

, וזאת בניכוי הפיצויים מנהלידו, עד למועד קבלת הודעת הביטול, לפי שיקול דעתו הבלעדי של ה

 על פי הוראות החוזה. מפעילוכל סכום אחר המגיע למזמין מה

 
 

 קורהת .17

 .7בנספח א/ 13.1סכום כמפורט בסעיף המפעיל צהרון ישלם הבגין הפעלת  17.1
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 התקורה מיועדת לביה"ס בגין הוצאות חשמל, מים, בלאי ועוד.  17.2

בכל חודש, יעביר המפעיל דיווח על מס' התלמידים הרשומים  25 -בסוף כל חודש ולא יאוחר מה  17.3

 ם למשרד החינוך.בצהרון, כחלק מהדיווח לרכז הרשותי, לצורך העברת הנתוני

בכל חודש בגין החודש שקדם לו. התשלום   10  -על בסיס דו"ח זה תיקבע התמורה והיא תשולם עד ה  17.4

 יעשה במחלקת הגבייה במועצה )המועצה תעביר לבתי הספר את דמי התקורה(.

 לדמי התקורה לא יתווסף מע"מ.  17.5

 
 תשלום בגין הפעלת הצהרון  .18

  
 המכרז.בחוברת המפעיל יגבה מהורי תלמידי הצהרון את הסכומים הנקובים  18.1

 

 ערבויות .19
במעמד חתימת החוזה ימסור המפעיל למזמין ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע          19.1

התחייבויותיו בהתאם לתנאי החוזה ונספחיו. הערבות תופנה למועצה אזורית דרום השרון, תהא 

יהא בסך לכל בית ספר נומית( והמפעיל יהיה הנערב )החייב(. סכום הערבות, בלתי מותנית )אוטו

והוא ישא הפרשי הצמדה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן ביחס למדד שיהא  ש"ח, 30,000

 01.09ידוע במועד מסירת הערבות. הערבות תהא בתוקף לתקופה שמיום חתימת החוזה ועד ליום 

 .של השנה שלאחר מכן

 
 הסכם זה מותנה בתנאי מתלה של מסירת הערבות הבנקאית כאמור לעיל.   19.2

 
 

לחלט את סכום הערבות, כל אימת שהמפעיל לא יעמוד  בהתחייבותו, כפיצוי המזמין יהא רשאי  19.3

 מוסכם וקבוע מראש, ובלבד שהודיע למפעיל על החילוט שני ימי עבודה מראש ובכתב.

                    
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למזמין על פי החוזה  19.4

 דין.ועל פי כל 

 

 סיום העבודה ומסירתה  .20
 

יערוך יחד עם  מנהלהלאחר סיום שנת הלימודים, ולאחר סיום כל חופשה )סוכות, חנוכה ופסח(  20.1

הדרושים לדעת , ככל שיידרש, כל התיקונים וירשום פרוטוקול ובו יפורטו בצהרוןביקור  מפעילה

 .מנהלחייב לבצעם תוך זמן סביר שיקבע ה מפעילוהלביצועם, מועד ו מנהלה

 

לאחר ביצוע התיקונים תיערך ביקורת נוספת של המנהל, ובמועד השלמת כל התיקונים          20.2

השלמת התיקונים והליקויים, בדבר סיום והליקויים לשביעות רצונו, יערך פרוטוקול בדבר 

 .העבודה
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, יהיה המזמין, מבלי לגרוע מנהלאת התיקונים תוך התקופה שנקבעה ע"י ה מפעיללא ביצע ה 20.3

ותיו לכל סעד ותרופה, רשאי לבצעם בעצמו ועל חשבונו, ויגבה את הוצאותיו בגין כך מזכוי

 ., לרבות באמצעות חילוט הערבות, בכל דרך שימצא לנכוןמפעילמה

 

 ביצוע לקוי .21
כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על מפעיל לבצע על פי החוזה והוא נמנע          21.1

לקויה, וכל הוראה אשר קיבל מאת המנהל, או המזמין והוא נמנע  מלבצעה, ו/או ביצעה בצורה

 מלציית לה, יהיה המזמין רשאי לבצען בעצמו או באמצעות אחרים.

  
במקרים האמורים בסעיף זה יהא המזמין רשאי לחייב את המפעיל בהוצאות אשר נגרמו לו בביצוע  21.2

 שיחשבו כהוצאות כלליות, מימון ותקורה.  12%בתוספת  ,כל אותן התחייבויות או הוראות

ההוצאות הנ"ל מבלי לפגוע בכל זכות או סעד המוקנים למזמין, יהא המזמין רשאי לנכות את סכום   21.3

סכום שיגיע ממנו למפעיל, או לתבוע את החזר הוצאותיו באמצעות  חילוט הערבות, או בכל  כלמ

ם האמורים לגביית המחיר המשוער של ביצוע ויהא רשאי לנקוט בכל האמצעי ,דרך אחרת

 .בפועל התחייבויות המפעיל וההוצאות הכרוכות בביצוען, אף אם אלו לא בוצעו

 
 אחריות ושיפוי .22

למזמין ולצד ג' כלשהו, עקב  ,המפעיל אחראי בלעדית לכל נזק שיגרם לעצמו, לעובדיו, לשלוחיו 22.1

 במסגרת פעילותו. ,מעשה ו/או מחדל שלו או של מי מטעמו

 
נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של המפעיל או של מי מטעמו במסגרת  22.2

פעילותו, ישפה המפעיל את המזמין מיד עם קבלת דרישה לכך, בגין כל סכום ששילם, לרבות בגין 

 ההוצאות שנשא בהן בקשר לדרישה האמורה.כל 

 
 ביטוח .23
 

, ועל חשבונו וכתנאי לכניסת החוזה לתוקף העבודה עוד לפני תחילתהמפעיל מתחייב לבטח,  23.1
 כדלהלן: ביטוח בגין פעילותו וביטוח בגין ספק המזון שלו הוא,

 
שהובא  ויובא את העבודות נשוא חוזה זה, לרבות חומרים, ציוד, מתקנים וכל דבר אחר  23.1.1

למקום העבודה לצורך העבודה, כנגד נזק ו/או אובדן למשך כל תקופת הביצוע, ולרבות 
 במשך תקופת הבדק / אחריות בהתאם לאמור בנספח אישור קיום הביטוחים .

 
מפני נזק ו/או אובדן העלולים להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה לגופו  ו/או  לרכושו של כל  23.1.2

מין, לעובדיו של המפעיל ולאלו  הפועלים מטעמו ולכל מי שנמצא צד שלישי, לרבות למז
 בשרותו.

 
חוזי הבטוח הנדרשים הינם: הכולל ביטוח לגבי הרכוש, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,  23.1.3

 וכן ביטוח חבות מעבידים, ואחריות מקצועית הכל כמפורט בנספח אישור קיום ביטוחים.
 

שמבטחיו יוותרו על שיבוב נגד המזמין ו/או עובדי המזמין ו/או המפעיל מתחייב לגרום לכך   23.1.4
 אחרים אשר למזמין יש זיקה אליהם.

 
 המפעיל מתחייב להמציא נספח "אישור קיום ביטוחים" בקשר לבטוחים שערך המצ"ב 23.1.5

. אשר מסירתו למועצה בטרם תחילת העבודות תהווה תנאי לקבלת 11ומסומן כנספח א/
 צו תחילת העבודות.
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פעיל מתחייב להמציא אישור לקיום ביטוחים מטעם ספק המזון שלו בנוסח המצ"ב המ 23.1.6
 .12ומסומן כנספח א/ לחוזה

 
 

 איסור הסבת זכויות .24
המפעיל אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת    24.1

ההנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, או לשעבד את זכויותיו עפ"י  החוזה, כולן 

 או חלקן, אלא אם קיבל את הסכמת המזמין מראש ובכתב.

 
עיל משנה את ביצוע העבודה, כולה או חלקה, או המפעיל אינו רשאי למסור לאחר לרבות למפ 24.2

בהסכמת למסור לאחר לרבות למפעיל משנה, חלק מהפעולות הקשורות בבצוע העבודה, אלא  

. העסקת עובדים, בין ששכרם משולם לפי זמן המזמין מראש ובכתב ולאחר שהמנהל אישר זאת

 מסירת בצוע העבודה לאחר.עבודה בין שלפי שעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום 

 
 אי התאמה .25

במקרה של אי התאמה ו/או סתירה ו/או דו משמעות ו/או אפשרות לפירוש שונה בין הוראות      25.1

החוזה זה ובין ההוראות הכלולות בנספחי החוזה, ו/או בין הוראות הנספחים  לבין עצמם, יפנה 

ייתן הוראות בדבר סדר  פות,המפעיל אל המנהל והמנהל יכריע לפי שיקול דעתו בשאלת העדי

 העדיפויות שיש לנהוג על פיו, והמפעיל ינהג על פי הוראותיו.

  
גילה המפעיל סתירה ו/או אי התאמה כאמור, או שהיה מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של   25.2

כל חלק ממנו, יהא רשאי לפנות למנהל ולקבל הנחיותיו והבהרותיו בדבר הפירוש ששיש לנהוג 

 לפיו. 

 
 מובהר, כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כאמור לעיל, תחול ההוראה המחמירה יותר  25.3

עם המפעיל, כאשר במידה וישנן יותר מהוראה אחת המסדירה נושא מסוים ואשר יש בהן 

 להוסיף אחת על רעותה, יחול השילוב של ההוראות הנ"ל המחמיר עם המפעיל.  

 
 נציגה המוסמך של המזמין .26

תהיה לילך נציגו המוסמך של המזמין בכל הקשור לטיב החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה   26.1

יהיה  ,ובכל הקשור לעניינים הכספייםאלא אם כן תתקבל הודעה אחרת, , שפירא, רכזת ניצנים

 גזבר המזמין.

 
כל כל פניה של המפעיל לאדם אחר אצל המזמין וקבלת אישורו ו/או הסכמתו ו/או דרישתו, ב 26.2

הקשור לנושאים המפורטים לעיל, לא יחייבו את המזמין והמפעיל עושה זאת על אחריותו 

  הבלעדית.

 
 

 נספחים לחוזה .27
 

 המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה:      
 

 .7מסמכי המכרז על נספחיו, לרבות מסמך א/ 27.1
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כל האישורים והמסמכים שצרף המפעיל להצעתו למכרז ו/או שהיה עליו לצרפם לפי  תנאי   27.2

 המכרז ו/או לפי תנאי החוזה.

 
 .המזון שלו של המפעיל ושל ספק אישור לקיום ביטוחים 27.3

 
 שמירת זכויות .28
 

כל ויתור, הנחה, ארכה, הימנעות מפעולה או מחדל מנקיטת אמצעים מצד המזמין בכל הנוגע  

לזכויותיו, לא יחשבו כויתור על זכויות המזמין, אלא אם כן  ויתר המזמין על זכויותיו באופן מפורש 

 בכתב. 

    

 כתובות והודעות  .29
 

 .לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כמפורט במבוא לחוזה 29.1

 
 כל הודעה אשר תשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו תחשב כאילו התקבלה בתעודתה  29.2

 שעות מעת מסירה בבית הדואר כדבר דואר  רשום. 72תוך  

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 
 
 

                         
 ה ק ב ל ן                                                                                      ה מ ז מ י ן               
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 תכנית ניצנים  -10מסמך א/

 -קישור לאתר תוכנית "ניצנים" מטעם משרד החינוך 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/yomale 

 
  – "ניצנים"הקריטריונים לתוכנית  למסמכיקישור 

http://meyda.education.gov.il/files/yomale/2017/kol_kore/kriteryunim.pdf 

ation.gov.il/files/yomale/2018/kriteria18.pdfhttp://meyda.educ 
 
 

 (6/2018-1קריטריונים להמשך תקצוב רשויות מקומיות בשנת הלימודים תשע"ח )לתקופה 
 בכל הארץ 8-3בתום יום הלימודים לגילאי  במסגרת תכנית "ניצנים"להפעלה 

 
 20-46-05-07תקנה תקציבית: 

 רקע ומטרות התקצוב .א

בינואר   11מיום    3377ולהחלטת ממשלה מספר    2017במאי    21  מיום  2659חלטת הממשלה מספר  בהתאם לה

"( ירחיב את התכנית לסבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר המשרדהחינוך )להלן: " משרד 2018

והכל ,  "( לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוךהתכניתהצהריים )להלן: "

ת ומצורפ ות. ההחלטןובכפוף לאמור בהות ההחלט ןבהתאם לתקופות בתוך שנת הלימודים כאמור באות

 למסמך זה. כנספח א'

בבתי הספר  ב-לתלמידים בגני הילדים הציבוריים ובכיתות א "ניצנים"יסבסד את תכנית  המשרד

במוסדות  יתקיימו "ניצנים"המתוקצבים ע"י משרד החינוך, והכל כמפורט בסעיף אוכלוסיית היעד להלן. 

עד השעה ומתום יום הלימודים לפי ימי הלימוד שנקבעו לו לכל מוסד  בהתאמה ימים בשבוע, 5החינוך, 

 לפחות. 16:00

למ"ס"( המעודכן הת )להלן: "אשכול/ות אקונומי של הרשו על פי הדירוג הסוציוהקצבת המשרד תעשה 

"(, ותועבר לרשויות ילד-פר)להלן: " תעריף למשתתף בפועלבמודל של לשנת הלימודים תשע"ח, 

 "( המפעילות את התכנית במסגרת הכללים המפורטים בהמשך.הרשות/הרשויותהמקומיות )להלן: "

מים והמשתתפים בפועל בקביעות המשרד יתקצב את הרשויות עבור התלמידים הרשובמסגרת התוכנית, 

. כמו כן, יתוקצבו הרשויות עבור 1-5אקונומיים  בגני הילדים הציבוריים באשכולות סוציו "ניצנים"ב

 בבתי הספר המתוקצבים ע"י המשרד באשכולות סוציו "ניצנים"ב המשתתפים בפועל ב-תלמידי כיתות א

 (. 1-10אקונומיים )

מובהר, כי בהתאם להחלטת הממשלה הנזכרת, שיעור השתתפות המשרד עבור בתי הספר בתכנית יוכפל 

 בשיעור השתתפות המשרד בתקצוב מוסדות אלו כיום. 

ולשיעורי התקצוב השונים ( ייעשה בהתאם לביצוע בפועל הסבסוד עבור הפעלת התכנית כי תשלום מובהר, 

פרי התלמידים הרשומים כדין במוסדות, עפ"י נתוני המשרד )לפי מסועד לתקרת ההקצבה המקסימלית 

במועדים הרלבנטיים(, ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים בסעיף ט' להלן. כמו כן מובהר, כי ככל שהמשרד 

הוא זה אשר מבצע את ההזנה, תשלומי המשרד עבור ההזנה בתכנית יועברו אך ורק לזכייני ההזנה של 

"(. ככל שהזנה תתבצע באופן אחר יש לפעול לפי זכיין ההזנהנה להלן: )"המשרד באמצעות מינהלת ההז

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/yomale
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/2017/kol_kore/kriteryunim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/2018/kriteria18.pdf
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( להלן. לתשומת לבכם, במצב שבו בחרה הרשות להסתייע בשירותי הזנה של 3הנחיות המצוינות בסעיף ד )

 משרד החינוך, יבוצעו קיזוזים מהתקציבים המועברים לרשויות. 

 מסגרת הפעילות .ב

 הפעילות:להלן תנאי סף למסגרת 

לכל   בהתאמה  ימים בשבוע,  5להפעלת התכנית על מרכיביה היא:  המוקצית  השבועית  מסגרת הזמן   .1

 לאחר סיום הלימודים הפורמאליים.לפי ימי הלימוד שנקבעו לו ומוסד 

ארוחה את הרכיבים הבאים:  גם  תכלול  תעסוק ברובה בהעשרה ובתי הספר  גנים ובהפעילות בככלל,   .2

 . רי בית למסגרות שבבתי הספרוסיוע בהכנת שעו חמה

 מותנית בהגשת ארוחת צהריים חמה לילדים המשתתפים. "ניצנים"הפעילות ב .3

 קיום ועדת היגוי רשותית.  .4

 והליווי החינוכי יעשו בהתאם להנחיות משרד החינוך. "ניצנים"הכשרת עובדי  .5

מפתח שלא יפחת העסקת רכז רשותי בהתאם לכמות מסגרות "ניצנים" גן או בי"ס שברשות, לפי  .6

 )ג( להלן. 1מסגרות למשרת רכז בממוצע, כמפורט בסעיף ד. 80 -מכ

 הפעלת חוגי העשרה הכלולים במאגר תכניות חינוכיות של משרד החינוך .7

il/EducationCMS/Applications/TYH/meida_lemenahalim.hthttp://cms.education.gov.

m 

 :1כלהלן "ניצנים"עמידה במספר הילדים למסגרת בית ספר/גן  .8

 תלמידים משתתפים בקבוצה של החינוך הרגיל בבתי ספר.  34תלמידים ועד  18 -מ

 תלמידים משתתפים בקבוצה של החינוך הרגיל בגני הילדים.  30תלמידים ועד  15 -מ

 תלמידים בקבוצה של החינוך המיוחד הנכללות בתכנית, בבתי הספר ובגנים. 12עד  5 -מ

הערה: ניתן לחרוג מהמספרים האמורים רק במקרים חריגים ובאישור מיוחד של הפיקוח /היחידה 

המקצועית, שיתוף פעולה עם המנחים הפדגוגיים, הבקרות והביקורת והכל בהתאם לנהלי משרד 

 החינוך.

 :2המדריכים בתכנית יהיו .9

א. גננת מוסמכת. ב. סטז'רית  ג. אם אין גננת תועסק עפ"י סדר העדיפות הבא:  :גני הילדיםב

 .(מפקחת גני הילדים)באישור גני ילדים בנמצא ניתן להעסיק סייעת 

 
  25תלמידים בגן ,  22של ממוצע אנו מסיבים את תשומת לבה של הרשות כי בכל מקרה התחשיב מחושב לפי  1

 בחינוך המיוחד 8 -ו )כולל יוח"א( בבי"ס 

אין מניעה להעסקת מורים וגננות ככל שירצו, בתוכנית, כעבודה נוספת. יש לעודד את  - וגננות מורים העסקת 2
 השכר והמטרה ראויים! -אנשי ההוראה הן בגנים והן בביה"ס לקחת חלק בתכנית 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/meida_lemenahalim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/meida_lemenahalim.htm
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 . 3בתפקיד עוזרת מדריך )"סייעת"( בגן: בהתאם למקובל לגבי סייעות בפעילות הגנים בבוקר

  :כ"א בבתי הספר

 שיון לעיסוק בהוראה ו/או בעלי תעודת הוראה. ב. מדריךיבעלי ר  - א. צוות בית הספר

 : מורים/גננות בעלי הסמכה בחינוך המיוחד. בחינוך המיוחד

 בתפקיד עוזרת מדריך )"סייעת"( בחינוך המיוחד: בהתאם למקובל לגבי סייעת בפעילות הבוקר.

ושכרו ישולם במסגרת  מתוך צוות בית הספררכז הרשותי על ידי ה רכז בית ספרי יבחרכמו כן י

בסיוע הרכזים  באחריות הרשויות המקומיותהנו יוס המדריכים של התכנית התקצוב לתכנית. ג

ככל שלא ניתן להעסיק ובתיאום עם מנהל ביה"ס או המפקחת על הגן )בגני הילדים(.  הרשותיים

שור במפורש מהפיקוח של משרד החינוך להעסיק רכז שאינו רכז מתוך צוות בית הספר, יש לבקש אי

 מצוות בית הספר.

 אוכלוסיית היעד  .ג

בגנים ובבתי הספר הרשמיים, וכן במוסדות המוכרים שאינם תתקיים המסובסדת  התכנית  .1

רשמיים )להלן: מוכש"ר( ובמוסדות פטור, שיש להם רישיון תקף לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, 

 . 4ואשר מתוקצבים ע"י המשרד 31.12.17לשנת תשע"ח, בתאריך  1969 -תשכ"ט  

, 5-1: התכנית מיועדת לתלמידים בגני הילדים האמורים,  באשכולות למ"ס בגני הילדים .2

 התכנית אינה מיועדת לגני יוח"א.המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התכנית. 

ה"ס היסודיים האמורים המתוקצבים על ביב' ב-כתות א'התכנית מיועדת לתלמידי : בבתי הספר .3

תלמידי השילוב הינם הבהרה:  )  חינוך מיוחד.  כיתות  ובבחינוך הרגיל    ידי המשרד בתקופת התכנית,

 - בכלל הפעילויות הרגילה תלמידים הלומדים בכיתות הרגילות ועל כן משתתפים כחלק מהכיתה

התכנית אינה מיועדת לבתי ספר ביוח"א אשר התכנית אינה כוללת סייעות אישיות ורפואיות(. 

 ימים. 5לומדים 

-התכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים אשר בימים א  בחינוך המיוחד )גנים ובתי ספר(: .4

כיתות חינוך מיוחד . ניתן לכלול בבקשת התקצוב 14:30מסיימים את יום הלימודים עד השעה  ה

 .1שבנספח המצורף א'בהתאם לפירוט 

 מרכיבי התכנית  .ד

 מרכיב כח אדם ושכר  .1.ד

 תנאי העסקה לעובדי התכנית בגנים ובבתי הספר  .א

 
 - במסגרת הקול קורא שהמשרד הוציא להפעלת הסייעת השניה מובהר כי במסגרת משרתה המלאה  -סייעת שניה 3

 יקה בתכנית ניצנים. על הרשות להעס

. המוכש"ר והפטורמוסדות שברשות כולל  האחריות הרשות המקומית לרשום את כלל ילדיה מכל  כי  מובהר,    4

במקומות בהם לא ניתן לפצל הסעות, ניתן לבצע את הפעילות גם בישובים,    -  אזוריות  מועצותבכי    מובהר,  כן

 במקומות מוסדרים, תחת סמל המוסד של ביה"ס.
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 כל המועסקים בתכנית, בגנים ובבתי הספר, יועסקו בהתאם לנדרש עפ"י כל דין.  .1

כמו כן, על הרשות לוודא, כי כל מעסיק יעביר לרשות ביחס לכל עובדיו בתכנית אישור משטרה 

ק "למניעת העסקה של כי אין כל מניעה להעסקתם במסגרת תכנית זאת, בהתאם להוראות החו

של תקנות  3ראה טופס  –" 2001-עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

 -"מניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים )אישור משטרה( תשס"ג

2003." 

ים כאמור על הרשות לשמור אצלה את האישורים הנ"ל. מובהר, כי עבור עובד שלא ימצאו אישור

 לעיל, המשרד לא יוכל להכיר בפעילות.

דקות הכולל גם את כל  60לשעת עבודה הינו תשלום לעובד עבור שעה בפועל בת  השכר ברוטו .2

 ההכנות הדרושות לביצוע שעה זאת.  

 :"ניצנים"במסגרות ברוטו לשעת עבודה של העובדים המינימלי להלן השכר  .3

 -מורה/ מדריך/ גננת במסגרות החינוך הרגיל )גנים ובתי ספר(  -

ש"ח לשעה כולל עלויות העסקה  84ש"ח לשעה ברוטו לעובד )המשרד מתקצב  60

 ונסיעות(.  

ש"ח לשעה ברוטו לעובד )המשרד  70 -מדריך במסגרות החינוך המיוחד )גנים ובתי ספר(  -

 ש"ח לשעה כולל עלויות העסקה ונסיעות. 98מתקצב 

ש"ח ברוטו   37  -בתי ספר  עוזר מדריך/סייעת במסגרות הגנים ובמסגרות החינוך המיוחד ב -

 ש"ח כולל עלויות העסקה ונסיעות( 51.8לעובד לשעה )המשרד מתקצב 

ש"ח לשעה כולל עלויות   104ש"ח ברוטו לעובד לשעה )המשרד מתקצב    75  -רכז בבית ספר   -

 .  העסקה ונסיעות(.

בבית ספר, יועסק בבית הספר בתפקיד זה בשעות פעילות תכנית   "ניצנים"יובהר כי רכז  

 מסגרות בממוצע. 4שעות שבועיות עבור  13בלבד עד  "ניצנים"

 6/11/17עדכוני העסקת כח אדם בניצנים בהתאם לסיכום בין משרד החינוך והשלטון מקומי  .4

כל עובד רשות מקומית המועסק על פי חוקת העבודה או הסכמים קיבוציים והמועסק או  .א

יועסק  על ידי הרשות במסגרת תכנית ניצנים, העסקתו הינה על פי תנאי ההסכם הקיבוצי 

החל עליו ולא על פי השכר הקבוע בתכנית ניצנים. הבהרה זו רלוונטית לכל המקרים בהם 

 ת המקומית. התכנית מופעלת על ידי הרשו

המועסקות בתכנית ניצנים, שכן הגננות אינן עובדות מדינה הוראה זו לא תחול על גננות  .ב

מועסקות ע"י הרשות המקומית ולכן הרשות המקומית איננה צד להסכמים הקיבוציים 

 ולהסדרים החלים על הגננות. 

ו כל מפעיל לענין הפעלת התכנית באמצעות גופי הסמך של הרשות )תאגידים עירוניים( א .ג

חיצוני, יובהר כי ככל שהעובדים המועסקים על ידי המפעיל יהיו עובדי הרשות המקומית 

מדריכים, רכז בית ספרי( ומעוניינים לעבוד  ,במשרה מלאה )הכוונה לעובדים כגון: סייעת, 

בתכנית ניצנים כמועסקים על ידי מפעיל חיצוני, שיעור משרתם ברשות המקומית יופחת 

משרה ברשות  100% -יקף עבודתם אצל המפעיל החיצוני. כך למשל, סייעת בבהתאמה לה

-המקומית, הבוחרת להיות מועסקת ע"י מפעיל חיצוני בתכנית ניצנים, תפחית את משרה ל
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( ותועסק בהעסקה נוספת ע"י המפעיל החיצוני במסגרת תכנית 07:30-14:00משרה )מ  83%

 ם בה. ניצנים בתנאי התכנית  ותנאי השכר הקבועי

גם  ושמשייודגש, כי התקציבים המועברים לרשות המקומית לצורך הפעלת תכנית ניצנים  .ד

לתשלום שכרם של העובדים במסגרת תכנית זו. לפיכך, תקציב המיועד לתכנית ניצנים 

המיועד לתשלום לעובדי התכנית גם ע"י משרד החינוך לרשות המקומית בפועל המועבר 

עבור   ניצנים  התכנית אינה מופעלת, ישמש לתשלום שכר לעובדייולי אוגוסט, בהם    בחודשים

 עבודתם במהלך שנת הלימודים בתכנית ניצנים. 

במהלך חודשי הקיץ, מדובר בהעסקה נפרדת,  ים אלהככל שהרשות תבחר להעסיק עובד .ה

אשר חל איסור להשתמש בכספים המיועדים לתכנית ניצנים כדי לשלם שכרם של העובדים 

 סקה נפרדת. עבור אותה הע

 הכשרה והנחיה פדגוגית  .ב

ע"י משרד החינוך  הכשרהיעברו )למעט רכזים רשותיים(  "ניצנים" במסגרותכלל העובדים  .1

תכנית ההכשרה תאושר  ,(4נספח א'בהתאם למתווה המצ"ב בלבד ) לפחות שעות 25ל בהיקף ש

 "ניצנים"על ידי הפיקוח ותוגש לפני ביצועה לאישור מטה התכנית ותועבר לאישורה של מנהלת 

 במייל: 

nitzanim.edu@gmail.com  ,ההכשרות תתחלנה לאחר האישור ובצרוף רשימת משתתפים

 וציון סמל מוסד למקום ההכשרה. 

לעובדים   –שעת השתתפות בהכשרה נחשבת לשעת עבודה לכל דבר. הכשרה טרום תפקיד תדווח   .2

 כשעות חודש ספטמבר. -שנקלטו לעבודה 

"(. המנחהיגיו,  )להלן: "יעשו ע"י המשרד ו/או נצ  "ניצנים"ההכשרה וההנחיה הפדגוגית  לעובדי   .3

התכנית, בתאום עם הפיקוח במחוז ובשיתוף  הפעלת הפדגוגי של התחום על המנחה ממונה

 פעולה עם הרכז היישובי של התכנית, מחלקת גני הילדים בישוב והרכזים הבית ספריים. 

המנחה תוביל ותקיים את ההדרכה הפדגוגית התוך מוסדית והחוץ מוסדית של התכנית 

הפיקוח   בתיאום  תעשה  )פרטנית, קבוצתית, השתתפות במפגשיי צוות וועדות נדרשות(. עבודתה

בשיתוף ובתיאום גננות מובילות בבוקרי היום עם אגף החינוך, מחלקת גני הילדים ברשות, 

האגף לחינוך ,  המשרד  למדיניות  , בהלימהיברשות המקומית, תוך מתן מענה פדגוגי לרכז היישוב

 . המשרד במטה" ניצנים" קדם יסודי, יסודי ומנהלת

  "(שותירכז ר)להלן: "רשותי  "ניצנים"רכז  .ג

בחינוך/הוראה וניסיון של הוראה לפחות  בעל השכלה של תואר ראשון  על הרשות להעמיד רכז רשותי  

מרכיבי התכנית ברשות כפי  להפעלת כלריכוז וללב'(  -בגיל הרך )גן  שנים 3בפועל של לפחות 

בנספח . הגדרת התפקיד, היקף המשרה ותנאי ההעסקה כמפורט  שמופיעים במסמך קריטריונים זה

 .2א'

במחוז או מפקח מטעמו לגבי התאמת  "ניצנים"יש לקבל אישור להעסקתו מראש מהמפקח רפרנט 

ד החינוך בירושלים במשר "ניצנים"הרכז הרשותי לתנאים הנזכרים. האישור יועבר למטה תכנית 

 "(. מטה התכנית)להלן: "

הרכז הרשותי יועסק על ידי הרשות המקומית ובכל מקרה לא ע"י מפעיל התכנית ברשות. מקרים 

 חריגים  יובאו לאישור מטה התכנית. 

mailto:nitzanim.edu@gmail.com
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מסגרות  80 -היקף העסקת הרכז הרשותי היא בהתאם למספר המסגרות שברשות, לפי מפתח של כ

 למשרת רכז.

ש"ח לחודש כולל כל עלויות מעסיק,   9,702ותי מתוקצב לפי עלות שכר למשרה מלאה בסך  הרכז הרש

 חודשי העסקה החודש הראשון מיועד להיערכות.   11כחוק. הרכז מתוקצב לפי 

 מרכיב העשרה פדגוגית   .2.ד

 חוגי העשרה בשבוע )בהתאם לעלות ומורכבות החוג(.  1-2מתוקצבות עבור  "ניצנים"כלל מסגרות 

תקציב ההעשרה מיועד לרכישת תכניות חיצוניות מתוך מאגר התכניות המאושרות ורשומות במאגר 

משרד החינוך כולל החומרים המתכלים ועזרים פדגוגיים הדרושים לתכניות אלו. ככל שמסגרת 

ר החוגים, ניתן לרכוש בסכום הנותר חומרים מתכלים ועזרים התקציב לא תנוצל במלואה עבו

פדגוגיים נוספים. באחריות הרשות )באמצעות המפעיל מטעמה( לקיים את הפעילות לכלל מסגרות 

 . 5בנספח א'במסגרת תקציב ההעשרה, וכל זאת ובהתאם למתווה המצורף  "ניצנים"

הערה: מפעילי תכניות העשרה מטעם הרשות המקומית שאינם כלולים נכון למועד פרסום קול קורא 

זה במאגר התכניות של המשרד, רשאים להירשם במאגר, בהתאם לכללי משרד החינוך. המשרד לא 

 .  2017יתקצב פעילויות העשרה עבור מפעילים שלא נרשמו באתר עד סוף שנת 

 מרכיב ההזנה  .3.ד

אוג לכך שכל הילדים יקבלו ארוחת צהריים חמה ומזינה, בהתאם לנהלי משרד על הרשות לד .א

 החינוך ומשרד הבריאות. 

 חוזרי מנכ"ל:

 "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" 

 -http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2

90.htm-2-2-1-8-2016-2/HoraotKeva/K 

 

 "תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון"

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2

92.htm-2-2-1-4-2016-2/HoraotKeva/K 

 שמעותה שאין למנוע מילדים אלרגנים להשתתף בצהרונים.בעקבות החלטת בג"ץ שמ .1

על המסגרות להיערך לקליטתם של הילדים על פי ההנחיות שפורסמו בחוזר מנכ"ל בנושא 

 תוך הפחתת הסיכון עבורם. 2017בספטמבר  1שפורסם ב 

לעדכן את תפקיד הסייעות הנותנות סיוע עבור ילדים אלו בבוקר לדאוג מונחות הרשויות  .2

להכנת הילד וסביבת הלימוד לקראת הפעילות בצהרונים, ובכך להבטיח התנהלות תקינה 

 ובטוחה של הילדים במסגרת הצהרונים.

אספקת ההזנה תהיה באמצעות מערכת ההזנה של המשרד )וקיזוז   1-3לכל הרשויות באשכולות   .ב

 עלותה מהרשות(. 

 מסלולים: 2רשאיות לבחור בין  4-10רשויות באשכולות  .ג

הזנה וש במערכת ההזנה של המשרד, ספקי ההזנה מטעמו וקיזוז עלות ההזנה )להלן: "שימ .1

 "(. רשות שתבחר במסלול זה תחויב בהתאם למחירי המשרד.מהמערכת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-4-1-2-2-92.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-4-1-2-2-92.htm
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שימוש בספקי הזנה מקומיים בפיקוח של זכיין ההזנה על תהליכי הכנת המזון, איכותו וכמותו  .2

 "(.הזנה עצמאית)להלן: "

תסופק , אשר יבחרו בכך 4-10וכן לרשויות מאשכול  1-3ות באשכולות לרשויההזנה בתכנית  .ד

הרשות המקומית בהתאם להזמנה שתעשה ע"י מערכת ההזנה כאמור לעיל,  באמצעות

 בתכנית.בפועל " בהתאם למס' התלמידים המשתתפים ניצניםעבור כל " ובאחריותה

לעדכן את כמות המנות באמצעות המוסד החינוכי( ניתן גם באחריות הרשות המקומית )

וכן לאשר את כמות וסוג המנות המוזמנות  בהתאם למספר המשתתפים בפועל בכל יום פעילות,  

  , בכתובת:לדווח על תקלות לספק ההזנה הרשות. באחריות בכל יום פעילותשהתקבלו 

itzanim@hazana.co.iln 

מובהר כי ככל שהרשות לא דאגה לעדכון כאמור לעיל, והוזמנו מנות מעבר למספר המשתתפים 

 בפועל, ההוצאות לא יוכרו במסגרת התכנית.  

 להלן המחירים )כולל מע"מ( למנה ליום "בהזנה מהמערכת":

מחיר למנה )*( כשרות  סוג מנה סוג מוסד 
 ש"ח -רגילה 

מחיר למנה )*( כשרות 
 ש"ח -5מיוחדת 

 16.08 13.52 תפזורת גן

 17.40 14.48 חמגשית בית ספר

 .)*( המחירים מעודכנים לשנת הלימודים תשע"ז

 לעשות זאת בתנאים שלהלן:  אשר תבחר בהזנה עצמאית תוכל  ,  ומעלה  4רשות מאשכול למ"ס   .ה

  .6במערכת ההזנה של המשרדבאחריות הרשות להזין את נתוני התלמידים  .1

 הספק נבחר ע"י הרשות או מי מטעמה, כדין. .2

הספק חייב לעמוד בכללי משרד הבריאות ומשרד החינוך ולשתף פעולה עם מנהלת ההזנה  .3

 של המשרד. 

 הספק יבוקר ויפוקח ע"י מנהלת ההזנה של המשרד. .4

 .(3)מצורף בנספח א'על הספק לחתום על מסמך שתוף פעולה עם מינהלת ההזנה  .5

ת לא תוכל לרכוש ממנו הזנה עבור אם הספק לא יעמוד בכללי הבקרה והפיקוח, הרשו .6

של הרשות ע"י אחד מספקי ההזנה כפי  "ניצנים". במקרה כזה ההזנה תסופק ל"ניצנים"

 שתקבע המינהלת ועלות ההזנה תקוזז מכספי המשרד המגיעים לרשות.

 מובהר, כי על הרשות ישנה חובת דיווח כמפורט בסעיף "תנאי תשלום" )סעיף ט'(. .7

 

לתכנית הבסיסית   כתוספתיש לראותה    - ישנם מוסדות עם דרישה לכשרות נוספת בעלות גבוהה יותר    ןברשויות בה  5

 ט' 3נוספת בהתאם למפורט בסעיף וניתן לגבות עבורה מההורים כעלות

 יותר עבור מנה בכשרות נוספת(.מההורים אין לגבות  ןהב  1-3למעט רשויות באשכולות 

התלמידים במערכת ההזנה של זכיין ההזנה של המשרד )חברת מילגם בע"מ(. מספר  הרשות חייבת להזין את נתוני    6

 '.9תכנית ההזנה מצורף כנספח מכתב הנחיות לרישום במערכת ניהול ההזמנות של 

 https://hazana.co.ilלהלן קישור למערכת ההזנה:    

mailto:nitzanim@hazana.co.il
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 ועדות היגוי   .4.ד

, חינוךברשות ראש הרשות או מנהל אגף הרשותית רשות תקים ועדת היגוי ה - ועדת היגוי רשותית

 פעמים בשנה. 3אשר תתכנס לפחות 

בהתאם לתקצוב  -ליסודי ולקדם יסודי  (6בפורמט המצ"ב )נספח א'גיבוש תכנית עבודה רשותית 

של בתי הספר ומפקחות גני הילדים או המנחה הפדגוגי   ע"י הפיקוח המאושר ע"י המשרד שתאושר

 והרכז הרשותי. 

בבית הספר. הוועדה תכלול   "ניצנים"  יקים ועדת היגוי לתכנית  הרכז הרשותי    ועדת היגוי בית ספרית

צוות זה יגבש את התכנית )מנהל ביה"ס מוזמן( הצוות החינוכי. הבית ספרי ו "ניצניםרכז "את 

 התכנית תאושר על ידי הפיקוח או המנחה. ולנהלי התכנית. בהתאם לצרכים "ניצניםלמסגרות "

 תכנית עבודה פדגוגיות   .5.ד

תקבע בהתאם לעקרונות שגובשו  מסגרת/לכל גן ילדיםדגשים לתכנית העבודה בצהרי היום  - גנים

, במידה וגננת הבוקר "ניצנים"בוועדת ההיגוי הרשותית, תאושר ותחתם ע"י מנהלת הגן וגננת 

, התכנית תחתם גם על ידי הרכז הרשותי או המנחה תוך "ניצנים"ריכה את שעות עבודתה גם למא

 ראיית המאחד ברצף החינוכי והמייחד את הפעילות ההפגתית בצהרי היום.

 התוכניות יאושרו ויחתמו על ידי מנהל בית הספר והרכז הבית ספרי. - בתי ספר

( יישמרו אצל הרכז הרשותי בתי הספר והגנים)  המוסדיותעותקים חתומים ומאושרים מכל התכניות  

בתיק ריכוז אשר ימצא ברשות ובכל עת לרשותה. כמו כן, כל התכניות תשמרנה במוסדות החינוך  

"י בגן(  ותהיינה זמינות לצילום ע  "ניצנים")מסמך הדגשים לתכנית העבודה בגני הילדים ימצא בתיק  

 הבקרים של המשרד אשר יגיעו למוסד. 

 הגשת תכנית העבודה הפדגוגית הרשותית 

, אל 2017באוגוסט  15תכנית העבודה הרשותית תוגש לפיקוח או למנחה ותאושר לא יאוחר מיום 

פרטי המפעילים מטעמם   אתתכנית העבודה יש לצרף פרוטוקול ראשון של ועדת ההיגוי הרשותית וכן  

 . יןכד ולאחר שנבחר

 הוראות מנהליות לתפעול התכנית   .ה

בשנת הלימודים תשע"ח תתוקצב התכנית בדרך של הפעלה עצמית של הרשויות, במישרין או  .1

התוכניות הרשות תפעיל את  באמצעות מפעיל שהרשות תיבחר בו בהליך המתחייב ע"פ החוק.

שירותים להפעלת התכנית, בעצמה ותהיה אחראית לכלל מרכיבי התכנית. הרשות רשאית לרכוש 

רשות מקומית הבוחרת לרכוש שירותים זכיינים אשר נבחרו כדין. זכיין/  כולה או חלקים ממנה, מ

 מזכיינים תעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

 .זכיינים /קול קורא זה על נספחיו יצורף כנספח להתקשרות עם זכיין .א

להוראות והנחיות קול קורא זה על נספחיו. ככל ההתקשרות עם זכיין לא תעמוד בסתירה  .ב

 שתמצא סתירה כאמור, המשרד רשאי לנקוט בכל האמצעים שימצא לנכון.

 ניםההתקשרות עם הזכיי מיהסכו התנאים את ,להציג בפני המשרד על הרשות - שבמידה ותידר .2

 . כדין ומבקשת להפעיל את התכנית ולאחר שנבחר םאית
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הכנסות בהם יירשמו כל קבוצת כרטיסי חשבון נפרדת התכנית ב לנהל את חשבונותעל הרשות  .3

 .8המצורפים כנספח    ובהתאם לכללי הדיווח  בחלוקה  לפי שנות לימודיםבתכנית,    הרשותהוצאות  ו

זאת גם במקרים בהם הגביה בפועל נעשית ע"י גורם אחר. למען הסר ספק מובהר, כי על הרשות 

  בהפעלת תכנית ניצנים.אות והכנסות לנהל משק כספים סגור בכל בנוגע להוצ

נהל את חשבונות התכנית בכרטיסי חשבון נפרדים המקומית לוודא כי כל זכיין מטעמה יעל הרשות   .4

 . בחלוקה לפי שנות לימודים התכניתהוצאות הכנסות ובהם יירשמו כל 

הרשויות אשר המשרד רשאי להוציא הנחיות מפורטות נוספות ככל שתידרשנה והן תחייבנה את כל   .5

 יפעילו את התכנית.

ולגזבר למנהל אגף החינוך   משרד החינוךכל ההנחיות המפורטות והטפסים הרלוונטיים יועברו ע"י   .6

  המקומית. ברשות

על הרשות המקומית לוודא כי הורים שבחרו לפנות לצהרונים המפוקחים ע"י משרד הרווחה לא  .7

יצויין כי באופן חד פעמי, בשנת הלימודים נוך. משרדי החילפנות לתכנית "ניצנים". יהיו רשאים 

תשע"ח בלבד, יינתן סיוע להורים אשר בשנת הלימודים הקודמת )תשע"ז( נהנו מסבסוד משרד 

הרווחה עבור "צהרוני תמ"ת" ובשנת הלימודים תשע"ח עברו ילדיהם לתוכנית ניצנים, וכתוצאה 

  מכך נדרשו להשתתפות כספית גדולה מבעבר.

ז בגילאים בהם מופעלת התכנית החדשה "לה את תכנית מיל"ת בשנה"ל תשערשות שהפעי .8

ומעוניינת להפעילה גם בשנת תשע"ח, במסגרת פנייתה לקבלת תקצוב במסגרת  קול קורא בתכנית 

את מלוא הפוטנציאל שבדעתה להפעיל תוך ציון היקף המסגרות שימשיכו לפעול  תציין"ניצנים", 

 כי  ז ויופעל באותה מתכונת. יובהר"בהיקף שלא יעלה על היקף לשנה"ל תשע  , וזאתת"בתכנית מיל

 עבור מסגרות אלו. "ניצנים"ת לא תתוקצב בתכנית "רשות המפעילה מסגרות במסגרת תכנית מיל

הרשות המקומית תתחייב כי בכל ההתקשרויות שלה עם גוף/ים מפעיל/ים חיצוני/ים במסגרת  .9

קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם )לרבות,    נים,מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבל

ם הלימודים לגילאי חברת הקייטרינג וחברת האבטחה( בקשר להפעלת התכנית "ניצנים" בתום יו

הרשות נשוא קול קורא זה, תדרוש קיומם של ביטוחים לפי שיקול דעתה של בכל הארץ  3-8

ביטוחי חבות מעבידים  יות מקצועית, ביטוחי רכוש,חי אחר)ביטו וכמקובל בהתקשרויות הרשות

וביטוחי אחריות כלפי צד שלישי לפי העניין( בגבולות אחריות סבירים להיקף הפעילות לפי שיקול 

מור ככל שידרשו, תדרוש כא  בביטוחי חבות ות.דעתה של הרשות וכמקובל בהתקשרויות הרש

וטחת נוספת, בגין אחריותה למעשים ו/או משרד החינוך תיכלל כמב -מדינת ישראל   הרשות כי

ייכלל סעיף   ככל שידרשו.  בביטוחי הרכוש,  באותו מעמד שיהיה לרשות המקומית.  מחדלים של הנ"ל

ט כלפי משרד החינוך וכלפי עובדיהם למע - ויתור על זכות השיבוב/התחלוף גם כלפי מדינת ישראל

     .מי שגרם לנזק בכוונת זדון

הרשות המקומית   בכל הארץ, 3-8ת "ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי כניהפעלת ת בקשר עם

בפוליסת מתחייבת לערוך ביטוחי חבויות שלא יפחתו מהדרישות כלפי גופים מפעילים כאמור לעיל.  

משרד החינוך בגין  -הרחבת שיפוי לטובת מדינת ישראל תיכלל החבות של הרשות המקומית 

של הרשות המקומית והפועלים מטעמה. מובהר בזאת כי הרחבת אחריותה למעשים ו/או מחדלים  

משרד החינוך או מי מטעמם לרבות  -השיפוי אינה מכסה מעשים ו/או מחדלים של מדינת ישראל 

 .עם התוכנית מתן הנחיות, פיקוח ונהלים, בקשר
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השיבוב/התחלוף כלפי מדינת בביטוחי הרכוש של הרשות המקומית ייכלל סעיף ויתור על זכות 

משרד החינוך המועסקים  -משרד החינוך בגין נזקים שנגרמו על ידי עובדי מדינת ישראל  - ישראל

שגרם לנזק בתוכנית במישרין על ידי הרשות המקומית ומקבלים את שכרם ממנה, למעט כלפי מי 

 .בכוונת זדון

הרשות תציג אישור על קיום ביטוחים  משרד החינוך, -במקרה של תביעה/טענה נגד מדינת ישראל 

 שנדרשו בסעיף הביטוח לעיל, לבקשת משרד החינוך.

כמו כן במסגרת הגשת הבקשה תצהיר הרשות המקומית כי היא עומדת בהתחייבויות האמורות 

 .בסעיף זה

 בקשת ההקצבה  .ו

 יםהעומדו 2021יוני –לפעול בחודשים ינואר המתוכננים  במוסדות "ניצניםעבור "בקשה  תגישהרשות 

. בלבד בטופס הבקשה המצ"בבתנאים המינימאליים המפורטים לעיל )כולל מוסדות מוכש"ר ופטור(, 

 . 2ב'-ו 1טופס בקשת ההקצבה והתחייבות הרשות, מצ"ב  כנספחים ב'

ייעשה ה לרשויות אשר תאושר בקשתן להקצב" ניצנים"עבור הפעלת תכנית ובהר כי התשלום מ

ולשיעורי התקצוב השונים )רשמי, מוכש"ר ופטור( ועד לתקרת ההקצבה  ,בהתאם לביצוע בפועל

 משתתף בפועל ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים בסעיף ח' להלן.המקסימלית להחודשית 

    :"ניצנים"מרכיבי רמת השירות של תכנית  .ז

ל ידי הרשות לצורך ברשות מתאפיינת על ידי סל השירותים אשר יבחרו ע  "ניצנים"רמת השירות של   .1

 "(. רמת השירות)להלן: " "ניצנים"הפעלת 

ברמת שירות שאינה נמוכה מרכיבי רמת השירות הבסיסית  "ניצנים"על הרשות להפעיל את  .2

 "( המפורטת להלן:     סטנדרט בסיסי)מינימלית( שאינה כוללת את ימי החופשה )להלן: "

 סטנדרט בסיסי : - מרכיבי התכנית: 1טבלה 

 
 )*( 5מודל  )*( 4מודל  3מודל  2מודל   1מודל 

 רכיב

גני ילדים  
רשמיים 

ומוכרים שאינם 
 רשמיים

 לא ביוח"אבי"ס  
 (ימים 6פועלים ) 

לא בי"ס 
 ביוח"א 

 5פועלים )
 (ימים

בי"ס רשמי 
 א "ביוח

 (ימים 6 יםפועל)

בי"ס מוכש"ר 
 א "ביוח
 ימים( 6)פועלים 

מס' ימי לימוד 
 184 184 184 184  184 בשנה

 36 36 184 184  184 מס' ימי הזנה
מספר ימי הפעלה 

 5 5 5 5  5 בשבוע
שעות סייעת מס' 
 0 0 0 0  2.25 ביום

מספר שעות מדריך 
 1.0 1.8 2.72 3.4  2.25 ביום 5 ראשי / גננת

סה"כ שעות הפעלה 
 0 0 0 0  414 בשנה סייעת

סה"כ שעות הפעלה 
 184 331.2 500.48 625.6  414 מדריך ראשי / גננת
מס' ילדים ממוצע 

 25 25 25 25  22 בקבוצה
עלות מדריך ראשי 

כולל  גננת בשעה /
 84 84 84 84  84 עלויות העסקה
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 )*( 5מודל  )*( 4מודל  3מודל  2מודל   1מודל 

 רכיב

גני ילדים  
רשמיים 

ומוכרים שאינם 
 רשמיים

 לא ביוח"אבי"ס  
 (ימים 6פועלים ) 

לא בי"ס 
 ביוח"א 

 5פועלים )
 (ימים

בי"ס רשמי 
 א "ביוח

 (ימים 6 יםפועל)

בי"ס מוכש"ר 
 א "ביוח
 ימים( 6)פועלים 

 עלות סייעת לשעה
)כולל עלויות 

      51.8 העסקה(
סה"כ עלויות שכר 

גננת /   -צוות 
-מדריך / סייעת ל

 15,456 27,821 42,040 52,550  56,221 חודשים 10
השתלמויות אנשי 

 3,440 3,440 3,440 3,440  3,440 צוות
רכזים סה"כ עלות 

 4,784 8,611 8,611 12,438  1,334 לשנה לקבוצה
ארוחת צהריים + 

סטנדרט  -פרי 
מחייב בממוצע 
כולל תקורה על 

 0 0 16 16  15.0  ההזנה
סה"כ עלות 

ארוחות לשנה 
 0 0 73,600 73,600  60,720 כולל תקורה()

 10,540 10,040 11,040 11,040  11,040 סה"כ חוגי העשרה 

000,1 1,300 1,300  2700 מתכלה לשנהציוד   500 
ניהול ותפעול 

 -הפרויקט 
מינהלה, רישום, 

 וכו קיון, חשמלינ
 3,472 5,091 6,643 8,077  7,474 (על הפעילות 10%)

סה"כ עלות 
 38,192 56,003 146,675 162,446  142,929 שנתית לקבוצה

סה"כ עלות 
 1,527 2,240 5,867 6,498  6,497 שנתית לילד
סה"כ עלות 

חודשית לילד 
 153 224 587 650  650 לחודשי הלימוד

 
בתחילת   עודכנהעלות הצהרון לחודש בסטנדרט הבסיסי עבור בתי ספר יוח"א שמשתתפים בתכנית    )*(

תשע"ח. עלות המסגרת אינה כוללת את ההזנה בניצנים )יום אחד(. עלות ההזנה ביום החמישי 

מתוקצבת במסגרת תכנית "הזנה יוח"א". בנוסף, נעשתה התאמה של מספר התלמידים הממוצע 

 ( אל מספרם בתי הספר האחרים. משרד החינוך נושא בעלות ההתאמה. 25לצהרון )

 :הערות

בכל מקרה השתתפות המשרד תהיה .  בשנת הלימודים תשע"חימי לימוד    184-חס להסטנדרט מתיי .א

 בהתאם לביצוע בפועל. 

, בתי ספר של שתי 100%-. בתי הספר רשמיים מתוקצבים ב100%-כל גני הילדים מתוקצבים ב .ב

מוכרים שאינם רשמיים , בתי ספר  )רשת החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני(הרשתות החרדיות  

 סדות הפטור יתוקצבו בהתאם לשיעור התקצוב של המשרד את המוסדות  ומו



 

 

 

 

 78מתוך  62עמוד קראתי והבנתי _______________________           

 

 

 

 

עלויות השכר לשעה אשר מוצגות בטבלה כוללות את כל ההוצאות הנלוות ובכלל זה תשלום  .ג

 .7העלויות הסוציאליות, כחוק

)הקצבה עבור הוצאות כיסוי הוצאות המוסד בו מתקיימת הפעילות תשלום מתוך התקורה  .ד

 המועברת לרשות במסגרת תקציב ניצנים. 10%של ניהול ותפעול( 

ניתנת  אפשרות לנייד את  התקציב שמיועד למרכיבי הפעילות הישירה הניתנת לתלמידים  .ה

 ה(, בתנאים שלהלן:)מרכיבי שכר, העשרה פדגוגית כולל חומרי העשרה והזנ

בנושאים: ימים, שעות, מספר בקול קורא  רמת השירות והתנאים לא יפחתו מהמוגדר  -

 עובדים, שכר ברוטו לעובד, הזנה לכל תלמיד בכל יום, חוג העשרה ועוד. 

 חובה להפעיל חוג שבועי אחד לפחות. -

" הגדלת ההוצאות באחד המרכיבים תהיה על חשבון המרכיבים האחרים וה"חיסכון -

 באחד מהמרכיבים הנ"ל ייועד אך ורק למימון הוצאות במרכיבים הנ"ל. 

 מרכיבים נוספים. לפעילותאין לכלול בהוצאות  -

חוגים וחומרי   -מכלל ההוצאה לפעילות )שכר, רכש  10%סך התקורה לא יעלה על    :הבהרה

 העשרה( לא כולל הזנה.

 כספי תכנית "ניצנים" ינוהלו בכרטסת נפרדת כמשק כספים סגור. .ו

רשות מקומית שמספר התלמידים הממוצע בה למסגרת אינו עומד במס' התלמידים הממוצע  .ז

, רשאית לפנות לוועדת חריגים במשרד ( בתחשיב זהוחדבחינוך המי 8 -ו בבי"ס 25, בגן 22)

  ובמידת האפשר, יינתן לה מענה תקציבי חריג בכפוף לקיום תקציב מתאים.

 הפעלת התכנית ב"סטנדרט מורחב" .3

  ההחלטה על תכנית מורחבת היא של ועדת ההיגוי בשיתוף נציגות הורים.

פעילות בימי חופשה, שעות פעילות רשות בה התקבלה החלטה להפעיל שירותים נוספים כגון: 

רשאית לעשות זאת עד לגובה מירבי כולל  )תשלומי הורים בתוספת נוספות, חוגים נוספים וכד', 

 . ש"ח  לחודש לילד )להלן: "המודל המקסימלי"( 935של   סבסוד המשרד(

הבסיס )שירותים  "ניצנים"להלן תוספת תשלום לתלמיד לחודש עבור רכיבי תוספת לבחירה מעל 

 נוספים(:

 ש"ח לחודש.  75אנשי צוות. בתי ספר    2ש"ח עבור    150גנים    -  17:00עד השעה    "ניצנים"הארכת   .א

 ש"ח בגנים ובבתי ספר. 30עד   -תוספת שעת העשרה שבועית  .ב

ש"ח בגנים ובבתי  105 -ימים בממוצע  14שנת הלימודים לפי פעילות בימי חופשה במהלך  .ג

 הספר.

 ש"ח. 25 -אבטחה בבתי הספר  .ד

 .)ביה"ס/ גן( ש"ח 155 -תוספת סייעת מעבר לתקן  .ה

 מימון ההוצאות במסגרות קטנות  -

 הנחות להורים -

 
ניתן לפרוס את תקציב השכר  חודשים, 12משרתם היא על פני אשר ככל שהעובדים בצהרון הנם עובדים קבועים  7

 תוך הקפדה מלאה על דיני העבודה(.)חודשים  12קורא על פני  כפי שהוגדר בקול
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 הסעות -

 סייעות -

 מימון עלויות שכר והזנה מעבר למתוקצב בסטנדרט הבסיסי.  -

הרשות רשאית להוסיף רכיבים נוספים שאינם כלולים ברשימה זו, ובלבד שקיבלה את אישור המשרד  .ו

 ש"ח. 935ושהסכום המקסימאלי לתלמיד לא יעלה על 

 )*( חודשים( עבור ילד 10תקצוב המדינה ברמה שנתית )עבור : 2טבלה 

 )**( 5מודל  )**( 4מודל  3מודל  2מודל  1מודל  

 גן רגיל 
 ס רגיל "בי
 ( ימים 6)

 בי"ס רגיל 
 ימים(  5) 

רגיל  א בי"ס "יוח
 ימים(  6)רשמי 

יוח"א בי"ס רגיל  
מוכר שאינו 

 רשמי 

 עלות מלאה שנתית דגם בסיסי לתלמיד

 6,500 6,500 5,870 2,240 1,528 

 לתלמיד השתתפות שנתית של המשרד דגם בסיסי 

 1,528 2,240 5,370 6,000 6,000 1אשכול 

 1,528 2,240 5,370 6,000 6,000 2אשכול 

 1,528 2,240 5,370 6,000 6,000 3אשכול 

 960 1,407 3,500 3,500 3,500 4אשכול 

 846 1,240 3,500 3,000 3,000 5אשכול 

 6אשכול 
 

3,000 3,000 1,240 846 

 7אשכול 
 

2,000 2,000 907 619 

 8-10אשכולות 
 

1,500 1,500 740 505 

 
התקצוב ברמה הבסיסית ינתן עבור כל ילד זכאי, כולל ילדים בחינוך המיוחד. לגבי השלמה )*( 

 דיפרנציאלית עבור ילדים במסגרות החינוך המיוחד, ראה להלן.

 עודכנהעלות הצהרון לחודש בסטנדרט הבסיסי עבור בתי ספר יוח"א שמשתתפים בתכנית  *(*)

בתחילת תשע"ח. עלות המסגרת אינה כוללת את ההזנה בניצנים )יום אחד(. עלות ההזנה ביום 

החמישי מתוקצבת במסגרת תכנית "הזנה יוח"א". בנוסף, נעשתה התאמה של מספר 

מספרם בתי הספר האחרים. משרד החינוך נושא בעלות ( אל 25התלמידים הממוצע לצהרון )

 ההתאמה.

 .התקציב בפועל משתנה בהתאם למספר ימי הלימודים בפועל בשנה - אומדן )***(

 

 חודשים( לפי תלמיד חינוך מיוחד 10המדינה ברמה שנתית )עבור דיפרנציאלי של תקצוב 

בכדי למנוע מצב שבו יושת נטל תשלומים גבוה יותר על הורי התלמידים בחינוך המיוחד, כאמור לעיל, ו

משרד יתקצב בכל אשכול למ"ס את עלות המסגרת הבסיסית לפי תלמיד, בניכוי תשלומי ההורים ה

 .המאושרים לאותו אשכול למ"ס

וחד במלוא העלות בנוסף, המשרד יתקצב את תלמידי חינוך מיוחד אשר משתתפים במסגרות חינוך מי

 :(3טבלה ) הנוספת בהתאם לסוג ומאפייני המוסד, סוג הלקות ושעת סיום הלימודים, כמפורט להלן
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 )*( 12מודל  )*( 11מודל  10מודל  9מודל  8מודל  7מודל  6מודל  

 

חנ"מ גן 
רשמי 
לקויות 

 קלות

גן חנ"מ 
מוכש"ר 
לקויות 

 קלות

גן חנ"מ 
מוכש"ר 
לקויות 
 קשות

 בתי"ס לא ביוח"א  
 .ימי לימוד 6

סיום לימודים 
12:45 

כיתות חנ"מ 
לקויות 

11,12,17,20,23,29
,30,31 

 בתי"ס לא ביוח"א
 .ימי לימוד 6  

סיום לימודים 
כיתות חנ"מ  14:30

לקויות 
11,12,15,26,24,16,3

1 

בתי"ס יוח"א 
 רשמיים

 ימי לימוד 6 
 כיתות חנ"מ

בתי"ס יוח"א 
 מוכש"ר

ימי לימוד  6 
 כיתות חנ"מ

 עלות מלאה שנתית דגם חינוך מיוחד בסיסי לתלמיד 
כל 

 6,439 9,997 13,456 20,089 11,938 16,334 13,833 האשכולות

 עלות מלאה שנתית דגם בסיסי לתלמיד

 6,500 6,500 6,500 6.500 6,500 2,240 1,528 

דיפרנציאלית לדגם בסיסי לתלמיד חינוך מיוחדהשלמה  -השתתפות שנתית של המשרד   

כל 
,7577 6,956 13,589 5,438 9,834 7,333 האשכולות  4,911 

 
 שלעיל 2בטבלה  )**( ראה הערה)*( 

 סטנדרט בסיסי : -מרכיבי התכנית בחינוך  המיוחד 

 גנים בחינוך המיוחד: 4טבלה 

 8מודל  7מודל  6מודל  

 רכיב
לקויות  -גנים רשמי חנ"מ 

. 16,17,20,23,29,30קלות 
 14:00סיום לימודים 

לקויות  -גנים מוכש"ר 
 30, 16,17,20,23,29קלות 

 13:20שעת סיום לימודים 

לקויות  -גנים מוכש"ר 
שעת  11,12,15,26,24קשות 

 14:30סיום לימודים 

 184 184 184 מסי ימי לימודים בשנה

 184 184 184 מס' ימי הזנה בשנה

 5 5 5 ימי הפעלה בשבועמס' 

 1.75 2.91 2.25 מס' שעות סייעת ליום

 1.75 2.91 2.25 מדריך ראשי/גננת ביום מס' שעות

 322 535.44 414 מס' שעות גננת/מורה לשנה

 322 535.44 414 מס' שעות סייעת לשנה

 8 8 8 מס' ילדים ממוצע במסגרת

 98 98 98 עלות שכר גננת/מורה לשעה

 51.8 51.8 51.8 סייעת לשעהעלות שכר 
גננת/ מדריך/  - סה"כ עלויות שכר צוות

 48,236  80,209  62,017 ימים 184חודשים  10 -סייעת ל

  3,440  3,440  3,440 השתלמויות אנשי צוות

  1,334   1,334  1,334 סה"כ עלות רכזים לשנה

סטנדרט מחייב  -ארוחת צהריים + פרי 
  15  15  15 תקורה על ההזנהבממוצע כולל 

סה"כ עלות ארוחות לשנה )מחיר המשרד 
מקומי השלטון הכולל תקורה, מחיר 

  20,080  22,080  22,080 ללא תקורה(
סה"כ עלות חוגי העשרה וציוד מתכלה 

  11,040  11,040  11,040 לשנה

  2,700   2,700  2,700 ציוד מתכלה לשנה

לקבוצה לפני סה"כ עלות שנתית 
תקורה/הנחות )פרט לרכיב ההזנה 

  88,830  120,803  102,611 שבתקורה מגולמת בתוכו(
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 8מודל  7מודל  6מודל  

 רכיב
לקויות  -גנים רשמי חנ"מ 

. 16,17,20,23,29,30קלות 
 14:00סיום לימודים 

לקויות  -גנים מוכש"ר 
 30, 16,17,20,23,29קלות 

 13:20שעת סיום לימודים 

לקויות  -גנים מוכש"ר 
שעת  11,12,15,26,24קשות 

 14:30סיום לימודים 

סה"כ עלות שנתית לקבוצה עבור 
פעילות לא כולל הזנה לפני תקורה/ 

  66,750  98,723  80,531 הנחות
מינהלה, רישום,  -תקורה על פעילות 

  6,675  9,872  8,053 (10%תפעול, ניקיון, חשמל )

  95,505  130,675  110,664 סה"כ עלות שנתית לקבוצה

  11,938  16,334  13,833 סה"כ עלות שנתית לילד
סה"כ עלות חודשית לילד לחודשי 

  1,194  1,633   1,383 הלימוד
 

 כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר : 5טבלה 

 )*( 12מודל  )*( 11מודל  10מודל  9מודל  

 רכיב

 בתי"ס לא ביוח"א
 .ימי לימוד 6  

 12:45סיום לימודים 
כיתות חנ"מ לקויות 

11,12,17,20,23,29,30,31 

 בתי"ס לא ביוח"א
 .ימי לימוד 6  

 14:30סיום לימודים 
כיתות חנ"מ לקויות 
11,12,15,26,24,16,31 

בתי"ס יוח"א 
 רשמי

 ימי לימוד 6  
 כיתות חנ"מ 

בתי"ס יוח"א 
 מוכש"ר

 ימי לימוד 6 
 כיתות חנ"מ 

 184 184 184 184 מסי ימי לימודים בשנה

 36 36 184 184 מס' ימי הזנה בשנה

 5 5 5 5 מס' ימי הפעלה בשבוע

 1.0 1.8 1.75 3.5 מס' שעות סייעת ליום

 1.0 1.8 1.75 3.5 מדריך ראשי/גננת ביום מס' שעות

 184 331 322 644 מס' שעות גננת/מורה לשנה

 184 331 322 644 מס' שעות סייעת לשנה

 8 8 8 8 מס' ילדים ממוצע במסגרת

 98 98 98 98 עלות שכר גננת/מורה לשעה

 51.8 51.8 51.8 51.8 עלות שכר סייעת לשעה
גננת/  -סה"כ עלויות שכר צוות 

 184חודשים  10 -מדריך/ סייעת ל
  48,236  96,471 ימים

 
49,614 

 
27,563 

 3,440 3,440  3,440   3,440 השתלמויות אנשי צוות

 4,784 8,611  12,438  12,438 סה"כ עלות רכזים לשנה
סטנדרט  -ארוחת צהריים + פרי 

מחייב בממוצע כולל תקורה על 
 0 0  16  16  ההזנה

סה"כ עלות ארוחות לשנה )מחיר 
המשרד כולל תקורה, מחיר 

 0 0 23,552  23,552 מקומי ללא תקורה(השלטון ה
סה"כ עלות חוגי העשרה וציוד 

  11,040  11,040  11,040  11,040 מתכלה לשנה

   1,300  1,300 ציוד מתכלה לשנה
סה"כ עלות שנתית לקבוצה לפני 

ההזנה תקורה/הנחות )פרט לרכיב 
 46,827 72,705  100,006   148,242 שבתקורה מגולמת בתוכו(

סה"כ עלות שנתית לקבוצה עבור 
פעילות לא כולל הזנה לפני תקורה 

 46,827 72,705  76,454   124,690 הנחות /
מינהלה,  -תקורה על פעילות 

 4,683 7,270  7,645  12,469 (10%) רישום, תפעול, נקיון, חשמל
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 )*( 12מודל  )*( 11מודל  10מודל  9מודל  

 רכיב

 בתי"ס לא ביוח"א
 .ימי לימוד 6  

 12:45סיום לימודים 
כיתות חנ"מ לקויות 

11,12,17,20,23,29,30,31 

 בתי"ס לא ביוח"א
 .ימי לימוד 6  

 14:30סיום לימודים 
כיתות חנ"מ לקויות 
11,12,15,26,24,16,31 

בתי"ס יוח"א 
 רשמי

 ימי לימוד 6  
 כיתות חנ"מ 

בתי"ס יוח"א 
 מוכש"ר

 ימי לימוד 6 
 כיתות חנ"מ 

 51,510 79,975  107,651  160,711 עלות שנתית לקבוצהסה"כ 

 6,439 9,997  13,456  20,089 סה"כ עלות שנתית לילד
סה"כ עלות חודשית לילד לחודשי 

 644 1,000 1,346  2,009 הלימוד

 
 שלעיל 2בטבלה  )**( ראה הערה)*( 

 

 השתתפות ההורים בתכנית  .ח

התלמידים לתכנית ולגבייה מהורי התלמידים הרשות המקומית אחראית לניהול רישום  .1

המשתתפים בתכנית. הרשות אחראית לגבייה גם אם בפועל היא מבוצעת ע"י גורם אחר )מפעיל 

 התכנית(.

עבור   שלהלן  6לטבלה  באחריות הרשות המקומית או הזכיין מטעמה לגבות תשלומי הורים בהתאם   .2

שלהלן בבתי   7לטבלה  , ובהתאם  ינוך העצמאימוסדות רשמיים / בבעלות מעיין החינוך התורני והח

 :ספר יוח"א שבתכנית

 :6טבלה 

 אשכול 
של   למ"ס

הרשות 
 המקומית

 
- גני 

 ילדים 

 
כיתות     

 ב' -א' 

השתתפות 
ברמה  מדינהה

חודשית לילד 
 סטנדרט בסיס 

השתתפות הורים 
ברמה חודשית 
לילד סטנדרט  

 בסיסי  

 הוריםההשתתפות 
מקסימאלית ברמה 
חודשית סטנדרט  

מורחב  )כולל 
מודלים  סטנדרט בסיס( 

1 ,2 
 
 3מודל 

מודלים 
1 ,2 

 
 3מודל 

התכנית  1-3
 פועלת 

התכנית 
 335עד  50 50 537 600 פועלת 

התכנית  4
 פועלת 

התכנית 
 585עד  237 300 350 350 פועלת 

התכנית  5
 פועלת 

התכנית 
 635עד  237 350 350 300 פועלת 

6 
התכנית            

אינה 
 פועלת 

התכנית 
 635עד  287 350 300 300 פועלת 

7 
התכנית            

אינה 
 פועלת 

התכנית 
 735עד  387 450 200 200 פועלת 

8-10 
התכנית            

אינה 
 פועלת 

התכנית 
 785עד  437 500 150 150 פועלת 

 :7טבלה 

אשכול 
 למ"ס

עלות צהרון לחודש 
 -בסטנדרט בסיסי 

 ש"ח 

השתתפות המדינה לילד 
 ש"ח -לחודש 

השתתפות הורים 
ברמה חודשית לילד 

השתתפות הורים 
לחודש  מקסימלית
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 -בסטנדרט הבסיסי 
 ש"ח

סטנדרנט מורחב )כולל 
 ש"ח -סטנדרנט בסיסי( 

 5מודל  4מודל  5מודל  4מודל  5מודל  4מודל  5מודל  4מודל 

1-3 224 152.8 224.0 152.8 0 0 285.0 285.0 
4 224 152.8 140.7 96.0 83.3 56.8 368.3 341.8 
5 224 152.8 124.0 84.6 100.0 68.2 385.0 353.2 
6 224 152.8 124.0 84.6 100.0 68.2 385.0 353.2 
7 224 152.8 90.7 61.9 133.3 90.9 418.3 375.9 

8-10 224 152.8 74.0 50.5 150.0 102.3 435.0 387.3 
 

 השתתפות המדינה תהיה בהתאם למודל שמופעל בפועל בבית הספר או בגן הילדים.  (*)

מותנית בהשלמת  "ניצנים"ים ובמוסדות הפטור הפעלת בבתי ספר מוכרים שאינם רשמי (**)

 התקצוב על ידי הבעלות / ההורים.

השתתפות ההורים במוסדות החינוך המיוחד תהיה זהה להשתתפות ההורים במוסדות החינוך   (***)

 הרגיל.

רשות הבוחרת להשתמש בכספי תרומות במקום חלקם של ההורים עליה להצביע על המקור לצורך  .3

 תכנית "ניצנים" ולדווח בהתאם, כחלק מהצהרת הרשות.

שברשות. יש לנהל  "ניצנים"פים בכל מסגרות י התלמידים המשתתבאחריות הרשות לעדכן את מספר

יומן נוכחות של התלמידים בכל מסגרת. הרישום לפי תלמיד יהיה יומי בגיליון נוכחות חודשי. דוגמת 

 . 7בנספח א'הטופס 

בחינוך הרגיל בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים אשר " ניצניםככל שהרשות מבקשת תקצוב עבור "

ומעיין החינוך התורני או בבתי ספר במעמד פטור, השלמת התקצוב  אינם ברשתות החינוך העצמאי

למסגרת בשיעור הנדרש )לרבות תקצוב ההזנה( מוטלת על הבעלות/ההורים ובאחריות הרשות או 

  המפעיל מטעמה(.

 תנאי תשלום   .ט

( שהרשות תגיש במענה לקול קורא, תשמש בסיס לקביעת 2ב' -ו 1נספחים ב'בקשת ההקצבה ) .1

. המשרד יקבע את התקציב לרשות 2018יוני -ינוארציבית של התכנית לחודשים המסגרת התק

הנתונים הרלוונטים הקיימים ועל אקונומי של הרשות  אשכול הסוציוהבקשה, על הבהתבסס על 

 .)מאפייני המוסדות, סוג חינוך, מספרי תלמידים וכו'( ובכפוף לכללים בקול קורא  במערכת המשרד

   הדיווח החודשי .2

 האינטרנטית המערכת מדי חודש על הביצוע בפועל באותו חודש באמצעות לדווח הרשות על

. הדיווחים באמצעות המערכת יכללו "(דיווח אינטרנטי/ המערכתשנקבעה על ידי המשרד )להלן: "

 תוךבאותו חודש ברמת סמל מוסד  "ניצנים"הילדים אשר השתתפו בפועל בתכנית מספר את 

ויתבססו על קבצי המשרד המעודכנים  הרגיל לילדי החינוך המיוחד בין ילדי החינוך הפרדה

"(. אל דוח הביצוע בפועל יש לצרף הצהרה על נכונות הנתונים "דוח ביצוע בפועלבמערכת )להלן: 

שדווחו ובקשת תשלום, אשר יוגשו במערכת, כשהם חתומים על ידי גזבר הרשות ומנהל מחלקת 

 החינוך.
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 לתשומת לב!

לכלול בדוח ביצוע "ניצנים" מסגרות בהם תלמידים מסובסדים ע"י משרד החינוך בתכנית אין 

 מיל"ת.

  קביעת מספר הילדים לצורך דיווח .3

ילד משולמת כהשלמה לתשלומי ההורים עבור ההשתתפות בתכנית -מובהר, כי הקצבת המשרד פר

באופן  "ניצנים"השתתפו ב. לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף י"א יספרו ילדים אשר "ניצנים"

 ."ניצנים"סדיר בחודש הדיווח ואשר הוריהם משלמים עבור השתתפותם ב

 : מתווה הדיווחים והתשלומים .4

ובהתאם לתשלומים  8201 יוניעד  ינוארהתשלומים לפי החלטת הממשלה יהיו בעד החודשים 

 כמפורט להלן:

)להלן: "רשויות  2017בחודש דצמבר רשויות שפעלו במסגרת "ניצנים" ל 2018חודש ינואר  .א

 ממשיכות"(

במסגרת   2018בפברואר    1לרשויות ממשיכות יבוצע ביום    2018התשלום על חשבון חודש ינואר  

עפ"י צפי  2018. נדרשת הגשת דרישת תשלום עבור חודש ינואר 2018החישוב לחודש ינואר 

 .2017חודש דצמבר  מבוסס על הביצוע בפועל של 2018מספר המשתתפים לחודש ינואר 

 )להלן: רשויות חדשות"( 2017בחודש דצמבר  שלא פעלו במסגרת "ניצנים"רשויות  .ב

עפ"י צפי  2018 פברוארעל הרשות להגיש דרישת תשלום עבור חודש  2018 פברוארב 3עד ליום 

 התשלום יבוצע כמפורט בסעיף ג' להלן. .2018 פברואר מספר המשתתפים לחודש 

 2018מאי  –חודשים פברואר  .ג

חודש הלעיל, דוח ביצוע בפועל של    2-3על הרשות להגיש כמפורט בסעיפים    בכל חודש  3עד ליום  

צפי מספר המשתתפים עפ"י  השוטף ודרישת תשלום עבור החודשהקודם לחודש השוטף 

וצפי לחודש מרץ   2018ביצוע בפועל של חודש פברואר  ידווח    2018בתחילת חודש מרץ    -)לדוגמא

2018). 

במסגרת החישוב לחודש תחילת החודש העוקב להגשת דרישת התשלום התשלום יבוצע ב

 השוטף.

במידה ומתברר כי דוח הביצוע בפועל  שהוגש עבור חודשים קודמים איננו מדויק על הרשות 

 לעדכן את מספרי התלמידים והנתונים בהתאם. 

     8201 יוניהשלמת התשלומים עבור חודש  .ד

  2018יוני להגיש כמפורט לעיל, דוח ביצוע בפועל של חודש על הרשות  2018ביולי  20עד ליום 

  . 2018להשלמת התשלום עבור יוני וכן דרישת תשלום 

מובהר, כי זאת ההזדמנות האחרונה לעדכן מספרי תלמידים ונתונים אחרים שנכללו בדוחות 

ע לשנת תשע"ח, לפיכך יש לוודא כי דוחות הביצוע בפועל שהוגשו עבור חודשים קודמים הביצו

 הינם מדויקים. 

כשלושה שבועות לאחר הגשת דוח ביצוע כספי תקין כמפורט בסעיף י' להלן התשלום יבוצע 

 ובהתאם למועדי התשלום של המשרד. 
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 נה מהמערכת וכן רשויות אשר בחרו בהז 3-1הרשויות באשכולות  לתשומת לב .5

וכן רשויות אשר בחרו להפעיל הזנה   3-1הרשויות באשכולות    -  קיזוז חודשי של עלות מרכיב ההזנה

 ילד כולל בין היתר גם את עלות מרכיב ההזנה.  -באמצעות "הזנה מהמערכת" . סכום הסבסוד פר

כמפורט לעיל הסבסוד ישולם במלואו לפי הכללים בקול קורא ואילו עלות ההזנה תקוזז במלואה 

   ת.מדי חודש בהתאם לנתונים במערכת ההזמנו

 דוחות ביצוע תקופתיים   .י

 30תקופתי לתקופה שמתחילת ההפעלה עד וכולל יום על הרשות להגיש דוח ביצוע בנוסף לאמור לעיל, 

 .2018 אוגוסטב 31 עד הואמועד הגשה  .2018יוני ב

מובהר כי דוח הביצוע המפורט לסוף  - 2018לתשומת לב רשויות שהתחילו פעילות לפני חודש ינואר 

הינו בנוסף לדוח הביצוע התקופתי לתקופה מתחילת הפעילות עד וכולל חודש דצמבר  2018יוני חודש 

 .2017דצמבר -כמפורט בקול קורא "ניצנים" לתקופה ספטמבר 2017

 . הדיווח ילווה במכתב חתום על גזבר הרשות המקומיתאשר יועבר בהמשךבפורמט  יוגשו  ונספחיו  הדוח  

 י לדרוש דוחות, מסמכים ומידע נוסף. . המשרד רשאומנהל אגף החינוך

רשות מקומית אשר לא תגיש דוח ביצוע תקופתי ו/או לא תוכיח ביצוע בפועל של הסכומים אשר הועברו 

אליה עבור התכנית, המשרד יהיה רשאי לקזז ממנה את מלוא הסכומים הלא מדווחים, על פי שיקול 

 דעתו. 

"ל. במידה שהתשלומים ששולמו לרשות גבוהים המשרד יבדוק ויבצע התחשבנות לפי הדוחות הנ

מהסכומים אותן זכאית הרשות לקבל בהתאם לדוחות הביצוע לאחר שיאושרו על ידי המשרד, התשלום 

העודף יקוזז על ידי המשרד מהרשות המקומית מכל סכום אותו רשאית הרשות המקומית לקבל 

 מהמשרד. ההתחשבנות על פי דוח הביצוע השנתי סופית. 

ת הדוח להוכיח את סה"כ ההוצאות, ביחס לסה"כ הגביה מההורים בתוספת סה"כ ההכנסות  מטר

מהמשרד עבור הסבסוד, וכל זה בהשוואה לרמת/רמות השירות שנבחרו על ידה. הדיווח יכלול בנוסף 

 להצהרות הרשות אישורי רו"ח מטעם הרשות, כפי שיקבע ע"י המשרד. 

המידע המפורט, עליה להוכיח באמצעות אסמכתאות מתאימות את במידה והרשות תדרש להצגת מלוא  

כל אשר ידרש על ידי המשרד, ובכלל זה נתונים אשר נכללו בדוחות הביצוע.  כמו כן על הרשות לשמור 

 את המסמכים הרלבנטיים לצורך הביקורת.

 נתונים שלא יגובו במסמכים כאמור לעיל, לא יובאו בחשבון לצורך התחשבנות סופית.

 קרה מינהלית / ארגוניתב .יא

המשרד יבצע בקרות בהיקף ובתדירות שיקבעו על ידו כדי לבחון את בצוע הפעילות. במידה וימצאו 

פערים בין דווחי הרשות לממצאי הבקרות יתבצע הליך של בחינת הנוכחות מול תשלומי ההורים ובמידה 

 "ניצנים"על עובדי התאם. המשרד יפחית את השתתפותו ב -וההסבר לא יניח את דעתו של המשרד 

 ונציגי הרשות והמפעילים לשתף פעולה עם נציגי הבקרה והביקורת.

 דגשים  .יב
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לידיעתכם, הנכם נדרשים לעמידה קפדנית בהגשת הדיווחים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו. ביצוע 

 התשלומים במועד מותנה בהגשה מלאה של כל הדיווחים וכל המסמכים הנלווים ובמועדים שנקבעו 

 כמפורט לעיל.

   בקרה ועיצומים .יג

 בתנאי הקול קורא. במידה שרשות לא תעמוד 

ילד חורג ממספר הילדים אשר -כי מספר הילדים שדווח על ידה לצורך קבלת הסבסוד פראו יתברר 

 המסובסדים.  "ניצנים"השתתפו בפועל ב

או יתברר כי גבתה מהורי המשתתפים סכומים אשר חורגים מהתקרה המירבית או גבתה סכומים מעבר 

עפ"י המתווה המחייב וכפי   "ניצנים"תכנית לא הפעילה את לרמת השירות שבחרה, או יתברר כי 

  .שהציגה בפני המשרד

 ולא דיווחה על כך,   תקופההפסיקה את פעילות המסגרות באמצע הכי או 

 כי לא סיפקה  הזנה לפעילות בהתאם לכללים שלעיל, או 

. יובהר כי במקרים הללו לאלתרההקצבה וכן תופסק  הקצבה שניתנה לה על ידי המשרדקוזז האזי, ת

        .צה את כל האמצעים העומדים לרשותוהמשרד ימ
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 אישור קיום ביטוחים מפעיל – 11מסמך א/

 
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 :שם

 אזורית מועצה
 או/ו השרון דרום

 מי או/ו עובדיה
 ועדים או/ו מטעמה

 או/ו מקומיים
 מי או/ו עובדיהם
 משרד או/ו מטעמם
 עובדיו או/ו החינוך

 מטעמו מי או/ו

   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
 
 

 כתובת מייל  

 למשלוח דואר  מען
 
 

כתובת הרכוש 
 המבוטח  

 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
  גבולותלפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 כיסוי  קוד לציין יש

 ' ד  לנספח בהתאם

 מטבע  סכום 

 :רכוש 
 

       

       מבנה 
       תכולה 
       מלאי  

        אובדן רווחים  
, 318, 309, 302       צד ג'

321 ,328 ,329 

אחריות 
 מעבידים

      315 ,328 

        אחריות המוצר

אחריות 
 מקצועית

       

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

 034 אזוריתה מועצהב צהרונים הפעלת פעילות

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 משלוח לאחר יום__ ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח השירותים 
 השירות  קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות  קוד השירות  ההתקשרות תיאור השירות נשוא 

 071 רוקחות  001 אבטחה 
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות  002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור( 

 073 רפואה משלימה  003 אספקת מוצרים 
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור 

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות 
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 077 שירותי ביקורת  007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 078 שירותי גניזה וארכיב  008 בית מטבחיים/ משחטות 

 079 שירותי דת  009 עבודות קבלניות גדולות  -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה  010 בעלי חיים 

 081 שירותי משרד  011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 
 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך 

 083 שירותי ניטור  013 בריאות הנפש 
 084 שירותי פיקוח ובקרה  014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות 

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(  015 בתי אבות ומעונות 
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(  016 גביה וכספים 

 087 שירותי קוסמטיקה   017 גינון, גיזום וצמחיה
 088 שירותי תחזוקה ותפעול  018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות 
 089 שירותי תחזוקת מערכות  019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים 
 091 שירותים בחו"ל  021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 

 022 הובלות והפצה 
שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר  

 092 וחל"צ( 
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור 

 094 שירותים פרא רפואיים  024 והנחיותהכנת מכרזים נהלים 
 095 שירותים רפואיים  025 הסעת נוסעים 

 096 שכירויות והשכרות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים 
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים  027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת  028 השקעות ויזמות 
 099 תכשיטים/ אבני חן  029 מערכות וצמודי מבנה התקנת ושדרוג 
 100 תפעול ציוד  030 חברות מנהלות 

 101 תקשורת וחברות הסלולר  031 חדר כושר/ אימוני ספורט 
 102 - 032 חדרי כושר וספורט 

פסולת, פינוי   -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 033 והובלה 

- 
103 

 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות 
 105 - 035 חקירות 

 106 - 036 צומח/חי  -חקלאות 
 107 - 037 טיסות

 108 - 038 יועצים/מתכננים
 109 - 039 כוח אדם 

 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי
 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל 

 112 - 042 מחקרים וסקרים 
 113 - 043 מחשוב 

 114 - 044 מידע 
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים   -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה 

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש 
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים 

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף  מפעל 

 053 "אופי העסקה"( 
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות  

נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות  
 055 לילדים 

- 
125 

 126 - 056 ניהול מבנים 
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ 
 129 - 059 ספרינקלרים 

 130 - 060 עבודות מתכת 
 131 - 061 עבודות עץ  

עבודות תחזוקה ושיפוץ  
 062 )חשמל/איטום/אינסטלציה( 

- 
132 

 133 - 063 פלסטיק 
 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ 

 135 - 065 ציוד תאורה והגברה 
 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 137 - 067 צמ"ה 
 138 - 068 וביוב צנרת והנחת קווי מים 

 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 
)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף   קמעונאות

 070 "אופי העסקה"( 
- 

140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
  קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 הסעיף 
 הסעיף  קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 371 - 301 אובדן מסמכים 
 372 צד שלישי- 302 אחריות צולבת 

במסגרת כיסוי אחריות    דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 מקצועית

 373 מעבידים - 303
 374 מקצועית- 304 הרחב שיפוי 

 375 רכוש - 305  הכלי יריי  -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 וקבלני משנה קבלנים  -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת( 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

 380 - 310 כיסוי במסגרת חבות מוצר 
 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור 

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 
 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע 

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד 
 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל 

 386 - 316 אדמה   רעידת כיסוי
 387 - 317 )יש לפרט שם וכתובת(   אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור  מבקש -נוסף  מבוטח
 389 - 319 המבוטח  מעובדי מי  של כמעבידם וייחשב  היה - נוסף מבוטח

)יש לפרט שם    אחר –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  
 וכתובת( 

320 - 390 
 391 - 321 מבקש האישור  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 
 393 - 323 )יש לפרט שם וכתובת(   אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור  - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים 
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 
 ראשוניות

  מבקש מבטח של  מכל המבטח מוותר על כל דרישה או טענה  )
 ( האישור

328 
- 

398 
 399 - 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

 400 - 330 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת( 
 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור 

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים( 
- 333 - 403 
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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 אישור קיום ביטוחים ספק מזון – 12מסמך א/

 אישור ביטוח מסוים   –  נספח
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 : שם

 אזורית מועצה
 או/ו השרון דרום

 מי או/ו עובדיה
 ועדים או/ו מטעמה

 או/ו מקומיים
 מי או/ו עובדיהם
 משרד או/ו מטעמם
 עובדיו או/ו החינוך

 מטעמו מי או/ו

  : שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
  ת.ז./ח.פ. 

 מען
 
 

 כתובת מייל  

 מען למשלוח דואר 
 

כתובת הרכוש 
 המבוטח  

 
 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
  גבולותלפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

        

       
       
       
        

, 307,  328, 318       צד ג'
309 ,315 ,321 ,
322 

אחריות 
 מעבידים

      328 ,318 ,319 

        

אחריות 
 וצרמ

      302 ,304 ,328 , 
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  מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 : * (ג'בנספח 

 041אספקת מזון לצהרונים  

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח השירותים 
קוד   תיאור השירות נשוא ההתקשרות 

 השירות 
  קוד ההתקשרות תיאור השירות נשוא 

 השירות 
 071 רוקחות  001 אבטחה 

 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות  002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור( 
 073 רפואה משלימה  003 אספקת גז ודלק 

 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור 
 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות 
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 077 שירותי ביקורת  007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 078 שירותי גניזה וארכיב  008 בית מטבחיים/ משחטות 

 079 שירותי דת  009 עבודות קבלניות גדולות  -בניה 
 080 מעבדה/תיקונים/ התקנה שירותי  010 בעלי חיים 

 081 שירותי משרד  011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 
 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך 

 083 שירותי ניטור  013 בריאות הנפש 
 084 שירותי פיקוח ובקרה  014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות 

 085 ובקרה )בניה( שירותי פיקוח, תכנון  015 בתי אבות ומעונות 
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(  016 גביה וכספים 

 087 שירותי קוסמטיקה   017 גינון, גיזום וצמחיה
 088 שירותי תחזוקה ותפעול  018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות 
 089 שירותי תחזוקת מערכות  019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 מיוחדות/צרכים מיוחדים דרישות 
 091 שירותים בחו"ל  021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 

 092 שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ(  022 הובלות והפצה 
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור 

 094 שירותים פרא רפואיים  024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 095 שירותים רפואיים  025 הסעת נוסעים 

 096 שכירויות והשכרות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים 
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים  027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת  028 השקעות ויזמות 

 099 תכשיטים/ אבני חן  029 וצמודי מבנה התקנת ושדרוג מערכות 
 100 תפעול ציוד  030 חברות מנהלות 

 101 תקשורת וחברות הסלולר  031 חדר כושר/ אימוני ספורט 
 102 - 032 חדרי כושר וספורט 

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה   -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות 

 105 - 035 חקירות 
 106 - 036 צומח/חי  -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים/מתכננים

 109 - 039 כוח אדם 
 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל 
 112 - 042 מחקרים וסקרים 

 113 - 043 מחשוב 
 114 - 044 מידע 
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים   -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה 

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש 
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים 

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי  מפעל ייצור )יש 

 053 העסקה"( 
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות  

 125 - 055 נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים 
 126 - 056 ניהול מבנים 

 127 - 057 ניקיון
 128 - 058 נשק וחומרי נפץ 

 129 - 059 ספרינקלרים 
 130 - 060 עבודות מתכת 

 131 - 061 עבודות עץ  
 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה( 

 133 - 063 פלסטיק 
 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ 

 135 - 065 ציוד תאורה והגברה 
 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 137 - 067 צמ"ה 
 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב 

 139 - 069 עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( קבלן  
)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי   קמעונאות
 070 העסקה"( 

- 
140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 הסעיף  קוד כיסויים נוספים בתוקף  הסעיף  קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 371 - 301 אובדן מסמכים 
 372 - 302 אחריות צולבת 

 373 - 303 במסגרת כיסוי אחריות מקצועית   דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 374 - 304 הרחב שיפוי 

 375 - 305  הכלי יריי  -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה  -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 לפרט שם וכתובת( ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש 
 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 
 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר 

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור 
 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע 
 384 - 314 פריצה ושוד כיסוי גניבה 

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל 
 386 - 316 אדמה   רעידת כיסוי

 387 - 317 )יש לפרט שם וכתובת(   אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור  מבקש -נוסף  מבוטח
 389 - 319 המבוטח  מעובדי מי  של כמעבידם וייחשב  היה - נוסף מבוטח

 390 - 320 )יש לפרט שם וכתובת(   אחר –מחדלי המבוטח  מבוטח נוסף בגין מעשי או  
 391 - 321 מבקש האישור  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 
 393 - 323 )יש לפרט שם וכתובת(   אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור  - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים 
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 
 ראשוניות

 (האישור מבקש מבטח של  מכל המבטח מוותר על כל דרישה או טענה  )
328 - 398 

 399 - 329 ג' רכוש מבקש האישור ייחשב כצד 
 400 - 330 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת( 

 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור 
 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים( 

 403 - 333 ₪.   1,000,000מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 

 
 


