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 מועצה אזורית דרום השרון

  יום לגיל הרך נותמעוהפעלת ל 2/2021מכרז פומבי 
 2021 אפריל

 
 זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך. וןשל כל מקום בו מצוין במסמכים

להפעלת מעונות יום לגיל מזמינה בזאת הצעות  "(המועצה)להלן: "מועצה אזורית דרום השרון 

 בהתאם לתנאי המכרז וההסכם. בצור יצחק הרך

 /http://www.dsharon.org.ilהודעה בדבר המכרז מתפרסמת באתר האינטרנט של המועצה 

 דף הבית < שירות לתושב < מכרזים. תחת

 ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס ולצרף להצעת יידרש שיציע הצעה להפעלת מעון אחד, מציע

תו ערבות בנקאית צרף להצעיידרש ל, מעונותה להפעלת שני מציע שיציע הצע .₪ 10,000

  .26.07.2021ליום עד ת בתוקף וי. על הערבויות לה₪ 15,000ת ע"ס אוטונומי

, בסמוך לכניסה 40את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת הגביה בקריית המועצה, כביש 

-03 בטלפון לירן גבאי  , לאחר תיאום טלפוני עם8:30-16:00ה בשעות -א םיימבלמושב נוה ירק, 

כי המכרז יש לגשת מסלאחר רכישת מ₪.  250, תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 9000538/532

 אגף החינוך לשם קבלת חוברת המכרז.ל

ר במסירה ידנית בלבד במעטפה את ההצעות על כל נספחיהן, בהתאם לתנאי המכרז, יש למסו

בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  "2/2021"מכרז פומבי מס'  ה נושאת ציוןרוגס

ים שיימסרו לאחר המועד והשעה סמכמ .08:30בשעה  1.20204.26 -המועצה, עד לתאריך ה

 הנקובים לעיל לא יתקבלו.

 עה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצ

ס "מתנ Waze -במעון בירחיב )יש לרשום ב  12:00בשעה  04.2121.יום יתקיים ב תמפגש הבהרו

 הנוכחות חובה. .מתן(

מצורף למסמכי המכרז, חתום במספר עותקים ה הזוכה במכרז יידרש להמציא את ההסכם

עפ"י  -כם ואישור על קיום ביטוחים סה תלרבות ערבו -ולהמציא את כל הנספחים הנדרשים 

 ממועד קבלת הודעת הזכייה.ימי עבודה  10הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך 

וסח הקבוע נהכל הנספחים הנדרשים, עפ"י ההסכם חתום כנדרש ואת  תהיה והזוכה לא ימציא א

חלט את לו זבמסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, המועצה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכר

 ערבות המכרז.

 שעה 18.04.2021 -לתאריך הלשאלות הבהרה, או לעיון במכרז טרם רכישתו, ניתן לפנות עד 

-03בטלפון  להמיי חובה לוודא קבלת lirang@dsharon.org.il מיילהבאמצעות כתובות , 10:00

9000532/538. 

 בכבוד רב,
 , אושרת גני גונן

 ראש המועצה האזורית דרום השרון

http://www.dsharon.org.il/
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 השרון וםרד מועצה אזורית

 הפעלת מעונות יום לגיל הרךל 2/2021 ס'מכרז פומבי מ

 הוראות למשתתפים

 עיקרי ההתקשרות .1

הפעלת ל( מזמינה בזאת הצעות "המועצה" -להלן )השרון מועצה אזורית דרום  .1.1

 :לןכמפורט לה לגיל הרך יום תנומעו

המעון . ( בישוב צור יצחקשנים 3עד ולגילאי לידה  )היינו כיתות, 4בן מעון  .1.1.1

 למעט מתקני החצר והצללות) שהסתיימה בנייתובצור יצחק הנו מעון חדש, 

תפוסת תות ויכ 4 בן הוא ,(01.09.2021 לתאריך תקנו ע"י המועצה עדשיו

  :להלן) ילדים 105א יה ,נות יוםהאגף למעו יעפ"י כלל המקסימלית בו,ילדים ה

 .("צחקהמעון בצור י"

, אשר הפעלתו ת במושב ירחיבתוכי 3שבנייתו טרם הסתיימה, בן  חדשמעון  .1.1.2

ילדים תפוסת הו, בתשפ"עתידה להתחיל במהלך שנת הלימודים ה

המעון " -להלן ) ילדים 84 איה ,ת יוםועפ"י כללי האגף למעונ המקסימלית בו,

 .("ברחייב

  ."מעונות היום" :יחדיורחיב יקראו חק והמעון ביצהמעון בצור י  

חק בלבד או הצעה להפעלת המעון ור יצעון בצלהגיש הצעה להפעלת המאי המציע רש .1.2

 ות.עלת שני המעונד או הצעה להפבירחיב בלב

 בכל מעוןילדים  25לי של ברישום מינימ מעונות היוםלהפעיל את  יבוחיהזוכה  .1.3

במידה והמפעיל ירצה להפעיל . "(המעונותילדים מינימלי להפעלת  רפסמ")להלן: 

מתחייב להפעיל את הזוכה ויובהר כי  .בפחות ילדים הוא יהא רשאי לעשות כן

בשנה  ה במכרז, גם אם מספר הילדים יפחתייבות לשנת הזכהמעונות בשנים העוק

 .העוקבת

 100 לבסך שות היום נועבגין העמדת מחודשית למועצה שיזכה ישלם תקורה המציע  .1.4

בשנה . )אין תוספת מע"מ( לחודש מעוןל₪  5,000 -אולם לא יותר מד לחודש ליל ₪

לא לילד לחודש אולם  ₪ 75בסך של הראשונה בלבד המציע ישלם תקורה חודשית 

 חודש.עון למל ₪ 5,000 -מיותר 

 ם במעונות.כה על כמות הילדיהזו המפעיל ידווחאחת לרבעון 

  .וןמעל₪  500בעלות של  צהעמושל ה כשרות עסיק משגיחהל הזוכה יידרש .1.5

ההתקשרות  הסכםרז ופי תנאי המכ תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על .1.6

 רז.ד ממסמכי המכחלק בלתי נפרהמהווים , הםהרצ"ב, על נספחי

, את מעונות היוםהזוכה לרשות המועצה  ידתעמ ההתקשרות נשוא המכרזבמסגרת  .1.7

נירוסטה במטבח, כיורים, י חטש: מזגנים, מין המצויים בהםלטלעל הציוד והמיט

ה ובסיום ההתקשרות מתחייב שה של המועצוציוד זה הנו רכ מתקני חצר והצללות.

 .וד והמיטלטלין במצב תקיןפעיל הזוכה להשיב למועצה את הציהמ
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 ןמלא למעט הציוד והמיטלטליצייד את המעונות בציוד ב להמפעיל שיזכה יהא חיי .1.8

ש וויובהר כי הציוד הנדרש הנו כל הדר 1.7  מספקת כאמור בסעיף צהעומשה

 .של אגף מעונות יום לרבות מצלמות 2006הפרוגרמה  בהתבסס על

בהתאם , יוםת היהא מחויב לפעול לקבלת סמל מעון מהאגף למעונוז הזוכה במכר .1.9

ם ובהתא "(החוק"– )להלן 2018-ט"חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשעל

אגף בכיר  אוגדן הנחיות להפעלת מעונות יוםלנו מכוחו ובהתאם קות שיותתקנל

– הלן)ל במקומו וכל אוגדן שיבוא 2020 – 2מס'  ונות יום ומשפחתונים לגיל הרךמע

גש, כי אין בקבלת סמל מעון ע"ש המפעיל בכדי לגרוע דיובהר ויו ."(האוגדן"

וח ביחס ליישום התחייבויות פיקלע צה בכל עת, לרבות בכל הנוגעוממזכויותיה של ה

ונות יום ואישור מעון מאגף מעיובהר: סמל  המפעיל, כאמור בהסכם ההתקשרות.

 .לפעוטותראשוני להפעלת מסגרות 

תקנות, יהא על המפעיל לפעול לקבלת אישור  לא תתוקנהי החוק, ככל ועפ"יובהר, כי  .1.10

 .קוחל 76ראשוני כאמור בסעיף 

במשרד  למעונות רווחה יהא מחויב לפעול לקבלת סמל רזהזוכה במכ כי יובהרעוד  .1.11

פעולה מלא עם יהיה עליו לפעול בשיתוף  ,חברתייםהוהשירותים  ההעבודה הרווח

 צה.ועבמ ייםים חברתלשירות אגףה

הותו של המכרז ורצון כי לנוכח אופיו ומ ,בדהתשומת לב המציעים מופנית לעו .1.12

פרמטרים על  בעיקרו ססמתב ואאת השירות המיטבי, ה ושביהתל המועצה לתת

. בכפוף לאמור בהזמנה 1א/ המסומן ךמסמבהמפורטים  וקריטריונים איכותיים

הניקוד בפרמטרים  ירבבמ א מי שיזכהלהציע הצעות ולכל דין, הזוכה במכרז יה

 הנ"ל. 

 זו הנמזה בתנאי שינויים לערוך או/ו ניםעדכו להוציא רשאית תהא המועצה .1.13

 בלתי לחלק יחשבו והללו, הבלעדי דעתה שיקול פי לע, לה המצורפים ובמסמכים

 .עציהמ ומהצעת וז מהזמנה נפרד

 סף תנאי - המציע כשירויות .2

 :להלן המפורטים ףהס תנאי בכל דהעומ מציע במכרז להשתתף רשאי

 ,ךועשיית רווחים, ופועל למטרות חינף הפועל שלא למטרה של וג להיות המציע על .2.1

 ופנקסי חשבונות ספרים מנהלו הדין הוראות פי על בישראל הרשוםתרבות, קהילה, 

 .כדין

 גיל)לגיל הרך  יום מעוןכיתות  10לפחות  בהפעלת מוכח ןוסיני בעל להיות עציהמ על .2.2

שבהם  (,תשע"ח ,)תש"פ, תשע"טשנות הלימודים  3 -בכל אחת מ ,(שנים 3 -הליד

 ת הלימודיםורך כל שנוטף לאושבאופן פעלו ר אשילדים ו 100-מתחנכים לא פחות מ

  . הנ"ל

עצמו ולא ניתן ף גובה להתקיים במלואה האמורה צריכ יובהר, כי דרישת הניסיון

 מנהליו/בעליו.דיו/של יחיאת הניסיון  יהיה לייחס לתאגיד
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ך ום החינועובדים בתח והעסקת ההכשר בהדרכה, חעל המציע להיות בעל ניסיון מוכ .2.3

בתחום מתן  , לפחות,עובדים 80המציע להוכיח העסקת  על רתו לעיל.הגדכ ,הרך לגיל

 .תש"פ, תשע"ט, תשע"ח :ימודיםהלת נוש 3 -ך בכל אחת מנוך לגיל הרישירותי ח

דן אוג ,7פרק ח אדם המפורט ב: כונתן הפרשנות הבאהתי בסעיף זה עובדים למונח

 .2020ינואר  ,ךלגיל הר ניםותחף בכיר מעונות יום ומשפת מעונות יום אגהנחיות להפעל

מהתאריך  םונות יואגף למעיות ח" )כמשמעותו בהנעל המציע להיות בעל "סמל ארגון .2.4

 תוקפו עד גמר הליכימכרז )ואשר יעמוד בהגשת ההצעה ל ( בתוקף במועד12.02.2018

   המכרז ו/או במהלך ההתקשרות, ככל שהמציע יוכרז כזוכה(.

"הערבות  -ולצרכי מכרז זה  ןללהספית )כ יתקאהצעתו ערבות בנל ףרימציע שצ .2.5

 (.הבנקאית" או "הערבות"

להפעלת מעון אחד, יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית  הצעה עשיצייע מצ .2.5.1

שיציע הצעה להפעלת שני מעונות, יידרש  מציע₪.  10,000אוטונומית ע"ס 

על הערבויות ₪.  15,000לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס 

 .26.07.2021קף עד ליום בתו ותהיל

תתאפשר גם הגשה של ערבות דיגיטלית. במקרה כזה על המשתתף לצרף 

על גבי ן את הערבות הדיגיטלית כלהצעתו העתק מודפס של כתב הערבות ו

 קי בתוך מעטפת המכרז.און  קסיד

 נים על דרישות המכרז.שיקים ושטרות אחרים לא יתקבלו ולא ייחשבו כעו

ה ערבויות ע"ש מי שאינו תתף בלבד. לא תתקבלנש המש"ע יהות תהרבעה .2.5.2

 המשתתף שמגיש את ההצעה למכרז.

יום נוספים  60שך מהמועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות ל .2.5.3

כזה להאריך תוקף הערבות. מציע שלא ינהג כך,  מקרהב ביע יהא חיוהמצי

 ל הצעתו.תהא המועצה רשאית לפסו

קבוע מראש במקרה שלא יעמוד ם ווסכמ וימש כפיצשסכום הערבות י .2.5.4

ף אחר הצעתו במכרז, או במקרה שיחזור בו בכל צורה שהיא ובכל המשתת

 תה עם ועדשיסרב המשתתף לשתף פעול שלב שהוא מהצעתו, או במקרה

ם במסגרת סמכותה עפ"י תנאי המכרז, או במקרה בו ימנע כרזימה

 קדםמוי ם, כתנאיהמצאת כל המסמכים הנדרשהזוכה מ-המשתתף

ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה,  10שתכללות ההתקשרות, תוך לה

 או במקרה בו הצעת המשתתף נפסלה ע"י ועדת המכרזים. 

רז המצ"ב להוראות המכ תוברט בכתב עהמכרז יהיה כמפור ערבות נוסח .2.5.5

 .2א/כנספח למשתתפים 

בחוק  רתההגדכ ן,בירת מיעאת העבודה, לא הורשע ב /ושיבצע מטעמומציע שהוא ומי  .2.6

 והזכאי לקבל 2001 -למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 החוק הנ"ל.ו לפי תין מניעה להעסקאישור ממשטרת ישראל כי א
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יזכה במכרז יידרש להמציא למועצה, כתנאי יע שצמ יבזאת, כ מובהר .2.6.1

יו ובדע ביביו ולגגממשטרת ישראל כאמור, ל לתחילת ביצוע העבודה, אישור

יידרש  -עובדותיו ולגבי  ,כל מי שיועסק מטעמו בביצוע העבודהולגבי 

גדן מעולם והן נלהמציא כתב הצהרה חתום על ידן לפיו לא נפתחה חקירה כ

גדרתה בחוק למניעת העסקה של עברייני מין , כהןימ ו בעבירתלא הורשע

 . 2001 -במוסדות מסוימים, תשס"א 

שלו ו/או מי  חתימתונהליו ו/או מי ממורשי ממ מי שםל ו/או ע ומציע שאין על שמ .2.7

מעובדיו, רישומים פליליים לצרכי מכרז בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים 

ה פלילית שיש רים לעיל לא הורשעו בעבימנויה ןיאו מי מבוכי הוא ו/ 1981 -שמ"א תה

 חמשת בזאו ת מרמה,רכרוכה באלימות, או בעביעמה קלון, או בעבירה פלילית ה

לא מתנהלים נגד מי מבין כי וכן  ,השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 תומהמפורט טיים בגין עבירה פליליתפהמנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים מש

  עיל.ל

יין שכר , בענ1976 -מציע העומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו  .2.8

 ובעניין העסקת עובדים זרים.  גבלותמו עם םישנאהולם ל ייצוג, מינימום

, את כוח האדם המתאים הסכםמציע שברשותו או בכוחו להשיג, עד למועד תחילת ה .2.9

דע בביצוע העבודה, וכן את כל ר וישוכ ניסיון, יצוע העבודה, שהינו בעלבוהמיומן ל

 . הזז כרפי מ על פק ו/או לבצע את העבודההחומרים הדרושים על מנת לס/או הציוד ו

 יע שרכש את מסמכי המכרז. צמ .2.10

 שיש לצרף להצעה מסמכים ואישורים .3

של  ובמקרה המציע יחתומה על יד, 3המסומן א/במסמך  ,הצהרת המציעהצעת ו .3.1

 , בשני העתקים.ף חותמת התאגידוצירבו מההחתי ע"י מורשה/י -ד תאגי

ציע אישור ניהול תקין בתוקף מרשם המף יצר יל,על 2.1 ף להוכחת עמידה בסעי .3.2

 העמותות.

ם שהופעלו ע"י ונות היורשימת מעלעיל, יצרף המציע  2.2 להוכחת עמידה בסעיף  .3.3

וכן רשימת המעונות המופעלים על  תשע"ח ט,תש"פ, תשע" ניםמהש בכל אחתהמציע 

ל אחד ממעונות לדים בכפר היסמ וטתוך פיר ,)תשפ"א( הנוכחיתים דידו בשנת הלימו

 . 4המסומן א/ חוסנבצורף הרשימה ת. היום הנ"ל

ר למספ סיחב וןאישור רואה חשבלעיל, יצרף המציע  2.3 להוכחת עמידה בסעיף  .3.4

תש"פ,  :בכל אחת משנות הלימודים לגיל הרך החינוךבתחום  עובדיו של המציע

 . 5המסומן א/ בנוסחיצורף  רשוהאי. "חעתשע"ט, תש

ציע להדרכה והכשרת הצוות המקצועי של המ לאצים יקתיאור מפורט של מערך  .3.5

רף ויצפס והתיאור יודמעונות היום המופעלים ע"י המציע, ככל שישנו מערך כזה. 

  .  6/מסומן אהסמך לעמוד החוצץ במ

למעונות  יתכנט ותמיכה תתחזוקה, שירוליע אצל המצ קייםתיאור מפורט של מערך  .3.6

המסומן          לעמוד החוצץ במסמך רף ופס ויצהתיאור יודהיום המופעלים ע"י המציע. 

 . 7א/
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 םסדרי לפ זתשע" ,תש"פ, תשע"ט, תשע"ח :מהשנים הפיקוח האחרוניםדוחו"ת  5 .3.7

לים ו/או הכלכלה ו/או הרווחה למעונות היום המופעי רדקלנדרי, שניתנו מטעם משה

במסמך העתקי הדוחו"ת יצורפו לעמוד החוצץ יע. המצ"י , עיןנילפי הע ,שהופעלו

מובהר ומודגש, כי לצוות המקצועי מטעם המועצה תעמוד הזכות . 8סומן א/מה

 ס לדוחו"ת ו/אוספים ביחם נוטיפר בקשלפנות למשרדי הכלכלה ו/או הרווחה ול

 ועתל דשיקו לפיהכל מסוימים, דוחו"ת פיקוח נוספים וביחס למעונות קי עתה

 . , כהגדרתו להלןשל הצוות המקצועי המוחלט

לעמוד החוצץ במסמך ויצורף  ובדו"חות פיקוח, עייה לקבלת מידנכתב הסמכה לפ .3.8

 . 9א/המסומן 

 .10מסמך א/בלעמוד החוצץ , כיתנוה חילצרף להצעתו תכנית עבודהמציע על  .3.9

ית וליפט-וכיתניתכנית ח – 5פרק  התאם להנחיות האוגדןבחינוכית עבודה תכנית  .3.10

 .קווים מנחים -ופעוטות לתינוקות 

 רכות לשעת חירום.ון כולל היעובדות ומנהלת המעענהלי עבודה של ה   3.8

 . לעיל 2.5ערבות בנקאית כאמור בסעיף  .3.11

 . 11א/המסומן לעמוד החוצץ יצורף  הז מךמס .מלכ"רהעתק תעודת  .3.12

 ריספל הובר נידבון או יועץ מס במפקיד מורשה או רואה חשהעתק אישור תקף  .3.13

 -תשל"ו כת גופים ציבוריים וחשבונות ורשומות ועל מילוי חובת דיווח לפי חוק עסקא

 .  12המסומן א/מסמך זה יצורף לעמוד החוצץ . 1976

שי ד ממוריר של אחד ממנהליו ו/או אחצהת -ד )ובמקרה של תאגיתצהיר המציע  .3.14

ע"י  ושרומא יןכד םחתו אוכשה ,31א/ ומסומןנוסח הרצ"ב להזמנה זו לפי המתו( חתי

, 1976-ות גופים ציבוריים תשל"ואהמציע עומד בהוראות חוק עסק ועורך דין לפי

  .בעניין שכר מינימום ובעניין העסקת עובדים זרים

 -אגיד ל תה שמקר)וב ,41ומסומן א/להזמנה זו  בהרצ", לפי הנוסח תצהיר המציע .3.15

שמו ו/או על שם  לע יןו אלפי (חד ממורשי חתימתושל אחד ממנהליו ו/או אתצהיר 

לצרכי ליים ו מי מעובדיו, רישומים פליאמי ממנהליו ו/או מי ממורשי חתימתו ו/

 ו/או, וכי הוא 1981 -מכרז בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א 

ל ה בחוק למניעת העסקה שין, כהגדרתבירת משעו בעלא הור מי מבין המנויים לעיל

, וכי הוא ו/או מי מבין המנויים לעיל 2001 -תשס"א  םימוימס סדותועברייני מין במ

עמה קלון, או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות, או הורשעו בעבירה פלילית שיש  לא

כן, מכרז וון להגשת הצעות בלמועד האחר ושקדמהשנים בעבירת מרמה, וזאת בעשר 

ית או הליכים לילפ ירהל חקימבין המנויים לע עתו לא מתנהלים נגד מילמיטב ידי כי

 ל.  ימשפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות לע

, כשהוא ממולא כהלכה 51א/ ומןהמסמסמך  בנוסח ,המלצות מלקוחות קודמים .3.16

 בהתאם להוראות המצוינות בו. 

וממולאת חתומה  , כשהיאלעיל 1מסמך א/ ים לבדיקת הצעות,ריטריונקה לתטב .3.17

 בלבד לטבלה.   3 - 1לסעיפים  חסבי" ת המציערבעמודת "הצה מציע"י הכהלכה ע
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יע למסמכי המכרז, כשהוא חתום ע"י המצ 16מן א/סומה, תקשרותהההסכם נוסח  .3.18

מכרז אין צורך לעות כי לצורך שלב הגשת ההצמובהר, נספחיו. בבכל עמודיו, לרבות 

 "י המבטחת של המציע.   ר קיום ביטוחים חתום עלצרף אישו

 2.4ון" תקף על שם המציע כאמור בסעיף ארגל סממו של "ואישור בדבר קיק מהעת .3.19

 . 17המסומן א/שור יצורף לעמוד החוצץ במסמך ילעיל. העתק הא

וצץ חוד ההקבלה תצורף לאחר העמ אישור או קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. .3.20

  . 18המסומן א/

וד מ, וזאת לאחר העלןם להגם את המסמכים המפורטי יש לצרף, מור לעילף לאבנוס .3.21

 : 19מן א/סוהמץ החוצ

 וכיו"ב.  עמותותה העתק תעודת רישום עדכנית ובת תוקף אצל רשם .3.21.1

ו ההתקשרות וע העבודה על פי המכרז ו/אאישור עו"ד או רו"ח כי ביצ .3.21.2

 סמכויות התאגיד.  סגרתלביצועה, הינן במ הסכםב

לחייבו  כותםוסמ זכות החתימה אצל המציע ו רו"ח על בעל/יעו"ד אאישור  .3.21.3

 תם.מבחתי

 לי התאגיד.הנמת שמו .3.21.4

עלי סמל המפעיל מעונות ב כתב התחייבות לארגון" ם שלעדכני וחתו עתקה .3.21.5

 והרווחה והשירותים החברתיים.ם מול משרד העבודה שנחת מעון"

 ההצעה הגשתאופן  .4

 יעצמה הצהרת, המציע הצעת לרבות, לחתום או/ו למלא המציע נדרש תווא מךמס כל .4.1

 המציע ידי על חתום  כשהוא יוגש או/ו אולימ,  כרזמה במסמכי הנכללים והתצהירים

 .ךלכ המיועד במקום

 לעיל המפורטים והאישורים המסמכים כל האלי יצורפו שלא הצעה כי בזאת מובהר .4.2

 .להיפסל עלולה

 המציע בחינת עמידת ןלעניי, הן מסמכים נוספים הגשתדרוש לאית המועצה תהיה רש .4.3

 .ליופן כלאב בחינת המציען ייענוהן ל הסףי בתנא

 צהועהמ רשאית, רמואכ כלשהו ניתוח או הסבר למסור יסרב המציע אםב כי ,יובהר .4.4

 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק

וזה יצורפו אף כנספחים לח ,ליר לעכל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמו .4.5

 יםי הנתונכידוע לו צהיר כי המציע מ צה.ועהמבין ליחתם בין המציע הזוכה יש

 רות המציע בכלהידע הכלולים במסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד של הצהמו

  .האמצעים ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודהקשור לידע, ליכולת, ל

 כרזאופן קביעת הזוכה במ .5

 כמפורט להלן:  ,שלביםשני ב תיבחנהצעות של המציעים הה

ע ועמידתו של המציע המצית צעשלמות ה בדיקת- סף בתנאי עמידה בדיקת - שלב א' .5.1

ו יעמדו בתנאי הסף, יעבר מצא שלמה ואשריבתנאי הסף. מציעים אשר הצעתם ת

 לשלב ב' של המכרז כמפורט להלן.
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 ,(תנקודו 100עד ) עמדו בשלב א' שרא פיםהמשתתבדיקת וניקוד הצעות  - שלב ב' .5.2

  .1במסמך א/ים המפורט קריטריוניםלבהתאם 

מנהלת שייקבע ע"י  המועצה מטעםמקצועי  תווצ ע ע"יבצתת בחינת ההצעות .5.2.1

 צועי"(. "הצוות המק -)להלן וות עמוד בראש הצת אשר אגף החינוך

ידה הצוות המקצועי יעניק ניקוד למציעים הכשירים בהתאם לאמות המ .5.2.2

חלט של )או יותר לפי שיקול דעתו המו מציעיםה 5הנ"ל, כאשר  1א/ מסמךב

הגבוה ביותר יזומנו לראיון בפני ון יצל הם יזכוישהצעות המקצועי(,הצוות 

מניקוד האיכות  ישוקלל כחלק( נקודות 7)עד הריאיון  ןהצוות המקצועי. ציו

 . נקודות( 100)עד  הכולל

 צוותכי המהאמור לעיל,  לגרוע מבלי, להסרת ספקות מובהר ומודגש .5.2.3

 תלפנופעול כלהלן: עתו המוחלט, ל, לפי שיקול דהמקצועי יהא רשאי

שביעות  תנתן ו/או נותן המציע שירות, וזאת על מנת לבחון א םהל מיםלגור

אגף  לפנות למשרדי ועי יהא מוסמךבנוסף, הצוות המקצ ;ציערצונו מהמ

דעתו לפי שיקול נוספים פיקוח  חו"תדומ םעל מנת לדרוש העתקי מעונות יום

, לרבות בשלב שלאחר סמךמו היועי יהצקהצוות המ ;לעיל 3.7  בס"ק כאמור

ע"י המציע, יקור/ים במעון/ות יום המופעל/ים בעריכת הריאיון, לערוך 

 ך ההדרכה ו/או השירות של המציע, והכל על מנת להתרשםבמרכז/י מער

 השירותים ע"י המציע.  מאופן מתן

ות המקצועי את הריאיון, יגיש הצו עריכתות, לרבות יקת ההצעבסיום בד .5.2.4

 ועדת המכרזים.  ו לאימצותיו ומצלהמ

ה על המועצ ל תמליץ ועדת המכרזים לראשיבסיום השלבים המפורטים לע .5.2.5

 .עליה כעל ההצעה הזוכה במכרזשיש להכריז  ההצעה

 ההסכם על חתימה .6

 למכרז המצורף ההסכם על לחתום עליו יהא ,("וכהזה" - להלן) במכרז עציהמ זכה .6.1

 .עה בדבר הזכייההודה רתועד מסיממ עבודה ימי 7 תוך עצהלמו ולהחזירו

 ,םסכבה כמפורט ,בנקאית ערבות למועצה הזוכה ימסור הסכםה חתימת דעבמו .6.2

כל  עבור ₪ 25,000 ד על סך שלתעמוהערבות לביצוע  (."לביצוע הערבות"  - להלן)

  מעון.

 וחים תקףאישור קיום ביט הסכםה תחתימ במעמד עצהולמ הזוכה ימסור ,כן כמו .6.3

 .הסכםב כמפורט

 עצהומה החלטות .7

 נתון כלבו וובניסיונ המציע בכישורי להתחשב רשאית המועצה תהיה הזוכה בקביעת .7.1

 המכרז אינת י"עפ למלא או/ו להציג המציע שנדרש רחא מפרט או ממסמך המשתמע

 .וראותיוהו
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 ורךלצ חיצוניים בגורמים זרלהיע, המוחלט התדע שיקול לפי, רשאית תהא המועצה .7.2

 רשאית תהא ואף, העניין בנסיבות לה נחוץ הדבר יכ ותסבור במידה ההצעות בחינת

 . להצעות שיצורפו מסמכים/  וריםישהא או/ו רותההצה מהימנות את לבדוק

 בהתחשב או הבלעדי הל דעתלשיקו תאםהב רזהמכ את לבטל רשאית המועצה .7.3

 .הרלבנטיים המשרדי הממשלות יו/או הנח בהחלטות

 סבירה הצעה בלתי .8

בהתאם לדרישות הזמנה זו צעה שתוגש שלא ל בהכלב המועצה רשאית שלא להתחש .8.1

חות בלתי או מוטעית, מבוססת על הנהצעה חסרה  על נספחיה במלואם, לרבות

שה שלא בהתאם למכלול מכרז, הגל נושא הש תטעינכונות, מבוססת על הבנה מו

רטת לסעיף מסעיפי בשל חוסר התייחסות מפו בלתי סבירה או ,דרישות המכרז

 הערכת ההצעה כדבעי.את  ונעצה מועהמ המכרז שלדעת

בחירת המציע הזוכה, ל שיקולים להמועצה תהא רשאית להפעיל קשת רחבה ש .8.2

כלית, גונית והכלולתו הארועית, יכצקמו הבין היתר, כושרו, ניסיונו ויכולת ,תלרבו

רצון מאופן ביצוע ת שביעות הברשותו, מיד הצוות הקיים ו,תברשוהציוד המצוי 

שויות מקומיות ו/או גופים אחרים ייחסות מוסדות ציבור/ר, התותדמהתקשרויות קו

 המועצה לנכון. או נימוק אחר כפי שתמצא כן כל שיקוללמציע, ו

א רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, צה תהיה, המועלוקשי מבלי לגרוע מכל ייתר .8.3

 ואכל סוג ובכל אופן שהיבויותיו מאשר לא קיים בעבר התחי ת הצעה של מציעולדח

ביצוע לדעת שהוא חסר ניסיון ו/או כושר ו/או יכולת ו/או אמצעים ל שנוכחה וא

 מי מהם לקויים.שה או  העבוד

 לתוקף הסכםה וכניסת , תקופת החוזה,ביצוע עדיומ .9

הכל ו, (ד"פותש ג"פ, תשבפ"תש) שנות לימודים 3 למשך הינה העבודה ביצוע תתקופ .9.1

 . הזוכה עם םחתישי הסכםלאמור ב פוףכב

ה הקרובלשנת הלימודים  למעונות היוםמפעיל שיזכה יבצע את הרישום הכי  ,שדגמו .9.2

 (.ב"פתש)

 -ב תקשרותהה את להאריך הזכות שמורה, הבלעדי דעתה שיקול י"פע, בלבד למועצה .9.3

חתם שיי הסכםב לאמור בכפוף הכל, םישנות לימוד 2 -ל פעם בכל, נוספות תקופות 2

 .ידרששיל ר על פי דין, ככו/או אישו עם הזוכה

  ההצעה קףתו .10

 .חזרה תזכו ללא 26.10.2021 ליום עד בתוקף עמודת הצעת המציע .10.1

 לא עציהמ ואם, הסתיימו לא כרזמה אישור והליכי ובמידה, זו תקופה תום לאחר .10.2

 ערבותו ולקבל הצעתו לבטל עיהמצ רשאי, לעיל כאמור הערבות תוקף להאריך רשדנ

 .בחזרה

, עהההוד קבלת ממועד החל לתמתבט ההצעה יכ בכתב בהודעה ייעשה ההצעה ביטול .10.3

באגף ם יסודי מחלקת קדהגיל הרך ב תחום אחראיתל ידנית במסירה תומצא והיא

 נוה למושב בכניסה המועצה תייקר, רוןשה םדרו האזורית המועצה יתבב, החינוך

 .   ירק
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 בהתחייבויותיו עמד אשל זוכה .11

 את לבטל איתרש המועצה אהת ,ובויותיבהתחיי עמד לא ואשר כזוכה שנקבע מציע .11.1

 שניתנה לאחר וזאת, עהודבה הנקוב מהמועד החל, בכתב בהודעה במכרז זכייתו

 ותוך ודעההל בהתאם אתז העש לא והוא המעוות את לתקן נדרש בה הודעה ציעמל

 .בה הנקוב הזמן

 הערבות את להגיש המועצה רשאית תהא, לעיל כאמור ,רזכבמ הזכייה בוטלה .11.2

 יפצה והמציע ידה על שייקבע למי העבודה ביצוע את למסור ןכו לגביה יתהבנקא

 .  כך בשל לה גרםישי דהפס כל על אותה

 פי על או/ו המכרז כימסמ פי לע םהצדדי מזכויות לגרוע יכד זה בסעיף איןר, כי בהמו .11.3

 .דין כל

 רזכהמ במסמכי שינוי .12

 יחסב הסתייגות לכ או, כרזמה במסמכי שייעשו תיקון או מחיקה או תוספת או שינוי כל

 לא, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב בין, המסמכים בגוף תוספת או שינוי י"ע בין, אליהם

 .כלפיה בימחי תוקף כל להם יהיה ולא המועצה את יחייבו

, תוספת, שינוי בכל לראות, הבלעדי תהעד שיקול י"עפ, רשאית תהיה המועצה, האמור אף לע

 . הצעתו את ולפסול, המכרז מתנאי המציע יגותתיהס משום, רכאמו תיקון או מחיקה

 טכניים פגמים .13

 דעתה שיקול לפי ,מציע בהצעת שנפלו נייםכט בפגמים להתחשב שלא איתשר תהא המועצה

 להעיד בהם יששו לב בתום המציע י"ע שהושמטו מסמכים צירוף שרלאפ או/ו, טהמוחל

 להתעורר העלולות ויותבהיר אי יןניבע נחוץ ורביר כל לערוך או/ו, הסף בתנאי עמידתו אודות

 .  דנן כרזמה של הספציפיים למאפיינים לב בשים, היתר בין, וזאת, ההצעה לגבי

 משנה קבלני .14

 ינבקבל שימוש על מוחלט איסור חל. במכרז שיזכה ימ של דיםובעה ידי על תבוצע העבודה

 צריכים השנהמ ןקבל על המקר ובכל ,ובכתב מראש, המועצה הסכמת את לקבל מבלי משנה

הא במתן שירותים א יול מהמציע המכרז במסגרת שנדרשו והדרישות התנאים כל להתקיים

 .י המועצהלפכוקף התחייבויות הזוכה ו בכדי לגרוע כהוא זה מתעל יד

 ההצעה הגשת .15

 חתומה במעטפה, המכרז לדרישות תאםהב, המפורטת הצעתו להגיש המציע על .15.1

 . ציעהמ של הוייז ניסימ תישא  לא אשר, לכך המיועדת

, המועצה במשרדי לקבל ניתן המכרז מסמכי ושאר נספחים, הסכם, המכרז תנאי .15.2

 . ₪ 250 בסך חזרוי שלא תשלום תמורת, דהבוהע בשעות

, המועצה ותברזג שבמשרדי המכרזים בתיבת אישית במסירה צעהההאת  פקידהל יש .15.3

 26.04.2021 מיום חרואי לא ירק נוה למושב לכניסה בסמוך, 40 כביש, המועצה קריית

 .תיפסל זה מועד לאחר שתגיע הצעה .08:30 שעה

 על והינו המכרז תדרישו על עונה אינו אחרת דרך בכל או בדואר ההצעה משלוח .15.4

 .המציע לש הבלעדית ותאחריו
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 הצעתו הכנת לשם למציע מושאלים םה. המועצה של רכושה הם המכרז מסמכי .15.5

 מסמכים להעתיק רשאי המציע אין. ל"הנ ךרילתא עד רםלהחזי המציע ועל, והגשתה

 .רתאח מטרה לכל בהם להשתמש או/ו אלה

    התאמות ואי סתירות  .16

 ההוראה תחול,  רזכהמ מסמכי ןיב התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל כי, מובהר .16.1

 עם הרלבנטיות ההוראות של יותר המחמיר שילובן וא/ו המציע עם יותר המחמירה

 .המועצה של המוחלט דעתה ולשיק לפי לכהו ,העניין ילפ, המציע

 מפרטי כלשהם םלפרטי או כלשהו לפרט בקשר הבנה אי או/ו טעות בדבר טענה כל .16.2

 . המציע הצעת שתגה לאחר לקבתת לא, נספחיו על הסכםה וא/ו המכרז

  מציעים סיור .17

ת תחום הגיל הרך ללירן גבאי אחראי בכתב הבהרה שאלות להפנות ויוכל מתעניינים   .17.1

ו/או בדוא"ל:  03-9005779 :בפקס, במועצה באגף חינוךקדם יסודי  תקלחמב

lirang@dsharon.org.il  .10:00בשעה  18.04.2021ליום  דע( 03-9000532/538)טל. 

 לוודא קבלת הפנייה.   שי, כי גשדומ

 ספקות או סבירות אי בדבר טענות וןמלטע מנוע יהיה, כאמור למועצה יפנה שלא עימצ .17.2

 - לעיל כאמור נהג שלא מי מצד כאלה וטענות, ב"וכיו התאמות אי או  תואיגש, כלשהם

 .תשמענה לא

 .ויביחי - בכתב המועצה י"ע שניתנו ניםתיקו או/ו הבהרות או/ו םהסברי רק .17.3

במעון בירחיב המפגש הינה  נקודת 12:00 בשעה 21.04.21 ביום יתקיים, מציעיםר סיו .17.4

 . ס מתן("מתנ Waze -)יש לרשום ב

 על עתוצה תיפסל, כאמור ,שתתףי שלא מציע. בסיור להשתתף המציעים כל על הובח .17.5

 .הסף

 מציע כל של ומש רשםיי בו פרוטוקול יערוך, ריוהס את ירכז אשר המועצה גנצי .17.6

מובהר, כי  .אחר רלבנטי פרט לכ וכן, ןלה שניתנו ובותתשהו שנשאלו שאלות, שהשתתף

ן מרוכז לכלל פבכתב באו ובותתשן למועצה שמורה הזכות לרכז את השאלות ולית

 המשתתפים בסיור. 

 ר במועדים נוספים.כאמולקיים סיור  למועצה הזכות .17.7

  משפט הליכי .18

 בתביעות איבו לא, כזוכה שהוכרז מציע או/ו במכרז תףתשהש מציע כי, בזה מובהר .18.1

 או זמנית עבודה הפסקת או/ו עיכוב כל בגין, המועצה כלפי בדרישות או/ו בטענות או/ו

בנוגע  קטושיינכלשהם  משפט מהליכי כתוצאה, יגרמוי אם, גרמויי אשר טיןלולח

 .על ידי מאן דהוא, המכרז להליכי

 תסקהפ וא/ו עיכובים של אפשרות וןשבבח לקח כי בזה מצהיר זוכה או/ו מציע כל .18.2

 במקרה. כך עקב המועצה כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל לע מוותר והוא עבודה

 עד הבנקאית הערבות תקופת את להאריך מתחייב מציע כל, ייםפטמש םהליכי של

 .המועצה לדרישות בהתאם, םוי  30  של ובתוספת יםפטיהמש ההליכים לתום
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 1/2022' סמ מביופ זרמכ

 עותקת ההצנים לבדיריוטהקרי -  1מסמך א/

על  ה.ור באמל ותנוקד בהתאםהצעת המשתתף במכרז תיעשה ע"פ הקריטריונים שבטבלה להלן  תבדיק

לרשימת בהתאם  1-3בסעיפים מציע"( למלא בכתב יד את העמודה הרביעית )"הצהרת ההמציע 

   .4שפירט במסמך א/ המעונות

וד יקנה ןהקריטריו 
 ימירבה

 המציערת ההצ הניקוד אופן ביצוע

יתות מספר כ  .1
עונות היום מ

אותם הפעיל 
המציע בשלוש 

שנות 
הלימודים 

תשע"ח, 
 תשע"ט, תש"פ

 רבעמ
נימום למי

הקבוע בתנאי 
 .ףהס

הניקוד יתבסס על הפעלה של  10
מספר העולה מעונות יום ב תותכי
 כיתות(.  10בתנאי הסף )רש הנד על

 ,10 -סף לת בנותוכי 5בגין כל 
ות עד לסך דנקו 2ציע יקבל המ
 .נקודות 10של  מקסימלי

 

 "פבשנת הלימודים תש
הופעלו ע"י המציע מספר כולל 

ות( בספרא מלשל ______ )ל
 כיתות מעונות יום. 

 טבשנת הלימודים תשע"
ל מציע מספר כולי ההופעלו ע"

 של _________ )למלא
 בספרות( כיתות מעונות יום.  

 חשע"ם תימודיהל  תבשנ
ספר מ"י המציע מופעלים ע

מלא ____ )לל _____כולל ש
 בספרות( כיתות מעונות יום. 

תקופת הפעלת   .2
מעונות יום, 

 מעבר
ם מולמיני

קבוע בתנאי ה
 שנים( 3הסף )

הניקוד יתבסס על תקופת הפעלת  10
יתות, לפחות, כ 10נות יום )מעו

לימודים( במספר שנים  נתבכל ש
 3הסף )תנאי ב רשדהעולה על הנ

 שנים(. 

ת יקבל הפעלה נוספ ין כל שנתבג
נקודות עד לסך מירבי  2המציע 

 נקודות. 10של 

מספר השנים בהן הופעלו ע"י 
ונות ליום ת מעתוכיהמציע 

לשנות הלימודים  מעבר
רט הינו כמפו פתש" – חתשע"

ן בכתב יד את להלן )יש לציי
 ימוד הספציפיות(: שנות הל

_____________________ 

_____________________ 

התחייבות   .3
הוספת ל

ת נוספת מטפל
מעל התקן, 
לכל מעון  ללא 
גבייה נוספת 

 מההורים.    
  

התקן,  מעל פתוסבגין כל מטפלת נ 6
לכל מעון בנפרד )צור יצחק 

נקודות  3נתן ציון של יי וירחיב(,
 1.5 -כל מעון ומלאה ל למשרה

 עון. מ כללנקודות לחצי משרה 
 6ה יהיה עיף זסך מירבי בס

לת ציע מטפיציע המקודות )אם נ
 במשרה מלאה לכל מעון(.

המציע מתחייב להוסיף מטפלת 
 מעל התקן כלהלן: 

מן לס ]יש חקיצלמעון בצור 
 במקום המתאים[: 

  מטפלת במשרה מלאה 
 ת  במשרה חלקילת מטפ 
 ם    ללא תוספת כוח אד 

 םלמעון בירחיב ]יש לסמן במקו
 אים[: מתה

 ה ה מלאמטפלת במשר 
  קית  משרה חלבמטפלת 
  ת כוח אדם  תוספללא 
ף ימולא בהתאם : הסעיהערה

   לו ע"י המציע.למעונות שיופע
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התרשמות   .4
ממערך 

ה יכתמה
דגוגי הפ

הדרכה )
והכשרת צוות 
מקצועי( אצל 

 המציע

הניקוד יינתן בהתאם להתרשמות  14
התמיכה רך הצוות המקצועי ממע

 בשיםי אצל המציע, לרבות הפדגוג
רכות וניסיון לתדירות ההדלב 

 י של צוות ההדרכה.  עצוקמ

 

התרשמות   .5
ערך ממ

 התמיכה
ת והשירו
אצל  הטכני
 המציע

רשמות להת אםהתהניקוד יינתן ב 10
הצוות המקצועי ממערך התמיכה 

למעונות היום והשירות הטכני 
 אצל המציע, לרבות בשים לב

 נותזמיול קריאות ניהלמערך 
 .םדאהכח  ומקצועיות

 

התרשמות   .6
מדוחו"ת 

הפיקוח של 
מעונות  גףא

ום ביחס הי
למעונות היום 

מפעיל ם תוא
 המציע

הניקוד יינתן בהתאם להתרשמות  30
דוחו"ת הפיקוח עי מצומקהצוות ה

הצוות המקצועי, שיתקבלו לידי 
לרבות בשים לב לממצאי ביקורת 

 .םייואופן הטיפול  בליקו

 

 3ועד נקודה עבור כל המלצה  3 המלצות  .7
 לצותהמ

 

ות לפי התרשמ תןניקוד יינה 7 ראיון  .8
הצוות המקצועי במסגרת ריאיון 

ביחס לפרטי שייערך למציע 
 זכהויה ידומו במישי הצעתו ואופן

רים כפי שיידרש במכרז ומתן הסב
ע"י הצוות המקצועי.  הצוות 
המקצועי יהא רשאי לערוך ביקור 

/ות יום המופעל/ים ע"י במעון
ת א גםוד זה המציע ולכלול בניק

 הנ"ל.ם ימהביקור/התרשמותו 

 

  התרשמות בסיור 10 סיור  .9

 

חתימת המציע באמצעות מורשה/י החתימה מטעמו 

___________________________ 
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 ערבות בנקאית להגשת הצעה -  2מסמך א/
 

 לכבוד 
 מועצה אזורית דרום השרון

  
 

 __בות בנקאית אוטונומית מספר ____________רעהנדון: 
 

רבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך קשים"( אנו ע"המבלן: לה) _____________בקשת  פיעל 
 להפעלת מעונות יום לגיל הרך. 2/2021מכרז  בקשר עם אתוז( ₪ _____ )במילים₪ _______ של 

 
 תבכב הראשונה מדרישתכם ימים 14 תוך ל"הנ לסך עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו

 באופן או כלשהו בתהליך דרישתכם את לנמק או לבסס יהכלש בהוח עליכם להטיל ימבל, אלינו שתגיע
 לטעון ומבלי אחרת דרך בכל או יתמשפט בתביעה המבקשים תאמ הילתח הסכום את לדרוש או, כלשהו

 .כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למבקשים לעמוד שיכולה כלשהי הגנה טענת כלפיכם
 

 אחת שכל דרישות במספר או אחת עםפב ל"הנ הסכום של מולותש את מאתנו לדרוש איםשר תהיו אתם
 .ל"הנ כוללה הסך על יעלה לא םותיכשירד שסך בתנאי, בלבד ל"הנ מהסכום לחלק מתייחסת מהן

 
 .לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי הינה זו ערבות
 .26.07.2021 ליום עד קפהבתו תישאר זו ערבות

 
 חלף לא עוד כל הבנקאית ותרבהע תוקף כתרהא את תלע מעת לדרוש יתרשא תהיה המועצה כי בהרומ

 .הערבות של תוקפה
 

 .ומבוטלת להטב זו ותנערבו זה מועד לאחר
 

 .שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות
 
 
 

 ________________בנק _         תאריך ____________________
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 הצהרת המציעהצעת ו -  3א/מסמך 
 עותק ראשון

 דלכבו
 וןדרום השר תהמועצה האזורי

 
 :X-הצעתנו למכרז הינה ביחס לאפשרות המסומנת על ידנו ב .1

 ירחיב(.צחק והמעון במעונות היום )המעון בצור י שניהפעלת  ☐

 המעון בצור יצחק בלבד.הפעלת  ☐

 בלבד. בירחיבהמעון הפעלת  ☐

ה, הצעות, על כל נספחים המפורטים בהזמנה להגשת , מסכימים ומחויבים לתנאיהח"מאנו  .2

לקיום ור "אישח ספערכו בהם מעת לעת בכתב, ולרבות, ניישינויים שעדכונים ו/או  רבותל

ת את וולה"מסמכי המכרז"( והעתידים כולם יחד  -קראים ביחד ביטוחים" המצורף לחוזה )הנ

ים נה החתומה על כל המסמכ, ואנו כוללים את ההזמא המכרזדות נשוויצוע העבבלהחוזה 

  תנו זו.הצע יתנאהנזכרים בה, כחלק מ

י סיירנו וראינו את , כמכרזה כימצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמהננו  .3

ת ושהביטוח הנדרת שוה ואת תנאי הגישה אליהם, כי קראנו ובדקנו את דרימקומות העבוד

האחרים המשפיעים  זה, וכן כי כל הגורמיםטוחים שצורף כנספח לחוקיום ביאישור לבכאמור 

 אנוכן  ו.תנדועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעבודה וביצועה ית העולויעל ע

של ה יעו דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידמצהירים כי לא נציג כל תביעות א

 על טענות אלו. זה מראשותרים בוז ואנו מרכמסמכי המ

כרז באופן העבודה נשוא המצוע ילב בזה כי ברשותנו הידע, הניסיון והיכולתהירים אנו מצ .4

העבודה  הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע כל ותנורשב מקצועי וברמה גבוהה, וכן כי נמצאים

 הנדרש. םללוח הזמני אםהתנשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז וב

ענות ותביעות מכל מין וסוג שהם, נה לנו כל טכי לא תהיי ,ים בזאתים ומצהירו מסכימנא .5

או ו, תעכבי ותעמכם, אם הוצאתו לפועל של המכרז וביצוע העבוד/או כנגד מי מטכם ודכנג

 יבוטלו, כולן או חלקן.

 וכה.זכאותנו  עומתחייבת לקבה ינכי ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי המועצה אהירים אנו מצ .6

 וצמנהננו מקבלים על עהמפורטות בכל מסמכי המכרז ומתחייבים לבצע את העבודות  נוהנ .7

 אמורות להנחת דעתכם הגמורה ולשביעות רצונכם.ע את העבודות הלבצ

מור בהצעתנו זו כדי לחייב אתכם ו/או כדי ובא לידיעתנו שאין באם בזאת כי הירימצה נוהנ .8

 .הצעתנו לכלשהי ש ךרעל ידכם בד וליבות קלהו

יבת אותנו ומחי וקףתיקון ועומדת בת אינה ניתנת לביטול, שנוי אוהצעתנו זו היא בלתי חוזרת,  .9

 הנקוב בהזמנה להציע הצעות. יום עד ל

 ללא יוצא מהכלל.  זשוא המכרעבודות נהות הכרוכות בביצוע עלויכל הת את ללזו כוהצעתנו  .10

מפורט בהזמנה נשלם למועצה, כש תקורותתפות בשתההבחשבון את  אהביכמו כן, הצעתנו זו מ .11

 רז ובהסכם. הציע הצעות למכל



4 
 ___________________         ____ והסכמתי הבנתי ,קראתי
4/1.1/6 

04.04.2021 

 

הכולל את טבלת הקריטריונים  1מסמך א/הבנו את ראנו וות, כי קספק תהסרעוד הננו לאשר, ל .12

 . בטבלה 3 - 1המציע" ביחס לסעיפים ות ואת אופן מילוי עמודת "הצהרת הצעקת הדילב

 י:חייבים כמתו הננו מצהירים .13

(: בן זוג, הורה, הורי הורה, המיותרמחק את לי )המועצה יש / אין  רי מליאתבין חב א()

 של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני זוגם ואף לא זוגם-וג ובניז-בן יצאצא"צאצא, 

 "קרוב"(. –תף )"להלן שו ן אווכס

 (מחק את המיותר) ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/איןשבשליטתי  בתאגיד )ב(

או אחות, וכן סוכן או  ן או בת, אתגו, הורה, בועצה, לרבות בן זוה: חבר מלאחד מאל

ון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן אחוזים בה 10ה על להעו שותף חלק

 או עובד אחראי.  נהלד כמגיתאב

 .( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצהמחק את המיותר)יש/אין לי  )ג(

 אם יש לי קרבה ה תהיה רשאית לפסול את הצעתיהמועצם של רזיועדת המכ יידוע לי כ

 נה.הצהרה לא נכוסרתי מאם  משפחתית כאמור לעיל, או

התנאים המפורטים בה, על כל יו , יהלהקבמיד עם קבלת הודעתכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונת .14

 ספחיה, הסכם המחייב אותנו.נ

קבע על ידכם לשם כך, ישי במועדדכם, למשר חייבים לבואמתו אם הצעתנו תתקבל, הננ .15

ים כל המסמכים הנוספ ו/או שור המבטחיםיהנדרשת, את א תכם את הערבולהפקיד בידי

כן לחתום על החוזה ועל כל מו , וככםשתהטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז וכן על פי דרי

 ם.דכדרש לעשות כן על ייתק נוסף של מסמכי המכרז, אם נעו

כמבואר בתנאי המכרז,  ,פוף לכניסת החוזה לתוקףקבל, ובכצעתנו תתכי אם ה םיאנו מתחייב .16

 הודעה שתינתן על ידכם.בכם יך שיקבע על ידתארבדות צוע העבוינתחיל בב

מנים קצר ביותר העבודה עשויה להינתן בלוח ז חלתל התע עההננו מודעים לכך כי הוד

 .םאצועה בהתיבבל חיומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להת

ית ערוכה פת בזאת ערבות בנקארטיה ונספחיה, מצורצעתנו, על כל פה לקיום כבטחון .17

 .תה להגשת הצעובהזמנ נדרשלפקודתכם כ

או אם נחזור בנו בדרך  נו כאמורותייבויחיהתהננו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מ

ת סכום הערבות לחלט א יותיכם,וביתר זכ עום, מבלי לפגאיזככלשהי מהצעתנו, אתם תהיו 

של הפרת ת שנגרמו לכם בוצאוהוה ש על הנזקים, הטרחההבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מרא

 התחייבויותינו ו/או בשל הפרת הסכם ו/או במהלך ניהול המכרז.

ת ולמנוע לולגאחרים, ואנו מתחייבים לא  שר או תיאום עם מציעיםללא כל קוגשת מ נועתהצ .18

 ד קבלת הודעת המזמין על הזוכה במכרז.לאחרים עד למוע וי הצעתנלוי פרטיג את

ת במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אנו בועוסמכויות הקת והומטרהצעתנו הינה בגדר ה .19

על פי כל דין או חוזה לחתימתנו על  כל מניעהין , ואידאגרשאים לחתום על הצעה זו בשם הת

 הצעה זו.

 
 ד רב,בובכ  

 
      ______________ :םהיו

 המציע                                                                                              



5 
 ___________________         ____ והסכמתי הבנתי ,קראתי
4/1.1/6 

04.04.2021 

 

 מת התאגיד(תחתימת מורשי חתימה וחו -אם תאגיד )                                                                      
       :מציעה שם

        :י החתימהשמות מורש

        

        :כתובת

       :מס' טלפון

       :ספק מס'

        :המותמספר ע

 
 

    ד  גיתאיש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את  * הערה:
 המציע בחתימתם.    

 )ג(.  –א( ) "קבס 9* יש למחוק את המיותר בסעיף 
 מנות לעיל.מציע בעמודות המסות פרטי היש למלא א*

שולי כל עמוד של ההצהרה , עליו לחתום בלעיל מנתלחתום בעמודה המסו *מבלי לגרוע מחובת המציע
 בעמודה המסומנת לכך. 
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 הצהרת המציע -  3מסמך א/

 ישנ תקעו

 דלכבו
 וןדרום השר תהמועצה האזורי

 
 :X-הצעתנו למכרז הינה ביחס לאפשרות המסומנת על ידנו ב .1

 ירחיב(.צחק והמעון במעונות היום )המעון בצור י שניהפעלת  ☐

 המעון בצור יצחק בלבד.הפעלת  ☐

 בלבד. בירחיבהמעון הפעלת  ☐

ה, הצעות, על כל נספחיגשת להה ם המפורטים בהזמנ, מסכימים ומחויבים לתנאיהח"מאנו  .2

לקיום ערכו בהם מעת לעת בכתב, ולרבות, נספח "אישור יישינויים שעדכונים ו/או  רבותל

ת את וולה"מסמכי המכרז"( והעתידים כולם יחד  -קראים ביחד ביטוחים" המצורף לחוזה )הנ

ים כסמהמנה החתומה על כל , ואנו כוללים את ההזמא המכרזדות נשוויצוע העבבלהחוזה 

  תנו זו.הצע יתנאהנזכרים בה, כחלק מ

י סיירנו וראינו את מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז, כהננו  .3

ת ושהביטוח הנדרת שוה ואת תנאי הגישה אליהם, כי קראנו ובדקנו את דרימקומות העבוד

האחרים המשפיעים  םמיורזה, וכן כי כל הגטוחים שצורף כנספח לחוקיום ביאישור לבכאמור 

 דועים ומוכרים לנו, ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. כן אנובודה וביצועה ית העולויעל ע

של ה יעו דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידמצהירים כי לא נציג כל תביעות א

 על טענות אלו. זה מראשותרים בוז ואנו מרכמסמכי המ

כרז באופן העבודה נשוא המצוע ילב הניסיון והיכולת ע,היד נוותבזה כי ברשהירים אנו מצ .4

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

 הנדרש. םללוח הזמני אםהתנשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז וב

ות מכל מין וסוג שהם, עביותענות נה לנו כל טכי לא תהיי ,ים בזאתים ומצהירו מסכימנא .5

או עמכם, אם הוצאתו לפועל של המכרז וביצוע העבודות יתעכבו, /או כנגד מי מטכם ודכנג

 יבוטלו, כולן או חלקן.

 וכה.זכאותנו  עומתחייבת לקבה ינכי ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי המועצה אהירים אנו מצ .6

 וצמנהננו מקבלים על עו מכרזה כיהמפורטות בכל מסממתחייבים לבצע את העבודות  נוהנ .7

 אמורות להנחת דעתכם הגמורה ולשביעות רצונכם.ע את העבודות הלבצ

מור בהצעתנו זו כדי לחייב אתכם ו/או כדי ובא לידיעתנו שאין באם בזאת כי ההננו מצהירי .8

 .הצעתנו לכלשהי ש ךרעל ידכם בד וליבות קלהו

יבת אותנו ומחי וקףתיקון ועומדת בת אונוי ש ל,אינה ניתנת לביטוהצעתנו זו היא בלתי חוזרת,  .9

 הנקוב בהזמנה להציע הצעות. יום עד ל

 ללא יוצא מהכלל.  זשוא המכרעבודות נהות הכרוכות בביצוע עלויכל הזו כוללת את הצעתנו  .10

מפורט בהזמנה נשלם למועצה, כש תקורותתפות בשתההבחשבון את  אהביכמו כן, הצעתנו זו מ .11

 ם. סכבהו רזהציע הצעות למכל
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הכולל את טבלת הקריטריונים  1מסמך א/הבנו את ראנו וות, כי קספק תהסרעוד הננו לאשר, ל .12

 . בטבלה 3 - 1המציע" ביחס לסעיפים ות ואת אופן מילוי עמודת "הצהרת לבדיקת ההצע

 י:חייבים כמתו הננו מצהירים .13

י הורה, ורה, הורה (: בן זוג,המיותרמחק את לי )המועצה יש / אין  רי מליאתבין חב א()

של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני זוגם ואף לא  זוגם-וג ובניז-בן יצאצא"צאצא, 

 "קרוב"(. –תף )"להלן סוכן או שו

 (מחק את המיותר) ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/איןשבשליטתי  בתאגיד )ב(

וכן סוכן או  ת,חואו א ן או בת, אתגו, הורה, בועצה, לרבות בן זוה: חבר מלאחד מאל

ון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן אחוזים בה 10ה על להעו שותף חלק

 או עובד אחראי.  בתאגיד כמנהל

 .( קרוב כהגדרתו לעיל העובד במועצהמחק את המיותר)יש/אין לי  )ג(

 אם יש לי קרבה ה תהיה רשאית לפסול את הצעתיהמועצם של רזיועדת המכ יידוע לי כ

 נה.הצהרה לא נכוסרתי מאם  כאמור לעיל, אוית תחפשמ

התנאים המפורטים בה, על כל מיד עם קבלת הודעתכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה, יהיו  .14

 ספחיה, הסכם המחייב אותנו.נ

קבע על ידכם לשם כך, ישי במועדדכם, למשר חייבים לבואמתו אם הצעתנו תתקבל, הננ .15

ים כל המסמכים הנוספ ו/או שור המבטחיםיאת א ת,רשהנד תכם את הערבולהפקיד בידי

כן לחתום על החוזה ועל כל הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז וכן על פי דרישתכם, וכמו 

 ם.דכדרש לעשות כן על ייתק נוסף של מסמכי המכרז, אם נעו

, רזכמבואר בתנאי המכ ,פוף לכניסת החוזה לתוקףקבל, ובכצעתנו תתכי אם ה םיאנו מתחייב .16

 הודעה שתינתן על ידכם.בכם יך שיקבע על ידתארבדות צוע העבויל בבנתחי

מנים קצר ביותר העבודה עשויה להינתן בלוח ז הננו מודעים לכך כי הודעה על התחלת

 .םאצועה בהתיבבל חיומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להת

רוכה ע יתקאפת בזאת ערבות בנרטיה ונספחיה, מצורצעתנו, על כל פה לקיום כבטחון .17

 .תה להגשת הצעובהזמנ נדרשלפקודתכם כ

או אם נחזור בנו בדרך  נו כאמורהננו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותי

ת סכום הערבות לחלט א יותיכם,וביתר זכ עום, מבלי לפגאיזככלשהי מהצעתנו, אתם תהיו 

של הפרת ת שנגרמו לכם בוצאוההו חהש על הנזקים, הטרהבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מרא

 התחייבויותינו ו/או בשל הפרת הסכם ו/או במהלך ניהול המכרז.

ת ולמנוע לולגאחרים, ואנו מתחייבים לא  שר או תיאום עם מציעיםללא כל קהצעתנו מוגשת  .18

 ד קבלת הודעת המזמין על הזוכה במכרז.לאחרים עד למוע וי הצעתנלוי פרטיג את

ת במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אנו בועוסמכויות הקת והורמטה הצעתנו הינה בגדר .19

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

 הצעה זו.

 ד רב,בובכ  
 

      ______________ :םהיו
 

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

        :י החתימהשמות מורש

        

        :כתובת

       :מס' טלפון

       :ספק מס'

        :התמומספר ע

 
 

    יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את תאגיד   * הערה:
 המציע בחתימתם.    

 )ג(.  –א( ) "קבס 9* יש למחוק את המיותר בסעיף 
 מנות לעיל.מציע בעמודות המסות פרטי היש למלא א*

שולי כל עמוד של ההצהרה , עליו לחתום ביללע תמנלחתום בעמודה המסו *מבלי לגרוע מחובת המציע
 בעמודה המסומנת לכך. 
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 המציעסיון ני אורתי -  4מסמך א/
 

 10בהפעלת לפחות  יוןניסבאים לשם הוכחת שלים המציע את כל הפרטים הטופס בנוסח שלהלן יב

 ע"ט,, תשפ"שת) האחרונותשנות הלימודים  3 -שנים(, ב 3 - תות מעונות יום לגיל הרך )גיל לידהכי

מודים ישנות הלורך כל לא וטףבאופן ש לופעילדים ואשר  100-( שבהם מתחנכים לא פחות מתשע"ח

  .בהוראות למשתתפים  2.2 , כאמור בסעיף הנ"ל

 שעשויים ,"להנ ניסיון מעבר לתנאי הסףהמציע רשאי למלא בטבלה זו גם את הפרטים המעידים על 

 ההצעות. תיונים לבדיקטררילטבלת הק 2 -ו 1לו ניקוד בהתאם לסעיפים להקנות 

 יד ולא בכתב ומודפסת לן מוקלדתצרף את הטבלה שלההמציעים מתבקשים ל

ת/ ימהרשות המקושם  מס'

 מוסד החינוך/ המוסד/

הגוף אשר לו סופקו 

 ע"י המציע השירותים

 "(המוסד" –)להלן 

איש קשר 

 :במוסד

יד, , תפקמלא שם

לפון ט ס'מ

 לואימיי

 ועד בו סופקוה והמפהתקו

)יש למלא שנות  השירותים

רותים ודים בהן ניתנו השילימ

 לאורך מלוא שנת הלימודים(

 תומספר הכית

הילדים ומספר 

היום  תבמעונו

שהופעלו ע"י 

 המציע

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  
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 __________ך_יראת
 

 בתחום החינוך לגיל הרךביחס למספר עובדיו של המציע רו"ח  אישור - 5א/ מסמך
 ים( פלמסמך ההוראות למשתת 2.3 ף )סעי

 )המסמך יודפס על נייר לוגו של פירמת רואי החשבון(
 
 
 

 לכבוד
 מועצה אזורית דרום השרון

 ,רב שלום

 

 .לגיל הרך בתחום החינוך מציעהיו של למספר עובד חסבי שוריאהנדון: 

____________________ )שם המשתתף( )להלן:  חשבון המבקרים שללבקשתכם וכרואי ה

הריני , ם אלה בלבדרכיולצ _______ כרז פומבי מס'צעה להשתתפות במה, ולצרכי הגשת "(שתתףמה"

 אשר כדלקמן:ל

גיל י חנוך לין שירותתמבתחום ובדים _____ ע___ק __העסי תתףשהמ פתש"הלימודים בשנת  .1

 הרך.

ל חנוך לגי יהעסיק __________ עובדים בתחום מתן שירותי המשתתף טתשע"הלימודים בשנת  .2

 הרך.

י חנוך לגיל ימתן שירותהעסיק __________ עובדים בתחום  המשתתף ע"חשתהלימודים בשנת  .3

 רך.ה

 

 בכבוד רב,

 ה חשבוןארו, ___________



11 
 ___________________         ____ והסכמתי הבנתי ,קראתי
4/1.1/6 

04.04.2021 

 

הצוות  יע להדרכה והכשרתערך קיים אצל המצמ ורט שלתיאור מפ - 6/א מסמך
 ועיהמקצ

 
 

המציע להדרכה והכשרת המציע יצרף לאחר עמוד זה תיאור מפורט של מערך קיים אצל 

אות רהוב 3.5 יע )בהתאם לסעיף וות המקצועי של מעונות היום המופעלים אצל המצצה

 .תפים(משתל
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 בנושא תחזוקהמערך קיים  ורט שלפאור מית - 7מסמך א/

 
 

ת תחזוקה, שירותיאור מפורט של מערך קיים אצל המציע אחר עמוד זה המציע יצרף ל

ראות הוב 3.6 תאם לסעיף )בההמופעלים ע"י המציע היום  תית למעונוותמיכה טכנ

 למשתתפים(.
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 פיקוח דוחות ורט של אור מפית - 8א/ ךמסמ

 
 

פ, תשע"ט, חרונים מהשנים: תש"דוחו"ת הפיקוח הא 5עמוד זה  המציע יצרף לאחר

ום ו הרווחה למעונות היאעם משרדי הכלכלה ו/מט דרם הקלנדרי, שניתנותשע"ח, לפי ס

 ים(.למשתתפ בהוראות3.6  3.7 לסעיף  תאם)בה
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 לת מידעמכה לפנייה לקבהס בכת – 9מסמך א/
 

 לכבוד
 שרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםוהתעשייה / ממשרד הכלכלה 

 
 

 מידע תכה לפנייה לקבלכתב הסמהנדון: 

 

מנהלת מרכב מסמיכים בזאת את הצוות המקצועי של מועצה אזורית דרום השרון, המואנו הח"מ, 

 במועצה יסודי באגף חינוך יל הרך במחלקת קדםגתחום האחראית  ו/או במועצה דם יסודיקת לקמח

פיקוח התנו לגבי דוחו"ת הצהר אימותלשם  , לפי שיקול דעתם,, לפנות אליכםןמי שימונה על יד אוו/

 יםרטקבלת פ/או עריכת בירורים וו/או לשם מופעלים ו/או שהופעלו על ידינו שניתנו למעונות היום ה

 הנ"ל.קוח יפהחו"ת ים ביחס לדו/או משלימנוספים ו

 

הדוחו"ת  10דוחו"ת פיקוח נוספים על שאי ומוסמך לבקש העתקי הצוות המקצועי אף יהא ר, כי מובהר

שפורטו  שנות הלימודים האחרונות 4 -ובר בדוחו"ת פיקוח שניתנו בדרונים שצורפו ובלבד שמהאח

 לעיל.  

 

 

 בכבוד רב,  
 
 

      
 

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

 
 

       :שם המציע

 

        :שמות מורשי החתימה

        

 

 
 

 ציע". בעמודת "חתימת המחתימה החתום /ים מורשה / י המציע ושמות ת שם האברור  *יש למלא בכתב
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 תוכנית עבודה חינוכית – 10מסמך א/
 

 כמפורט להלן: חינוכית עבודה תניכת המציע לצרף להצעתו לע .1

 פירוט גישה חינוכית ורציונל חינוכי  .א

 תכנון סדר יום. .ב

 עית. ושבה תכנית עבוד .ג

 ת עבודה חודשית.ניתכ .ד

 תית. דה שנות עבניתכ .ה

תאפשר ע"י הדבר ינות, ככל שהפעלת קייטמובהר, כי  .ה ימי חופשהעבודתכנית  .ו

   ה ומילוי כל הנחיותיה.  לם של הממונה, תיאום מוהמשרד, תחייב אישור מוקד

 תהליך זיהוי ואיתור ילדים עם צרכים מיוחדים/קשיים .ז

 ים לאורך השנהשרת צוותכוהי תכנית הדרכה, ליוו .ח

 וךעבודת צוותי החינ ליקוח ענוהל פ .ט

 :הבאים הפרקים את מפורט הכולל עבודה נוהלי תיק להציג ל המציעע .2

 רישום  .א

המעונות; פירוט הרכב שכר  לי עלהכוללת: מידע כל . חוברת רישום1א.
הרישום; דמי הרישום; ביטוח; נהלים בגין כניסה/עזיבה הלימוד; גילאי 

בת סל ום; הרחלעי התשמושכת של הילד/ה; אמצה/מחלה מנש צעבאמ
מוכרות  השירותים המחייב במסגרותעל פי "נוהל חריגה מסל  ותיםהשיר

 כלכלה(לפעוטות, שנה"ל תשע"ב, משרד ה

תיחת שנת החינוך: שעות פעילות; פ על פעילות מרכזי . מידע כללי2א.
ינוכי; למרכז הח לדי הלימודים וחופשות; שיבוץ הילדים בכיתות; הולכת

ים לאורך שנת הלימודים; להוריום; העברת מידע  םנהלי פתיחת יום וסיו
ילדים הסובלים מאלרגיה למזון וילדים  נהלי בריאות )כולל קליטת

 /מחלה כרונית( תמבעיה בריאותי הסובלים

רישום פנימי(; טופס אישור הבאה ואיסוף ילד . טופס בקשה לרישום )3א.
הסדר  ס"ח; טופס הצהרת בריאות; טופנה"ל תשעשל כימהמרכז החינו
 כללי.תשלום הסבר 

 .קצועיתנהלי שמירה על אתיקה מ .ב

  . לדיםהתנהלות לאחר דיווח / חשד להתנהגות בלתי הולמת כלפי י .ג

הגדרת תפקיד  על ידי דיאטנית קלינית; ריט מפורט ומאושרנהלי הזנה: תפ .ד
רכת צוות מזון, הדלה גיהדיאטנית )כולל טיפול בילדים הסובלים מאלר

טבח; היגיינה במועוד(; שמירה על  אוכל נוזלי למוצק ןהתינוקות למעבר בי
 וכו'.  הגשת האוכלאופן 

 .לל הכשרה בתחוםודים בגיל הרך כה עם ילנהלי בטיחות לצוותי החינוך בעבוד .ה
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שעת חירום; התנהלות בעת אירוע חריג; כניסת קבלני הערכות ל -נוהל ביטחון  .ו
ים(; ים )כמו מפעילי חוגהיום; כניסת מפעילים חיצונית לאורך וודעבביצוע 

 . יוםה; לחצן מצוקה; נוהל פתיחה וסגירת ללא שמיר פעלת מעוןנוהל סריקה; ה

 . ון(ע)במידה ויש במ במצלמותנוהל שימוש  .ז

 . ןטות בסיכוומעקב אחר פעו נוהל קבלה .ח

 . ועוד( יןושהתייחסות למשפחה בעת משבר )הורים בתהליכי פרידה/גיר .ט

 .נהלי תשלומים .י

 . (16:00-17:00כה )נוהל שעת האר .יא

 החגים/שביתה. נהלים לפעילות בזמן חופשות  .יב

 נוהל דיווח ותקשורת עם הממונה מטעם המועצה. .יג

  . ובד(ת עובד, החלפת עועובדים )היעדר עסקתל הנוה .יד

 

 

 ___________________ ת המציע:חתימ
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 תעודת מלכ"ר העתק - 11מסמך א/

 
 

בהוראות 3.6  3.12  לסעיף )בהתאםודת מלכ"ר תעהעתק וד זה ף לאחר עמיצר עיצהמ

 למשתתפים(.
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 או רואה חשבוןקיד מורשה תקף מפ אישור - 12א/ך מסמ

 
 

 עץיואו רואה חשבון או אישור תקף מפקיד מורשה העתק זה עמוד  המציע יצרף לאחר

גופים  חובת דיווח לפי חוק עסקאות ית ורשומות ועל מילומס בדבר ניהול ספרי חשבונו

 תתפים(.משאות לבהור 3.13 )בהתאם לסעיף  1976 -ל"ו ציבוריים תש
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 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו הרה לפי חוק עסקאותהצ - 13א/נספח 
         

 וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי חרלא__,ת.ז. ______________ _____"מ _______הח אני
 :כדלקמן בזאת/ה מצהיר, כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים/ה ויצפ אהיה

 
 ______ _________________ב___________ _____כ משמש ניהנ

 המשתתף שם                          תפקיד                                         
 

 המשתתף. צהיר זה מטעםלתת ת מוסמך הנני
 :להלן האמורים מבין לבנטיהר הסעיף את לסמן יש

 ***;עבירות משתי ביותר** ורשעוה לא יואל* זיקה בעל או המשתתף  
 האחרון ועדמב אך***, עבירות משתי ביותר** הורשעו אליו* זיקה בעל או תתףהמש  

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה כרזמל צעותהה להגשת
 ;1976-"ולתש, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב)א( 2 בסעיף כהגדרתו –" זיקה"בעל  *

 ;31.10.02 יום לאחר שנעברה עבירהב לוטח דין בפסק הורשע –הורשע" " **
 עובדים קחו פיל עבירה או 1987-"זמשהת, מינימום שכר חוק ילפ עבירה –"עבירה"  ***

ולעניין  1991-"אהתשנ(, הוגנים איםתנ והבטחת כדין שלא העסקהר )איסו זרים
אכיפה של דיני העבודה, ברת הלחוק להג 2עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

ית לאותו הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השליש, גם עבירה על 2011-ע"ב התש
 חוק.

 אמורים להלן:המבין את הסעיף הרלוונטי  ןסמל יש 
 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –' חלופה א      

 משתתף. על ה אינן חלות שוויון זכויות"("חוק )להלן : 
   מקייםלות על המשתתף והוא חת יולחוק שוויון זכו 9הוראות סעיף  –חלופה ב'      

 ן.  אות             
יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  -לעיל  4ה ב' בסעיף למשתתף שסימן את החלופ

 להלן: 
 דים.עוב 100-סיק פחות מתף מעהמשת -( 1חלופה )    
פנות למנכ"ל משרד לחייב בדים לפחות, והוא מתוע 100המשתתף מעסיק  - (2חלופה )    

לחוק  9רתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף עבודה הרווחה והשירותים החבה
 לת הנחיות בקשר ליישומן. שם קבל –צורך השווין זכויות, ובמידת 

הרווחה     תחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודהבמקרה שהמשתתף  ה       
מו התקשרות שלגביה ( לעיל, ונעשתה ע2) חלופהחברתיים לפי הוראות ם התיוהשירו

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל  –( 2ייב כאמור באותה חלופה )הוא  התח
 ליישומן.  זכויות, הוא גם פעלויון לחוק שו 9ובותיו לפי סעיף שום חחיות ליינה

זה למנכ"ל  רמתצהימתחייב להעביר העתק תף שתהמ -לעיל  4בסעיף למשתתף שסימן את חלופה ב' 
ימים ממועד התקשרותו  עם המועצה  30רתיים בתוך בודה והרווחה והשירותים החבמשרד הע

 ר(. ו)ככל שתהיה התקשרות כאמ
  וכן תצהירי אמת.תי ותזו חתימ ,שמי זהו כי יר/ה מצה יהננ

                                                                                                                                      ______________ 
 חתימת המצהיר            

 חתימה אימות
 בפני/ה ופיעה_________  ביום יכ אשרמ"ד )מ.ר. ________ (, עו ____,_________"מ הח אני
 וכי האמת את הירצלה/ה עליו כי/ה שהזהרתיו אחרל ז. _____________,.ת/גב' ____________,  מר
/ה תצהירו תוכן את בפני/ה אישר, כן/תעשה יעשה לא באם בחוק יםהקבוע לעונשים/ה צפוי/תהא איה

 .בפני עליו/ה ובחתמ לעיל
                                                                                                           ______________ 

  עו"ד                   
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דר הרשעה פלילית ואי קיום הליכים משפטיים או הליכי תצהיר בדבר הע - 14א/נספח 
 יליתלחקירה בגין עבירה פ

 

רתי כי עלי להצהיר האמת וכי ______, לאחר שהוזה_____מ ________________ת.ז.___י הח"אנ

 בזאת, כדלקמן: הצהיר/ק באם לא אעשה כן, מבחום /ה לעונשים הקבועיאהיה צפוי

ע ________________ )להלן: "המציע"(,  שהגיש הצעה למכרז משמש כ __________אצל המצי אני

)להלן:  _______________________ -ה האזורית דרום השרון, להמועצשפרסמה  _מס' _________

 רו.בותצהיר זה בשמו ובע"המכרז"(, ומוסמך ליתן מטעמו 

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

ו, י מעובדימעל שם המציע,  ו/או על שם מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או כי אין  .2

 למעט עבירות תעבורה, וזולת אםבעבירות פליליות,  וורשעלא ההם כן שומים פליליים ורי

 ;1981 -התשמ״א ,השביםהמרשם הפלילי ותקנת וק ח ופת ההתיישנות לפיחלפה תק

א מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או י מצהיר, כי למיטב ידיעתי להננ .3

 ליות כאמור.ת פליין עבירוגהליכים משפטיים ב

 לגבי, ישראל ממשטרת אישור, העבודה ביצוע ילתלתח כתנאי, למועצה להמציא מתחייבהנני  .4

 עברייני של העסקה מניעתל החוק לפי, העבודה בביצוע ימטעמ שיועסק מי לכ יגבולכל עובד 

 .2001-א"תשס, מסוימים במוסדות מין

 

_______________ 

 חתימת המצהיר

 

 אישור

______, , ה"ה ________עו"ד _____________בפני ___ ביום ___________הופיער כי ריני לאשה

ונשים מת וכי יהא צפוי לעא/ה כי עליו/ה להצהיר את התיוהרנושא ת.ז.___________, ולאחר שהז

 ם עליו בפני. ה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר לעיל וחתיעש הקבועים בחוק, באם לא

_______________ 

 ותמת עו"דמה וחחתי
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 יםה מלקוחות קודמלצהמנוסח  – 51א/נספח 
 

 ורית דרום השרוןאז צהטופס המלצה עבור מכרז הפעלת מעונות יום לגיל הרך במוע
02/21 

 
 ,ג,נ,א

 גון: ה נבקשכם להתייחס לנושאים כבטופס המלצה ז

ערך ההדרכה ול ומכות הטיפמקצועיות הצוות כולל אי; עמידה בנהלי אגף מעונות יום ונהלי הרשות

 ; טיפול באירועים חריגים ; ועוד שיתוף פעולה עם הרשות;  טבח וכללי הזנהעמידה בנהלי מ ;השוטף

 ראש.ה מודת

 
 

 :לכבוד
 דרום השרון תימועצה אזור

 
  רשותשם ה

מספר שנות הפעלת 
 ונות ברשותהמע

 

פרטים ליצירת קשר 
 דוא"ל()טלפון, 

 

 

 מלל חופשי:

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________   ____________________  ______________  

 חתימה               לא השאלון         משם מ          תאריך 
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  16מסמך א/ –ך הר לגיל יום מעונות עלתלהפ הסכם

 2021 שנת______  בחודש_______  בנווה ירק ביום ונחתם ךשנער

 

 ורית דרום השרוןמועצה אז בין:
  500קרית המועצה ת.ד. : נהמעש

  4994500 , מיקודנווה ירק
  03-9000501: 'פקס 03 - 9000500: 'טל

 
 ( "ועצההמ" - )להלן

 אחד מצד
 

 ______._____________פ.ח./ז.ת ________________________ לבין: 
 _________________ שמענו:

 _____דוא"ל: __________, ___________ פקס': __________ טל':
 :מטעמו החתימה מורשה/י י"ע
 .:_____________ז.ת__ __:_______________שם .1
 .:_____________ז.ת_ __________________:שם .2
 

 ( "המפעיל" - ן)להל
 שני מצד

 

 ;הרך לגיל יום ותמעונ להפעלת 2/2021פומבי מספר  מכרז הפרסמ והמועצה  : הואיל

 המפעיל של הצעתו קבלת על המליצה__________,  מיום הבהחלטת, המכרזים תוועד  : והואיל

 ;ההמלצה את האישר המועצה וראש , מעון בישוב _______ת העללהפ

 וגיסטיהציוד, המערך הארגוני והלהמקצועי,  האדם כוח, וןהניסי, הידע בידו יכ מצהיר והמפעיל: ליוהוא

 להוראות ובהתאם ספחיו,נ על ם,ההסכ פי על המעון/נות הדרושים להפעלת צעיםהאמ לוכ

 ;הדין

 יםאהתנ לאשורם לו וברורים דועיםי ונספחיו וכי ההסכם מסמכי תא אקר כי מצהיר והמפעיל: ילוהוא

 בהם המפורטים והתנאים ותהדריש פי על עםולבצ ימםלקי ביכולתו יש וכי, והדרישות שבהם

 ;ושנקבע םובמועדי

סמלי  לקבלתם כך לפעול שלו טעמהומ המועצה בורע ן/נותהמעו את והמפעיל מתחייב להפעיל: והואיל

 .ושמ על מעון

 :כדלהלן םהצדדי בין והותנה הוסכם, יכךלפ

 הגדרות ופרשנות: .1

 :כדלהלן תהמשמעויו הבאים יםלמונח יוקנו זה סכםהב
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יום  מעונות להפעלת המפעיל עתהצ רהנבח סגרתוובמ מכוחו 2/2021 'מס ומביפ מכרז המכרז

 .הרך לגיל

 .ספחיונ כל על זה כםהס ההסכם

עיל לבצע בהתאם ות, וכל חלק של אלו, שעל המפבויייהעבודות, הפעולות וההתחכל  העבודה

רשת ובין אם א מפוהעבודה, בין אם היעם ביצוע על נספחיהם, בקשר  ,למכרז ולהסכם

ונה וכן עבודות ארעיות הנדרשות לביצוע י הממיד וטל עללא, לרבות כל עבודה שת

 קשר לביצועו.סכם או בהה

ו/או  המעון/נות

 ום העבודהמק

בין  לרבות ציוד ומטלטלין,, יתות(כ 3)והמעון בירחיב  ( כיתות4)ק צחהמעון בצור י

 בין שלאו.של קבע ו שמחוברים חיבור

יין חוזה זה ע"י המועצה ל לענפעייות המימונה בכתב כמפקח על ביצוע התחייבומי ש הממונה

די באגף החינוך נהלת מחלקת קדם יסומ  -ת למפעיל בכתב אחרוכל עוד לא הודע 

 במועצה.

תי ו/או כל משרד ממשל תוחה האחראי על פעילות המעונואגף מעונות יום במשרד הרו רדהמש

לתי ממשמשרד  לת המעונות ו/או מתן הנחות ו/או כלן הפעדיו סמכויות לענייאשר בי

 א מהכללחר אשר ימונה לעניין נושאים אלו, ללא יוצא

 ות היום.  עונלמבין המפעיל לבין האגף  תב התחייבות שייחתםכ הסכם המשרד

הפיקוח על  חוקלהתאם או אישור ראשוני, ב להפעלת מעונות יום לפעוטות, רישיון סמל מעון

 2018-התשע"טלפעוטות, יום  מעונות

חות מזוינים ות עם כונויים להלן בלבד: מלחמה, פלישת אויב, קרבים הממקרשימת הר כוח עליון

 סיכול מוחלט של כל אפשרות שלל לועון טבע ובלבד שהביאו בפל מדינת אויב או אסש

 ם, שביתות והשבתותוס מילואיהסכם. מובהר, כי גיההמפעיל לביצוע העבודות לפי 

סרת ספקות, אין באמור בכדי לו לה, ומודגש נחשבים ככוח עליון לצורך הסכם זה. אינם

שעת חירום לפי הנחיות  דיו לפעול לפי נוהלמציע ו/או עובמחובת ה לגרוע כהוא זה

 שרדהמ

פק, אי סתירה, ס לא יפורש במקרה של ,ספחיו הקיימים ו/או העתידייםהסכם זה, על נ פירוש המסמך

פן המחמיר יותר ובאו מנועולה ממעות, כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה הדו משוודאות או 

 עם המפעיל.

 מבוא .2

מכי ומס םת ונהלי אגף למעונות יום זה, כתב ההתחייבוהנספחים להסכ ,הסכם זההמבוא ל .2.1

מך וכל מסה, המפעיל, כתב ההצע תוהתחייבויאור העבודה, י, את תהמכרז הכוללים, בין היתר

 ו. ימניחד ה ותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראםלק מהמהווים ח - אחר
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כדי להוסיף על  סכם זה יש בהםו/או בה האמור בהצעת המפעיל כי, בזאת ומובהר וסכםמ .2.2

יש בה כדי להוסיף על  ל כן בכל מקרה של סתירה, אשרוע רדישות האמורות בהסכם המשהדר

ר, מובהר ומודגש כי מהאמום זה. מבלי לגרוע אמור בהסכהסכם המשרד, יגבר הבהאמור 

 .פחיתו כהוא זה מהאמור בהסכם המשרד/או יו וא יבטלתנאי הסכם זה ל

ת ותמח שי החתימה במועצה בצרוףלא נחתם על ידי מורבתוקף כל עוד לא יהא  ההסכם .2.3

 על ההסכם ע"י מורשי העבודות עובר לחתימת המועצה המועצה. החל המפעיל בביצוע

 כספו על קרן הצבי.  שם אתטעמה, ייחשב כמי שהחתימה מ

 הצהרות המפעיל .3

 : כיצהיר ל מהמפעי

ק וניסיון ת מקצועית, בעל וותפיננסית, יכול, יכולת הוא בעל ידע, כישורים, הכשרה מתאימה .3.1

 כרז.מהסוג נשוא החוזה וכנדרש במ דותבוקודם בבצוע ע

חומרים יוד ות ביצוע העבודה, ציטב במלאכסיון, הבקיא היעל נבברשותו כוח אדם מיומן,  .3.2

 בודה.הע צועילבתקינים במצב מעולה ואמצעים 

ומדויק של כל לבצוע מושלם  פ"י הדיןאישורים הדרושים ע/או שיונות וירהבידיו  .3.3

 ה ובנספחיו.חוזב בויותיו, כמפורט במכרז,התחיי

בעבירת מין, ו לא הורשע ובדיועלו ו/או מי משהליו ו/או מי ממורשי החתימה הוא ו/או מי ממנ .3.4

שנת מאסר בפועל או יותר, ליה לן עונידו בחוק שלהלן, אותה ביצע בהיותו בגירדרתה כהג

י חוק למניעת העסקה של ן מניעה להעסקתו לפת ישראל כי איור ממשטרוהזכאי לקבל איש

ו/או מי ממורשי  וו/או מי ממנהליוהוא  2001-"אני מין במוסדות מסוימים, תשסרייעב

ת פלילירה ו בעביבעבירה פלילית שיש עימה קלון א שעוא הורובדיו לעו/או מי מתימה שלו הח

 האחרון להגשת הצעותשקדמו למועד  שר השניםהכרוכה באלימות או בעבירת מרמה וזאת בע

נויים לעיל חקירה פלילית או , לא מתנהלים נגד מי מבין המעתודילמכרז וכן, כי למיטב י

 ילית כאמור. עבירה פל ליכים משפטיים בגיןה

ביצוע העבודה, אישור חילת לת כתנאי להמציא למועצה, שת, כי המפעיל יידרר בזאמובה .3.4.1

. מטעמו בביצוע העבודהלגבי כל מי שיועסק לגבי עובדיו ולגביו ו ממשטרת ישראל כאמור,

פי החוק למניעת לדותיו לגבי היעדר עבר פלילי יידרש להמציא תצהיר של עוב ,כן מוכ

 .2001-ים, תשס"אמסוימייני מין במוסדות קה של עברהעס

בטרם עניין סעיף זה,  את המציע הזוכה ועובדיו אש, למר ה יאשרבנוסף, קב"ט המועצ .3.4.2

 היום. סתם למעון/נותכני

מינימום ובעניין  , בעניין שכר1976-ריים תשל"ויבוצ וראות חוק עסקאות גופיםהוא עומד בה .3.5

 ם זרים.יהעסקת עובד

רה או מט ופועל למטרות חינוך, תרבות, קהילה,חים, מטרה של עשיית רווועל שלא לגוף הפ הוא .3.6

 .דיןקסי חשבונות כופנ פריםס ומנהל הדין הוראות פי על בישראל הרשום דומה,

מניעה חוקית,  זה ולחוב על פיו, כי אין כל וזהבחיכולת המשפטיים להתקשר בידו הכושר וה .3.7

ותיו על פיו, ייבויילוי וקיום כל התחוזה זה ומהמונעת התקשרותו בח חוזית או אחרת

ישי ותיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צד שלייבויהתחביצוע ובחתימתו על החוזה וב

 ו.כלשה
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על נספחיו, וימלא את כל לן להש ההסכםדה בהתאם לתנאי את העבו מועצהבור ההוא יבצע ע .3.8

המלא של  הרצונלשביעות  רמה מקצועית גבוהה,ביבויותיו בנאמנות, במסירות והתחי

 .עצהמוה

 , לרבות התקנות שהותקנו על1970 -ל תש"ה בודחות בעהוא יקיים את כל הוראות פקודת הבטי .3.9

 .ין רלבנטי אחרפיה ו/או כל ד

 –שולב( תשל"ב ותו בחוק הגנת הדייר )נוסח משמעכמם נכס פנוי ו/הינ המעון /ות  ידוע לו כי .3.10

כדמי מפתח עבור  ורה אחרת היכולה להיחשבתמ א שילם דמי מפתח אול, כי הוא 1972

  .י כל דיןדייר מוגן עפ"בשום שלב ו ולא יהיה א אינזה וכי הוהזכויות המוענקות לו בחו

ו והתחייבויותיו ותיהרהצכמו גם ות הצהרותיו דלעיל, סתמך על נכונע לו כי רק בהידו .3.11

 .הסכם זהשר עמו בקלהת מה המועצה הסכי -המכרז  במסגרת הליך

 ות מוקדמות דיקב .4

סביבתו באופן  ו ואת, בדק אותצעתו, מאשר המפעיל כי ביקר במקום העבודההבהגישו את  .4.1

יש או עשויה להיות להם הגורמים אשר וכן את כל ת, המעון/ושל  ו/םיסודי, בדק את מיקומ

 חייבויותיו.הת עלהשפעה 

ת ברירה מחמת מום ענווהוא מוותר על כל ט המעון /נותהוא ראה ובחן את  המפעיל מצהיר כי .4.2

 ם.וטיב אליהם טענה אחרת בקשר  או כל

גורמים נ"ל ולכל יתר הג את כל המידע הדרוש בקשר לתנאים הוהשי שר כי למדהמפעיל מא .4.3

שב ככוללת את כל ההוצאות תיחה . מובהר, כי התמורועל התמורה ים על העבודההמשפיע

 ום העבודה וסביבתו.קדרשנה בגלל התנאים הנ"ל של משתי

 התמורה .5

בצו , כהגדרתה ההסכםנשוא ה יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמור פעיל מצהיר כי שוכנע עלהמ

ודעת המפקח על המחירים אשר נקבעים בהתאם לחוק הלימודים ובה התעריפים הרלוונטי לשנת

דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל  חה אתמני ,1996 -ושירותים, התשמ"ו י מצרכיםחירמ הפיקוח על

 . ההסכםיבויותיו לפי התחי

 יצוע העבודהאופן ב .6

, ויספק על מקצועיותה ובפעולה במסגרת ביצוע העבודה מטיב מעול המפעיל יבצע על חשבונו כל .6.1

 .ושיהיה דרוש למטרה זועי מקצהח האדם וו את כל כנבוחש

וצע על ידי המפעיל ברמה מקצועית ה, יבצוע העבודאך דרוש לבי הסכםינו מופיע בשא ברכל ד .6.2

 ה חלק בלתי נפרד ממנו.לה וכאילו הימלכתחי הסכםוהה כאילו נכלל בגב

 ורצונ ותלשביעולמסמכי המכרז,  פחיוולנס הסכםפעיל יבצע את העבודה בהתאם להמ .6.3

ן ובי הסכם, בין שהן מפורטות בתיואוכל הור , וימלא לצורך זה אחרנהממוהמוחלטת של ה

 שאינן.

כל אדם ממקום העבודה של חלפתו דבר הב מונהל ימלא אחר כל דרישה מטעם המהמפעי .6.4

או שאינו מוכשר הוא מתנהג שלא כשורה,  הממונהאם לדעת  ,ק על ידו בביצוע העבודההמועס

דרישה  לפיק שהורח םנות בביצוע תפקידיו. אדרשלאו שהוא נוהג מעשה  ו,למלא תפקיד

 בודה או בביצועה.ין במישרין ובין בעקיפין, במקום העקו, בעיל להעסילא יחזור המפ -כאמור 
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, ועם כל הגורמים הנוגעים ממונההום מלא ובשיתוף פעולה עם תבוצענה בתא כל העבודות .6.5

 .הממונהתאום מוקדם עם  ללאאין להתחיל בעבודה  .המונוהכל בהתאם להנחיות המ בדבר,

 ותעונהמהפעלת  .7

ונות לארגון המפעיל מעם לכתב ההתחייבות בהתא נותהמעון/המפעיל מתחייב להפעיל את  .7.1

הסכם זה והוא יעמוד בכל לגבי שנות הלימודים נשוא  למעונות יוםשל האגף בעלי סמל מעון 

ות המועצה וכן ילהנחיות האגף ולהנח אםבהת ו/או אשר תחולנה עליו הדרישות החלות

ם ות בכל שנה טרתחייבציא כתב הכן מתחייב המפעיל להמ, נטייםרלבה הדיניםלל בהתאם לכ

 .פתיחת שנת הלימודים

 לן: כלה , מתחייב המפעיל לפעול, בין היתר,לעיל 7.1  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .7.2

, מעונות, לרבות ע"פ חוק הפיקוח על וראות האגף והמועצההפ ונות ע"להפעיל את המע .7.2.1

ועפ"י התקנות  2018-, התשע"טעוטותות יום לפחוק הפיקוח על מעונו 1965-"התשכ

 ו מכוחו.שיותקנ

מכיו לממונה בכל עת , תוך מסירת העתק מכלל מסקפד לכל מעוןלנהל תיק מסודר ומו .7.2.2

 ."תיק מעון" הלן:ל ולפי דרישה.

 ס למעון/נות נשוא הסכם זה. ל "סמלי המעון" ביחעת בקפדנולשמור  .7.2.3

 במועצה ומפקחי המשרד.ינוך מחלקת הח רים שוטפים וביקורות של צוותיקוב לאפשר .7.2.4

 :, כמפורט להלןלת המעוןמעונות ולמנהלצוות ה מינימלי הדרכה שעות מספר  להעמיד .7.2.5

 ת.שעות הדרכה חודשיו 25ת ילדים, לכל הפחו 85-104הפעלת בור ע .7.2.5.1

 שיות.שעות הדרכה חוד 20כל הפחות ילדים, ל 50-84עלת פה עבור .7.2.5.2

 ה חודשיות.הדרכ שעות 12ת ילדים, לכל הפחו 20-49הפעלת ור עב .7.2.5.3

להמציאם ובמעון/נות  הבריאות הכוללים הפעלת מטבח לקבל אישורים מטעם משרד .7.2.6

 .לפי דרישת הממונה

ישור כיבוי אש א, ע"י הממונהועד שייקבע לכך ישה ובמלהמציא מדי שנה, ו/או לפי דר .7.2.7

 נה.בכל ש 15/7לא יאוחר מהתאריך ת, חורי בטיואישו נה על הבטיחות במועצהלממו

מך ע"י הממונה, כל דו"ח ו/או מסעצה, לפי דרישה ובמועד שייקבע לכך א למולהמצי .7.2.8

לשם  ו/או דרושים ד ו/או דרושים לפי כל דיןר הדרושים לשם דיווח למשרו/או אישו

הכלל, בהפקת האישורים, ללא יוצא מל העלויות הכרוכות כר , כאשסמל המעון חידוש

 על המפעיל בלבד. ולויח

 אשונה תקנית.זרה רון ערכת עלהחזיק במע .7.2.9

יקויי בטיחות מיידית כל ל ים במעון בכל זמן נתון ולתקןלשמור על בטיחות הילד .7.2.10

 קתהגורמים המוסמכים ו/או מחלין על ידי מי מו בין על ידי המפעיל ובבמידה ויתגל

 החינוך במועצה.

 ונות. ג בעצמו לרישום הילדים למעולדא .7.2.11

 עצה.משרד והמות תשלומי הורים ע"פ הנחיות הגבול .7.2.12
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ות שהמפעיל לילדים הכוללת תכניות לימודילספק סביבה חינוכית מיטיבה והולמת  .7.2.13

נית תכ – 5גדן פרק מכרז בהתאם להנחיות האותחייב להן במסגרת מסמכי הה

 נחים. קווים מ -ופעוטות  תקוטיפולית לתינו-חינוכית

אות לכל ההור ת תפריט ומזון לילדים ובהתאםהגשל מוסמכתלקבל אישור תזונאית  .7.2.14

 ות כלהלן:נוגע לתזונה במסגרות הגיל הרך, לרבב

 ל חוברת לאכול ולגדו .7.2.14.1

 זנת התינוק הפעוט.ד הבריאות לאנשי מקצוע להמדריך משר .7.2.14.2

 ת להזנת התינוק הבריא.ני משרד הבריאועדכו .7.2.14.3

 במועצה.וך ינאגף החאליו ע"י מח' הרווחה ו/או  ילדי רווחה המופנים וטלקל .7.2.15

 שירות מול ההורים בטרם חתימתו.  מתן האת הסכם  להציג לאישור הממונה .7.2.16

הוראות  ומתחייב שההסכם לא יכלול ות עם ההוריםמפעיל יחתום על הסכם מתן שירה .7.2.17

 ףו/או את הנחיות אג דשרבמ יום למעונות נחיות האגףתור את הדין והשיש בהן כדי לס

 במועצה. החינוך

יובהר, כי אגף. פשות של היים עפ"י נהלי האגף ולוח החותתקת עון/נופעילות המ .7.2.18

 תשלום. בתוספת 17:00לשעת הארכה עד  המפעיל יחויב לתת אופציה

נחיות נוהל "סל שירותים נוסף" יש להיצמד לה במידה והמפעיל מבקש להפעיל את .7.2.19

 .האגף

 והמועצה. ות אגף מעונות יוםם תעשה בהתאם להנחייותשירחריגה מסל  .7.2.20

גם אם  יה במכרז,יזכשנת ה, בשנים העוקבות לןייב להפעיל את המעומתחל המפעי .7.2.21

, רחיבבמעון בי םילדי 20 -וצחק ור יבצ ןועילדים במ 30 -מ פחתלדים ימספר הי

 בהוראות למשתתפים. 1.4בסעיף  כמפורט

 יידהסכם והתחייבויות לביצוע מה תקופת .8

 .01.09.2021 מיום החל(, דפ"ותש ג"פתש, ב"תשפ) לימודים שנות 3 למשך הינה ההסכם תקופת .8.1

בה  בשנה  , ואולם01.09.2021 -הם טר את המעון להתחיל להפעיל רשאיל המפעיכי יובהר 

 9או  8"כ למועצה מיד עם סיום הפעילות במעון )בדתסתיים ההתקשרות יושב/ו המעון/ות 

 ו.ה זשנב לשהןלא תתבצענה פעילויות קיץ כ ובכל מקרה ,המשרד( תיולאוגוסט לפי הנח

 2 -ב ההתקשרות את להאריך הזכות שמורה, עדיהבל דעתה קולשי י"עפ, בלבד למועצה  .8.2

 לאמור בכפוף הכל ת לימוד,שנו 7סך הכול עד וב ,שנות לימודים 2 -ל פעם בכל, נוספות ופותתק

 מתן ידי על צעבתת ההארכה .דין, ככל שיידרש פיבהסכם שייחתם עם הזוכה ו/או אישור על 

נת הלימודים סיומה של ש לפני ימים 90  -וחר מא יאראש ובכתב, עד ולל מעילמפ ההודע

    .טיתהרלבנ

 סמלי המעון .9

עיל לא תגרע כהוא זה מתוקף זכויותיה ן ע"ש המפמודגש, כי קבלת סמל מעוובהר ולהסרת ספקות מ

כן לא , וילהמפע ליישום התחייבויות סבכל הנוגע לזכות הפיקוח ביח חדעל פי הסכם זה, לרבות ובמיו

 ת המפעיל.  התחייבויוזה מתגרע כהוא 

 המועצה םמטע הממונה .10
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זה הסכם  להוראות בהתאם דההעבו הבוצע כי לאשר היתר, בין, הממונה לש ידותפק .10.1

 .על ביצוע העבודהולפקח 

 .זה םסכה לביצוע הממונה להוראות להישמע מתחייב המפעיל .10.2

 נהליכניות עבודה וות ללתכוה רטתמפו שנתית הפעלה יתנלממונה תכ יגיש המפעיל .10.3

 ההסכם. חתימת מיום ימים 15 תוך וזאת,נשוא ההסכם, ציפיים למעון/נות היום עבודה ספ

 .הממונה אישור טעונה וז כניתת

ע פתביקורת , מראש הודעה כל ללא עת, בכל לערוך רשאי או מי מטעמו יהאהממונה ו/ .10.4

 פ הסכם זה.ע" ילהמפע יומן של התחייבויותקולוודא ביצוען ו/או  במעון

 בדיקות, מראש ודעהה כל ללא עת, בכל לערוך רשאי יהא מואו מי מטעה ו/הממונ .10.5

 או/ו, המזון במעונות של אריזתוו אחסונו ,הכנתו, בייצורו עוסקים ום בוובמק במעון סניטריות

 צרילח להיכנס רשאית צהעהמו תהא זה ולעניין, ניקיונוו איכות המזון לבדיקת מעבדה בדיקות

 לביצוע נדרשתה אחרת דגימה וכל כלים, מזון דגימות ליטול, ןהמזוהכנת  מקום או/ו עילמפה

 . אלו בדיקות

 המזון נת האוכל, איכות, מקום הכלניקיון המבנה, הציוד רבאש נההממו הוראות .10.6

 שעות 24 -מ רמיידית ובכל מקרה לא יאוח דוי על המפעיל ותבוצענה את תחייבנה, וניקיונו

 .ראההוה מתן ממועד

אין בהן סכם ואחר ביצוע ההח הנ"ל אלא אמצעי מעקב לות הפיקובפעומובהר, כי אין  .10.7

 /או כדי לשחררו מאלו. י ההסכם ומלוא התחייבויותיו עפ" לבצוע כדי לגרוע מאחריות המפעיל

 והבהרות בכל הנוגע לפעולותיום המפעיל ימסור לממונה, על פי דרישה, הסברי .10.8

 תיו. ויויבהתחי ולמעשיו בקשר לבצוע

  ך להתרחשותו.כל אירוע חריג מיד בסמוממונה על וח להמפעיל ידו .10.9

 ומים ועלויותתשל .11

ורות הרלבנטיות תתפות בתקך כל תקופת ההתקשרות, הש, לאורהמפעיל ישלם למועצה .11.1

מעון לחודש )אין ל₪  5,000 -תר מלילד לחודש אולם לא יו₪  100 להתקשרות זו בסך של

לילד ₪  75קורה חודשית בסך של לבד המציע ישלם תה בונתוספת מע"מ(. בשנה הראש

 12יבוצע בכל חודש במשך התשלום  למעון לחודש.₪  5,000 -מ לחודש אולם לא יותר

 נה.שחודשים ב

 בעון ידווח המפעיל הזוכה על כמות הילדים במעונות.אחת לר .11.2

ר בפטמס ודשחודש קלנדרי החל מחלתחילת כל  יאוחר מהיום העשירי לאהתשלום יבוצע  .11.3

לת י תחישלפנ 1.9מהתאריך לחודש יוני 30מיום ם. עד ולא יאוחר של תחילת שנת הלימודי

ודת עותדות לפקימסור המפעיל המחאות מ -ן ודים וכתנאי להפעלת המעות הלימשנ

 "ל. המועצה לפי הסכום וזמני הפירעון הנ

 30ו ן במעור עבו₪  500 בסך ח כשרותבגין משגי צה תשלוםעלם המפעיל למובנוסף, יש .11.4

 .ילדים 30 -אם מדובר במעון בו פחות מ₪  300ם ויותר, או בעלות של ילדי

 מפעיל,ה של שבונוח על יהיו ללא יוצא מהכלל,, המעונות של יקוןוהת להההפע תעלויוכל  .11.5

 פון, מיחשובלהוצאות ט, בנהוהמ מתקני החצרהציוד,  תחזוקת הוצאות זה ובכלל

ביוב ל, ניקיון, אגרות מים, חשמ הוצאות טרציה,ניסדמיוא יהול משרדנ הוצאות, תותקשור
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קות, מובהר, כי להסרת ספ .יחולו ין, באםל פי דאחר עחיוב ארנונה וכל  ושמירה וכן מסי

 מועצה כמחזיק במעון /נות. שם בספרי ההמפעיל ייר

, דרי לימועז, דשל ציו ברכישה שוטפת ותהכרוכ מובהר כי המפעיל יישא בכל ההוצאות .11.6

 .ב"ווכי מזון, והיערכות הכנה, אדם כוח, נסיעות, יםומציל

 הולינ ועדכניים על מתאימים שוריםאי מתחייב להמציא למועצה, ע"פ דרישה, להמפעי .11.7

המס,  שלטונות י"ע יידרש אשר שוראי כל או/ו במקור מס ניכוי על ורכחוק איש ספרים

   .כם זהם להסוע תשלומים למפעיל בהתאלרבות לצורך ביצ

 מעביד עובד יחסי לתחות אי .12

 ביצוע יעיל להבטיח שתפקידו ומבקר נחהמ ,מדריך, מפקח גוף עצמה רואה המועצה .12.1

 יחסי ליצור אמור, כדיכ בכך, יהיה ולא במכרז המפעיל בהתחיי עליה דההעבו של איכותיו

 .ידו על מהמועסקים אחד כל עם או המפעיל עם מעביד עובד

 ולא, בלבד המפעיל של יםעובד הינם המעונות תעלהפ גרתבמס עילהמפ י"ע י שיועסקמ כל .12.2

 .המועצה לבין אלה מעובדים מי בין מעביד - עובד יחסי כל יויה

מי  זכאים ויהי םלה שהוא וסוג יןמ מכל תשלום לביצוע בלעדי אופןב אחראי יהיה להמפעי .12.3

  . מעובדיו

 בטיחותו דינים שמירת .13

עובדיו  על החלים העבודה ודיני קיחו כל של השלםו מלאה לקיומם איאחר יהיה המפעיל .13.1

 .העובדים לע החלים הקיבוציים להסכמים הרחבה צווי לרבות הוא,ש וסוג מין מכל

 על פי השירות עלבצ ןהדי פי על דרשיםהנ רישיונותוה האישורים כל ידוב כי מצהיר עילהמפ .13.2

 .דרישתה לפי צהלמוע וימציאם זה הסכם

פי  על המחייבים ודהבעב הבטיחות הוראות פיל זה םהסכ צועבבי גלנהו מתחייב המפעיל .13.3

 .הדין

 תסודיו חובת .14

 לאחר ולא להעביר סודיותה חובת על שמורל מטעמו עובדיםה או/ו המפעיל מתחייב זה הסכם בביצוע

ר מראש הדין ולאישו וף להוראותבכפ אלא, זה הסכם ביצוע עקב או/ו כדי תוך לידיעתו שיגיע עמיד כל

 .ממונהשל ה

 וביטוח יםלנזק תאחריו .15

המבנים  הפעלת תקופת בכל, דיתהבלע ריותוובאח חשבונו על, ויחזיק וךהמפעיל יער .15.1

 הילדים ותאונות ליסה לביטוחפו לרבות, דין כל יפ על ממנו ידרששי ביטוח כל וםי כמעונות

 תאחריו ית, לביטוחאחריות מקצוע פוליסה ,וותכולת המבנה לביטוח רכוש ות, פוליסתאישי

 .יםמעביד חבות ופוליסת שישלי צד כלפי

מאת  תקבלושי הביטוח תגמולי לפיו סעיף תכלול עיל,המפ ידי על שתיערך הרכוש פוליסות .15.2

 .הנזק לקימום ישמשו הביטוח חברת

דו ו/או ת לכל שירות ו/או טיפול הניתנים על ימוחלטי אחריות מלאה ול יהיה אחראהמפעי .15.3

מלאה ומוחלטת  יהיה אחראי אחריות לעים. המפאו מטעממו ו/ו/או מי מטעעל ידי עובדיו 

מטעמה או  ם למועצה או מיגוף בין נזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגר א, בין נזקלכל נזק שהו

עיל ו/או עובדיו ו/או ד המפמעשה או מחדל מצבד כתוצאה מצד שלישי או לכל עו לכל
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בעקיפין,  ןבישרין ובין במיובע, מי מטעמו הנהנתון למרותו ו/או כל  שלוחיו ו/או כל

 ההפעלה ובין לאחר מכן. מהלך ביצועמעונות או בקשר לכך, בין במהפעלת ה

 על ושייערכ יטוחהב בכל פוליסות טחתוכמב ינת ישראלהמועצה ואת מד את יצרף המפעיל .15.4

 .מהן כלפי מי שיבוב או/ו חזרה זכות תהא לא הביטוח חברתשל כך, ידה

הביטוחים  ריכתע בדבר אישור לידיה ירלהעב להמפעי במתחיי, המועצה דרישת פי על .15.5

לתוכן  ותהשג או/ו הערות יהיו ולמועצה היה כי ומתחייב מוסיף ילהמפע. יסותוהעתקי הפול

נוסח הביטוחים יהא בהתאם לם אישור קיו .אםבהת יתקנם אהו ביטוחים,ה קיום ראישו

של  ובתוע מחוכדי לגרבכך בהמצורף להסכם המשרד, בשינויים המחויבים אך לא יהא 

הנוכחי של אישור קיום  זה. הנוסח וליסות נוספות בהתאם להסכםהמפעיל לערוך פ

 זה.  להסכם 1ב/נספח כהביטוחים רצ"ב 

 סכום עלותם את רושלדביטוחים ו רוךלע רשאית יהתה המועצה, כן יעשה ולא היה .15.6

 לש יהבלעד דעתה ולשיק יפ על הכול, מהמפעיל אחרת דרך בכל אותו לגבות מפעיל ו/אומה

 .בעניין המועצה

ות ל ולפי דרישת הממונה, לרב"שנה תחילת ניבכל שנה לפלמועצה  יומצא הביטוח ישורא .15.7

 ניין/או עדכונים לעו חדשות חיותהנ ייקבעו םבא .דושיידרש כתנאי לחככל שהדבר י

 .תנושיינ החדשות לעדכונים ו/או ההנחיות בהתאם האישור ייערך -הביטוחים ע"י המשרד 

 למועסקיו, לו שיגרם נזק ו/או כלפי מדינת ישראל לכל המועצה כלפי אחראי האי פעילהמ .15.8

 צועבבי קשוריםה, מחדל וא מעשה כל עקב( המועצה עובדילרבות ) כלשהו' ג לצד או

 .זה מכרז נשוא העבודות

ינת המועצה ו/או את מד את לשפות או/ו לפצות המפעיל מתחייב לעיל באמור לפגוע מבלי .15.9

 שיחויבו או/ו עליהן ושיחול הוצאה או/ו תשלום או/ו כספי או חיוב/ו קנז כל יןבג שראלי

 או/ו מעשה עם רשבק או/ו מחמת, בפועל םבה נשאו טרם אםאף , בהם לשאת שיידרשו או/ו

 שבוצעו בין, זה הסכם ביצוע עם בקשר או/ו במהלך או בעובדיה/ו בחברה שוריםקה מחדל

 שארע נזק כל בגין כאמור חיוב או תשלום כל ןגיב רבותל, לנותו ברששבוצע ובין כהלכתם

רר לחלוטין המפעיל משח .יןבעקיפ או במישרין, ההסכם ביצוע במהלך להמפעי ובדילע

 מכל אחריות לכל ובגין כל נזק כנ"ל.דיהן, שלוחיהן בהמועצה, עו ינת ישראל,דאש את מרומ

או  מתאונה כתוצאה' ג דלצ דין יפ על יםהמגיע פיצוי או נזק דמי כל לשלם מתחייב המפעיל .15.10

 .זה ביצוע הסכם ואגב כדי תוך כלשה נזק

יסת נתנאי לככוזאת זה,  סכםה חתימת במועד למועצה יימסר הביטוחים אישור קיום .15.11

 .מועצה על ההסכםפת חתימתה של הסולהו לתוקפוההסכם 

 או זה כםהס פי לע ותוואחרי מחובותיו המפעיל את משחררת איננה כנדרש ביטוחים עריכת .15.12

 או/ו/או מדינת ישראל ו למועצה ישיפו או/ו פיצוי או/ו נזק כל תשלום תמחוב וכן דין פי על

 .העבודות ועצבבי ליםדהמח או/ו עשיםהמ מחמת' ג לצדתשלום 

על  יחולו הפוליסה ותשלום הביטוחים עריכת כי בזאת הרומוצ מוסכם, פקס הסר למען .15.13

 .ידו על וישולמו המפעיל

 ביצוע ערבות .16
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למועצה  עילהמפ ימסור זה, הסכם פי על המפעיל של התחייבויותיו כל וםיק להבטחת .16.1

כל הפעלת לביצוע בגין  ערבות. סכום הקאית אוטונומיתבנ ההסכם ערבות חתימת במעמד

 . ₪ 25,000 שלעמוד על סך י מעון

במרכזית  הלשכה י"ע המתפרסם ,לצרכן המחירים למדד צמודה תהא הערבות .16.2

בות רצ"ב נוסח הער .ההסכם מתחתי ביום עוהיד דהמד יהיה ססיבה כשמדד, יקהטטיסטלס

 . 2/כנספח בהסכם זה ל

ק רקאית, כאמור לעיל, והמועצה תוסיף חתימתה הסכם זה מותנה במסירת הערבות הבנ .16.3

 . הסירתו לידילאחר מ

 .ההמועצ גזבר של צדדית חד פנייה פי על לחילוט ניתנת תהא הערבות .16.4

של  תוקפו תום רלאח יום יםששי עדו ההסכם תמתיח מיום יהא ותהערב של תוקפה .16.5

 .כםההס

 תום לאחר יום לתום שישים עד הבנקאית הערבות תוארך, ההסכם של תוקפו הוארך .16.6

 .המוארך ההסכם תקופת

הוראה  קיים לא המפעיל בו מקרה בכל חלקה או כולה הערבות לטלח רשאית המועצה .16.7

 .תהדע שיקול י"עפ ההסכם מהוראות

 .פרת הסכםה עקב דין פי על המועצה כויותבז לפגוע ידכ יהא לא ערבותה טולבחי כי וסכםמ .16.8

 איסור הסבת זכויות .17

 ייבויותאו התח וימזכויות זכות להסב רשאי המפעיל ואין בלבד המפעיל עם נערך זה הסכם .17.1

ת או לשעבד א אחר, בין התמורה ובין שלא בתמורה תאגיד ו/או אדם לכל בויותיותחיימה

 .בכתבעצה מראש וקיבל את הסכמת המו אלא אם כן ,חלקן , כולן אוםסכההיותיו עפ"י זכו

, את ביצוע העבודה, כולה או חלקה, המפעיל אינו רשאי למסור לאחר, לרבות לקבלן משנה .17.2

שתינתן באמצעות מורשי חתימתה. להסרת ספקות כתב צה מראש ובכמת המועסאלא בה

וע העבודה צירת ב, משום מסהצמעלאין בה, כש מפעילובדים ע"י המובהר, כי העסקת ע

 לאחר. 

 מבנה וציוד .18

 רכוש הם, הינםלרבות חצרותי, המעונות פעילות תתקיים בהם המבנים כי ,בזאת מובהר .18.1

 .רשות בהםחשב כבר יי והמפעיל המועצה של בלעדי

 באופן או/מבנים ול נזק כל יגרום שלא ובאופן וזהיר סביר באופן במבנים ישתמש ילהמפע .18.2

 .שהוא וסוג ןמי כלמ סביר לא רדטמ יגרום שלא

ישות הבטיחות במעונות היום המפורטים בפרוגרמה לתכנון מוד בכל דרהמפעיל מתחייב לע .18.3

 ע"י המשרד. ודכןשתעוכפי ד המשרסכם הל ולציוד מעונות יום ומפרטים לסוגי מבנים

מיל עזרה בתרת , לרבוהמשרד"פ הפרוגראמה של ע המעונות את לצייד נדרש המפעיל .18.4

משרד  להמלצותם בהתאיום, ולהפעלת מעונות  יותדן הנחבאוג 4כמוגדר בפרק  ,נהאשור

ות בכתובת האינטרנט הבאה: , המפורסמ18.01.2016מהתאריך  ,הבריאות

es.pdfcationsFiles/first_aid_equipmen_public_placiblhttps://www.health.gov.il/Pu ,

יר אפינפרין במוסדות ת תכשלהוראות חוק החזקרבות החזקת מזרק אפיפרין בהתאם ל

 .2018-במקומות ציבוריים, התשע"החינוך ו

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/first_aid_equipmen_public_places.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/first_aid_equipmen_public_places.pdf
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לחוברת  1.7  מצויים במבנים, כאמור בסעיףהטלין יטלד והמהציו תדיו אהמפעיל יקבל לי .18.5

רו רכוש אלה יישא מעונות. ציוד ומתקניםשם הפעלת הוישתמש בהם ל as isהמכרז, במצבם 

 להלן.  18.7 -18.6 במבנים לאחר סיום הסכם זה, בכפוף לאמור בסעיפים  ויישארו המועצה

. ציוד וד המצוי במבנים תיעשה ע"י המפעיל ועל חשבונוילציוד נוסף ו/או חלופי רכישת צ .18.6

לשמור אסמכתאות בכתב  ל מתחייבהמפעיל והמפעי שאר רכושייירכש ע"י המפעיל, י אשר

 מועצה. על כך אחרת הציוד שבמקום ייחשב כציוד ה

, ציוד למפעילציוד, תימסר רשימת  סביר בחידוש ךרצו על נההממו החלטת של רהמק בכל .18.7

 .המפעיל ועל חשבונו ידי על בוצעת הכשהרכיש

 נות.נה הפעלת מעון/טרה שאינמל במבנים להשתמש רשאי אינו פעילמודגש, כי המ .18.8

: ובכללן בהם המצויות התשתית מערכות לרבות, גופם המבנים עיל ידאג לתקינותהמפ .18.9

 תכו, תקינות מערציוד כיבוי אש ,ביוב, מתכלים היגיינה יזריבא, וןגינ ,פוןטל, םימ, מלחש

 .'דוכ מרכיביור כניסה / חירום על כלל ות שע, תקינמתח נמוך

 בכל עתידאג ויהא אחראי בלעדי מבלי לגרוע מתוקף התחייבויותיו, מובהר כי המפעיל  .18.10

מך לשם עמידת תיות של מפקח מוסלביקורות תקופג ים וידאעלתקינות מתקני השעשו

דק וע מבצלבימשרד הות שיר, ובכל דמתקני השעשועים בתקנים הרלבנטיים והעדכניים

 ברו, לפי דרישה, לממונה.   ועהביקורת י העתקים מדוחו"ת חות.טיב

 יתוקן ,סביר כתוצאה מבלאי, למבנים ו/או למתקני השעשועים ושייגרמ נזק או קלקול כל .18.11

כן ישנו הכרח בתיקון מיידי בהתאם לשיקול דעת  המפעיל אלא אם י"ע סביר זמן וךבת

 הממונה והנחיותיו. 

יהיה , המפעיל ידי על דזיבמ או/ו נירשל שימוש עקב למבנה ויגרמי אשר נזקו/או  קוללק .18.12

זה כהקלקול ו/או הנזק אלא אם כן מדובר ב גילוי ממועד םימי 7 תוך לתקנו חייב המפעיל

פעיל לבצע את התיקון באופן מיידי לפי הנחיית קרה זה יהא על המאת המעון ובמ יתהמשב

 .הממונה

 בכדי ,דעת הממונה, בכל עת לפי שיקול ותלחצרלמבנים ו היכנסל יתאשר תהא המועצה .18.13

 .נדרשים תיקונים לבצע יכד או/ו זה הסכם תנאי ממלא אחר המפעיל אם לברר

 המפעיל. יןותק טוב נקי, מצבב וסביבתם רותחצבנים, המה את להחזיק מתחייב המפעיל .18.14

 ההפעלה פתתקו וא/ו הלעההפ תקופת בתום במבנים החזקה את להחזיר למועצה מתחייב

   ההפעלה. חילתבת קיבלו בו במצבם ,העניין לפי תספהנו

 .השבוע ימות בכל חשבונו על המבנים המפעיל מתחייב לדאוג לניקיון .18.15

שות המשרד למתן אופן שיעמדו בדרימצב המבנים ב עלכל עת, בהמפעיל מתחייב לשמור,  .18.16

 .סמל מעון מדי שנה

 העסקה ותנאי אדם כוח .19

 .ההתקשרות תקופת כל לאורך צעתובה ורטלמפ בהתאם אדם חוכ קיסיע המפעיל .19.1

ת ע"פ המשרד יעודכנו, יהיה הסרת ספקות מובהר ומודגש, כי היה והתקן ו/או הדרישול .19.2

 הם. ימחויב המפעיל לגבוה מבנ

 ההסכם מיידית את לבטל רשאית המועצה האת בהצעה, מהאמור יפחת האדם חושכ לככ .19.3

יה ימצה את כלל זכויותבר שהדזאת מבלי הסכם וה רתגמסב שהוגשה את הערבות ולחלט

 .ו/או הדיןכם לפי ההס
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 תיק עובדיו עבור המפעיל ינהל זה בכלל. דין כל להוראות בהתאם עובדיו את יעסיק המפעיל .19.4

 לרשויות הדין פי על הנדרשים הניכויים כל את עובדיו בורע ינכה במסגרתו, ם כדיןיניכוי

 .קיבוצי הסכם או דין כל לפי רשותהנד ותשהפרה לכ את יפריש עבורם וכן המס

 כנדרש ורווחתם העובדים בריאות לשמירת ותנאים בטיחות תנאי של יומםק חיבטי מפעילה .19.5

 .בחוק

 יעיל ביצוע לשם הדרוש במספר עובדים המפעיל יקיעס, לילע בסעיפים מהאמור לגרוע מבלי .19.6

גף ת אוע בדרישוכקב וןיניסו עיד ובעלי מיומנים יהיו העובדים. הפעלת המעון/נות של

 .בהסכם ו/או ע"פ הסכם המשרד כמפורט שובצו יהןאל העבודות בביצוע מעונות יום

לתעודת  ר(ה כאמודמתחייב להכשיר את המטפלים במעון )ככל שהם נעדרי תעוהמפעיל  .19.7

 ך שנה ממועד תחילת העסקתם. , וזאת תו1מסוג  מטפלים

ינוך, כיבוי אש, , חחותבאים: בטיומים החבת תיוהמפעיל מתחייב לקיים לעובדיו השתלמו .19.8

ית בהתאם למס' תלמויות חינוכיות לצוות המעון והעסקת מדריכה חינוכהש רה ראשונה,עז

 הילדים בכל מעון, כאמור להלן:

 רכה חודשיות.שעות הד 25הפחות ילדים, לכל  85-104עלת פעבור ה

 .תשיודחושעות הדרכה  20ילדים, לכל הפחות  50-84עבור הפעלת 

 דשיות.חו שעות הדרכה 12דים, לכל הפחות יל 20-49הפעלת  עבור

 לבין או לבינו המועצה בין אין וכי תלוי יובלת עצמאי מפעיל משמש המפעיל כי בזה ובהרמ .19.9

 .עובד-עבידמ יחסי ההסכם בביצוע המפעיל י"ע קר המועסאח אדם כל

 צההמוע ובדיכע שבוחי אל ומטעמ עבודה המבצע וכל המפעיל כי מוצהר, ספק הסר למען .19.10

 עובד יחסי כל המועצה לבין מטעמו מי כל או/ו עובדיוו להמפעי בין ולא ייווצר מקרה וםובש

 .ומעביד

 הינה המועצה כי ייקבע ותרשהמפו יםהצדד לכוונות ובניגוד לעיל האמור אף על אם .19.11

 ,כםההס בביצוע מטעמו הפועל או ידו על המועסק אדם של המפעיל או של ומעבידת

 .כך בשל הל שייגרם זקנ או הוצאה כל המועצה בגין את ידמ תלשפו פעילהמ ייבחמת

 .זה הסכם במסגרת ידו על שיועסק מי כל על או/ו עובדיו על וביקורת פיקוח יקיים המפעיל .19.12

 התקשרותה הפסקת .20

ומבלי , 1970 -חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( התשל"א נוסף לעילות הקבועות בב .20.1

מקרים ב ,יןעל פי כל דו הסכםעל פי ה הם לקניהמוד ותרופה לכל סע ותוכבזלפגוע 

, להפסיק עבודתו המפעילההתקשרות עם לבטל את  תזכאיתהא המועצה המפורטים להלן, 

 ה.ראה לישתך בכל דר לבצע את העבודהו

 ואלו המקרים:

  ו/או הפר אותו. מתרשל בבצוע החוזהיל המפעשכ .20.1.1

משנה בביצוע  קבלןיק העסקצתו, או ו או מלכו ,חרהסב את החוזה לאהמפעיל כש .20.1.2

 הסכמת המועצה מראש ובכתב.יתנה לו שנ עבודה מבליה

 שה, או שעו/או צו פירוק נכסים כינוסהרגל, או שניתן נגדו צו  פשט אתהמפעיל כש .20.1.3

כאשר נקלע להליך חדלות פירעון כל סוג שהוא, לרבות ו/או  סידור עם או לטובת נושיו

 ישום.אר הוגש כנגדו כתב כאשאו הליכים ו/הקפאת  צו וגדככל שיינתן כנ
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ציע או קיבל שוחד, או אדם אחר בשמו, נתן, ההמפעיל ה הוכחות שדי המועצבי כשיש .20.1.4

 או לכל הכרוך בביצועו. םסכהבקשר למענק, דורון או טובת הנאה כלשהי 

 .ינתן הוראה לכך מאת המשרדככל שת .20.1.5

 /ים לה. ד נחוץום ע/ו ככל שהמועצה תחליט כי המעון /נות אינ .20.1.6

לבטל  תהא זכאיתצון מעבודתו, ר תשבע הועצה המתלא הי , אוהסכםפעיל את ההמ הפר .20.2

 אתמיידית עמו, להפסיק עבודתו, לסלק ידו ממקום העבודה ולתפוס את ההתקשרות 

מזכותה , והכל מבלי לפגוע הראה לתיעבודה בכל דרך שלבצע את ה מעון/נות וכןהחזקה ב

 ין.דהחוזה ועל פי כל  פי על המוקנים לרופה התד ועס לכל של המועצה

על פי ועצה זכויות המתקשרות קודם להשלמת העבודה, ומבלי לגרוע מביטול ההשל במקרה  .20.3

בוע ת העבודה באמצעות מפעיל אחר ולתא להשלים תזכאיתהא המועצה , ההסכםהדין ו

פיצויים ככומה סאת  ותלחלט את הערבות הבנקאית ולגב ,מהמפעיל פיצויים על הפרת חוזה

 וקבועים מראש. מיםוסכמ

 למפעיל.הודעה בכתב יתן על כך ת ,וזהטל את החלב ועצההמ היטלהח .20.4

או מיידית  -ת נוחייב לפבדבר ביטול ההתקשרות, יהיה המפעיל  ועצהלת הודעת המעם קב .20.5

את את מקום העבודה ולמסור  -המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי  במועד שייקבע ע"י

. /ותות המעוןעילשך הפעלת פמת ובאופן שיאפשר הודרמס עצה בצורהודי המיו לבה החזק

בגין תביעה ו/או טענה כלשהי  ועצההעבודה למ המפעיל לא יעכב את מסירת החזקה במקום

 .צהועכלפי המלו שיש 

 תעמוד זכות קיזוז וזכות עיכבון כלשהן כלפי המועצה. מובהר מודגש, כי למפעיל לא  .20.6

 5,000של סך סכם מראש בוות, יישא בפיצוי מ/נ עוןועד את המפנה במילא  ילבמידה והמפע .20.7

זכות העומדת למועצה. מובהר כי מדובר  לכל יום של עיכוב, וזאת מבלי לגרוע מכל₪ 

מלהשיב את המעון/נות  ים הצפויים במידה והמפעיל יימנעזקתחשב בנבסכום סביר בה

 למועצה במועד.     

וצעה על באת שווי העבודה ש עצהוהמאי לקבל מעיל זכפהמ איה ,עם קבלת החזקה במקום .20.8

ועצה וכל סכום אחר המגיע למ קבלת הודעת הביטול, וזאת בניכוי הפיצויים עד למועדו, יד

 .הסכםהמהמפעיל על פי הוראות 

 התאמהי א .21

תירה ו/או דו משמעות ו/או אפשרות לפירוש שונה בין במקרה של אי התאמה ו/או ס .21.1

ם  פחיהוראות הנס , ו/או ביןהסכםי הספחבנ ת הכלולותההוראו ןבילה ז הסכםהוראות 

אל היועמ"ש המועצה ו/או מי מטעמו  ממונה. הממונה יפנהעצמם, יפנה המפעיל אל הלבין 

כן את המפעיל בהחלטה שיש ה בדבר על מנת להיוועץ עמם ויעדיעבעל נג ו/או כל גורם אחר

 .לפעול לפיה

רה יתחול ההוראה המחמ יל,לע אמה כאמורו אי התאו/ רהמובהר, כי בכל מקרה של סתי .21.2

ושא מסוים ואשר יש שר במידה וישנן יותר מהוראה אחת המסדירה נפעיל, כאהמ יותר עם

   ההוראות הנ"ל המחמיר עם המפעיל.ל שילוב שבהן להוסיף אחת על רעותה, יחול ה

 אי מילוי חיוב ע"י המפעיל .22
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מכל סמכות אחרת מבלי לגרוע  המועצה תאישר היה ולא מילא המפעיל חיוב מחיוביו, .22.1

אות או כולן את אחת הפעולות הב י חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצעלפ בין אם לה הקיימת

 ביחד:

 ן באמצעות מי מטעמו, ולקזז אתלבצע במקום המפעיל את החיוב בין בעצמו ובי .22.1.1

 ןביבשל כך מהתשלומים המגיעים למפעיל לפי הסכם זה ו הות שנגרמו לוצאה

 אית שבידה.בנקל הערבות הבותם באמצעות חילוטה שוכן לג שהוא,מקור  למכ

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. .22.1.2

התחייבויותיו של המפעיל  לעיל, מובהר כי בגין הפרת 22.1  מהאמור בסעיף מבלי לגרוע .22.2

ט במכרז תהא התכולה כמפורדרישות ם לתאמת המעון לפי הסכם זה ו/או התלהפעל בקשר

 להסכם ההתקשרות. 3ב/וי מוסכם כמפורט בנספח פיצלגבות  עצההמו זכאית

ה גם לאחר כי פיצוי מוסכם יוטל על המפעיל רק במקרה של הפרה אשר לא תוקנמובהר  .22.3

שהות סבירה לתיקון הטעון , ולאחר שניתנה למפעיל צהמהמוע התראה בכתב על כך קבלת

נוני הפיצוי מנג אחד, יהיו קות הטלת יותר מפיצוינסיבות המצדיתקיימו שנ לככ תיקון.

 ויופעלו במקביל. בלתי תלויים זה בזה

להסכם  3ב/ מוסכם על הצדדים, כי שיעורי הפיצויים המוסכמים הקבועים בנספח .22.4

כתוצאה מהפרות מצד  למועצהומשקפים את הנזק הצפוי  ראויים ההתקשרות הינם

קנס דבר היותם בר חוסר סבירותם או בכל טענה בד םהצדדימ למי אתהלא המפעיל, ו

ם המוסכמים הללו למצות את זכותה בפיצויי לגרוע מהאמור, מובהר כי איןמוסווה. מבלי 

 הסכם. על פי דין או או סעד העומדים לה או לגרוע מכל זכות המועצהשל 

את  ה לפצותובח העצהמועל  , לא תהיההמועצהבכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי  .22.5

 .סוגלשלם לו תשלום מכל  והמפעיל א

 המועצההמוסמך של  הנציג .23

, ובכל הממונה ה יהיהלטיב העבודה ולאופן ביצוע הקשורבכל  ועצההמוסמך של המ הנציג .23.1

 .המועצהיה גזבר יה םהכספיי ור לענייניםהקש

, תוו דרישאו/ו וקבלת אישורו ו/או הסכמת מועצהל המפעיל לאדם אחר אצל הה שיכל פני .23.2

והמפעיל עושה זאת על  מועצהאת ה לא יחייבור לנושאים המפורטים לעיל, הקשו בכל

 אחריותו הבלעדית.

כל את המועצה כלא תחייבנה דות נשוא הסכם זה י בעבוש, כי כל תוספת ו/או שינומודג .23.3

 . "י מורשי החתימה במועצהראש ובכתב עשלא יאושרו מ

 הסכםנספחים ל .24

 חוזה:רד מהתי נפבלם חלק יוומההמסמכים שלהלן  .24.1
 .יועל נספחמסמכי המכרז  .24.1.1
 עליו לצרפם לפי רף המפעיל להצעתו למכרז ו/או שהיה ישורים והמסמכים שציכל הא .24.1.2

 ו לפי תנאי החוזה.ו/ארז תנאי המכ
 .להסכם 1ב/נספח  –ם ביטוחים אישור לקיו .24.1.3
 להסכם.  2/נספח ב –ת ביצוע נוסח ערבו .24.1.4
 ם.להסכ 3/ב נספח –טבלת פיצויים מוסכמים  .24.1.5

 שמירת זכויות .25
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 בכל הנוגע ועצהה או מחדל מנקיטת אמצעים מצד המפעולמנעות ימה ארכה,חה, ויתור, הנ כל

 באופן העל זכויותי ועצהמה התר, אלא אם כן  ויועצהיתור על זכויות המוחשבו כוי, לא יהכויותילז

  מפורש בכתב.

 הודעותו כתובות .26

 .במבוא כמפורט יהיו צדדיםה כתובות .26.1

ממועד  עותש 72 בתוך דהיעל יעההג וכאיל תיחשב רשום בדואר שתימסר הודעהה לכ .26.2

 .מסירתה

 : חתוםה על באו ולראיה

 המפעיל  המועצה

   
הוי של התאגיד(, _________ )מס' זיד( ___תאגיאני הח"מ, עו"ד של התאגיד _______________ )שם ה

צה אזורית דרום השרון, כי ההחלטה עמושר בהסכם זה מול החלטה להתק י התקבלה בתאגידמאשר כ
מו על ההסכם ה של התאגיד חתגדות של התאגיד וכי בעלי זכות החתימהתאה מסמכיל םה בהתאתקבלה

 הנ"ל. 
 

    __________                                                              __________ 
          תימהח                                                                                תאריך   
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 םביטוחי אישור קיום – 1ב/ נספח
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

ט ר, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפובתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

לבין התנאים הקבועים 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 
 
 

 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

 
לפי  חלוקה

 בולותג
אחריות או 

 ביטוח סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח
 נוספים
 בתוקף
 וביטול
  חריגים

 כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

 :רכוש 
 

       

       מבנה 

       תכולה 

       מלאי  

אובדן 
 רווחים  

       

, 309, 302       צד ג'
318 ,321 ,
328 , ,315 ,
329 

אחריות 
 מעבידים

      319 ,328 

אחריות 
 המוצר

       

אחריות 
 מקצועית

       

        אחר

מתוך הרשימה  השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד ירותים פירוט הש

 :*(ג'בנספח  המפורטת
034          

 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

קוד  תקשרותהתיאור השירות נשוא ה
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 וקירור(אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה 

 073 רפואה משלימה 003 מוצריםאספקת 
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 ומיאשירות ל 005 בדיקות מעבדה ודגימות
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 077 שירותי ביקורת 007 חשבון ומיסויביקורת חשבונאית, ראיית 
 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 
 080 ירותי מעבדה/תיקונים/ התקנהש 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( ןשירותי פיקוח, תכנו 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 דיםחדרישות מיוחדות/צרכים מיו
 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 והשכרותשכירויות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 ןחתכשיטים/ אבני  029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 וחברות הסלולרתקשורת  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 אדריכל, הנדסאימהנדס, 

 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 בטיחות יממוני ויועצ

 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
מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי 

 053 העסקה"(
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 

 125 - 055 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדיםנופש וטיולים )לרבות 
 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 מל/איטום/אינסטלציה(שעבודות תחזוקה ושיפוץ )ח

 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 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(
 140 - 070 לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"( )יש קמעונאות
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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
 צועיתקמ

 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 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 (שם וכתובת ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )יש לפרט
 379 - 309 תחלוף לטובת מבקש האישור לויתור ע

 380 - 310 כיסוי במסגרת חבות מוצר
 381 - 311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 

 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 (שם וכתובת יש לפרט) אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  מבוטח
 389 - 319 המבוטח מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

שם  יש לפרט) אחר –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 (וכתובת

320 - 390 
 391 - 321 מבקש האישור -נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  חמבוט

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 393 - 323 (שם וכתובת יש לפרט) אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 עובדיםמרמה ואי יושר 
 396 - 326 סוי אחריות מקצועיתיפגיעה בפרטיות במסגרת כ

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

 מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 (האישור

328 
- 

398 
 399 - 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'

 400 - 330 (שם וכתובת לפרטשעבוד לטובת גורם אחר )יש 
 401 - 331 האישור שעבוד לטובת מבקש

 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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 נוסח ערבות ביצוע – 2ב/ נספח
 ________________ בנק

 
   מועצה אזורית דרום השרון:  לכבוד

  
  

  
 מספר :__________ אוטונומית ערבות בנקאיתהנדון: 

 
סכום עד לסך  ל)להלן: "המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כ _____________בקשת על פי 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן ₪ _________של 
 חוזה להפעלת מעון יום."( וזאת בקשר עם )להלן: "הפרשי הצמדה

 
 ימים 14 תוךרשי הצמדה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפ

תגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך שהראשונה בכתב  מדרישתכם
כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענה הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים 
את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  ואתם תהיו רשאים לדרוש מאתנ

 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד. בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
כה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלש –"מדד" 
 כלכלי.

 
 ושבו כדלקמן:חהפרשי הצמדה י

אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "המדד 
)החודש שקדם לחודש הודעת החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____________ 

"(, יהיו י__ היינו _______________ נקודות )להלן: "המדד היסודשפורסם ביום _______הזכיה( 
הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל 

 מחולק במדד היסודי.
 

 .לביטול ניתנת ולא תלויה בלתי, חוזרת בלתי הינה זו ערבות
 . _________________ ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות

 
 חלף לא עוד כל הבנקאית הערבות תוקף הארכת תא לעת מעת לדרוש רשאית תהיה המועצה כי מובהר
 .הערבות של תוקפה

 
 .ומבוטלת בטלה זו ערבותנו זה מועד לאחר

 
 .שהיא צורה בכל ולהסבה להעברה ניתנת אינה זו ערבות

 
 

 בנק _________________   תאריך ____________________
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 םסכמימום צוייפי – 3נספח ב/
 

 ה אחת טרם החלת מנגנון הפיצוי.ר*בכל הפרה תינתן לפחות אזה

 .פיצויב כמחייביםיחס לכל המפורט בהוראות המכרז **הנ"ל הינן דוגמאות בלבד ויש להתי

 

 סכםצוי מופי ההפרה 
במועדים /או ובזמן המעון אי פתיחת על  תלונות של הורים  .1

 המועצה.הקבועים בנהלי אגף מעונות יום ו/או של 
 לכל מקרה.₪  100

 לכל מקרה.₪  3,000 סל שירותים בעמידה  אי  .2

כפי וספת כוח אדם ת כוח אדם ו/או בתקינידה בתאי עמ  .3
 שהוצהר במסמכי המכרז

 מקרה. לכל₪  3,000

/או אין התאמה מכת ואין תפריט החתום ע"י תזונאית מוס  .4
 ל אותו היום תפריט להזנה שבין ה

 .לכל מקרה₪  500

כשרה הנת אדם מבחיי עמידה בתנאי העסקת כוח א  .5
 מקצועית, הדרכות שוטפות וקיום מערך הדרכה.

 לכל מקרה.₪  3,000

 ; כנדרש מעון היון ניקשמירה על  איכגון:  הרואליקויי תב  .6
 עמידה בנהלי ניהול מטבחאי החתלה שלא עפ"י ההנחיות ; 

ת ררדת ירקות מבשר, שמיבכל הקשור לשמירת מזון, הפ
 רזכורט בגוף המפצים ועוד ; כל ליקויי כמבי

 כל מקרה. לע₪  100

י פיקוח אגף לנציג /השונים המועצה יאי מתן כניסה לנציג  .7
 וחלות פיקבפעו הפרעה ל מעונות יום וכ

 ל מקרה.כל₪  500

; אי טיפול  ול בנזילה חוזרתכמו אי טיפ גרימת נזק למבנה  .8
 הזנחה שמובילה לבלאי ועודבשער הכניסה ; 

 איכות. ה הנזק באותהמלא גוב

שמירה על בטיחות קבלני ביצוע ללא עמידה בנהלי  תהכנס   .9
עבודות תחזוקה, תיקונים או שיפוצים הילדים בזמן ביצוע 

 שטחי המעון בכל

 לכל נזק.₪  2,000

 לכל מקרה.₪  500 סיבהלא חות חלקיים לם או מתן דואיחור בדיווחי  .10

אישור   ;גף למעונות יוםאההתחייבות של הכתב אי הצגת   .11
הכול  ;אישורי בטיחות וביטחון ;למעונות יום ףראשוני של אג

  נדריתבכל שנה קל .1.8 -עד ל

 עבור כל סוג יום כל לע₪  100
 וראיש

 


