מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי,
בעיר קריית גת

מנחם אב התשפ"א (יולי )2021

מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
תנאים כלליים
כללי
עיריית קריית גת (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מפעילים להציע הצעותיהם להפעלת צהרונים ,קייטנת
חגים ובית הספר של החופש הגדול ,במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי (להלן" :המוכש"ר") ,בתחומי
העיר קריית גת ,הכל בהתאם לתנאים ,לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז (להלן " :המכרז" או
"השירותים" ,בהתאמה).
עיון במסמכי המכרז
החל מיום חמישי ו' מנחם אב תשפ"א ( ,)15.07.2021ניתן יהא לעיין במסמכי המכרז במשרד אחראי תחום
המכרזים ,מר שמוליק יעיש ,בכתובת :כיכר פז ,קניון לב העיר ,קומה ( 3להלן" :משרד רכז המכרזים") בין
השעות  9:00עד .16:00
בנוסף ,ניתן לעיין בתנאים הכלליים של המכרז באתר האינטרנט העירוני שכתובתו:
. http://www.qiryat-gat.muni.il
כמו כן ,ניתן לבקש משלוח מסמכי המכרז במייל משרדי ,לאחר מילוי טופס כפי שיפורסם באתר העירייה,
ובו פרטי המבקש.
רכישת מסמכי המכרז
הצעת מחיר רשאי להגיש רק משתתף אשר רכש את מסמכי המכרז מהעירייה;
עלות מסמכי המכרז  ,₪ 500 :סכום אשר לא יוחזר בכל מקרה.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום חמישי ו' מנחם אב תשפ"א ( ,)15.07.2021באמצעות הקישור :
https://www.mast.co.il/37/form/c9a12f09-d76a-496d-94af-38d183603d3c

בירורים במוקד טלפוני מס' ( 1599-505-556שעות פעילות .)22:00 – 13:00
שאלות הבהרה
שאלות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז ניתן להעביר עד ליום רביעי י"ב מנחם אב ,התשפ"א
( )21.07.2021לא יאוחר מהשעה  ,13:00בדואר אלקטרוני.shmuliky@Qiryat-gat.muni.il :
טל' .08-9172337
באחריות המשתתפים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.
הגשת ההצעות
את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש להגיש ב 2-עותקים כרוכים ,במעטפה סגורה אחת עליה יירשם אך
ורק "שם המכרז שבכותרת" ,לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"לית העירייה (אין לשלוח בדואר) בכתובת:
כיכר פז ,3קניון לב העיר ,קומה  ,4קריית גת ,במסירה ידנית עד ליום שני כ"ד מנחם אב (  ,)02.08.2021לא
יאוחר מהשעה ;13:00
אין העיריה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

חתימת המשתתף _______________________
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הוראות והנחיות למשתתפים
 .1הזמנה להציע הצעות
 .1.1עיריית קריית גת (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מפעילים להציע הצעותיהם להפעלת צהרונים,
קייטנת חגים ובית הספר של החופש הגדול ,במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי (להלן:
"המוכש"ר") ,בתחומי העיר קריית גת ,בהתאם לחוק לפיקוח על הפעלת צהרונים ,התשע"ז2017-
(להלן " :חוק הצהרונים") ולתקנות שיותקנו בעתיד וכן בהתאם לתכנית "ניצנים" מאת משרד
החינוך והכל כמפורט להלן.
 .1.2המדובר במוסדות חינוך ,השייכים לזרם המוכש"ר ,המונים כ 1,400 -תלמידים בגילאי ,3-9
(בהתאם לשכבות גיל המוצעות על פי הקריטריונים של משרד החינוך ,כפי שיעודכן מעת לעת).
 .1.3יצוין ,כי אין העיריה מתחייבת למס' כלשהו של משתתפים בצהרון ,כמו כן ההחלטה על פתיחת
צהרונים תלויה ,בין היתר ,בשיתוף מנהלי העמותות ו/או מנהלי בתי הספר ו/או ועד ההורים של
כל בי"ס ו/או כל גורם אחר רלוונטי.
 .1.4העיריה תהיה רשאית להוציא עדכונים ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו ובמסמכים המצורפים
לה בכתב ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,והללו יחשבו לחלק בלתי נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע.
 .1.5כמו כן העיריה רשאית לפצל את הזכייה בין מס' מציעים.
 .1.6העיריה רשאית להורות למציע/ים שיזכו להפעיל בשנת הלימודים התשפ"ב ואילך את הצהרונים
במוסדות חינוך נוספים הכל ,על פי שיקול דעתה.
 .1.7למען הסר ספק יובהר להלן כי ,המדובר במוסדות חינוך חרדיים ומשכך על המציע להגיש הצעתו
בהתאם ,תוך מתן דגש על התאמת העובדים לאורח החיים החרדי ,כשרות האוכל ,תכניות
לימודים ,העשרה ,חוגים ועוד.
סעיף זה הינו סעיף מהותי להסכם.
 .2תיאור כללי של העבודה
 .2.1אספקת השירותים נשוא המכרז ,מתייחסת למתן שירותי הפעלת צהרון ,קייטנת חגים ובית הספר
של החופש הגדול ,במוסדות החינוך של המוכש"ר (גילאי  )3-9המהווה מסגרת המשך ליום
הלימודים ,המעניקה טיפול ,הזנה ,סיוע בהכנת שיעורי בית ,חוגים ופעילות חינוכית לילדי הגנים
ובתי הספר ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובמפרט השירותים -מסמך א'  ,7הכל בהתאם לדרישות
קול קורא ואישור משרד החינוך.
2.2

ממוצע התלמידים בכל כיתה/גן לא יפחת מהממוצע התקין הנדרש לצורך תקצוב (בבית הספר-
מספר תלמידים מינימאלי הינו ( 25ניתן לשבץ תלמידים משכבות גיל בהתאם לקריטריונים של
משרד החינוך) ובגני הילדים  ,מספר תלמידים מינימאלי הינו 22 ,תלמידים).
חתימת המשתתף _______________________
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2.3

בנוסף לצהרון החודשי ,המפעיל יפעיל גם את:
2.3.1

קייטנת החגים (חנוכה ופסח) ,למשך  5ימים.

2.3.2

קייטנה ב 4 -ימי חג נוספים (אסרו חג סוכות ,יום בפורים ,יום בל"ג בעומר ואסרו חג
שבועות) – כרוך בתשלום נוסף.

2.3.3

בית הספר של החופש הגדול (וקייטנת המשך עד ה 31.07 -אופציונאלי).

2.3.4

בחנוכה ,בפסח ובחופש גדול ,הצהרון יופעל בימים א' – ה' ,בבית הספר יופעל בין השעות
 08:00-13:00ובגנים יופעל בין השעות.7:30-13:00 :

2.3.5

כל ההפעלות המפורטות דלעיל ולהלן ,יהיו בהתאם לקריטריונים ו/או נהלים ו/או כל
הוראה אחרת לעניין תכנית ניצנים ,המתעדכנים מעת לעת.

 2.4במסגרת הצהרון וחופשות החגים והקיץ יספק המפעיל ארוחה חמה בצהריים ,בהתאם
לקריטריונים בתכנית ניצנים ,למסמך א 7/ובהתאם להנחיות ודרישות משרד החינוך בעניין זה
כאמור בחוזר מנכ"ל " 2.2-82הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" ועפ"י החוק לפיקוח
על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך ,התשע"ד 2014-ותקנות לפיקוח על איכות המזון
ולתזונה נכונה בצהרונים ,התשע"ז ,2017-חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו,2015-
ועפ"י תכנית הניצנים ,והכל כפי שיתעדכן מעת לעת.
 .3תמחור הצהרון
השתתפות ההורים תהא על פי התעריף הנקבע באשכולות הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטסטיקה)
 1-5המתוקצבים על ידי משרד החינוך.
 .4תמחור קייטנת החגים בחנוכה ופסח
כמפורט בסעיף  8במסמך א7/
 .5תמחור  4ימי חופש נוספים
כמפורט בסעיף  7.2במסמך א7/
 .6תמחור קייטנת החופש הגדול וקייטנת הקיץ
כמפורט בסעיף  9במסמך א7/
 .7תקורה לביה"ס
כמפורט בסעיף  11במסמך א7/

חתימת המשתתף _______________________
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 .8תנאי סף להשתתפות במכרז
במכרז זה ,רשאים להשתתף ,מי שעומדים במועד האחרון להגשת הצעות ,בכל התנאים המצטברים
המפורטים להלן:
 .8.1אזרח ישראלי ,תאגיד או שותפות ,הרשומים כדין בישראל .ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית
אחת בלבד (תכונה להלן" :המשתתף" או "המפעיל" או "המציע") ,כאשר כל המסמכים
והאישורים הנדרשים במכרז ,לרבות הערבות הבנקאית יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
להצעה יצורף אישור רו"ח /עו"ד לגבי רישום התאגיד ,זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייבו
בחתימתם ,וזאת בנוסח המצורף למסמכי המכרז במסמך  2לתנאים הכלליים;
בנוסף ,יצרף אישור רשם החברות/השותפויות על רישום הזוכה/השותפות וכן פירוט בעלי
המניות/המנהלים.
 .8.2מציע בעל מיומנות וניסיון מוכח של שלוש ( )3שנים ,לכל הפחות ,בין השנים תשע"ז – תשפ"א,
בהפעלת צהרונים ו/או חוגים ו/או תל"ן ו/או מסגרות חברתיות ו/או קייטנות בגילאי  ,0-8בהיקף
של  100תלמידים ,לכל הפחות ,בכל שנה ,כעסק עצמאי משלו ,בעל כושר ביצועי וכלכלי ,ובעל ידע
בביצוע העבודה בזמן הנדרש ובעל אמצעים לביצועה .יובהר ,כי אם המציע הנו תאגיד ,דרישת
הניסיון האמורה צריכה להתקיים במלואה בתאגיד (לא ניתן יהיה ליחס לתאגיד את הניסיון של
יחידיו/מנהליו/בעליו).
להוכחת עמידתו בתנאי זה ימלא המציע את הפרטים הנדרשים בטופס ניסיון המציע ,המצ"ב
כמסמך א'  4לתנאים הכלליים.
 .8.3למציע מצבת כח אדם מפורטת  ,בעלי מיומנות והתמחות ,עפ"י הקריטריונים הנדרשים ב"קול
קורא".
להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה ,המציע יצרף רשימת מצבת כח אדם ,תוך ציון תפקיד ,וותק,
הכשרה ,השכלה ותעודות.
 .8.4מציע בעל מחזור כספי בהיקף של  ₪ 2,500,000בשנה ,בכל אחת מהשנים .2019 , 2018 ,2017
להוכחת העמידה בתנאי זה ,יצרף המציע להצעה אישור רואה חשבון אודות ההיקף כספי הנדרש
בשנים הנ"ל ,בנוסח מצורף במסמך א' 5לתנאים הכלליים.
 .8.5המשתתף לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו ו/או
עובד מעובדיו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה שיש עמה קלון ,או לחלופין ,הוא מודיע
לעירייה בדבר כתב אישום שכזה בנספח שיכלול במעטפת המכרז בה יגיש הצעתו.
 .8.6כמו כן ,לא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המניות שלו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו,
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים
ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.
להוכחת תנאי זה ,המשתתף יגיש תצהיר בנוסח המצורף במסמך א' 3לתנאים הכלליים.
 .8.7מודגש בזה ,כי במידה והמשתתף ו/או מנהל של המשתתף הורשע בפלילים ו/או הוגש נגדו כתב
אישום לפני הגשת הצעתו למכרז זה בעבירה שיש עמה קלון ,בהתאם לקביעת היועץ המשפטי
חתימת המשתתף _______________________
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לעירייה ,לא יוכל המשתתף להגיש הצעה כלשהי למכרז .בהגשת הצעתו מצהיר המשתתף
ומסכים כי קביעת היועץ המשפטי לעירייה תהא סופית ותחייב אותו וכי לא תהא לו כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.
 .8.8המשתתף מצהיר כי הוא וכל עובדיו אין להם קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת העיר.
להוכחת תנאי זה על המשתתף לצרף הצהרה בנוסח המצורף כמסמך א' 9לתנאים הכלליים.
 .8.9המשתתף יגיש תצהיר חתום כדין לעניין אי תיאום ההשתתפות במכרז ,בנוסח המצורף כמסמך
א' 10לתנאים הכלליים.
 .8.10העתק מרישיון העסק ,ככל והעסק טעון רישוי ע"פ חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח . 1968 -
ככל והעסק אינו טעון רישוי ,יש לציין זאת במפורש.
 .8.11המשתתף נדרש להגיש את כל המסמכים ו/או האישורים שנדרשו לעיל בפרק זה וכל מסמך
ואישור אחר הנדרש להוכחת עמידתו בכל תנאי הסף האמורים.
 .9מסמכים ואישורים
חובה על המשתתף לצרף להצעתו בתוך מעטפה אחת את המסמכים והאישורים המפורטים להלן בשני
עותקים:
.9.1

להצעה במכרז יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית על סך ( ₪ 50,000חמישים אלף ,)₪
שהוצאה על ידי בנק בישראל ,לבקשת המשתתף במכרז ,צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי)
(להלן" :המדד") ,לפקודת העירייה ,בהתאם לנוסח הערבות הרצ"ב כמסמך א' 8לתנאים
הכלליים.

.9.2

הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של העירייה;
ותהא בתוקף עד ליום ;31.10.2021

.9.3

העירייה תהא רשאית לחלט הערבות כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי
המכרז זה לרבות אי חתימה על חוזה ההתקשרות ו/או שלא במועד ו/או אי המצאת ערבות
בנקאית כנדרש בהסכם ו/או אי המצאת אישור קיום ביטוחים ו/או אי חתימה על טופס שמירת
סודיות .הבנק רשאי לבחור אחד או יותר מהאמצעים המפורטים מטה ,להגשת הערבות
לתשלום/להארכה:
 .1במייל;
 .2בפקס;
 .3בסניף מקומי בקריית גת;
 .4להנהלה  /סניף מרכזי של הבנק;
למען הסר ספק ,המשתתף אינו רשאי להציג אישור על קיום חוב לעירייה כלפיו מטעם
גזברות העירייה ,כתחליף למתן ערבות כולה או חלקה.
משתתף אשר לא יצרף ערבות בנקאית כנדרש לעיל עד למועד האחרון להגשת ההצעות –ועדת
המכרזים לא תדון בהצעתו.

חתימת המשתתף _______________________
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במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של הערבות בהתאם
לקבוע בדרישה.
.9.4

וכן פירוט בעלי
אישור רשם החברות/עמותות/עוסק מורשה ,על רישום הזוכה
המניות/המנהלים ומורשי החתימה של הזוכה .האישור יוגש בנוסח הקבוע במסמך א' לתנאים
הכלליים;

.9.5

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו
– ;1976

.9.6

צירוף אישור משטרה או לחילופין תצהיר בדבר עמידתו של המציע ,בדרישות החוק למניעת
העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,2001-על תקנותיו [החוק והתקנות,
להלן" :חוק עברייני המין"] ,וכן בהוראות חוק העונשין ,התשל"ז 1977-על החקיקה הנובעת
ממנו [להלן" :חוק העונשין"] ,והתחייבות כי יעסיק בעבודות נשוא המכרז והחוזה אך ורק
עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני המין ,ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע"
כמדורג בחוק העונשין.
נוסח תצהיר מצורף כמסמך א'  12לתנאים הכלליים.

.9.7

תצהיר מטעם המשתתף ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  ,1976מאושר בחתימת
עו"ד ,בנוסח הקבוע במסמך א' 2לתנאים הכלליים;

.9.8

הצהרה מטעם המשתתף מסמך א' 1לתנאים הכלליים ,מאושר ע"י עו"ד;
אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף;

.9.9
.9.10

אישור על ניכוי מס הכנסה במקור;

 .9.11אסמכתא לתשלום סך  ₪ 500עבור רכישת מסמכי המכרז;
 .9.12המשתתף רשאי להגיש (אך לא חייב) ,בנוסף למסמכים שנדרשו לעיל ,אישור ותצהיר כי העסק
בשליטת אישה (ככל שיבחר להגישו ,חייב הוא להגישו בנוסח המצ"ב כמסמך א'  11לתנאים
הכלליים) ו/או המלצות מטעם רשויות נוספות ו/או גופים ציבוריים אחרים (תוך ציון אנשי
הקשר ומס' טלפון) ו/או כל מסמך אחר ,לפי שיקול דעתו ,באשר לניסיונו ו/או כושרו ,לרבות
לגבי המועסקים על ידו
 .9.13משתתף אשר לא יגיש את כל המסמכים הנדרשים בסעיף זה (למעט בסעיף  4.13לעיל) ו/או
שיגישם לא בשלמות ו/או לא בפרטים המלאים ,העירייה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי
שלא לדון בהצעתו ו/או לבקש הבהרות ו/או השלמות.
 .10לוח זמנים למכרז
להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
פעילות
עיון ורכישת מסמכי המכרז
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
המועד האחרון להגשת הצעות
תוקף ערבות השתתפות במכרז

מועדים
החל מיום חמישי ו' מנחם אב תשפ"א ()15.07.2021
עד ליום רביעי י"ב מנחם אב התשפ"א ()21.07.2021
עד ליום שני כ"ד מנחם אב ( )02.08.2021
31.10.2021

חתימת המשתתף _______________________
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.10.1

העירייה ו/או מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לחלק מהם ,כל בדיקה ,כפי שימצאו לנכון.
כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העיריה ו/או מי מטעמה בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש
לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל ,תהיה העירייה רשאית ,מטעם זה
בלבד ,לפסול את ההצעה.

.10.2

עוד רשאית העירייה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע
ו/או נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת העירייה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות .על אף
האמור לעיל ,העירייה איננה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

.10.3

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים גם בטרם חתימת
החוזה וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי העירייה או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב
שאושר לביצוע.

.10.4

העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו
של מציע ,לגביו היה לעירייה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של
אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה ע"י המציע ,חשד למרמה ,תביעות בלתי
סבירות בעליל וכיו"ב .העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל
תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז.

 .11מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
המציעים ירכזו ,במעטפה המיועדת לכך ,את כל המסמכים המפורטים להלן:
.11.1תכנית עבודה פדגוגית כתובה ומפורטת.
יובהר להלן כי ,כי תכנית עבודה פדגוגית תוגש בחודש אוגוסט ( )8בכל שנה"ל ,חודש לפני פתיחת
שנה"ל ,לצורך קבלת אישור המפקחת.
 .11.2תיק נהלי עבודה בהתאם ל"קול קורא".
.11.3מצבת כח אדם מפורטת עפ"י הקריטריונים הנדרשים ב"קול קורא".
מצבת כח אדם מפורטת תוגש בחודש אוגוסט ( )8בכל שנה"ל ,חודש לפני פתיחת שנה"ל.
.11.4רשימה מפורטת של חוגים ו/או פעילויות.
 .11.5ביצוע הכשרות :עזרה ראשונה ,שעות רכז  +ליווי והנחייה פדגוגית.
 .12בחינת ההצעות ובחירת הזוכה
.12.1

בחינת ההצעות תיעשה בהתאם לגובה הצעת המחיר שהוגשה ע"י המשתתף וכן בהתאם
לתוצאות "מבחן האיכות" המפורט להלן;
משקלו של מבחן האיכות יהא  ,70%ומשקל הצעת המחיר יהא ;30%

אך ורק משתתף אשר ינוקד במבחן האיכות בציון  70או גבוה מכך – תשוקלל הצעת המחיר
שהגיש.

חתימת המשתתף _______________________
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.12.2

להלן רכיבי מבחן האיכות :

ועדת המכרזים תמנה את אנשי המקצוע אשר יבחנו את הצעות המשתתפים ויגישו את תוצאות
התרשמותם המשוקללת ,כאשר בין הפרמטרים ישקלו אלה:
 )1ניסיון קודם של המשתתף (עד  30נקודות)
המשתתף יציג בתצהיר את ניסיונו הקודם באספקת השירותים ,בו יפרט את שמות הגופים ו/או
רשויות מקומיות להם סיפק השירותים נשוא המכרז ,מס' השנים שבהן סיפק השירותים ,איש קשר
וטל';
אנשי המקצוע ,יתחשבו בהמלצות שיצורפו להצעה ואפשר שיערכו שיחות מדגמיות עם מי מהעיריות;
כמו כן ,יתחשבו בניסיון קודם של עיריית קריית גת עם המשתתף;
נוכח ריבוי הפרמטרים המשתנים ,הניקוד לכל משתתף ,ייקבע בהתאם להתרשמותם של אנשי
המקצוע.
 )2התרשמות אישית בראיון (עד  40נקודות)
המשתתף ירואיין על ידי אנשי המקצוע בשאלות חופשיות ,ויציג ,בין היתר ,את הניסיון המקצועי
הקודם באספקת השירותים לרבות למוסדות החינוך השייכים לזרם המוכש"ר ,אופן מתן השירות,
תכניות עבודה ועוד;
הנציג יתבקש להציג את תפיסתו ואת גישתו המקצועית לעניין אספקת השירותים;
הניקוד לכל משתתף יינתן בהתאם להתרשמותם של אנשי המקצוע.
משתתפים אשר נוקדו במבחן האיכות בסך  70נקודות ומעלה ,רק הם ישתתפו בשלב בחינת הצעות
המחיר מטעמם.
ניקוד הצעות המחיר תחושב כל אחת ,ביחס להצעה הנמוכה ביותר ,לפי הנוסחא הבאה:
ההצעה הנבחנת
ההצעה הנמוכה ביותר
_________________
ההצעה הנבחנת

)3

*

 30נק'

= ניקוד הצעת המחיר

בשלב שלישי – יסכם הניקוד במבחן האיכות ובמבחן המחיר  ,לפי המשקלים שנקבעו.

הערות חשובות:
א .בביצוע כל תחשיב בעניין הניקוד ,לא יחשבו ספרות מימין לנקודה (ככל שיופיעו ספרות מימין
הספרות האמורות ,הן תימחקנה (ולא תעוגלנה!).
ב .במידה שיותר ממשתתף אחד יקבלו את הניקוד הכולל הזהה הגבוה ביותר – יכריעו ביניהם
הגורמים המקצועיים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
"הניקוד הזהה" לעניין ס' זה – מספר הנקודות משמאל לנקודה (בהתעלם כליל מהספרות שמימין
לנקודה).

חתימת המשתתף _______________________
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.12.3

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז לרבות בהסכם ,לרבות כל הסתייגות ביחס אליהם,
בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ,ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום
לפסילת ההצעה.

.12.4

הרשות אינה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא כזוכה .הרשות רשאית לפצל את הזכייה בין מספר
משתתפים ,בין במעמד בחירת הזוכה והן במעמד ביצוע ההסכם; יודגש כי העירייה תעדיף
להתקשר עם זוכה עיקרי וזוכה/ים נוסף/ים למען אספקת השירותים.

.12.5

למען הסר הספק ,העירייה אינה מתחייבת לאספקת שירותים בהיקף כלשהו ,הן כלפי הזוכה
העיקרי והן כלפי הזוכים הנוספים.

.12.6

בבחינת ההצעות תתחשב העירייה בקיומם של נתונים המעניקים לה את מיטב היתרונות
הכלכליים ,המקצועיות ,וכן מירב הנוחות באספקת השירותים הנקובים בהסכם.

.12.7

כמו כן ,העירייה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו
הפיננסי ו/או המקצועי של המשתתף לבצע את החוזה המוצע ,ואת ניסיונה הקודם של העירייה
ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המשתתף בעבר ,בין בהסתמך על המידע שימסור
המשתתף במסגרת מסמכי מכרז ובין בהסתמך על כל מידע אחר שיימצא בידי ועדת המכרזים,
מכל מקור שהוא ,וכן את שיקולי תקציב הרשות.

.12.8

הועדה רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה היא
או של רשות מקומית אחרת ,או שנוכחה לדעת שכישוריו אינם מספקים לפי שיקול דעתה ,או
שפועלים ו/או פעלו בעבר בהליכים נגד מי מהרשות המקומית.

.12.9

העירייה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ,לשביעות
רצונה המלא ,גם לאחר פתיחת ההצעות ,על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת
שיקוליה.

 .12.10לא הגיש המציע ההסברים ו/או ההבהרות שנתבקשו במועד שהועמד לרשותו ,רשאית העירייה
להחליט בהתאם לשיקול דעתה וכן לפסול את ההצעה.
 .12.11להלן רכיבי מבחן האיכות :
ועדת המכרזים תמנה את אנשי המקצוע אשר יבחנו את הצעות המשתתפים ויגישו את תוצאות
התרשמותם המשוקללת ,כאשר בין הפרמטרים ישקלו אלה:
הניקוד המירבי
 15נקודות

הקריטריון

אופן ביצוע הניקוד
 3נקודות עבור כל שנה

ניסיון בהפעלת צהרונים ו/או חוגים ו/או תל"ן
ו/או מסגרות חברתיות ו/או קייטנות בגילאי 0-
 ,8בהיקף של 100תלמידים,בין השנים תשע"ז-
תשפ"א.
ניסיון של שלוש שנים ( )3בהפעלת צהרון  15נקודות
למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי ,עפ"י
תכנית ניצנים ,בין השנים :תשע"ז – תשפ"א.
המלצות שיינתנו מהנהגות הורים  /מנהלי
בי"ס ,מנהלי מחלקות חינוך ברשויות מקומיות
המתייחסות להפעלת מסגרות חינוכיות
כמפורט בסעיף  9.2דלעיל  ,בין השנים תשע"ז
עד תשפ"א

 10נקודות

חתימת המשתתף _______________________

 7.5נקודות עבור כל שנה

כל המלצה חיובית ,של גורם
כאמור (גם אם היא בגין אותה
מסגרת) שתאומת ע"י צוות
העיריה תזכה את המשתתף
ב 2-נקודות עד ל 10-נקודות
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להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
התייחסות
אפשריות.
לצוות
בהמלצות תהא
הצהרון ,הקשר עם מנהלי
ורכזי הצהרון ,רמת תחזוקה,
רמה
המזון,
איכות
פדגוגית/חינוכית.
לשם כך ,הצוות מטעם
העיריה יצור קשר עם מוסדות
וגופים שהמפעיל התקשר
עמם ,וכן הוא רשאי ליצור
קשר עם ועדי הורים.
להלן הנושאים שיבדוק
 40סה"כ נקודות הצוות:
(בסה"כ)
הצוות יקיים ראיונות עם
הצוות המנהל של כל מציע וכן
יעיין ויתרשם מתיקי הנהלים
בנושאים כגון:
ושאלון
הרשמה
טופס
להורים;

ריאיון

נוהל קבלת הילדים ופיזורם;
וכן כל הנהלים המפורטים
במסמך א 7/ועפ"י התרשמותו
יעניק סך של מקסימום 10
נקודות.

 30נק'

חוגים

 10נק'

ליווי פדגוגי והשתלמויות

 10נק'

חתימת המשתתף _______________________

התרשמות מתכניות העבודה
של המפעיל המתייחסות
לתוכנית עבודה יומית,
שבועית ,חודשית ושנתית,
סדר היום בצהרון ובימים
הארוכים (בקייטנות),
מתן מענה לשיעורי בית ועוד.
עפ"י התרשמותו הצוות יעניק
סך של מקסימום  30נקודות
המציע יציג את החוגים
הקיימים היום בצהרונים
אותם הוא מפעיל לצורך
התרשמות הצוות מהחוגים,
התאמתם לגיל ,ערך מוסף של
החוג וכיו"ב.
המציע יציג את המערך
הפדגוגי התומך מטעמו
לצוותי הצהרון ,הן את גורם
המייעץ והמנחה מטעמו
באופן יומיומי בהתאם לצרכי
השטח והן את הגורם המדריך
ומכשיר את צוות הצהרון
לאורך השנה .וכן את
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ההשתלמויות שעברו עובדיו
בשנים תשע"ט -תש"פ.
בסיום שלב ב' יעביר הצוות מטעם העיריה לועדת המכרזים את סיכום ההערכה והניקוד של כל מציע.
 .13תקופת ההתקשרות
 .11.1ההתקשרות תהא ע"פ ההסכם המצורף כמסמך א' 15לתנאים הכלליים (להלן" :ההסכם"),
לתקופה בת שנה ( 12חודשים) שמועד תחילתה ביום  01.09.2021ועד ליום  31.07.2022והיא ניתנת
להארכה ,על פי בחירת העירייה ,לשנה נוספת ,כולה או חלקה ,בכל פעם ,ובלבד שתקופת
ההתקשרות הכוללת לא תעלה על  5שנים (  60חודשים).
 .11.2מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ,העירייה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק את
ההתקשרות על פי הסכם זה ,בהודעה מוקדמת של  30יום בכתב לזוכה ,ולזוכה לא תהיינה כל
תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות; ככל שהפסקת ההתקשרות אינה נובעת ממחדליו של
הזוכה ,יהא זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסופקו על ידו בפועל ,אם ניתנו ,עד
למועד הפסקת ההתקשרות וזאת בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הצדדים.
 .11.3למרות האמור לעיל ,אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או
ההסכם ,העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר; במקרה זה לעירייה שמורה הזכות,
לשיקול דעתה הבלעדי ,האם להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה.
 .12שינוי במסמכי המכרז
כל שינוי או תוספת או מחיקה או תיקון שייעשו במסמכי המכרז ,או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין
ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים ,בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יחייבו את העיריה ולא
יהיה להם כל תוקף מחייב כלפיה.
על אף האמור ,העיריה תהיה רשאית ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,לראות בכל שינוי ,תוספת ,מחיקה או
תיקון כאמור ,משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ,ולפסול הצעתו.
 .13פגמים טכניים
העיריה תהא רשאית שלא להתחשב בפגמים טכניים שנפלו בהצעת מציע ,לפי שיקול דעתה המוחלט,
ו/או לאפשר צירוף מסמכים שהושמטו ע"י המציע בתום לב ושיש בהם להעיד אודות עמידתו בתנאי
הסף ו/או לערוך כל בירור נחוץ בעניין אי בהירויות העלולות להתעורר לגבי ההצעה ,וזאת ,בין היתר,
בשים לב למאפיינים הספציפיים של המכרז דנן.
 .14הצעה בלתי סבירה
העיריה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו ,על נספחיה
במלואם ,לרבות הצעה חסרה או מוטעית ,מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,מבוססת על הבנה מוטעית
של נושא המכרז ,הגשה שלא בהתאם למכלול דרישות המכרז ,בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת
מהות ההצעה ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעתה מונע הערכת
ההצעה כדבעי.

חתימת המשתתף _______________________
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 .15כושרו של המציע
העיריה תהא רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה ,לרבות בין היתר ,כושרו,
ניסיונו ויכולתו המקצועית ,יכולתו הארגונית והכלכלית ,הציוד המצוי ברשותו ,הצוות הקיים ,מידת
שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות ,התייחסות מוסדות ציבור/רשויות מקומיות ו/או
גופים אחרים למציע ,וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא העיריה לנכון.
 .16בחינת ההצעה ובחירה בהצעה
 .16.1מבלי לגרוע מכל יתר שיקוליה ומהאמור לעיל ,העיריה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה המוחלט,
לדחות הצעה של מציע אשר לא קיים בעבר התחייבויותיו מכל סוג ובכל אופן שהוא או שנוכחה
לדעת שהוא חסר ניסיון ו/או כושר ו/או יכולת ו/או אמצעים לביצוע העבודה או שאלו ו/או מי
מהם לקויים.
 .16.2בשיקולי העיריה יילקחו בחשבון בין היתר ,הידע המקצועי וכושר הביצוע ,היכולת הכספית
ואיכות העבודה של המציע ,לרבות ניסיונו של המציע בשירותים קודמים וביצוע נאות של
שירותים בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.
 .16.3העיריה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם ,לשביעות רצונה
או לשביעות רצונם של אחרים ,או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה
להנחת דעתה.
 .16.4בבדיקת ההצעות והמציעים תהא העיריה ו/או מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק
מהם ,כפי שימצאו לנכון ,כל בדיקה .כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העיריה ומי מטעמה
בבדיקות כאמור ,ככל שתבקש לערוך בדיקות .לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל,
תהיה העיריה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה.
 .16.5עוד רשאית העיריה ,בכל שלב שהוא ,לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או
נתון ו/או הבהרה ,הדרושים ,לדעת העיריה ו/או מי מטעמה ,להערכת ההצעות ,לרבות פניה
להשלמת מסמכים ,כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה ,למעט ערבות.
 .16.6מובהר בזאת ,כי לאחר בדיקת הצעות המציעים כמפורט לעיל ,תמליץ הועדה על המציעים
הזוכים בהתבסס על ציון האיכות.
 .17קבלני משנה
העבודה תבוצע על ידי העובדים של מי שיזכה במכרז .חל איסור מוחלט על שימוש בקבלני משנה מבלי
לקבל את הסכמת העיריה ,מראש ובכתב.
 .18פיצול הזכייה
 .18.1העיריה רשאית לפצל את הזכייה ולקבוע מספר זוכים ,וכן למסור ביצוע העבודה בשלמותה או
בחלקה ,הכל לפי שיקול דעתה.
 .18.2העיריה שומרת על זכותה לוותר ו/או לבטל ו/או להפחית מביצוע חלק מהעבודות המפורטות
במכרז.

חתימת המשתתף _______________________
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 .19הגשת הצעה
 .19.1המשתתף נדרש לחתום על תנאי המכרז ונספחיו לרבות על הצהרת המציע המסמך א' 1לתנאים
הכלליים ,על ההסכם ונספחיו בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך .כמו כן ,יצרף המשתתף ויחתום על
כל מסמך שפרסמה העירייה ,ככל שפרסמה ובהם שונו/הובהרו תנאי מסמכי המכרז .בנוסף ,המשתתף
רשאי (אינו חייב) להגיש מסמכים נוספים הנוגעים לפועלו ,לרבות רקע ומידע כללי על שירותיו.
 .19.2אסור למשתתף למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על המסמכים הכלולים במכרז או
תנאי כלשהו מתנאי המכרז .העירייה רשאית לראות בכל שינוי ,מחיקה ,תיקון או תוספת כאמור משום
הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.
 .19.3במידה שתתגלה סתירה כלשהי בין מסמכי המכרז ,לרבות בין התנאים הכלליים לבין ההסכם ו/או
בין נספחי ההסכם לבין ההסכם ו/או בין נספחי המכרז לבין תנאיו הכלליים ובינם לבין עצמם וכיו"ב
– יכריע בה היועץ המשפטי לעירייה או מי מטעמו ,על פי שיקול דעתו הבלעדי; והמשתתף מתחייב כי
יפעל בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לעירייה ,ומוותר בזה על כל טענה בכל נושא.
 .19.4על המשתתף להגיש את הצעתו בשני עותקים כרוכים .שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים.
העותקים יוכנסו כשהם חתומים (חתימה וחותמת) בכל עמוד ועמוד על ידי המשתתף ובצירוף כל
המסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז .המעטפה תוגש חתומה.
 .19.5העירייה רשאית לפסול הצעה שחסרים בה פרטים ו/או שנעשתה שלא על פי ההוראות המפורטות
בחוברת מכרז זו.
 .19.6ההצעה אשר תוגש ע"י המשתתף תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ,נספחיה וצירופיה לתקופה
של  120יום מהמועד האחרון שייקבע להגשת הצעות במכרז .העירייה רשאית לבקש להאריכה ב90 -
יום נוספים ,כולם או חלקם ,והמשתתף חייב לעשות כן.
 .19.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,עם קביעת הזוכה/ים במכרז ובכפוף להמצאת ערבות בנקאית
לביצוע מסמכי המכרז וכן טופס אישור קיום ביטוחים וכן טפסי סודיות חתומים ,המצורפים כנספחים
ב' ,ג' ,ד' ,ד' 1ו -ה' להסכם המצורף כמסמך א' 15לתנאים הכלליים ,ייחתם בין העירייה לבין הזוכה/ים
ההסכם האמור המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן" :ההסכם").
 .19.8מבלי למעט מהאמור לעיל ,יובהר להלן כי ,כתנאי לחתימת העירייה על הסכם ההתקשרות נדרש
הזוכה להמציא אישור לקיום ביטוחים מאושר ע"י יועץ הביטוח מטעם העירייה .סעיף זה הינו סעיף
מהותי להתקשרות העירייה עם הזוכה.
.19.9

התקן  USBאו  CD/DVDובו סרוקים כללי מסמכי ההצעה ,למעט הצעת המחיר.

חתימת המשתתף _______________________
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 .20סתירות ואי התאמות
 .20.1מובהר ,כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז להסכם ,תחול ההוראה
המחמירה יותר עם המציע ו/או שילובן המחמיר יותר של ההוראות הרלבנטיות עם המציע ,לפי העניין,
והכל לפי שיקול דעתה המוחלט של העיריה.
 .20.2כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או
החוזה על נספחיו ,לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
 .21הודעה על זכייה והתקשרות
 .21.1עם קביעת הזוכה/ים במכרז (להלן ":הזוכה") תימסר לו/להם על כך הודעה במכתב רשום .משתתף
שהצעתו לא תתקבל ,יקבל על כך הודעה בדואר רשום ,אליה תצורף הערבות הבנקאית שהומצאה
על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.
 .21.2הזוכה במכרז מתחייב לחתום על ההסכם המצורף כמסמך א' 15לתנאים הכלליים והמהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,כאשר הפרטים החסרים בו יושלמו במעמד חתימת ההסכם בהתאם
למסמכי מכרז.
 .21.3כמו כן ,תנאי לחתימת העירייה על ההסכם הוא הגשת ערבות הבנקאית לביצוע ההסכם ,משך
תקופת תקפו של ההסכם ,כפי שיוארך מעת לעת (ככל שיוארך); תנאי נוסף לחתימת העירייה על
ההסכם הוא המצאת טופס אישור קיום ביטוחים ,המצורף בנספח ב' להסכם  -חתום כנדרש ע"י
חברת הביטוח; המצאת נספחי שמירת סודיות המצורפים כנספחים ד' ו -ד' , 1שאלון לניגוד עניינים,
המצ"ב כנספח ג' להסכם המצורף כנספח א' 15לתנאים הכלליים ,חתומים ע"י המשתתף ,כל עובדיו
וכל הבאים מטעמו למען אספקת השירותים.
 .21.4מבלי לגרוע מהוראות ס'  8.5במסמכי המכרז ,יובהר בזה כי יתכנו שינויים בנספח ב' להסכם
בהתאם להנחיות יועץ הביטוח של העירייה .הזוכה מתחייב לפעול בהתאם להם.
 .21.5העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בהסכם שייחתם וזאת אם תיווכח לדעת
שהשתנו נתונים ו/או הובאו לידיעתה עובדות שלא היו ידועות לה בעת פרסומו של המכרז.
 .21.6היה וה זוכה במכרז יחזור בו מהצעתו ו/או שלא יעמוד בהתחייבויות הנובעות ממנה ,לרבות אי –
הופעה לצורך חתימה על ההסכם בנוסחו הסופי ו/או אי הגשת טופס אישור קיום ביטוחים ו/או אי
הגשת נספחי שמירת סודיות חתומים ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז או לבטל את
ההסכם אם נחתם ,בהודעה בכתב לזוכה (להלן" :ההודעה").
 .21.7אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
 .21.8מיום משלוח ההודעה ,רשאית העירייה לחלט את הערבות הבנקאית שבידה וזאת כפיצוי מוסכם
בין הצדדים ו/או למסור את ביצוע אספקת השירותים למי שייקבע על ידה ,ולמשתתף הזוכה לא
תהא כל טענה ו/או תביעה נגדה והוא יפצה את העירייה על כל הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה
כתוצאה מ -ו/או עקב כך.
 .21.9אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות העירייה לפעול ולתבוע כל סעד אחר העומד לרשותה על
פי מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או על פי כל דין.

חתימת המשתתף _______________________
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 .21.10בסיום עריכת המכרז ,לאחר החלטת ועדת המכרזים ואישור ראש העיר ,העיריה תעמיד לעיון
המשתתפים שיבקשו זאת את ההצעה הזוכה במכרז .בנוסף ,תפרסם העירייה באתר האינטרנט שלה
את שם הזוכה וכן את סכום הזכייה.
 .21.11המשתתף מצהיר כי הצעתו גלויה וכי במידה ותהיינה פניות של משתתפים אחרים לראות את
הצעתו ,אין לו כל התנגדות לכך והוא נותן רשות מראש להראות הצעתו עם סיום הליכי המכרז
כאמור.
 .21.12במידה שהמציע מתנגד לאמור לעיל ,עליו לציין מראש ובמפורש במסמכי הצעתו אלו
סעיפים/מסמכים בהצעתו לדעתו אין לגלותם משום שיש בהם סוד מסחרי ו/או סוד מקצועי ו/או
הגנת הפרטיות וינמק את טענותיו באופן מפורט .עם זאת מובהר למציע כי שיקול הדעת למסור את
הצעתו מסורה לעירייה והיא רשאית להציג כל מסמך שלפי דעתה אינו חסוי.
 .21.13יובהר בזה כי סימון חלקים בהצעת המשתתף כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה
סודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ,ומכאן שהמשתתף מוותר מראש על זכות העיון
בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
 .21.14מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין ,תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז
במקרים הבאים:
 .21.14.1כשהוכח להנחת דעתה של העירייה כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק,
דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז;
 .21.14.2התברר לעירייה כי הצהרה כלשהיא של המשתתף שניתנה במסגרת מסמכי המכרז אינה נכונה או
שהמשתתף לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על קביעתו
כזוכה במכרז.
 .21.14.3נודע לעירייה כי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
הספק ו/או החברה ,כולם או חלקם.
 .22הבהרות ושינויים
.22.1

שאלות ו/או בקשות הבהרה בקשר למכרז ניתן להעביר עד ליום רביעי י"ב מנחם אב התשפ"א,

 21.07.2021שעה  ,13:00בדואר אלקטרוני .shmuliky@Qiryat-gat.muni.il :טל' .08-9172337
.22.2

שאלות ההבהרה יוגשו בקובץ  WORDכדוגמת הטבלה המצורפת:
מס"ד המסמך או הנספח
אליו מתייחסת
ההבהרה

פרק וסעיף
רלוונטיים .יש
לציין גם עמוד

נוסח השאלה

הבהרה

.22.3

באחריות המשתתפים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד.

.22.4

יובהר כי מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו על ידי הועדה
או העירייה או מי מטעמן ,אלא אם ניתנו בכתב במסגרת הליך המכרז.

חתימת המשתתף _______________________
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 .22.5העירייה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ו/או לפתיחת ההצעות ו/או למועד
עריכת הראיונות ,וגם לאחריהם ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז לרבות לדחות כל מועד
הקבוע במסמכי מכרז זה ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
 .22.6השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והם יפורסמו באתר האינטרנט
של העירייה תחת לשונית "מכרזים" בעניין מכרז זה.
.22.7

באחריות המשתתף לעקוב אחר פרסום מסמכי ההבהרות ולהגשתם חתומים יחד עם הצעתו.

 .22.8לעירייה שמורה הזכות להחליט על ביטול המכרז לחלוטין או באופן חלקי או על דחיית ביצוע ,או
על ביצוע בשלבים ,וזאת מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה ,ובלי שפעולה כאמור תיתן זכות למי
מהמשתתפים כנגד העירייה.
 .22.9המשתתף לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי שהוא ,בגין נזקים שנגרמו לו (אם היו כאלה) בשל
החלטות ופעולות העירייה כאמור.
 .22.10הזכות השמורה לעירייה לפי סעיף זה ,הינה בכל השלבים :לפני פתיחת הצעות/לאחר פתיחת
ההצעות/לפני קביעת זוכה במכרז/לאחר קביעת זוכה/לפני חתימת חוזה/לאחר חתימת חוזה.
 .23הליכי משפט
 .23.1מובהר בזה ,כי מציע שהשתתף במכרז ו/או מציע שהוכרז כזוכה ,לא יבוא בתביעות ו/או בטענות
ו/או בדרישות כלפי העיריה ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת עבודה זמנית או לחלוטין אשר יגרמו,
אם יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם ,לרבות על ידי
משתתף שזכה במכרז או מציע שהגיש הצעה למכרז.
 .23.2כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת עבודה והוא
מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העיריה עקב כך .במקרה של הליכים משפטיים,
כל מציע מתחייב להאריך את תקופת הערבות הבנקאית עד לתום ההליכים המשפטיים ובתוספת
של  30יום ,בהתאם לדרישות העיריה.
 .24מסמכי המכרז
המסמכים שלהלן מהווים את מסמכי המכרז:


הזמנה להציע הצעות.



טבלה מפורטת מסגרות ומספר תלמידים בגנים ובכיתות א -ב' .מעודכנת לשנה"ל תשפ"א -מסמך .1



אישור רישום וזכויות חתימה -מסמך .2



הצהרת המציע – מסמך א.1/



תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו ,1976-בעניין שכר מינימום ,ייצוג הולם לאנשים עם
מוגבלות ובעניין העסקת עובדים זרים – מסמך א.2/



תצהיר בדבר העדר רישומים פליליים ובדבר העדר הרשעה ו/או חקירה ו/או הליך פליליים  -מסמך
א.3/



טופס תיאור ניסיון קודם -מסמך א.4/



אישור רו"ח – מסמך א.5/
חתימת המשתתף _______________________
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טבלה המכילה רשימת מסמכים שיש לצרפם למכרז – מסמך א.6/



דרישות להפעלת הצהרון – מסמך א.7/



דוגמת נוסח ערבות – מסמך א.8/



תצהיר בדבר היעדר קירבה לראש הרשות - ...מסמך א9/



היעדר תיאום השתתפות – מסמך א'10



אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אשה -מסמך א' 11



תצהיר לעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין  -מסמך א' 12



טופס הצעת מחיר – מסמך א' .13



טופס הסכמה להיבחר כזוכה נוסף -מסמך א'14



הסכם = מסמך א'15



תכנית ניצנים – נספח א'



נספח ביטוח  – -נספח ב'



שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – נספח ג'



טופס התחייבות לשמירה על סודיות -נספח ד'



התחייבות הבא מטעם המפעיל לשמירה על סודיות -נספח ד'1



נוסח ערבות לביצוע ההסכם -נספח ה'



דרישת אבטחת מידע מספק שירות – נספח ו

חתימת המשתתף _______________________
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מסמך  -1מיפוי לפי כיתות א' – ב' -חינוך חרדי

מצ"ב כקובץ בנפרד

חתימת המשתתף _______________________
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יוגש על ידי המשתתף במכרז

לכבוד
עירית קריית  -גת
מסמך  - 2אישור רישום וזכויות חתימה;
אבקש להשתתף במכרז שבכותרת ,ואלו הם פרטים אודותיי:
פרטי המשתתף – התאגיד  /עוסק מורשה (להלן :התאגיד)

שם התאגיד ............................................................................................
ח.פ .התאגיד...........................................................................................
מען התאגיד .............................................................................................
שמות מנהלי החברה /השותפות
_______________________________ . 1

__________________________ .2

שמות בעלי המניות
_______________________________ .1
______________________________ .3

__________________________ .2
___________________________ .4

מורשי חתימה של החברה/השותפות
________________________________ .1

__________________________ .2

 _________________________________ .3כל אחד לבד /כל שניים /אחר ________
הבהרה  :במסמכי המכרז "תאגיד"  -לרבות עוסק מורשה (לרבות ת.ז.).
_________________________
חותמת החברה/חותמת השותפות

חובה לצרף:

 .1אישור על רישום אצל רשם החברות  /השותפויות ורישומה של חברה פרטית ו/או ציבורית/השותפות.
 .2אישור מרשם החברות/השותפויות /בדבר מנהלי החברה/השותפות.

הצהרה
הריני ,עו"ד  /רו"ח מאשר כי הפרטים הרשומים לעיל והמצ"ב הינם נכונים ועל פי כל דין.
___________________________
חתימה וחותמת עוה"ד  /רוה"ח

חתימת המשתתף _______________________
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מסמך א - 1/הצהרת המציע
לכבוד
עיריית קריית גת
שלום רב,
 .1אנו הח"מ ,מסכימים ומחויבים לתנאים המפורטים בהזמנה להגשת הצעות ,על כל נספחיה ,לרבות
עדכונים ו/או שינויים שנערכו בהם מעת לעת בכתב ,ולרבות ,מסמך א 7/ונספחי "אישור לקיום
ביטוחים" שלנו ושל ספק המזון מטעמנו המצורפים לחוזה (הנקראים ביחד " -מסמכי המכרז")
והעתידים כולם יחד להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז ,ואנו כוללים את ההזמנה
החתומה על כל המסמכים הנזכרים בה ,כחלק מתנאי הצעתנו זו.
 .2הננו מצהירים בזה כי קראנו בקפידה והבנו את כל האמור במסמכי המכרז ,כי סיירנו וראינו את אתרי
העבודה ,בדקנו בקפידה את כל הדרישות ,התנאים והנסיבות ,הפיזיים והמשפטיים ,העשויים להשפיע
על הצעתנו או על ביצוע השירותים ,וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי-ידיעה או
אי-הבנה של דרישות ,תנאים או נסיבות כלשהם ,פיזיים ומשפטיים ,העשויים להשפיע על הצעתנו או
על ביצוע אספקת השירות כאמור במסמכי המכרז .קראנו ובדקנו את דרישות הביטוח הנדרשות
כאמור באישורים לקיום ביטוחים שצורפו כנספח לחוזה ,וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על
עלויות העבודה וביצועה ידועים ומוכרים לנו ,ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו .כן אנו מצהירים כי
לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו
מוותרים בזה מראש על טענות אלו.
 .3אנו מצהירים בזה כי ברשותנו הידע ,הניסיון והיכולת לביצוע העבודה נשוא המכרז באופן מקצועי
וברמה גבוהה ,וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודה נשוא המכרז,
הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח הזמנים הנדרש.
 .4אנו מאשרים כי ידוע לנו שהוצאתו של המכרז אל הפועל וביצוע העבודות הכלולות בו ,מותנים ותלויים
ברישום תלמידים לצהרון ,ואנו מסכימים ומצהירים בזאת כי לא תהיינה לנו כל טענות ותביעות מכל
מין וסוג שהם ,כנגדכם ו/או כנגד מי מטעמכם ,אם הוצאתו לפועל של המכרז וביצוע העבודות יתעכבו,
או יבוטלו ,כולן או חלקן.
כמו כן ,ידוע לנו ,כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם העיריה בהסכם לביצוע העבודות נשוא
ההזמנה ,הינו חתימת חוזה וקבלת אישורי העיריה בהתאם למסמכי ההליך .בכל מקרה שבו לא
יתקבל אישור העיריה לגבינו ,ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן כאמור בסעיף 10
להלן ,תהיה רשאית העיריה לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בהסכם לקבלת השירות נשוא המכרז
עם מציע אחר כלשהו ,ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כלפי
העיריה בקשר להתקשרותה עם אחר ,על אף זכייתנו במכרז.
זאת ועוד ,ידוע לנו כי פרסום המכרז אין משמעו התחייבות או הבטחה כי נפעיל צהרון באחד או יותר
מבתי הספר בתחומי העיריה והחלטה כאמור תיעשה רק ע"י אגף החינוך בשיתוף עם הנהגות ההורים
הבית ספריות .הננו מצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה ,דרישה ו/או תביעה
כלפי העיריה בקשר לבחירתה הבלעדית להתקשר עם מי ממפעילי הצהרונים הזוכים.

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
 .5הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות בכל מסמכי המכרז בסכומים המפורטים בו ,והננו
מקבלים על עצמנו לבצע את העבודה האמורה להנחת דעתכם הגמורה ולשביעות רצונכם בהתאם
להוראות המכרז ,לתכנית ניצנים ,תכנית ביה"ס של החגים של משרד החינוך ותכנית בית הספר של
החופש הגדול.
 .6הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו כדי לחייב אתכם ו/או כדי להוות
קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו.
 .7הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שהעיריה רשאית לתן לזוכה\ים שיזכה במכרז להפעיל בשנת
הלימודים תשפ"ב את הצהרונים בבתי הספר ובגנים השייכים לזרם המוכש"ר ,קייטנת חגים ובית
הספר של החופש הגדול.
 .8הננו מצהירים ומתחייבים כי:
(א) בין חברי מליאת העיריה יש/אין לי (מחק את המיותר) :בן זוג ,הורה ,הורי הורה" ,צאצא ,צאצאי
בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה ,אח או אחות ובני זוגם ואף לא סוכן או שותף ("להלן –
"קרוב").
(ב) בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי ,יש/אין (מחק את המיותר) לאחד מאלה:
חבר עיריה ,לרבות בן זוגו ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ,וכן סוכן או שותף חלק העולה על 10
אחוזים בהון או ברווחים ,ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בתאגיד כמנהל או עובד אחראי.
(ג) יש/אין (מחק את המיותר) לי קרוב כהגדרתו לעיל העובד בעיריה.
 8.1ידוע לי כי ועדת המכרזים של העיריה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה
משפחתית כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 .9הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו עד
ליום 31.10.2021
 .10מיד עם קבלת הודעתכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה ,יהיו התנאים המפורטים בה ,על כל
נספחיה ,הסכם המחייב אותנו.
 .11אם הצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים לבוא למשרדכם ,בתוך  7ימים קלנדריים ,להפקיד בידיכם את
הערבויות הנדרשות ,את אישור המבטחים ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה על
פי מסמכי המכרז וכן על פי דרישתכם ,וכמו כן לחתום על החוזה ועל כל עותק נוסף של מסמכי המכרז,
אם נדרש לעשות כן על ידכם.
 .12אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ,ובכפוף לכניסת החוזה לתוקף כמבואר בתנאי המכרז ,נתחיל
בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהודעה שתינתן על ידכם.
הננו מודעים לכך כי הודעה על התחלת העבודה עשויה להינתן בלוח זמנים קצר ביותר ומצהירים כי
אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצועה בהתאם.
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
 .13כבטחון לקיום הצעתנו ,על כל פרטיה ונספחיה ,מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם
כנדרש בהזמנה להגשת הצעות.
הננו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו כאמור בסעיפים  10 – 9לעיל או אם
נחזור בנו בדרך כלשהי מהצעתנו ,אתם תהיו זכאים ,מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם ,לחלט את סכום
הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים ,הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת
התחייבויותינו ו/או בשל הפרת הסכם ו/או במהלך ניהול המכרז.
 .14הצעתנו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים ,ואנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי
פרטי הצעתנו לאחרים עד ל
בכבוד רב,
היום______________ :
המציע
(אם תאגיד  -חתימת מורשי חתימה וחותמת התאגיד)
שם המציע
שמות מורשי החתימה
כתובת
מס' טלפון
מס' פקס
מספר עוסק מורשה
* הערה :יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את תאגיד המציע
בחתימתם.

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
יוגש על ידי המשתתף

לכבוד
עיריית קריית גת

מסמך א– 2/תצהיר המשתתף – חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1976
חברת ______________ נושאת ח.פ ________________ .מצהירה בזאת כדלקמן באמצעות מורשי
החתימה מטעמה החתומים מטה ,ה"ה:
מר/גב' ________________נושא/ת ת.ז;______________ ,.
מר/גב'________________ נושא/ת ת.ז;______________ .
לאחר שהוזהרנו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן ,מצהירים
בזאת בכתב ,כדלקמן:
הננו משמשים כמורשי החתימה של חב' ____________ נושאת ח.פ( ______________ .להלן:
הספק);
נכון למועד האחרון להגשת הצעות מחיר לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות ,ואם
הורשעו הנ"ל ביותר משתי עבירות – אזי במועד האחרון להגשת ההצעות ,חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה.
"עבירה" לעניין מכרז זה  -עבירה לפי חוק עובדים זרים (עיסוק העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
"בעל זיקה" ע"פ החוק – כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;
()1
אם הספק הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
()2
בעל השליטה בו;
(א)
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי הענין ,דומה במהותו להרכב כאמור של הספק,
(ב)
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;
מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;
(ג)
אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית
()3
בידי מי ששולט בספק.
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א;1981-
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
_________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

__________________
חתימת מצהיר

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .ולאחר שהבהרתי לה את תוכנו ומשמעותו של התצהיר
ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1976לעיל ולאחר שהזהרתים כי עליהם להצהיר את האמת
וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן אישרו את נכונות הצהרתם דלעיל וחתמו עליה
בפני; בנוסף ,הריני לאשר כי החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב' ______________
בעלת ח.פ______________ .וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
________________________
חתימה וחותמת

_________________________
תאריך

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
יוגש על ידי המשתתף

לכבוד
עיריית קרית גת
ג /א .נ,.

מסמך א – 3/תצהיר בדבר היעדר הרשעה
הנני ,חב'/שותפות ________________ ח.פ( _________________ .להלן" :המשתתף") מצהיר בזה,
כדלקמן:
 .1סמן את הסעיף המתאים:
[ ] המשתתף לא הורשע/ה בעבר על ידי בית משפט בעבירה שיש עמה קלון וכן לא הוגש נגדו ו/או
נגד כל מנהל ממנהלי התאגיד ו/או נגד כל עובד מעובדיו כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה
שיש עמה קלון;
[ ] הוגש נגד המשתתף ו/או נגד כל מנהל ממנהל התאגיד כתב אישום לבית משפט ,בגין עבירה שיש
עמה קלון והוא מוגש במעטפה בה הוגשה ההצעה במכרז זה.
 .2לא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המניות שלו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ,תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות
חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע.
 .3המשתתף מצהיר כי למיטב ידיעתו לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד
מנהל ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שיפעל מטעמו ,במישרין או בעקיפין כתב
אישום לבית משפט ,בגין ביצוע עבירת מין.
המשתתף מצהיר כי ידוע לו כי חל איסור על העסקת נוער בניגוד לסעיפים  33ו33-א' לחוק עבודת
הנוער התשי"ג .1952 -
 .4המשתתף מצהיר כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה ,צווי
הרחבה ,ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו ,במידה שחלים עליו ,ובכל מקרה
לא פחות משכר מנימום ,לרבות להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין ,לרבות
הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.
 .5הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

___________________
תאריך

________________
חתימה

_______________
חותמת

אישור
הריני _______________ ,עו"ד לאשר בזאת כי גב'  /מר _________________ וגב'  /מר
__________________ ,הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על
תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת ,שאם לא כן ,צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק.
________________
חתימה

__________________
חותמת

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
לכבוד
עיריית קרית גת
א/ג ,.נ

יוגש על ידי המשתתף

מסמך א - 4/תיאור ניסיון קודם

טופס בנוסח שלהלן יושלם לגבי ניסיון מוכח מצטבר של לפחות שלוש ( )3שנים ,בין השנים תשע"ז עד
תשפ"א ,בהפעלת צהרונים ו/או חוגים ו/או תל"ן ו/או מסגרות חברתיות ו/או קייטנות בגילאי  0-8לפחות,
כנדרש במכרז דנן.
איש קשר
הרשות
מס'
במוסד:
סידורי המקומית/מוסד
החינוך/המוסד/הגוף שם מלא,
תפקיד ,מס'
אשר לו סופקו
טלפון ואימייל
השירותים (להלן –
"המוסד")

התקופה
והמועד בו
סופקו
השירותים

האופן בו נבחר
המציע לשמש
כחברה למתן
שירותי הפעלת
צהרונים (מכרז
מו"מ וכיו"ב)

מספר
הכיתות/קבוצות
ומספר הילדים להן
סופקו שירותי
הפעלת צהרון ע"י
המשתתף למוסד

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

____________________
חתימת המציע
* המשתתף רשאי לצרף המלצות מהמוסד

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
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לכבוד
עיריית קריית גת
א/נ,.

מסמך א – 5/אישור רו"ח
מס' מכרז 11/2021
נושא המכרז :מכרז להפעלת צהרונים ,קייטנת חגים ובית הספר של החופש הגדול ,במוסדות החינוך של
המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
מסמך זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון

לכבוד,
עיריית קריית גת

שם המציע _________________________ :תאריך______________:
לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
א.
ב.

הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם /של העסק שלכם משנת ___________ .
חברתכם בעלת מחזור שנתי כולל של ) ₪ 2,500,000לא כולל מע"מ) בכל אחת משנות הכספים ,2017
.2019 ,2018

ג.

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים ועד למועד חתימתי על אישור זה לא בא לידיעתי ,לרבות
בהתבסס על הבדיקות שערכתי ,מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של חברתכם עד לכדי
העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

ד.

חברתכם אינה מצויה בהליכי כינוס ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק ,ואין בקשות תלויות
ועומדות נגד חברתכם מסוג זה ,והיא אענה עומדת בפני חדלות פירעון .וכן לא הוטלו על נכסי החברה
עיקולים בסכומים משמעותיים להיקף פעילותה.

חתימת רו"ח המציע____________________ :

חתימת המשתתף _______________________
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מסמך א – 6/רשימת מסמכים שיש לצרפם להצעה למכרז
שם המציע:
רשימת המסמכים אשר יוגשו במרוכז ,לפי סדר הופעת בטבלה ,במעטפה המיועדת לכך

יש לסמן באות V
את המסמכים
שצורפו

 .1הצהרת המציע -מסמך א1/

 .2תיאור מלא של הניסיון המצטבר של לפחות שלוש ( )3שנים ,בין השנים תשע"ז-
תשפ"א  ,בהפעלת צהרונים ,קייטנת חגים ובית הספר של החופש הגדול ,לגילאי 0-8
לפחות ,בצירוף מסמכים ואישורים ופרטים והמלצות המעידים על כך – מסמך א4/
 .3מסמכים נוספים ככל שיש בהם כדי להראות על כושרו ,ניסיונו ,יכולתו וכיו"ב של
המציע– סעיף רשות
 .4צילום תעודת עוסק מורשה לצורכי מע"מ תקפה.
 .5צילום אישור בר תוקף מפקיד מורשה או מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול ספרי
חשבונות ורשומות ועל מילוי חובת דיווח לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו –
.1976
 .6תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים וחוק שכר המינימום ( -מסמך א)'2/
 .7תצהיר המציע חתום כדין בדבר היעדר הרשעה ( -מסמך א)'3/
.8

ערבות בנקאית כספית או ערבות כספית ע"ס ₪ 50,000

שתוקפה עד ליום

30.10.2021
 .9צירוף כל התכניות המפורטות במסמך א' 7לתנאים הכלליים.
 .10אישור רו"ח ( -מסמך א)'5/
 .11אישור או קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

למציע שהוא תאגיד:
א .תעודת רישום עדכנית ובת תוקף של המציע אצל רשם החברות ,רשם
השותפויות וכיו"ב.
ב .אישור עו"ד או רו"ח כי ביצוע העבודה על פי המכרז ו/או ההתקשרות בחוזה
לביצועה ,הינן במסגרת סמכויות התאגיד.
ג .אישור עו"ד או רו"ח על בעלי זכות החתימה אצל המציע וסמכותם
לחייבו בחתימתם.
ד .שמות מנהלי התאגיד.

חתימת המשתתף _______________________
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מסמך א - 7/מפרט שירותים
מבל י לגרוע בכל האמור במסמכי המכרז ,ה הסכם ונספחיו ,על המפעיל לעמוד בכל דרישות ה עיריה ,
משרד החינוך ,החוקים והתקנות החלים על צהרונים וקייטנות ותכנית ניצנים ,המפורטים להלן:
 . 1המפעיל מתחייב בזאת להפעיל צהרון בהתאם למפורט ב מסמכי המכרז ,ב חוזה ובנספח זה.
 . 2המפעיל יפעיל את הצהרונים בהתאם לכל דרישות והנחיות משרד החינוך ו/או הבריאות,
כפי שתהיינה מעת לעת .בכל מקום בו יש סתירה בין הוראות חוזה זה להוראות משרד
החינוך ו/או הבריאות יגברו התנאים המחמירים עם המפעיל.
 . 3המפעיל שיזכה יפעיל את "בית הספר של החופש הגדול" וקייטנת המשך בחודש יולי.
 . 4כמו כן ,המפעיל שיזכה יפעיל את "בית הספר של החגים" וכן  4ימי חופש נוספים במהלך
השנה (בנוסף לחנוכה ופסח) .
 . 5מספר התלמידים בצהרונים
ה מפעיל יפעיל צהרו ן בכל בית ספר במידה ומספר הנרשמים אליו יהא  25לכל הפחות (ניתן
לשבץ תלמידים משכבות גיל כיתה א וכיתה ב'
 .6שעות וימי הפעלת הצהרונים
 .7.1הצהרון יופעל בימים א' – ה' ,מסיום שעת הלימודי ם (בהתאם לשעת הסיום בכל מסגרת) ועד השעה
 16:00בהתאם לדרישות הקול קורא .מובהר ,כי על המפעיל להיערך להבאת התלמידים לצהרון
בהתאם למערכת השעות השבועית של כל כיתה.
 .7.1בימי חופשה  -הצהרון יופעל בימים א' -ה' ,בין השעות .13:00 – 08:00
 .7.2יובהר להלן כי במידה ויופעל צהרון במסגרת תכנית ניצנים תינתן אפשרות למפעיל הזוכה להפעיל
זאת בהתאם לקריטריונים שייקבעו ע"י משרד החינוך ובכפוף לעמידה בתנאי הסף כפי שייקבעו ע"י
משרד החינוך.
יובהר ,כי ימי חופשה משמעם :קייטנת החגים 4 ,ימי חופש נוספים ,קייטנת החופש הגדול וכן
קייטנת ההמשך בחודש יולי.

 .7תמחור הצהרון
8.1

במוסדות החינוך ,בהם יופעל הצהרון  ,השתתפות ההורים תהא בהתאם לתעריף הקבוע בתכנית
ניצנים

חתימת המשתתף _______________________
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9

8.2

בנוסף ,בגין הפעלת קייטנה במשך  4ימים במהלך השנה ( יום אחד בסוכות (אסרו חג) ,יום
בפורים ,יום בל"ג בעומר ויום בשבועות (אסרו חג) .במידה ומערך זה יופעל ,זה יהיה בכפוף לסעיף
ההרחבות בקול קורא .

8.3

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

8.4

ככל שיעלו צורך או דרישה לשירותים נוספים הדבר יבחן ע"י אגף החינוך החרדי ויהיה
טעון את קבלת אישורו מראש ובכתב בכפוף לכך שלא תהיה חריגה מתקרת התשלומים
המותרת עפ"י תכנית ניצנים.

8.5

יובהר ,כי ילדי הצהרון זכאים לצהרון גם בחופשות החגים ולא ישלמו תשלום נוסף בגין הצהרון
 13:00-16:30שלאחר קייטנת החגים במידה ויופל בית ספר של החגים והחופשות.

תמחור קייטנת החגים בחנוכה ופסח
 9.1תכנית בסיסית שעות פעילות  08:00-13:00שעות אלה מתוקצבות ע"י משרד החינוך (בית ספר של
החגים).
 9.2במידה והמפעיל יפעיל מסגרת של צהרונים בבית הספר של החגים ,התמורה לכל משתתף תהא עפ"י
סעיף ההרחבות ב"קול קורא".

 10תמחור קייטנת החופש הגדול וקייטנת הקיץ
 10.1בחודש יולי יופעל בית הספר של החופש הגדול (בהתאם ללוח החופשות כפי שיקבע ע"י משרד
החינוך המתעדכן מעת לעת)נ בין השעות  13:00 – 08:00כולל כיתות א' ו -ב' (ובהתאם לשכבות
גיל כפי שיעודכן ע"י משרד החינוך) ,בעלות כפי שתקבע על ידי משרד החינוך במהלך השנה.
בנוסף ,המפעיל יקבל את הסכומים המתקבלים ממשרד החינוך בגין קייטנת החופש הגדול.
 10.2לעניין הגנים שעות הפעילות הן בין השעות 7:30 :עד .13:00
 10.3המפעיל ישלים צהרון עד השעה  16:30כולל ארוחת צהריים ,בתקופת בית הספר של החופש
הגדול ובנוסף ,המפעיל מחויב לתת שירותי קייטנה בין ה –  22.07ועד ל ( 31.07להלן – "קייטנת
המשך"/קייטנת קיץ) ,כאשר גם היא מחולקת ל 2 -מסלולים :בוקר עד השעה  13:00או יום מלא
עד השעה .16:30
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 10.4להלן טבלת עלויות רישום לארבעה מסלולי חודש יולי .יובהר ,כי לתושבים תינתן האפשרות
לבחור אחד מבין  4המסלולים.
פירוט המסלולים

תעריפים

מסלול  21 :1יום עד 13:00

ללא תשלום במידה ויופעל בית הספר של החופש הגדול

מסלול  21 :2יום עד 16:30

התמורה תהא עפ"י סעיף ההרחבות " גבייה ליום" ,בקול
קורא

מסלול  31 :3יום עד 13:00

עפ"י החלטת ועדת היגוי רשותית

*מסלול  31 :4יום עד 16:30

עפ"י החלטת ועדת היגוי רשותית

 10.5המפעיל יגבה מההורים את הסכומים שיקבע משרד החינוך לגבי קייטנת החופש הגדול ויהא
אחראי ויבצע בעצמו ועל חשבונו את רישום וגביית התשלומים מהורי הילדים.
 10.6העיריה תעביר למפעיל את התשלום כפי שיתקבל ממשרד החינוך בגין הפעלת בית הספר של
החופש הגדול  ,בתוך  14ימים ממועד קבלתם.
10.6.1

יובהר ,כי הכספים להם תהיה זכאית העיריה ממשרד החינוך בגין תכנית ביה"ס של
החופש הגדול ,לא מועברים מראש למפעיל וכי עליו לשאת במימון הביניים עד לקבלת
התקציבים הנ"ל.

 11המפעיל שיזכה יהא אחראי ויבצע בעצמו ועל חשבונו את רישום וגביית התשלומים מהורי הילדים.
מובהר ,כי התשלום למפעילי הצהרון ולקייטנות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי ,מזומן ,ה.ק .או
בהמחאות.

.13

תקורה
 13.1בגין הפעלת הצהרון המפעיל יהא זכאי לתקורה בגובה של ___________ ( 8%( )%לכל היותר )
מכלל ההכנסות של משרד החינוך ,בהתאם להצעת המחיר כפי שיוצע על ידו למשך  11חודשים
(ספטמבר – יולי) (מחיר ייקבע בהתאם להצעת המחיר מטעם המציע הזוכה).
 13.2בסוף כל חודש ולא יאוחר מה 25 -בכל חודש ,יעביר המפעיל דיווח על מס' התלמידים הרשומים
בצהרון ,כחלק מהדיווח לרכז הרשותי ,לצורך העברת הנתונים למשרד החינוך.

חתימת המשתתף _______________________
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יובהר להלן כי ,הדיווח יהא פרטני על כל גן או בית ספר בצירוף סמל מוסד לאותה מסגרת חינוך.
סעיף זה הינו סעיף מהותי להסכם.
 13.3על בסיס דו"ח זה (כמפורט בסעיף  13.3דלעיל) ,תיקבע התמורה והיא תשולם עד ה 10 -בכל
חודש בגין החודש שקדם לו.
13.4
.14

לדמי התקורה לא יתווסף מע"מ.

חוגים
14.1

במסגרת הצהרון יספק המפעיל לפחות חוג שבועי אחד ,תואם גיל ואוכלוסיה ,לאורך כל השנה,
בהתאם לדרישות תכנית ניצנים ובהתאם לאורח החיים של התלמידים.

14.2

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

14.3

כל שינוי בחוג ,בימים או בשעות של הפעלת החוג יעשה תוך תאום ובהסכמת המנהל בכתב.

14.4

לאור הגבלת הסכומים אותם ניתן לגבות בגין שירותים נוספים בתכנית ניצנים ,העיריה מודיעה
בזאת ,כי לא יגבה מההורים תשלום בגין תוספת חוגים והעשרה.

 .15ארוחת צהרים חמה
 15.1המפעיל יספק לילדים מידי יום ,ארוחה חמה בכשרות בד"ץ ו/או כשרות בהתאם לדרישות
מנהל המוסד.
15.2

הארוחות תסופקנה בהתאם לכל דרישות משרד החינוך ומשרד הבריאות .ארוחת צהרים חמה.

15.3

אספקת הארוחה ,הרכבה ,תפריט הארוחה ,הטיפול בה וכו' יעשו בהתאם לחוק לפיקוח על
איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך ,התשע"ד 2014-והתקנות שיותקנו על פיו וכן
בהתאם להנחיות ודרישות משרד החינוך בעניין זה כאמור בחוזר מנכ"ל " 2.2-82הזנה וחינוך
לתזונה נכונה במוסדות החינוך" ,וכפי שתתעדכנה מעת לעת.

15.4

בכל מקרה ,הרכב הארוחה ותפריט הארוחה יועבר לאישור המנהל מבעוד מועד ולמנהל תהא
הסמכות לדרוש את שינוי תפריט הארוחה ,שינוי הרכבה ושינוי היצרן המייצר אותה בכל שלב.

15.5

כל ילד יקבל ארוחת צהרים אשר תכלול לכל הפחות את המרכיבים הבאים :לחם טרי  80 ,גרם
בשר/עוף/סויה/דגים ,פחמימה ,ירק ,סלט ,שתיה וקינוח ,לפחות שלוש פעמים בשבוע הקינוח
יהא מפירות העונה .בנוסף ,לקראת סיום הפעילות יקבל כל ילד "ארוחת ארבע" ,הכוללת כריך
 /פרי.

חתימת המשתתף _______________________

עמוד  32מתוך 97

מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
15.6

המפעיל ידאג ליתן מענה בכשרות המתאימה לילדים עם רגישויות מיוחדות למזון ,לדוג' מזון
ללא גלוטן ,לפי הזמנה מראש .האמור לא חל על מזון ללא אגוזים ובוטנים .ילדים הסובלים
מאלרגיה לאגוזים ובוטנים יביאו את ארוחתם בעצמם.

15.7

מובהר בזאת ,כי המפעיל מתחייב כלפי העיריה להחליף את ספק המזון מטעמו ,בהודעה מראש
בת  30יום ,למעט במקרה חרום שאז ההחלפה תהיה באופן מידי.

15.8

עוד מובהר ,כי לא יאוחר מ  14ימים לפני פתיחת הלימודים ,מידי שנה ,יערוך המפעיל טעימות
מזון מאת ספק המזון שלו למנהל ולנציגות הנהגת ההורים הבית ספרית.

15.9

ספק הארוחות מטעם המציע יעמוד בתנאים המפורטים להלן:
א .עומד בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו :2015-הבטחת תקינות המזון
ואיכותו ,הסדרת ייצור המזון ,רישיון ייצור ועוד .מחלקת רישוי עסקים מטעם העיריה
תבדוק ותוודא כי ספק הארוחות עומד בכל דרישות החוק.
ב.

ברשותו תעודת כשרות תקפה.

ג.

שעת הגעת ארוחות הצהרים לבתי הספר בימי פעילות הצהרון והקייטנה תהא עד .13:00
חלוקת הארוחות תבוצע ישירות לכל אחד מהצהרונים.

ד.

תפריט הארוחות יהיה מגוון ובריא ויאושר ,מעת לעת ,ע"י העיריה ו/או על-ידי מי מטעמה
שיוסמך לצורך כך.

ה .המפעיל מתחייב כי הארוחות שיסופקו על ידו לצהרונים מידי יום ביומו יהיו בטיב
ובאיכות מעולים ,כי חומרי הגלם בהם ישתמש להכנת הארוחות יהיו טריים ונקיים ,כי
יקפיד על כל הוראות הדין באשר להכנת מזון ,בישולו ואספקתו ,וכי האוכל שיסופק על
ידו הינו אוכל כשר בעל תעודת כשרות ותחת רישיון עסק כדין .בכל מקרה מובהר כי חל
איסור על הגשת אוכל מעובד.
ו.

יובהר להן כי ,במהלך הפעלת הצהרונים ,משרד החינוך ו/או משרד הבריאות ו/או כל גורם
מוסמך אחר ,יערוך בדיקות לעניין טיב ההזנה והעמידה בקריטריונים .המפעיל יהיה כפוף
להנחיות התזונאי/ת ויפעל בהתאם לכל דרישה ו/או הנחייה שתינתן.

 15.10לעירייה תינתן אפשרות לערוך שינויים בתפריט ,על פי הודעה מראש ,לרבות להזמין מנות
מיוחדות לילדים עם צרכים אישיים ו/או להורות על החלפה מידית של ספק המזון במקרה
חרום (ואם מדובר לא במקרה חרום) בהודעה מראש בת  30יום ,והמפעיל מתחייב לבצע כל
שינוי ו/או החלפה של ספק ו/או הזמנה של מנה מיוחדת שיתבקשו על ידי העיריה ו/או מי
מטעמה ,כאמור.
 15.11המזון יובל לצהרונים/קייטנות בהתאם לתקנות משרד הבריאות בדבר תנאים תברואתיים
לייצור מזון המתייחסות להובלת המזון.
 15.12המזון יוחזק במיכל מבודד (קונטיינר) בעל מכסה הנסגר היטב ויובל בתוך רכב סגור המונע
זיהום המזון.
חתימת המשתתף _______________________
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 15.13הארוחות יגיעו חמות כאשר הן ארוזות בכלי אחסון איכותיים מנירוסטה ובתוך צידנית עם כל
הציוד ,העזרים ,הרטבים וכל הדרוש להגשת המזון באופן ראוי.
יובהר להלן כי ,על המפעיל לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות ו/או משרד החינוך
המתעדכנות מעת לעת.
 15.14המפעיל יספק את הארוחות ויגישן בתפזורת כאשר כל מנה בארוחה תסופק בכלי נפרד המכיל
את הכמות המספקת לאותו צהרון/קייטנה מאותה המנה.
 15.15כל ארוחה תסומן במדבקה עליה יכתוב המפעיל את פרטי ביה"ס ו/או הצהרון ו/או הקייטנה
לו הוא מיועד ומספר המנות הכלולות בו ,ולכל גן יגיע המזון בצידנית נפרדת.
 15.16המפעיל יהא אחראי לשמור דגימה מכל יום הכנה למשך  4ימים בתנאי קירור עם תאריך יצור
של אותו יום במטרה לוודא כי איכות המזון עומדת בדרישות משרד הבריאות.
15.17

כאמור לעיל ,לעירייה ,האפשרות לדרוש מהמפעיל להחליף את ספק הארוחות ,והמפעיל יהיה
חייב לעשות כן באופן מידי ולא יאוחר בתוך  30יום.

15.20

במקרה והמפעיל לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא יספק את הארוחות בכמות או
בטיב הנדרשים ,תהיה העיריה רשאית להזמין את הארוחות החסרות מספק אחר והמפעיל
ישפה את העיריה בגין התשלום לספק האחר ,בתוספת  25%בגין תקורה והוצאות כלליות,
וזאת עפ"י דרישת העיריה ומבלי לערער על הסכומים .זאת מבלי לגרוע מכל זכות של העיריה
על פי הסכם זה ועל פי דין.

15.21

העיריה רשאית ,בכל עת ,לערוך ביקורת על המזון המסופק ו/או על ספק המזון של המפעיל הן
מבחינה תברואתית והן מבחינת הרכב המזון והן מכל בחינה שהיא .יובהר כי בהסכם
ההתקשרות בין המפעיל לבין ספק המזון מתחייב המפעיל לאפשר ביקורת כאמור גם במפעל
של ספק המזון.

מובהר כי הפרתו של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 16כוח אדם –צוות הצהרון
16.1

המפעיל מחויב להציב מורה/מדריך אחד לקבוצה המונה עד  34ילדים ,הכל כמפורט בתכנית ניצנים.
16.1.1

16.2

ככל שמספר הילדים ימנה  30ילדים או יותר ,העיריה דורשת תוספת סייעת לכל קבוצה.

המפעיל חייב יהיה לעמוד בדרישות המפורטות ב"תנאי העסקה לעובדי התכנית" ,הן לעניין העסקה
והן לעניין הכשרה.

חתימת המשתתף _______________________

עמוד  34מתוך 97

מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
16.3

במסגרת מתן הכשרה והשתלמויות מקצועיות לאנשי הצוות ,בהתאם למתווה ההכשרות של תכנית
ניצנים ,לרבות קורס עזרה ראשונה והחייאה טרם פתיחת כל שנת לימודים ,על הזכיין לדאוג למקום
ביצוע ההכשרות וההשתלמויות וכן לכיבוד קל (משרד החינוך נותן הכשרה לצוותים).

16.4

כמו כן ,הצוות החינוכי יקבל הנחיה ,תמיכה וליווי מקצועיים שוטפים על ידי יועצי חינוך מטעם
המפעיל לאורך כל שנת הלימודים.

16.5

המפעיל ידאג למילוי מקומו של כל איש צוות שיאלץ להיעדר באופן זמני מהצהרונים באיש צוות
אחר הזהה ברמתו לאיש הצוות שיעדר .המפעיל מתחייב לפצות את העיריה ,בסך של  ,₪ 1,000עבור
כל יום היעדרות של מי מאנשי הצוות ללא אישור מראש ובכתב של העיריה.

16.6

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

16.7

אנשי הצוות יגיעו לצהרון לכל המאוחר בשעה  13:15ובימי חופש לכל המאוחר בשעה .07:45

16.8

המפעיל מתחייב להדריך את אנשי הצוות כי שעת ניקיון הכיתות והמרחבים המשמשים את הצהרון,
מתחילה בשעה  ,15:45כאשר אחרון הילדים עוזב את הכתה.
למען הסר ספק ,יובהר להלן כי ,באחריות המפעיל בסיום הצהרון ,בסוף כל יום ,לדאוג לניקיון
וסידור הכיתה או הגן .סעיף זה הינו סעיף מהותי להסכם והפרתו תגרור הטלת קנס ע"ס ₪ 500
עבור כל גן או כיתה שלא נוקו ו/או סודרו.

16.9

המפעיל מתחייב לדאוג להעסיק רכז/ת צהרונים מטעמו.
תפקידי הרכז:
להיות נוכח פיסית בשטח ,באופן יומיומי ,בין הצהרונים השונים ;

להיות זמין לטיפול בבעיות שיתעוררו ,באופן קבוע ויומיומי;

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

להיפגש מעת לעת עם ועדי הורים לעדכונים שוטפים ולדיווחים ביחד עם המנהל;

אחת לחודש ,להיפגש עם המנהל ועם נציגי ועד הורים בכל בית הספר (ועדת היגוי) ולמסור

דיווח שוטף ,להעלות סוגיות לליבון וכד'.


לדווח ולעדכן באופן שוטף את המנהל.
להציג תכנית עבודה חודשית.



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



 16.10כל עובדי ועובדות המפעיל ומפעילי החוגים מטעמו תחתומנה על הצהרה לפיה לא נפתחה חקירה
כנגדם מעולם והם לא הורשעו בעבירת מין ,כהגדרתה בחוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,תשס"א ,2001-ולגבי עובדיו  -נדרש אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה
להעסקתם לפי החוק הנ"ל.

חתימת המשתתף _______________________
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 16.11בנוסף ,כל עובדי ועובדות המפעיל יחתמו על הצהרה לפיה ,אין על שמם רישומים פליליים והם לא
הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון ,או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות ,או בעבירת מרמה,
וזאת בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז וכן ,לא מתנהלים נגדם חקירה
פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית מהמפורטות לעיל.
17

הליך הרישום והגביה

17.1

ה מפעיל יפעיל את הצהרוני ם והקייטנות לאחר הליך רישום ו גבייה שייעשה על ידו ועל
חשבונו.

17.2

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

17.3

המפעיל מתחייב להעביר לאגף החינוך החרדי עם תום תקופת הרישום (לצהרון ,לבי"ס
של החגים ,לקייטנת הקיץ) רשימות של הנרשמים בקובץ  EXELהכוללות את כל
הפרטים הבאים:
שם פרטי ,שם משפחה ,ת.ז ,.כיתה ,שם ההורה הרושם ומס' טלפון ,כתובת מייל ,כתובת
מגורים ושם בי"ס.

17.4

הליך הרישום י עשה בהתאם לתיק נהלי עבודה שהוצג בעת הגשת המכרז בנושא טופס
הרשמה ושאלון להורים .

17.5

בהתאם לתכנית ניצנים לא ניתן לרשום ילד לצהרון חלקי.

17.6

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

17.7

המפעיל ידווח לרכזת הרשותית ב עיריה עד ל  25 -בכל חודש את מספר הילדים שנכחו
בפועל בצהרון בחודש הנוכחי וצפי למספר הילדים בחודש הבא.

17.8

המפעיל שיזכה יהא אחראי ויבצע בעצמו ועל חשבונו את רישום וגביית התשלומים מהורי הילדים.
מובהר ,כי התשלום למפעילי הצהרון ייעשה באמצעות כרטיס אשראי ,מזומן ,ה.ק .או
בהמחאות ,כאשר המפעיל יהיה רשאי לדרוש מהורי הילדים לתן המחאות דחוי ות מראש
ו/או הסדר תשלומים באשראי ו/או הוראת קבע ,עבור כל חודשי הפעילות של הצהרון
מראש

17.9

ר ישום הילדים וגביית הכ ספים ייעשו על ידי המפעיל תוך הקפדה על קיום רישום מדויק,
אמין ,וקיום כל ההוראות המחייבות לרבות ניהול ספרים כחוק בזמן אמת.

 17.10ביטול השתתפות בצהרון מצד הורי הילדים יבוצע בכתב עד ה  1 -בחודש שלפני החודש
המיועד להפסקה והתלמיד יהא רשאי להשתתף בצהרון עד לחודש ההפסקה .במקרה כזה
ישולם שכר הלימוד ע"י ההורים עבור חודש ההודעה ,וכל ההמחאות הדחויות תוחזרנה
ו/או הסדר תשלומים באשראי או בהוראת קבע יבוטל .יחד עם זאת ,על ביטול או
חיסורים באמצע החודש לא ייתן המפעיל כל זיכוי להורי הילדים .
חתימת המשתתף _______________________
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 17.11בעת הרישום ,יחתום המפעיל עם ההורים ע ל הסכם התקשרות לעניין זה ,בנוסח שיאושר
ע"י המ נהל  .מובהר ,כי בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם ההתקשרות עם ההורים
לבין האמור בהסכם זה ,תהיה ההוראה המטיבה עם ההורים והילדים עדיפה וגוברת .
 17.12המפעיל יהא אחראי לקבל הצהרת בריאות מההורים על כל ילד שנרשם לצהרון ,וזא ת
עפ"י טופס הצהרה שייערך על ידי המפעיל ויימסר להורים עם טפסי ההרשמה לצהרון .
 17.13המפעיל יהא אחראי לקבל מההורים משוב ,לגבי פעילויות הצהרון אחת ל  3 -חודשים,
בתקופת הסכם זה ,וזאת עפ"י שאלון אחיד שיאושר על ידי ה מנהל .
 17.14המפעיל יהא חייב להשתתף בפגישות ,להציג נתונים ולה שתתף בכל דיון ו/או תהליך קבלת
החלטות בקשר עם שביעות רצון הורים .
 17.15ה עיריה תהא זכאית לקבל מהמפעיל בכל עת כל מידע הנוגע להפעלת הצהרונים/קייטנות
על ידו ובכלל זה כל פרט באשר לנרשמים ולכל המסמכים החשבונאיים הקשורים
להפעלתם .
 17.16הרישום לצהרון ייעשה עד ל – ( 01.08כולל) בכל שנה .רישום לאחר מכן יהיה על בסיס
מקום פנו י ועפ"י שיקול דעת המפעיל והמנהל  .לגבי שנת הלימודים התשפ" ב – הרישום
ייעשה עד ליום . 20.08.2021
 17.17מובהר בזאת ,כי לאחר ה .01.09 -לא ניתן יהיה להכניס ילד/ה לצהרון במהלך או באמצע חודש
קלנדרי ,אלא רק ב 1-לכל חודש .כמו כן ,יש להודיע למפעיל על ההרשמה שבוע לפחות ,טרם כניסת
הילד לצהרון .המפעיל יטמיע את הוראות סעיף זה בחוברת הרישום שלו.
ציוד ואביזרים

18

18.1

המפעיל חייב ל ספק על חשבונו הוא את כל החומרים ,אביזר העזר והציוד הנדרש לצורך
הפעלת הצהרון ברמה איכותית ומקצועית גבוהה.

18.2

המפעיל מתחייב שלא להשתמש בחומרי עבודה וחומרי ניקיון של ביה"ס אלא רק בציוד
ובמשחקים הקיימים שאינם ציוד מתכלה.

18.3

המפעיל מתחייב לספק את כל הציוד המפורט ברשימת הציוד אותה הגיש במסגרת המכרז.

18.4

מפעיל יציב ארון ננעל ובו יאוחסן הציוד השייך לצהרון .מיקום הצבת הארון יקבע בתאום עם
מנהל בית הספר.

19
19.1

נוהל קליטה ופיזור של הילדים
המפעיל מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אגף החינוך בדבר נוהל קליטת הילדים לצהרון
ופיזורם בסיום שעת הצהרון רק למבוגר מורשה מטעם הורי הילד ,לצורך שמירה על ביטחונם של
הילדים.
19.1.1

המפעיל מתחייב להעביר להורים העתק מנוהל זה על מנת שיחתמו עליו בטרם פתיחת
שנת הלימודים.
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
19.2

20

מבלי לגרוע באמור לעיל ,המפעיל מתחייב לפעול עפ"י תיק הנהלים שהציג במסגרת המכרז
ושאושר ע"י אגף החינוך.
שונות

20.1

על המפעיל לקבל רשות מוקדמת בכתב מאגף החינוך החרדי ,לכל פרסום שבכוונתו לעשות ,ולציין
בכל הפרסומים שהפעילות נעשית בשיתוף העיריה.

20.2

על המפעיל להעביר לאגף החינוך החרדי את טפסי ההרשמה והחוזה מול ההורים לצורך קבלת
אישורם וזאת ,בטרם הוא מפיצם להורים.

20.3

על המפעיל להחזיק ברשותו במשך כל תקופת הפעלת הצהרונים בביטוח כמפורט באישור לקיום
ביטוחים המצורף לחוזה וכן ספק המזון צריך להמציא לעיריה אישור ביטוחים כמצורף לחוזה.

20.4

על המפעיל לפעול בהתאם לאמור בתיקי הנהלים והתכניות שהציג במסגרת המכרז.
הכנת שיעורי בית

21
21.1

המפעיל יהיה אחראי לכך שתלמידי הצהרון יכינו את שיעורי הבית ,מיד בתום ארוחת הצהריים
וזאת בסיוע צוות הצהרון.

21.2

להכנת השיעורים יוקדשו לכל הפחות  30דק'.

21.3

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

21.4

הצוות יבדוק ויוודא כי כל תלמיד הוציא מחברותיו והכין שיעוריו.

פרסום

22
22.1

המפעיל יגיש לעיריה תכנית פרסום ושיווק המוצעת על ידו ביחס לשירותי הצהרון.

22.2

כל פרסום שיפיק המפעיל יפורסם רק לאחר קבלת אישור מראש של המנהל.

22.3

הרישום ,הגבייה וכל שאר הנושאים הכרוכים בהפעלתה הארגונית של המערכת ייעשו על ידי
המפעיל ובאחריותו.

22.4
23

הפרסום ושיווק שרותי הצהרון וכל הוצאות הנלוות יחולו על המפעיל.
תכנית עבודה פדגוגית:

המציע יציג לאגף החינוך תכנית עבודה פדגוגית מפורטת ברמה יומית ,שבועית ,חודשית ,שנתית ,כולל
ימי חופשה ,הכוללת את כל המרכיבים המפורטים בהסכם לרבות:
 פירוט רציונל לתוכנית החינוכית.
 תכנית עבודה שנתית.
 תכנית עבודה חודשית.
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
 תכנית עבודה שבועית.
 תכנית עבודה יומית.
 פירוט סדר היום בצהרון (ימים קצרים וארוכים).
 תכנית עבודה לימי החופשה הארוכים.
 תפריט ארוחת צהריים.
 תכנית הדרכה לסיוע בהכנת שיעורי הבית במשך  30דקות.
 הצעה מפורטת לשני חוגים המאושרים על ידי משרד החינוך ותואמי גיל.
 התייחסות לחגי ישראל ,ימים מיוחדים ,ימי הולדת וכו'.
 תכנון פעילות חופשית כגון  :אומנות ,מוזיקה ,משחקי חשיבה ,משחקים חברתיים ועוד.
 תכנון פעילות הפוגתית כגון  :משחקי ספורט בחצר.
 24נוהלי עבודה
המציע יציג תיק נוהלי עבודה מפורט הכולל את הפרקים הבאים:
 טופס הרשמה ושאלון להורים.
 נוהל קבלת הילדים ופיזורם.
 טופס הצהרת בריאות.
 הסבר כללי להורים בנוגע לעלויות הצהרון ואופן התשלום וההסכם עליו ידרשו לחתום.
 נהלים לביטול השתתפות בצהרון.
 נוהל סיום התקשרות בגין בעיות משמעת ,אי תשלום וכד' (כולל פנייה ל"מנהל" לבקשת אישור).
 נהלים לימי הפעילות הארוכים בחופשות ,בחגים ובימי שביתה.
 לוח חופשות.
 נוהל בקרה על מצבת הילדים בצהרון בהתאם לנדרש בתכנית ניצנים ,כולל מעקב על היעדרות ילד
מהצהרון.

 נוהל יציאת תלמיד מהצהרון לחוג או בכלל ,באישור בכתב מההורים.
 נוהל הורים פרודים/גרושים.
 אישור צילומי הילדים.
 דף נוכחות תלמידים מותאם לתוכנית ניצנים.
 טופס משוב ושביעות רצון להורים.
 טופס משוב ושביעות רצון הצוות.
 הגדרות תפקידים של רכז צהרונים ,מורה/מדריכה וסייעת.
 הצהרת עובדים על אי פתיחת חקירה כנגדם.
 נוהל בנושא קשר עם ההורים עדכונם בנושאים שוטפים ,בקרות אירוע חריג ,ארגון אסיפת
הורים לפחות פעם בשנה לפני פתיחת שנת הלימודים.
 נוהל ובקרה על קבלת המזון ,התארגנות לארוחות ,תוך שמירה על כללי ההיגיינה.
 הצגת תפריט שבועי לארוחת צהרים חמה.
 נוהל תקשורת ודיווח לבית הספר (רכז בית ספרי או מנהל בית ספר).
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
 נוהל תקשורת ודיווח לגורם המפקח ברשות.
 נוהל הדרכה לעובדים לגבי הנהלים ואופן הפיקוח על הנהלים
 נוהל הכנת הצהרון לקראת פעילות ונוהל סיום העבודה בצהרון
 נוהל תיאום כניסה של גורמים מקצועיים ואחרים (מדריכי חוגים ,הורים וכו')
 נוהל היעדרות עובד או החלפת עובד בצהרון
 נוהל פינוי תלמיד שלא בקו הבריאות או במקרה של תאונה
 נוהל מתן תרופות
 טופס לילדים עם אלרגיה ו/או בעיה רפואית אחרת
 נוהל ביטחון בצהרון כולל סגירת דלת הכניסה לכיתה ,ליווי תלמיד לשירותים
 נוהל התנהלות במצב חירום כולל מספרי טלפון בחירום
 נוהל שהייה בחצר ,כולל צוות הצהרון ,בכפוף לתנאי מזג אויר ולפרק זמן שלא יעלה על  90דק'
 נוהל טיפול באירוע אלימות ,משמעת או על רקע מיני

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
מסמך א 8/נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז

לכבוד
עיריית קרית גת
א.נ,.

יוגש על ידי המשתתף
במכרז יחד עם הצעתו

ערבות מס'____________________

(להלן" :המשתתפים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד
על פי בקשת
לסך של ( ₪50,000חמישים אלף  )₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד
כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'  11/2021להפעלת
צהרונים ,קייטנת חגים ובית הספר של החופש הגדול במוסדות החינוך של המוכש"ר בתחומי העיר קריית
גת ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם במסמכי המכרז הנ"ל ,לרבות בהסכם.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה :
"המדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש")
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  04/2021שפורסם בחודש ( 05/2021להלן :המדד היסודי) יהיו
הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד
היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31.10.2021ועד בכלל.
דרישה בהתאם לכתב ערבות זה ,לתשלום או להארכתה ,תוגש לבנק באמצעות אחד או יותר מאלה [לבחירת
הבנק]:
 .1במייל;
 .2בפקס;
 .3בסניף מקומי בקריית גת;
 .4להנהלה  /סניף מרכזי של הבנק.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא.

אחר

חתימת המשתתף _______________________

שם הבנק
מס' הסניף
כתובת הסניף
מס' פקס
מס' טל'
כתובת E-mail
תאריך "
[ניתן לכתוב הפרטים הנ"ל במיקום
בכתב הערבות  ,ובלבד שיופיעו כל
הפרטים]
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
יוגש על ידי המשתתף

לכבוד
עיריית קרית גת

מסמך א' – 9תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
 .1הנני ,חב'/שותפות /עוסק מורשה ________________ ח.פ /.ת.ז _________________ (להלן:
"המשתתף") מצהיר בזאת כי עיריית קריית גת הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 )1סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או לעסקה
עם המועצה ,לעניין זה ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".
 )2כלל  12א' של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות
הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין זה" ,חבר מועצה" -
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו...בעלי שליטה" וקרוב" בסעיף 3
;
 )3סעיפים  174ו174 -א לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של העירייה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על
ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
 .2בהתאם לאמור ,הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי הריני עומד בכל ההגבלות הקבועות בהוראות הדין
וההנחיות המנויות לעיל ,ובכלל ,ואין כל מניעה להתקשרות בהסכם נושא נוהל זה.
מבלי למעט מהאמור ,אצהיר בזה ,כדלקמן:
 )1בין חברי מועצת העירייה אין לי :בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן
או שותף.
 )2אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו
או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 )3אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד בעירייה.
 .3ידוע לי כי העירייה תפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא
נכונה.
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 .4אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  122א' ( )3לפקודת
העיריות ,לפיהן מועצת העירייה ברוב של  2/3מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר
התקשרות לפי סעיף  122א' (א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
יחד עם זאת ,הריני להצהיר כי ידוע לנו כי נוכח דחיפות תחילת אספקת השירותים ,במידה שקיימת
קירבה כאמור ,לא תנקוט העירייה בהליך האישור האמור לעיל ,והצעתנו תיפסל;
 .5הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת
___________________
חתימה

________________
חותמת

חתימת המשתתף _______________________

_______________
תאריך
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אישור
הריני _______________ ,עו"ד לאשר בזאת כי גב'  /מר _________________ וגב'  /מר
__________________ ,הם מורשי החתימה של התאגיד וכי ביום _______________חתמו בפני על
תצהיר זה לאחר שהזהרתים כי עליהם לומר את האמת ,שאם לא כן ,צפויים הם לעונשים הקבועים בחוק.
________________
חתימה

__________________
חותמת

חתימת המשתתף _______________________
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יוגש על ידי המשתתף
לכבוד
עיריית קרית גת
ג/.א.נ,.

מסמך א' – 10תצהיר בדבר היעדר תיאום השתתפות במכרז
ובדבר היעדר חשש לניגוד עניינים

אני הח"מ _____________ ת.ז _____________ .מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת
________________________________________________(להלן" :המשתתף") ,למכרז
שבכותרת (להלן " :המכרז") ,מצהיר בזאת כדלקמן:
אי תיאום השתתפות במכרז
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.
אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.
ההצעה מוגשת ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
הצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את
הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה
או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז וכן לא הורשע בארבע השנים האחרונות
בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון  /לא נכון [נא לסמן
בעיגול את התשובה]  .במידת הצורך ,נא לפרט:

_____________________________________________________________________
 .9אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
הצהרה על העדר חשש לניגוד עניינים
 .1אני מצהיר כי נכון ליום תצהירי זה ,המשתתף אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין ביצוע
השירותים בהתאם למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.
 .2אני מצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו ,לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה ,כל עניין כלכלי
או אחר העלול לעמוד בחשש לניגוד עניינים עם העירייה והשירותים שעל המשתתף לספק לה ,היה
ויבחר כזוכה במכרז ,במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.
 .3אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה ,אני אמנע מכל פעולה במסגרת מתן שירותים
שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי היא תגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל
הקשור לביצוע מלוא התחייבויותיי בהתאם לחוזה ההתקשרות.
 .4בלי לגרוע מהאמור לעיל ,אני מתחייב להודיע לעירייה באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני עלול
להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור לעיל.
 .5אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא ואך
ורק לצורך מי לוי התחייבויותיי כלפי העירייה וכן אני מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את המידע
האמור וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.
חתימת המשתתף _______________________
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 .6הריני מודע לכך כי במידה שאבחר ,בנוסף להצהרתי זו ,אגיש לעירייה שאלון לאיתור חשש לניגוד
עניינים בהתאם להוראות ההסכם המצורף כנספח מס'  11לתנאים הכלליים.
 .7הנני מצהיר כי זהו שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

___________
שם המשתתף

_________
תאריך

_________________
שם המצהיר ותפקידו

___________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ___________ ,עו"ד ___________________ מאשר ,כי ביום _____________ התייצב
בפני ___________________ הנושא ת.ז שמספרה ____________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים
בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
_______________
תאריך

_____________________
שם מלא +חתימה +חותמת

חתימת המשתתף _______________________
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מסמך א' - 11אישור ותצהיר כי העסק בשליטת אישה
אישור רו"ח
אני הח"מ רו"ח _________________ מאשר בזאת כי המציע ______________ הוא עסק בשליטת
אישה כהגדרתו בס' (22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח – .1987
המחזיקה בשליטה בחברת ______________ ח.פ ______________ הינה גב' __________
ת.ז ____________.

חתימה וחותמת רו"ח__________ .כתובת _________________ תאריך__________:

תצהיר בעלת השליטה
אני גב' ____________ ת.ז _____________ שם העסק ______________ ח"פ ___________
מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לס' (22ה )1לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –
.1987

שם מלא _______________

חתימה ________________

אישור עו"ד
הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיעה בפני ,עורך דין __________________ ,גב'
______________ אשר זיהיתיה באמצעות ת.ז ,__________ .ולאחר שהזהרתיה כי עליה לומר את
האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן ,אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל
וחתמה עליה בפני.

עורך דין

חתימת המשתתף _______________________
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לכבוד
עיריית קריית גת
א/ג.,
מסמך א' - 12תצהיר לעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס" א – 2001

 .1אני הח"מ ___________ ת " ז ____________ המשמש כ __________ בחברת ___________
המשתתפת במכרז מס' _____ (להלן  ":המשתתף") מצהיר בזאת כי המשתתף ו  /או מי מעובדיו
לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירת מין או כל עבירה לי סימן ה' לפרק י ' בחוק העונשין  ,תשל "ז-
 1977למעט סעיף , 352כאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים  ,התשס " א
 . 2001 .2כמו כן הננו מתחייבים לא להעסיק בביצוע העבודות ומתן השירות כל אדם בעתיד אשר הורשע כאמור
בתצהיר זה .
.3

זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .
________________
חתימת המצהיר

אישור
אני הח"מ ______________ ( עו"ד ) מ.ר __________.מרחוב _________ מאשר /ת כי ביום
_____ הופיע בפני מר /גב' __________שזיהה עצמו על ידי ת.ז .מס' _________  /המוכר לי
אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו ,כי עליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא
צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_________________
חתימת עו"ד

חתימת המשתתף _______________________
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לכבוד
עיריית קריית גת
ג/.א.נ.

מסמך א'  : 13טופס הצעת המחיר

חברת/שותפות/ע.מ ______________ .נושאת ח.פ ________________ .מגישה בזאת באמצעות מורשי
החתימה שלה ,החתומים מטה ,את הצעת המחיר מטעמה ,כדלקמן:

תעריף מירבי
8%

תקורה בעבור אספקת כלל
השירותים ,נשוא מכרז זה.

הצעת המחיר באחוזים

______________

הערות חשובות:
 .1לדמי התקורה לא יתווסף מע"מ.
 .2משתתף אשר יציע מחיר העולה על התעריף המירבי יראה כאילו הציע את התעריף המירבי.
 .3הצעתו של המשתתף לא תכלול ספרות מימין לנקודה (ולא שבר) .כל סיפרה או שבר שירשמו
מימין לנקודה – ימחקו (ולא יעוגלו !).
_________________
שם +חתימה

__________________
שם +חתימה

__________________
שם  +חתימה

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב'
______________ בעלת ח.פ______________ .וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
________________________
חתימה וחותמת

_________________________
תאריך

חתימת המשתתף _______________________
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לכבוד
עיריית קריית גת
ג/.א.נ.

מסמך א'  : 14טופס הסכמה להיבחר כ"זוכה נוסף"
חברת /עוסק מורשה ______________ נושא/ת ח.פ ________________ .מגישה בזאת באמצעות
מורשי החתימה שלה ,החתומים מטה ,את הסכמתה להיבחר כ"זוכה נוסף" ,ככל שלא אבחר לזוכה עיקרי.
הנני מאשר בזאת ,כי ידוע לי כי ככלל ,בכוונת העירייה למסור את אספקת השירותים לזוכה העיקרי.
כמן כן ,הנני מצהיר כי ידוע לי כי אם העיריה תחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להעביר לזוכה נוסף
עבודה כלשהי ,לרבות בשל חוסר שביעות רצון העירייה מהזוכה העיקרי ,על הזוכה הנוסף לבצע את
העבודה בהתאם לכל התנאים הקבועים במסמכי המכרז ובהתאם להצעתו .
להסרת ספק אציין כי ידוע לי שייתכן שלא תועבר לטיפול הזוכה הנוסף עבודה כלשהי או לא תועבר
לטיפולי עבודה במשך זמן רב  .אם אבחר כזוכה נוסף ,לא יהיו לי כל דרישה וטענה בקשר לכך.

_________________
שם +חתימה

__________________
שם +חתימה

__________________
שם  +חתימה

אישור
הנני _______________ עו"ד מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,במשרדי
ברחוב ____________,מר/גב' ___________ מר/גב' ____________שזיהו עצמם על ידי
ת.ז _____________, .ות.ז _____________ .החתומים על התצהיר הינם מורשי החתימה של שם חב'
______________ בעלת ח.פ______________ .וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.
________________________
חתימה וחותמת

_________________________
תאריך

חתימת המשתתף _______________________
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מסמך א – 15/הסכם
שנערך ונחתם בקריית גת ,ביום _____ בחודש ______ בשנת 2021
בין :

עיריית קריית גת
כיכר פז 3
(להלן" :המזמין" או "העיריה")
מצד אחד

לבין :

שם _____________________ :ח.פ/.ע.מ______________ .
כתובת________________________________________ :
טל' ; ___________________ :פקס_________________ :
אימייל________________________________________ :
(להלן" :המפעיל")
מצ ד ש נ י

הואיל :

והמזמין מעונין בהפעלת צהרונים  ,קייטנת חגים ובית הספר של החופש הגדול במוסדות
המוכש"ר ,בהתאם להוראות מכרז פומבי מס'  11/2021על מצורפיו ונספחיו (להלן" :המכרז" או
"השירותים" ,בהתאמה) ,ובהתאם למסמכים נוספים המפורטים להלן ,והמצורפים לחוזה זה
ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו;

והואיל  :והמפעיל הציע לעירייה לבצע עבורה את השירותים ,בהצהירו כי הוא בעל הידע ,הכישורים,
היכולת ,הניסיון ,האמצעים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע השירותים ,והעירייה
הסכימה למסור את השירותים לספק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;
והואיל :והמפעיל מצהיר ומתחייב כי קרא את מסמכי ההסכם והמכרז ,כי ידועים וברורים לו לאשורם
התנאים והדרישות שבהם ,וכי יש ביכולתו לבצע העבודות כהגדרתן להלן ,בהתאם לסטנדרטים
המקצועיים הגבוהים ביותר ,ובכפוף להוראות כל דין ,לרבות חוקים ,תקנות ,צווים ,ותקנים
מחייבים ובהתאם להנחיות והוראות כל הגורמים המוסמכים ובמועדים שנקבעו;
והואיל  :וועדת המכרזים ,בהחלטתה מיום ________ ,המליצה בפני ראש העיר על זכיית המפעיל במכרז
וביום __________אישר ראש העיר המלצתה;
והואיל :והעירייה הסכימה למסור לספק את ביצוע השירותים או חלקן כפי שאלו יפורטו בהזמנות
העבודה שיוצאו לספק מעת לעת ולפי הצורך ובלבד וזה יעמוד בכל התחייבויותיו כמפורט
במסמכי המכרז;
אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
 ..11מבוא ונספחים
 .1.1המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות הכלולות בו והנספחים ,מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .1.2המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:
 .1.2.1מפרט השירותים מסומן כמסמך א' 7לתנאים הכלליים.
 .1.2.2נספח ביטוח מסומן כנספח א' להסכם.
 .1.2.3טופס התחייבות לשמירה על סודיות ,מסומן כנספח ב' להסכם.
 .1.2.4התחייבות הבא מטעם הספק לשמירה על סודיות ,מסומן כנספח ב'.1
 .1.2.5נוסח ערבות בנקאית לביצוע ההסכם מסומן כנספח ג' להסכם.
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.1.2.6

דרישות אבטחת מידע מספקי שירות מסומן כנספח ד'.

 .1.3הספק מתחייב בזה לבצע עבור העירייה את השירותים לשביעות רצונה ,בהתאם להוראות ,התקנים
והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים במפרט ועל פי כל דין.
 .1.4כל הבנה ו/או הסכמה ו/או הסכם קודם שבין הצדדים ,מעבר לחתימת הסכם זה ,לא יהיה להם
תוקף ולא יהיה תוקף לכל דבר האמור במסמכי ההזמנה להשתתף במכרז הסותר הוראות הסכם
זה.
 ..22הגדרות
למונחים המפורטים להלן יהיו הפירוש והמשמעות הרשומים לצדם ,אלא אם כן מחייב הקשר הדברים
אחרת:
המפעיל  -לרבות נציגיו של המפעיל ,עובדיו ,שליחיו ,מורשיו המוסמכים ,ולרבות כל מפעיל משנה הפועל
בשמו או מטעמו בביצוע העבודה בכפוף לקבלת אישור העיריה מראש ובכתב להעסקת מפעיל
משנה ובכפוף לקבלת אישור המנהל על העבודה כאמור.
המנהל  -מי שימונה ע"י המזמין לפעול מטעמו לניהול ,תיאום ופיקוח על ביצוע העבודה ע"י המפעיל,
בהתאם לאמור בחוזה זה ,הכל לפי קביעת העיריה.
החוזה או ההסכם  -החוזה שנחתם בין המזמין ובין המפעיל ,על כל נספחיו ומצורפיו ,לרבות כל מסמך מכל
סוג שיצורף לחוזה בעתיד ,לרבות פרטים נוספים ו/או תכניות נוספות או תכניות משנה.
מקום העבודה -
העבודה -

גנים ובתי הספר במוסדות המוכש"ר ,בעיר קריית גת ,כמפורט במסמך 1

כל העבודות ,הפעולות וההתחייבויות ,שעל המפעיל לבצע בהתאם למכרז ולחוזה על נספחיהם
בקשר עם ביצוע העבודה ,בין אם היא מפורשת ובין אם לאו ,לרבות כל עבודה שתוטל על ידי
המנהל ,וכן עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו של החוזה או בקשר לביצועו.

ביצוע העבודה  -ביצועה של כל עבודה על פי החוזה לשביעות רצונו המלא של המנהל.
כח עליון  -רשימת המקרים המנויים להלן בלבד :מלחמה ,פלישת אויב ,קרבות עם כוחות מזוינים של
מדינת אויב ,אסון טבע .מובהר כי גיוס מילואים ,שביתות והשבתות אינם נחשבים ככח עליון
לצורך חוזה זה.
מוכש"ר  -מוסדות חינוך השייכים לזרם המוכר שאינו רשמי.
פירוש המסמך -

חוזה זה ,על נספחיו הקיימים והעתידיים ,לא יפורש במקרה של סתירה ,ספק ,אי
וודאות ,או דו משמעות ,כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו ובאופן המחמיר
יותר עם המפעיל.

 .3מסירת העבודה
 3.1המזמין מוסר למפעיל והמפעיל מקבל על עצמו לבצע את העבודה והכל בהתאם לתנאי החוזה,
המכרז והנספחים המצורפים אליהם.
 3.2על המפעיל למלא אחר כל דרישות השלטונות המוסמכים ביחס לעבודה וביצועה ולכל הקשור בה,
לקבל את כל האישורים והרישיונות הנדרשים מהרשויות השונות ,ולמלא בנדון זה את כל הוראות
הדין .לא תשמע כל טענה של המפעיל כי לא ידע את הדרישות הנ"ל ,כולן או חלקן.
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 3.3חתימת הצדדים על החוזה גופו בלבד ,תיתן תוקף לכל שאר מסמכי החוזה ,כאילו נחתם כל אחד
מהם בנפרד ,אך אין באמור כדי לפטור את המפעיל מהתחייבותו לחתום על כל נספחיו.
 .4הצהרות המפעיל
המפעיל מצהיר כי :
 4.1הוא בעל ידע ,כישורים ,הכשרה מתאימה ,יכולת פיננסית ,יכולת מקצועית ,בעל וותק וניסיון קודם
בביצוע עבודות מהסוג נשוא החוזה וכנדרש במכרז.
 4.2ברשותו כוח אדם מיומן ,בעל ניסיון ,הבקיא היטב במלאכת ביצוע העבודה ,ציוד וחומרים תקינים
במצב מעולה ואמצעים לביצוע העבודה.
 4.3בידיו רישיונות ואישורים הדרושים עפ"י הדין לביצוע מושלם ומדויק של כל התחייבויותיו ,כמפורט
במכרז ,בחוזה ובנספחיו.
 4.4הוא ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בעבירת מין,
כהגדרתה בחוק שלהלן ,אותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנת מאסר בפועל או יותר ,והזכאי
לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים ,תשס"א 2001-והוא ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו ו/או מי
מעובדיו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עימה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או
בעבירת מרמה וזאת בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז וכן ,כי למיטב
ידיעתו ,לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה
פלילית כאמור.
4.4.1

מובהר בזאת ,כי המפעיל יידרש להמציא לעיריה ,כתנאי לתחילת ביצוע העבודה ,אישור
ממשטרת ישראל כאמור ,לגביו ולגבי עובדיו ולגבי כל מי שיועסק מטעמו בביצוע העבודה.
כמו כן ,יידרש להמציא תצהיר של עובדותיו לגבי היעדר עבר פלילי חוק למניעת העסקה
של עברייני מין במוסדות מסוימים ,תשס"א.2001-

 4.5הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו ,1976-בעניין שכר מינימום ובעניין
העסקת עובדים זרים.
 4.6הוא עוסק עצמאי ,המנהל פנקסי חשבונות ורשומות שעליו לנהל לפי פקודת מס הכנסה וחוק מס
ערך מוסף תשל"ו, 1975-אשר נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ,למע"מ על עסקאות שמוטל
עליהן מס על פי חוק ,ואשר בידו תעודת עוסק מורשה ואישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון או
מיועץ מס המאשרים זאת.
 4.7בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו ,כי אין כל מניעה חוקית ,חוזית
או אחרת המונעת התקשרותו בחוזה זה ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו ,ובחתימתו על החוזה
ובביצוע התחייבויותיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צד שלישי כלשהו.
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 4.8הוא יבצע עבור המזמין את העבודה בהתאם לתנאי החוזה שלהלן על נספחיו ,וימלא את כל
התחייבויותיו בנאמנות ,במסירות וברמה מקצועית גבוהה ,לשביעות רצונו המלא של המזמין.
 4.9הוא יקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה [נ"ח] תש"ל –  ,1970לרבות התקנות שהותקנו
על פיה ו/או כל דין רלבנטי אחר.
 4.10ידוע לו כי רק בהסתמך על נכונות הצהרותיו דלעיל ,ובהסתמך על הצהרותיו והתחייבויותיו הסכים
המזמין להתקשר עמו בחוזה.
 .5בדיקות מוקדמות
 5.1בהגישו את הצעתו ,מאשר המפעיל כי ביקר במקום העבודה ,בדק אותו ואת סביבתו באופן יסודי,
בדק את מיקומם של בתי הספר ,וכן את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על
התחייבויותיו.
 5.2המפעיל מצהיר כי הוא ראה ובחן את גני הילדים בעיריה העומדים לטובת הצהרון ,והוא מוותר על
כל טענות ברירה מחמת מום או כל טענה אחרת בקשר אליהם וטיבם.
 5.3המפעיל מאשר כי למד והשיג את כל המידע הדרוש בקשר לתנאים הנ"ל ולכל יתר הגורמים
המשפיעים על העבודה ועל הצעת המחיר .מובהר ,כי התמורה תיחשב ככוללת את כל ההוצאות
שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה וסביבתו.
 5.4המפעיל מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התמורה שהוצעה על ידו ,מניחה את דעתו
ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.
 .6אופן ביצוע העבודה
 6.1המפעיל יבצע על חשבונו כל פעולה במסגרת ביצוע העבודה מטיב מעולה ובמקצועיות ,ויספק על
חשבונו את כל כח האדם המקצועי שיהיה דרוש למטרה זו.
 6.2כל דבר שאינו מופיע בחוזה אך דרוש לביצוע העבודה ,בהתאם למקובל בתחום או בהתאם להוראות
כל דין ,יבוצע על ידי המפעיל ברמה מקצועית גבוהה כאילו נכלל בחוזה מלכתחילה וכאילו היה חלק
בלתי נפרד ממנו.
 6.3המפעיל יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ולנספחיו ולמסמכי המכרז ,לרבות מסמך א – 7/דרישות
להפעלת צהרון ,לשביעות רצונו המוחלטת של המנהל ,וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו ,בין שהן
מפורטות בחוזה ובין שאינן.
 6.4המפעיל ימלא אחר כל דרישה מטעם המנהל בדבר החלפתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק
על ידו בביצוע העבודה ,אם לדעת מי מהם הוא מתנהג שלא כשורה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידו,
או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  -לא יחזור המפעיל
להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,במקום העבודה או בביצועה.
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 6.5כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם המזמין ,ועם כל הגורמים הנוגעים בדבר,
והכל בהתאם להנחיות המנהל .אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין או נציגיו לגבי
החוגים שיפעלו במסגרת הצהרון ,תפריט ארוחות הצהרים ועוד.
 .7התחייבות המפעיל
 7.1המפעיל יפעיל במוסדות המוכש"ר צהרונים ,קייטנת חגים ובית הספר של החופש הגדול ,שיכללו
את השירותים כמפורט בהוראות החוזה ,המכרז ומסמך א 7/למכרז.
 7.2בנוסף ,המפעיל מתחייב למלא אחר הוראת כל דין לעניין השימוש בבתי הספר ותפעול הצהרון וכן:
א.
ב.
ג.
ד.

להימנע מקיום מטרדים לדיירי הסביבה.
לשמור על מבנה בית הספר וחצרותיהם והציוד שיועמדו לרשותו.
לשמור על ניקיונם.
בסיום יום פעילות הצהרון יהיה המפעיל אחראי לכיבוי האורות ,לסגירת ולנעילת שדלתות
ושערה בית הספר ,לסגירת כל הברזים והמזגנים במקום ולניקוי הכיתות.

ה.

המפעיל מתחייב שלא לגרום כל הפרעה או הטרדה מכל סוג שהוא למאן דהוא בגין השימוש
בבית הספר והפעלת הצהרון על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו.

ו.

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

ז.

לא להשתמש בחומרי עבודה וחומרי ניקיון של הבית הספר אלא רק בשולחנות ,בכיסאות
ובמזגן הנמצאים בבתי הספר.

ח.

להישמע להוראות המנהל.

ט.

למלא כל הוראה של קצין הביטחון במוסדות המזמין.

י.

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

יא.

להיות אחראי ולשפות את המזמין על כל נזק שייגרם לרכוש בית הספר ולציוד במהלך
פעילות הצהרון.

יב.

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

יג.

לקבל רשות מוקדמת מהמנהל לכל פרסום שבכוונתו לעשות ,ולציין בכל הפרסומים
שהפעילות נעשית בשיתוף עם המזמין.

יד.

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

טו.

המפעיל מתחייב בסוף שנת הלימודים להחזיר את המבנה במצב בו קיבל אותו ואם לא כן,
יעשה המזמין ,בין היתר ,שימוש בערבות שמסר המפעיל לצורך השבת המצב לקדמותו.
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 .8שינויים והתאמות בעבודה ו/או בתמורה
8.1

המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי גם אם עשויים לחול בעבודה שינויים ו/או התאמות אשר יגררו ו/או
יצדיקו תוספת ו/או הפחתה בכמות העבודה ,ו/או בהיקפה ,ו/או בסוגה ו/או באופייה ו/או בזמני
ביצועה ו/או בתמורה הכספית( .להלן" :השינויים בעבודה") הוא יהיה חייב לפעול עפ"י האמור
להלן.

8.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות הדין ,יהא המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו ,ליזום
שינויים בעבודה.

8.3

נדרשו שינויים בעבודה כאמור יגישו מנהל אגף החינוך וגזבר העיריה המלצה ,מראש ובכתב ,אל
ראש העיריה ,בה יפורטו מהות השינויים בעבודה הנדרשים ,לרבות פירוט עלויות.

8.4

השינויים בעבודה יבוצעו אך ורק בכפוף ובהתאם לאישור מראש ובכתב חתום על ידי ראש העיריה.

8.5

המפעיל מצהיר בזאת במפורש כי ידוע לו אודות ההליך המקדמי המפורט בסעיף זה ,הנחוץ כתנאי
מקדמי לביצוע שינויים בעבודה ,וכי הוא מנוע מלבצע אותם או חלקם ,בטרם קיבל לידיו אישור
בכתב חתום על ידי ראש העיר ,בנוגע אליהם.

8.6

מוצהר ומוסכם כי במקרה בו פעל המפעיל שלא בהתאם לאמור בסעיף זה ,הוא עושה זאת על
אחריותו הבלעדית ,שם כספו על קרן הצבי ,והעיריה לא תחוב והוא יהא מנוע מלחייב אותה בכל
תשלום מכל סוג שהוא בגין כך.

 .9בטיחות
המפעיל ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם במקום העבודה בסביבתו בעת
ביצוע העבודה ויישמע להוראות הממונה על הבטיחות במוסדות החינוך מטעם המזמין.
 .10תיקון נזקים
 10.1המפעיל אחראי שכל נזק או קלקול מכל מין וסוג שהוא שייגרם לבתי הספר לרבות ציוד כיתתי,
חצרות וסביבתם הסמוכה וכן לרבות לדרך ,למדרכה ,לשביל ,לרשת המים ,לביוב ,לתיעול ,לחשמל,
לטלפון ,לצינורות להעברת גז ,או למובילים אחרים ,תוך כדי ביצוע העבודה ,בין שהנזק או הקלקול
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה.
המפעיל יהיה חייב לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם לציוד בית הספר בזמן הפעלת הצהרון במשך
תקופת ההסכם.
 10.2לאחר שייגרם נזק או קלקול כמפורט לעיל ,בין אם הוא דווח ע"י המפעיל ובין אם הוא דווח ע"י
צוות בית הספר ,מתחייב המפעיל לתקן את הנזק או הקלקול תוך  7ימים ,ובמקרים קריטיים ,באופן
מידי.
 10.3לא תיקן המפעיל את הנזק ,בפרק זמן האמור ,תהיה העיריה רשאית להביא בעלי מקצוע מטעמה
לשם תיקון הנזק והמפעיל יהיה חייב לשאת בעלות ביצוע עבודת התיקון תוך  7ימים מיום שהודיע
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עמוד  55מתוך 97

מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
על כך המנהל ה .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע בכל סעד העומד לרשות המזמין לרבות ,חילוט
הערבות הבנקאית.
 10.4כל ציוד שיינזק בבית הספר יידרש המפעיל להשלימו או לשאת בעלות רכישתו בפרק זמן שלא יעלה
על שבוע ימים.
 10.5מובהר בזאת ,כי ציוד דידקטי השייך לבית הספר כגון :משחקים ,ספרים ,חומרי עבודה וכו '
אסורים לשימוש לצורך הפעלת הצהרון.
 .11פיקוח על העבודה
 11.1המנהל יהיה רשאי לבדוק את ביצוע העבודה ולהשגיח על אופן ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים,
איכות הציוד והכלים בהם משתמש המפעיל .כן רשאי המנהל לבדוק אם המפעיל מבצע כהלכה את
החוזה ואת הוראותיהם.
 11.2המפעיל יאפשר למנהל ולכל מורשה על ידם  ,להיכנס בכל עת לכל מקום בו נעשית עבודה כלשהי
לביצוע החוזה ,על מנת לבדוק אותה ולהשגיח על ביצועה ,וכן לבדוק את הציוד המשמש לביצועה.
 11.3אין בפעולות הפקוח הנ"ל אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו ע"י המפעיל ,ואין בהן
כדי לגרוע מאחריות המפעיל לבצוע מלוא התחייבויותיו עפ"י החוזה ו/או כדי לשחררו מאלו.
 11.4המפעיל ימסור למנהל ,על פי דרישה ,הסברים והבהרות בכל הנוגע לפעולותיו ולמעשיו בקשר לבצוע
התחייבויותיו.
 11.5המפעיל ידווח למזמין על כל אירוע חריג מיד בסמוך להתרחשותו.
.12

שלילת יחסי עובד ומעביד
 .12.1המפעיל מצהיר ,כי בהתקשרותו עם העירייה על פי הסכם זה ,הוא פועל כספק עצמאי ובלתי תלוי
וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו ,כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין העירייה יחסי עובד
ומעביד ,וכל העובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו על פי הסכם
זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד.
 .12.2המפעיל מתחייב ,כי יישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמסים ,בקשר עם העסקתם של עובדיו
ו/או מי מטעמו ,לרבות שכר עבודה ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מס בריאות וכל מס ו/או היטל
ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר .אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה לעירייה
לרבות לפקח ו/או להורות לו ו/או לעובדים מטעמו אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות הסכם
זה במלואן.
 .12.3היה ומכל סיבה שהיא ,יקבע בית משפט ו/או בית דין ,כי עובד ו/או מי מטעמו של הספק הנו
עובד של העירייה ,בין ביחד עם הספק ובין בנפרד ,כי אז מתחייב המפעיל לפצות ולשפות את
העירייה ,מיד לפי דרישתה הראשונה ,על כל סכום ,ללא יוצא מן הכלל ,שהעירייה תידרש לשלם
לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה כזו ,לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל.
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 .13העסקת עובדים
 13.1המפעיל מתחייב להעסיק בביצוע העבודה רק עובדים מיומנים ,בכמות הדרושה ,אחראים ,בעלי
ניסיון ,ידע ומומחיות גבוהה ,הדרושים למילוי התחייבויות המפעיל כלפי המזמין על פי החוזה
ועפ"י מסמך א.7/
 13.2המפעיל מצהיר בזאת כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע העבודה
עפ"י חוזה זה ,בהת אם לכל דין ,וכי הוא מתחייב למלא את כל חובותיו כלפי עובדיו ,לרבות תשלום
כל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו עפ"י כל דין והעיריה לא תהא אחראית כלפי עובדי המפעיל
אחריות כלשהי.
 13.3מוסכם ומוצהר בזאת כי כל עובד שיועסק ע"י המפעיל יהא בעל עבר ללא דופי .העיריה תהא רשאית
לדרוש מהמפעיל להפסיק או להימנע מהעסקתו של עובד כלשהו אם לפי שיקול דעתה הבלעדי אין
הוא מתאים לתפקידו והכל בהתחשב בכך שהמדובר במוסד חינוכי לילדים קטנים.
.14

אחריות הספק

 .14.1המפעיל יהא אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף ,בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או לכל נזק אחר,
שייגרם לעירייה ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הספק בין אם נגרם על ידו ,בין אם
נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו בין במישרין ובין בעקיפין ,הנובע או הקשור
במתן השירותים נשוא הסכם זה ,וכן הוא מתחייב ,לפצות את העירייה על כל סכום שתחויב העירייה
לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל.
 .14.2למען הסר ספק ,אין בכל דבר האמור בהסכם זה ,או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם לספק על
ידי העירייה ,כדי להטיל על העירייה אחריות ,לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או נזק ו/או הוצאות,
כאמור ,שייגרמו לעירייה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או מחדל של המפעיל ,של עובד
מעובדיו או מי מטעמו ,או בקשר עם מתן השירותים המפורטות בהסכם זה.
 .14.3אם ייגרמו לעירייה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק ,הפסד ,אבדן ו/או תאלץ העירייה
ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל ,לרבות שכר טרחת
עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם ,מתחייב בזאת המפעיל לשפות את העירייה ו/או מי
מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או הוצאה כאמור ,במלוא הסכום ,מיד עם קבלת
הודעה ,בעד כל סכום או תשלום שתידרש העירייה לשלמו ,ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לעירייה
מן הספק על פי הסכם זה .אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של העירייה או מי מטעמה על פי
כל דין ו/או על פי הסכם זה לכל תרופה ו/או סעד אחרים.
 .14.4המפעיל מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו לעירייה ו/או למי מטעמה ,כמפורט לעיל,
מיד עם דרישת העירייה .העירייה תהא רשאית לבצע את התיקונים הנדרשים עקב נזקים שנגרמו על
ידי הספק ו/או מי מטעמו וזאת במידה שהספק לא ביצע את התיקונים תוך  7ימים ממועד קרותם
ולחייב את הספק בתשלום התיקונים.
 .15חומרי עבודה והוצאות
 15.1המפעיל יספק את חומרי העבודה ,כלי העבודה ,לרבות כלי רכב ,כח האדם ואת כל הדרוש לביצוע
העבודה בהתאם לחוזה.
 15.2להסרת ספקות בלבד ,מובהר ,כי כל ההוצאות הכרוכות בביצוע היעיל של העבודה ובקצב לרבות
שכר עבודה לעובדים ,תשלום לחוגים ,כלי עבודה ,חומרי עבודה ,הובלה ,הרכבה ,הוצאות נלוות
אחרות ,תחולנה על המפעיל והוא לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת עבורן ,מעבר לתמורה הקבועה
בחוזה.
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 15.3המפעיל מתחייב לצייד את הצהרון בציוד נוסף קבוע ו/או מתכלה בהתאם להצעתו במכרז.
 15.4המפעיל יציב ארון ננעל ובו יאוחסן הציוד השייך לצהרון .מיקום הצבת הארון יקבע בתאום עם
בתי הספר.
 15.5המפעיל יאחז על חשבונו בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים בתהליכי
העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה ,מפני כל נזק העלול להיגרם.
 .16תקופת ההתקשרות
 16.1הסכם זה יהיה בתוקף ,ממועד חתימתו על ידי הצדדים ולמשך  12חודשים (להלן" :תקופת
ההסכם").
 16.2לעירייה בלבד ,שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בארבע ( )4תקופות נוספות בנות 12
חודשים כל אחת או חלק מהן (להלן" :תקופות האופציה") ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
ובהתאם לצרכיה.
 16.3מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ,העירייה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק את
ההתקשרות על פי הסכם זה ,בהודעה מוקדמת של  30יום בכתב לזוכה ,ולזוכה לא תהיינה כל
תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות; ככל שהפסקת ההתקשרות אינה נובעת ממחדליו של
הזוכה ,יהא זכאי לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שסופקו על ידו בפועל ,אם ניתנו ,עד
למועד הפסקת ההתקשרות וזאת בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הצדדים.
 16.4למרות האמור לעיל ,אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או
ההסכם ,העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר; במקרה זה לעירייה שמורה
הזכות ,לשיקול דעתה הבלעדי ,האם להקציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון ההפרה.
 16.5עוד מוסכם ,כי העירייה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה ,לידי סיום בכל עת וללא
הודעה מוקדמת ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
16.5.1
16.5.2
16.5.3
16.5.4

המפעיל הפר את ההסכם הפרה יסודית.
המפעיל הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך  7ימים מיום
שנמסרה לו התראה בכתב על כך.
המפעיל אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון העירייה ,ולא נקט באמצעים על מנת לתקן
את הטעון תיקון בתוך  7ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.
הסתיים ההסכם או בוטל ,יהיה הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שנתן בפועל עד
למועד הנקוב בהודעת העירייה כמועד סיום ההסכם .הספק מוותר בזאת ,בוויתור סופי
ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור ,למעט בדבר תשלום
בגין שירותים שניתנו בפועל ,כאמור לעיל.
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 .17הפסקת ההתקשרות
 17.1בנוסף לעילות הקבועות בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א –  ,1970ומבלי לפגוע
בזכותו לכל סעד ותרופה המוקנים לו על פי החוזה ועל פי כל דין ,במקרים המפורטים להלן ,יהא
המזמין זכאי לבטל את ההתקשרות עם המפעיל ,להפסיק עבודתו ,לבצע את העבודה בכל דרך
שתראה לו.
ואלו המקרים:
.1

כשהמפעיל מתרשל בבצוע החוזה ו/או הפר אותו.

.2

כשהמפעיל הסב את החוזה לאחר ,כולו או מקצתו ,או העסיק מתכנן משנה בביצוע העבודה
מבלי שניתנה לו הסכמת העיריה מראש ובכתב.

.3

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

.4

כשיש בידי העיריה הוכחות שהמפעיל או אדם אחר מטעמו ,נתן ,הציע או קיבל שוחד,
מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל הכרוך בביצועו (למעט ,למניעת
ספק ,התמורה על פי החוזה ויתר התשלומים המגיעים לממפעילעל פי החוזה).

.5

כשהמזמין החליט כי הצהרון אינם נחוצים לו עוד.

 17.2הפר המפעיל את החוזה ,או לא היה המזמין שבע רצון מעבודתו ,יהא זכאי לבטל את ההתקשרות
עמו ,להפסיק עבודתו ,לסלק ידו ממקום העבודה ולתפוס את החזקה במוסדות החינוך ,לבצע את
העבודה בכל דרך שיראה לו ,והכל מבלי לפגוע בזכותו של המזמין לכל סעד ותרופה המוקנים לו על
פי החוזה ועל פי כל דין.
 17.3במקרה של ביטול ההתקשרות קודם להשלמת העבודה ,ומבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הדין
והחוזה ,יהא המזמין זכאי להשלים את העבודה באמצעות מפעיל אחר ולתבוע מהמפעיל פיצויים
על הפרת חוזה ,לחלט את הערבות הבנקאית ולגבות את סכומה ופיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
 17.4החליט המזמין לבטל את החוזה ייתן על כך למפעיל הודעה בכתב.
 17.5עם קבלת הודעת המזמין בדבר ביטול ההתקשרות ,יהיה המפעיל חייב לפנות מיידית את מקום
העבודה ולמסור החזקה בו לידי המזמין .המפעיל לא יעכב את מסירת החזקה במקום העבודה
למזמין בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש להם כלפי המזמין.
 17.6עם קבלת החזקה במקום העבודה יהא המפעיל זכאי לקבל מהמזמין את שווי העבודה שבוצעה על
ידו ,עד למועד קבלת הודעת הביטול ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל ,וזאת בניכוי הפיצויים
וכל סכום אחר המגיע למזמין מהמפעיל על פי הוראות החוזה.

.18

תקורה
חתימת המשתתף _______________________
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 18.1בגין הפעלת הצהרון המפעיל יהא זכאי לתקורה בגובה של ___________ ( )%מכלל ההכנסות של
משרד החינוך ,בהתאם להצעת המחיר כפי שיוצע על ידו למשך  11חודשים (ספטמבר – יולי).
18.2

בסוף כל חודש ולא יאוחר מה 20 -בכל חודש ,יעביר המפעיל דיווח על מס' התלמידים הרשומים
בצהרון ,כחלק מהדיווח לרכז הרשותי ,לצורך העברת הנתונים למשרד החינוך.

18.3

על בסיס דו"ח זה תיקבע התמורה והיא תשולם עד ה 10 -בכל חודש בגין החודש שקדם לו .התשלום
יעשה במחלקת הגבייה בעיריה (העיריה תעביר לבתי הספר את דמי התקורה).

18.4

לדמי התקורה לא יתווסף מע"מ.

.19

תשלום בגין הפעלת הצהרון

 19.1המפעיל יגבה מהורי תלמידי הצהרון את הסכומים הנקובים בחוברת המכרז.
.20

ערבויות

 20.1להבטחת מילוי חיובי הספק בהתאם להסכם זה ,ימציא הספק לעירייה ,עובר לחתימת הסכם זה,
ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים  ,לפי הנוסח המצורף להסכם זה והמסומן
כנספח ה'.
 20.2ערבות הביצוע תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת הביצוע .היה ובשלב כלשהו תפקע ערבות הביצוע
והספק לא האריכה ,לא ישלם המנהל תשלומים כלשהם לספק עד להארכתה או חידושה של ערבות
הביצוע וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר.
20.3

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

20.4

המזמין יהא רשאי לחלט את סכום הערבות ,כל אימת שהמפעיל לא יעמוד בהתחייבותו ,כפיצוי
מוסכם וקבוע מראש ,ובלבד שהודיע למפעיל על החילוט שני ימי עבודה מראש ובכתב.

20.5

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למזמין על פי החוזה
ועל פי כל דין.

.21

סיום העבודה ומסירתה

21.1

לאחר סיום שנת הלימודים ,ולאחר סיום כל חופשה (סוכות ,חנוכה ופסח) המנהל יערוך יחד עם
המפעיל ביקור בצהרון וירשום פרוטוקול ובו יפורטו ,ככל שיידרש ,כל התיקונים הדרושים לדעת
המנהל ומועד לביצועם ,והמפעיל חייב לבצעם תוך זמן סביר שיקבע המנהל.

21.2

לאחר ביצוע התיקונים תיערך ביקורת נוספת של המנהל ,ובמועד השלמת כל התיקונים
והליקויים לשביעות רצונו ,יערך פרוטוקול בדבר השלמת התיקונים והליקויים ,בדבר סיום
העבודה.
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21.3

לא ביצע המפעיל את התיקונים תוך התקופה שנקבעה ע"י המנהל ,יהיה המזמין ,מבלי לגרוע
מזכוי ותיו לכל סעד ותרופה ,רשאי לבצעם בעצמו ועל חשבונו ,ויגבה את הוצאותיו בגין כך
מהמפעיל ,בכל דרך שימצא לנכון ,לרבות באמצעות חילוט הערבות.

.22
22.1

ביצוע לקוי
כל התחייבות ,לרבות נשיאה בהוצאות ,אשר היה על מפעיל לבצע על פי החוזה והוא נמנע
מלבצעה ,ו/או ביצעה בצורה לקויה ,וכל הוראה אשר קיבל מאת המנהל ,או המזמין והוא נמנע
מלציית לה ,יהיה המזמין רשאי לבצען בעצמו או באמצעות אחרים.

22.2

במקרים האמורים בסעיף זה יהא המזמין רשאי לחייב את המפעיל בהוצאות אשר נגרמו לו בביצוע
כל אותן התחייבויות או הוראות ,בתוספת  12%שיחשבו כהוצאות כלליות ,מימון ותקורה.
מבלי לפגוע בכל זכות או סעד המוקנים למזמין ,יהא המזמין רשאי לנכות את סכום ההוצאות הנ"ל
מכל סכום שיגיע ממנו למפעיל ,או לתבוע את החזר הוצאותיו באמצעות חילוט הערבות ,או בכל
דרך אחרת ,ויהא רשאי לנקוט בכל האמצעים האמורים לגביית המחיר המשוער של ביצוע

22.3

התחייבויות המפעיל וההוצאות הכרוכות בביצוען ,אף אם אלו לא בוצעו בפועל.
.23

אחריות ושיפוי

23.1

המפעיל אחראי בלעדית לכל נזק שיגרם לעצמו ,לעובדיו ,לשלוחיו ,למזמין ולצד ג' כלשהו ,עקב
מעשה ו/או מחדל שלו או של מי מטעמו ,במסגרת פעילותו.

23.2

נדרש המזמין לשלם סכום כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של המפעיל או של מי מטעמו במסגרת
פעילותו ,ישפה המפעיל את המזמין מיד עם קבלת דרישה לכך ,בגין כל סכום ששילם ,לרבות בגין
כל ההוצאות שנשא בהן בקשר לדרישה האמורה.

 .24ביטוח
 24.1המפעיל מתחייב לבטח ,עוד לפני תחילת העבודה וכתנאי לכניסת החוזה לתוקף ,ועל חשבונו,
ביטוח כמפורט בנספח ב' להסכם ,בגין פעילותו וביטוח בגין ספק המזון שלו כדלהלן:
 24.1.1את העבודות נשוא חוזה זה ,לרבות חומרים ,ציוד ,מתקנים וכל דבר אחר שהובא ויובא
למקום העבודה לצורך העבודה ,כנגד נזק ו/או אובדן למשך כל תקופת הביצוע ,ולרבות
במשך תקופת הבדק  /אחריות בהתאם לאמור בנספח אישור קיום הביטוחים .
 24.1.2מפני נזק ו/או אובדן העלולים להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה לגופו ו/או לרכושו של כל
צד שלישי ,לרבות למזמין ,לעובדיו של המפעיל ולאלו הפועלים מטעמו ולכל מי שנמצא
בשרותו.
 24.1.3חוזי הבטוח הנדרשים הינם :הכולל ביטוח לגבי הרכוש ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,
וכן ביטוח חבות מעבידים ,ואחריות מקצועית הכל כמפורט בנספח אישור קיום ביטוחים.
 24.1.4המפעיל מתחייב לגרום לכך שמבטחיו יוותרו על שיבוב נגד המזמין ו/או עובדי המזמין ו/או
אחרים אשר למזמין יש זיקה אליהם.
 24.1.5מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -
אחראי על פי כל דין .הספק מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בנספח ביטוח ,המצ"ב להסכם
זה כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
חתימת המשתתף _______________________
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איסור הסבת זכויות

.25

 25.1המפעיל אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה ,כולו או חלקו ,או כל טובת
ההנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,או לשעבד את זכויותיו עפ"י החוזה ,כולן
או חלקן ,אלא אם קיבל את הסכמת המזמין מראש ובכתב.
 25.2המפעיל אינו רשאי למסור לאחר לרבות למפעיל משנה את ביצוע העבודה ,כולה או חלקה ,או
למסור לאחר לרבות למפעיל משנה ,חלק מהפעולות הקשורות בבצוע העבודה ,אלא בהסכמת
המזמין מראש ובכתב ולאחר שהמנהל אישר זאת .העסקת עובדים ,בין ששכרם משולם לפי זמן
עבודה בין שלפי שעור העבודה ,אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוע העבודה לאחר.
 .26אי התאמה
במקרה של אי התאמה ו/או סתירה ו/או דו משמעות ו/או אפשרות לפירוש שונה בין הוראות
26.1
החוזה זה ובין ההוראות הכלולות בנספחי החוזה ,ו/או בין הוראות הנספחים לבין עצמם ,יפנה
המפעיל אל המנהל והמנהל יכריע לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות ,ייתן הוראות בדבר סדר
העדיפויות שיש לנהוג על פיו ,והמפעיל ינהג על פי הוראותיו.
26.2

26.3

.27

גילה המפעיל סתירה ו/או אי התאמה כאמור ,או שהיה מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של
כל חלק ממנו ,יהא רשאי לפנות למנהל ולקבל הנחיותיו והבהרותיו בדבר הפירוש ששיש לנהוג
לפיו.
מובהר ,כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כאמור לעיל ,תחול ההוראה המחמירה יותר
עם המפעיל ,כאשר במידה וישנן יותר מהוראה אחת המסדירה נושא מסוים ואשר יש בהן
להוסיף אחת על רעותה ,יחול השילוב של ההוראות הנ"ל המחמיר עם המפעיל.
היעדר בלעדיות
הצדדים מסכימים בזאת כי אין בכל האמור בהסכם זה ,כדי להגביל את העירייה בביצוע
התקשרויות אחרות ,הן בתקופת מתן השירותים הן לאחר הפסקתם והן לאחר סיומם לאותה
מטרה ,או לכל מטרה דומה ,או למטרות נלוות ,עם גורמים אחרים ,וכי לספק לא תהיינה כל
טענות ,דרישות או תביעות בגין האמור.

.28

ניגוד עניינים
במשך תקופת ההסכם ומתן השירותים לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד
עניינים עם מתן השירותים וביצוע השירותים לעירייה.

.29

זכות קיזוז ועיכבון

 .29.1לעירייה תהא זכות קיזוז כלפי הספק בגין כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב ,אשר יגיע לה ממנו והיא
תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע לספק.
 .29.2מוסכם ומוצהר בין הצדדים ,כי הזכות בידי העירייה לעכב כל תשלום המגיע לספק וכל ציוד של
הספק ,וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של הסכם זה ,במקרה שהספק יפר איזו התחייבות
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,או עד לקבלת כל סכום שיגיע לעירייה מן הספק.

חתימת המשתתף _______________________

עמוד  62מתוך 97

מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
 .30שמירת זכויות
כל ויתור ,הנחה ,ארכה ,הימנעות מפעולה או מחדל מנקיטת אמצעים מצד המזמין בכל הנוגע
לזכויותיו ,לא יחשבו כויתור על זכויות המזמין ,אלא אם כן ויתר המזמין על זכויותיו באופן מפורש
בכתב.
.31

שונות
 31.1לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.
 31.2שום ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד העירייה או הספק לא ייחשבו כוויתור
על זכויות העירייה או הספק לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.
 31.3הסמכות המקומית הייחודית ,בקשר להסכם זה ,ביצועו ו/או הפרתו ,תהא נתונה לבתי המשפט
המוסמכים בעיר קריית גת או באר שבע ,לפי סמכותם העניינית.
 31.4הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתן שקדם
לחתימתו ,או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו
או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין העירייה
לבין הספק ,אם היו.
 31.5כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו ,לפי הכתובות דלעיל
תחשב כנמסרת לידו בתום  72שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום ,ואם נמסרה ביד או נשלחה
בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

הקבלן
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נספח א -תכנית ניצנים
קישור לאתר תכנית "ניצנים" מטעם משרד החינוך -
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/yomale
קישור למסמכי הקריטריונים לתוכנית "ניצנים" –
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/2017/kol_kore/kriteryunim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/2018/kriteria18.pdf
קריטריונים להמשך תקצוב רשויות מקומיות בשנת הלימודים תשפ"ב
להפעלה במסגרת תכנית "ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי  3-9בעיר קריית גת

א .רקע ומטרות התקצוב
בהתאם להחלטת הממשלה מספר  2659מיום  21במאי  2017ולהחלטת ממשלה מספר  3377מיום  11בינואר
 2018משרד החינוך (להלן" :המשרד") ירחיב את התכנית לסבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר
הצהריים (להלן" :התכנית") לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך ,והכל
בהתאם לתקופות בתוך שנת הלימודים כאמור באותן ההחלטות ובכפוף לאמור בהן .ההחלטות מצורפות
כנספח א' למסמך זה.
המשרד יסבסד את תכנית "ניצנים" לתלמידים בגני הילדים הציבוריים ובכיתות א-ב בבתי הספר
המתוקצבים ע"י משרד החינוך ,והכל כמפורט בסעיף אוכלוסיית היעד להלן" .ניצנים" יתקיימו במוסדות
החינוך 5 ,ימים בשבוע ,בהתאמה לכל מוסד לפי ימי הלימוד שנקבעו לו מתום יום הלימודים ועד השעה
 16:00לפחות.
הקצבת המשרד תעשה על פי הדירוג הסוציו אקונומי של הרשות (להלן" :אשכול/ות הלמ"ס") המעודכן
לשנת הלימודים תשפ"א ,במודל של תעריף למשתתף בפועל (להלן" :פר-ילד") ,ותועבר לרשויות
המקומיות (להלן" :הרשות/הרשויות") המפעילות את התכנית במסגרת הכללים המפורטים בהמשך.
במסגרת התוכנית ,המשרד יתקצב את הרשויות עבור התלמידים הרשומים והמשתתפים בפועל בקביעות
ב"ניצנים" בגני הילדים הציבוריים באשכולות סוציו אקונומיים  .1-5כמו כן ,יתוקצבו הרשויות עבור
תלמידי כיתות א-ב ( ובהתאם לשכבות הגיל כפי שיפורסם ע"י משרד החינוך) המשתתפים בפועל ב"ניצנים"
בבתי הספר המתוקצבים ע"י המשרד באשכולות סוציו אקונומיים (.)1-10
מובהר ,כי בהתאם להחלטת הממשלה הנזכרת ,שיעור השתתפות המשרד עבור בתי הספר בתכנית יוכפל
בשיעור השתתפות המשרד בתקצוב מוסדות אלו כיום.
מובהר ,כי תשלום הסבסוד עבור הפעלת התכנית ייעשה בהתאם לביצוע בפועל ) ולשיעורי התקצוב השונים
ועד לתקרת ההקצבה המקסימלית (לפי מספרי התלמידים הרשומים כדין במוסדות ,עפ"י נתוני המשרד
במועדים הרלבנטיים) ,ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים בסעיף ט' להלן .כמו כן מובהר ,כי ככל שהמשרד
הוא זה אשר מבצע את ההזנה ,תשלומי המשרד עבור ההזנה בתכנית יועברו אך ורק לזכייני ההזנה של
המשרד באמצעות מינהלת ההזנה להלן"( :זכיין ההזנה") .ככל שהזנה תתבצע באופן אחר יש לפעול לפי
הנחיות המצוינות בסעיף ד ( )3להלן .לתשומת לבכם ,במצב שבו בחרה הרשות להסתייע בשירותי הזנה של
משרד החינוך ,יבוצעו קיזוזים מהתקציבים המועברים לרשויות.
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ב .מסגרת הפעילות
להלן תנאי סף למסגרת הפעילות:
 .1מסגרת הזמן השבועית המוקצית להפעלת התכנית על מרכיביה היא 5 :ימים בשבוע ,בהתאמה לכל
מוסד לפי ימי הלימוד שנקבעו לו ולאחר סיום הלימודים הפורמאליים.
 .2ככלל ,הפעילות בגנים ובבתי הספר תעסוק ברובה בהעשרה ותכלול גם את הרכיבים הבאים :ארוחה
חמה וסיוע בהכנת שעורי בית למסגרות שבבתי הספר.
 .3הפעילות ב"ניצנים" מותנית בהגשת ארוחת צהריים חמה לילדים המשתתפים.
 .4קיום ועדת היגוי רשותית.
 .5הכשרת עובדי "ניצנים" והליווי החינוכי יעשו בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 .6העסקת רכז רשותי בהתאם לכמות מסגרות "ניצנים" גן או בי"ס שברשות ,לפי מפתח שלא יפחת
מכ 80 -מסגרות למשרת רכז בממוצע ,כמפורט בסעיף ד( 1.ג) להלן.
 .7הפעלת חוגי העשרה הכלולים במאגר תכניות חינוכיות של משרד החינוך
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/meida_lemenahalim.ht
m
 .8עמידה במספר הילדים למסגרת בית ספר/גן "ניצנים" כלהלן:1
מ 18 -תלמידים ועד  34תלמידים משתתפים בקבוצה של החינוך הרגיל בבתי ספר.
מ 15 -תלמידים ועד  30תלמידים משתתפים בקבוצה של החינוך הרגיל בגני הילדים.
מ 5 -עד  12תלמידים בקבוצה של החינוך המיוחד הנכללות בתכנית ,בבתי הספר ובגנים.
הערה :ניתן לחרוג מהמספרים האמורים רק במקרים חריגים ובאישור מיוחד של הפיקוח /היחידה
המקצועית ,שיתוף פעולה עם המנחים הפדגוגיים ,הבקרות והביקורת והכל בהתאם לנהלי משרד
החינוך.
 .9המדריכים בתכנית יהיו:2
בגני הילדים :גננת תועסק עפ"י סדר העדיפות הבא :א .גננת מוסמכת .ב .סטז'רית ג .אם אין
בנמצא ניתן להעסיק סייעת גני ילדים (באישור מפקחת גני הילדים).

 1אנו מסיבים את תשומת לבה של הרשות כי בכל מקרה התחשיב מחושב לפי ממוצע של  22תלמידים בגן 25 ,
בבי"ס (כולל יוח"א) ו 8 -בחינוך המיוחד
 2העסקת מורים וגננות  -אין מניעה להעסקת מורים וגננות ככל שירצו ,בתוכנית ,כעבודה נוספת .יש לעודד את
אנשי ההוראה הן בגנים והן בביה"ס לקחת חלק בתכנית  -השכר והמטרה ראויים!
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בתפקיד עוזרת מדריך ("סייעת") בגן :בהתאם למקובל לגבי סייעות בפעילות הגנים בבוקר.3
כ"א בבתי הספר:
א .צוות בית הספר  -בעלי רישיון לעיסוק בהוראה ו/או בעלי תעודת הוראה .ב .מדריך
בחינוך המיוחד :מורים/גננות בעלי הסמכה בחינוך המיוחד.
בתפקיד עוזרת מדריך ("סייעת") בחינוך המיוחד :בהתאם למקובל לגבי סייעת בפעילות הבוקר.
כמו כן ייבחר רכז בית ספרי על ידי הרכז הרשותי מתוך צוות בית הספר ושכרו ישולם במסגרת
התקצוב לתכנית .גיוס המדריכים של התכנית הנו באחריות הרשויות המקומיות בסיוע הרכזים
הרשותיים ובתיאום עם מנהל ביה"ס או המפקחת על הגן (בגני הילדים) .ככל שלא ניתן להעסיק
רכז מתוך צוות בית הספר ,יש לבקש אישור במפורש מהפיקוח של משרד החינוך להעסיק רכז שאינו
מצוות בית הספר.
ג .אוכלוסיית היעד"
 .1התכנית המסובסדת תתקיים במוסדות המוכרים שאינם רשמיים (להלן" :מוכש"ר") ובמוסדות
פטור ,שיש להם רישיון תקף לפי חוק הפיקוח על בתי ספר ,תשכ"ט  1969 -לשנת תשע"ח ,בתאריך
 31.12.17ואשר מתוקצבים ע"י המשרד.4
 .2בגני הילדים :התכנית מיועדת לתלמידים בגני הילדים האמורים ,באשכולות למ"ס ,1-5
המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התכנית .התכנית אינה מיועדת לגני יוח"א.
 .3בבתי הספר :התכנית מיועדת לתלמידי כתות א'-ב' בביה"ס היסודיים האמורים המתוקצבים על
ידי המשרד בתקופת התכנית ,בחינוך הרגיל ובכיתות חינוך מיוחד( .הבהרה :תלמידי השילוב הינם
תלמידים הלומדים בכיתות הרגילות ועל כן משתתפים כחלק מהכיתה הרגילה בכלל הפעילויות -
התכנית אינה כוללת סייעות אישיות ורפואיות) .התכנית אינה מיועדת לבתי ספר ביוח"א אשר
לומדים  5ימים.
 .4בחינוך המיוחד (גנים ובתי ספר) :התכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים אשר בימים א-
ה מסיימים את יום הלימודים עד השעה  . 14:30ניתן לכלול בבקשת התקצוב כיתות חינוך מיוחד
בהתאם לפירוט שבנספח המצורף א'.1
ד .מרכיבי התכנית

ד.1.
א .תנאי העסקה לעובדי התכנית בגנים ובבתי הספר
מרכיב כח אדם ושכר

 .1כל המועסקים בתכנית ,בגנים ובבתי הספר ,יועסקו בהתאם לנדרש עפ"י כל דין.

 3סייעת שניה -במסגרת הקול קורא שהמשרד הוציא להפעלת הסייעת השניה מובהר כי במסגרת משרתה המלאה -
על הרשות להעסיקה בתכנית ניצנים.
 4מובהר ,כי אחריות הרשות המקומית לרשום את כלל ילדיה מכל המוסדות שברשות כולל המוכש"ר והפטור.
כן מובהר ,כי במועצות אזוריות  -במקומות בהם לא ניתן לפצל הסעות ,ניתן לבצע את הפעילות גם בישובים,
במקומות מוסדרים ,תחת סמל המוסד של ביה"ס.
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כמו כן ,על הרשות לוודא ,כי כל מעסיק יעביר לרשות ביחס לכל עובדיו בתכנית אישור משטרה
כי אין כל מניעה להעסקתם במסגרת תכנית זאת ,בהתאם להוראות החוק "למניעת העסקה של
עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ,התשס"א – "2001-ראה טופס  3של תקנות
"מניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים (אישור משטרה) תשס"ג-
."2003
על הרשות לשמור אצלה את האישורים הנ"ל .מובהר ,כי עבור עובד שלא ימצאו אישורים כאמור
לעיל ,המשרד לא יוכל להכיר בפעילות.
 .2השכר ברוטו לשעת עבודה הינו תשלום לעובד עבור שעה בפועל בת  60דקות הכולל גם את כל
ההכנות הדרושות לביצוע שעה זאת.
 .3להלן השכר המינימלי ברוטו לשעת עבודה של העובדים במסגרות "ניצנים":
 מורה /מדריך /גננת במסגרות החינוך הרגיל (גנים ובתי ספר) - 60ש"ח לשעה ברוטו לעובד (המשרד מתקצב  84ש"ח לשעה כולל עלויות העסקה
ונסיעות).
 מדריך במסגרות החינוך המיוחד (גנים ובתי ספר)  70 -ש"ח לשעה ברוטו לעובד (המשרדמתקצב  98ש"ח לשעה כולל עלויות העסקה ונסיעות.
 עוזר מדריך/סייעת במסגרות הגנים ובמסגרות החינוך המיוחד בבתי ספר  37 -ש"ח ברוטולעובד לשעה (המשרד מתקצב  51.8ש"ח כולל עלויות העסקה ונסיעות)
 רכז בבית ספר  75 -ש"ח ברוטו לעובד לשעה (המשרד מתקצב  104ש"ח לשעה כולל עלויותהעסקה ונסיעות). .
יובהר כי רכז "ניצנים" בבית ספר ,יועסק בבית הספר בתפקיד זה בשעות פעילות תכנית
"ניצנים" בלבד עד  13שעות שבועיות עבור  4מסגרות בממוצע.
 .4עדכוני העסקת כח אדם בניצנים בהתאם לסיכום בין משרד החינוך והשלטון מקומי 6/11/17
א .כל עובד רשות מקומית המועסק על פי חוקת העבודה או הסכמים קיבוציים והמועסק או
יועסק על ידי הרשות במסגרת תכנית ניצנים ,העסקתו הינה על פי תנאי ההסכם הקיבוצי
החל עליו ולא על פי השכר הקבוע בתכנית ניצנים .הבהרה זו רלוונטית לכל המקרים בהם
התכנית מופעלת על ידי הרשות המקומית.
ב.

הוראה זו לא תחול על גננות עובדות מדינה המועסקות בתכנית ניצנים ,שכן הגננות אינן
מועסקות ע"י הרשות המקומית ולכן הרשות המקומית איננה צד להסכמים הקיבוציים
ולהסדרים החלים על הגננות.

ג.

לענין הפעלת התכנית באמצעות גופי הסמך של הרשות (תאגידים עירוניים) או כל מפעיל
חיצוני ,יובהר כי ככל שהעובדים המועסקים על ידי המפעיל יהיו עובדי הרשות המקומית
במשרה מלאה (הכוונה לעובדים כגון :סייעת , ,מדריכים ,רכז בית ספרי) ומעוניינים לעבוד
בתכנית ניצנים כמועסקים על ידי מפעיל חיצוני ,שיעור משרתם ברשות המקומית יופחת
בהתאמה להיקף עבודתם אצל המפעיל החיצוני .כך למשל ,סייעת ב 100% -משרה ברשות
המקומית ,הבוחרת להיות מועסקת ע"י מפעיל חיצוני בתכנית ניצנים ,תפחית את משרה ל-
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 83%משרה (מ )07:30-14:00ותועסק בהעסקה נוספת ע"י המפעיל החיצוני במסגרת תכנית
ניצנים בתנאי התכנית ותנאי השכר הקבועים בה.
ד.

יודגש ,כי התקציבים המועברים לרשות המקומית לצורך הפעלת תכנית ניצנים ישמשו גם
לתשלום שכרם של העובדים במסגרת תכנית זו .לפיכך ,תקציב המיועד לתכנית ניצנים
המועבר בפועל ע"י משרד החינוך לרשות המקומית המיועד לתשלום לעובדי התכנית גם
בחודשים יולי אוגוסט ,בהם התכנית אינה מופעלת ,ישמש לתשלום שכר לעובדי ניצנים עבור
עבודתם במהלך שנת הלימודים בתכנית ניצנים.

ה .ככל שהרשות תבחר להעסיק עובדים אלה במהלך חודשי הקיץ ,מדובר בהעסקה נפרדת,
אשר חל איסור להשתמש בכספים המיועדים לתכנית ניצנים כדי לשלם שכרם של העובדים
עבור אותה העסקה נפרדת.
ב .הכשרה והנחיה פדגוגית
 .1כלל העובדים במסגרות "ניצנים" (למעט רכזים רשותיים) יעברו הכשרה ע"י משרד החינוך
בהיקף של  25שעות לפחות בהתאם למתווה המצ"ב בלבד (נספח א' ,)4תכנית ההכשרה תאושר
על ידי הפיקוח ותוגש לפני ביצועה לאישור מטה התכנית ותועבר לאישורה של מנהל "ניצנים"
במייל:
 nitzanim.edu@gmail.comההכשרות תתחלנה לאחר האישור ובצרוף רשימת משתתפים,
וציון סמל מוסד למקום ההכשרה.
 .2שעת השתתפות בהכשרה נחשבת לשעת עבודה לכל דבר .הכשרה טרום תפקיד תדווח – לעובדים
שנקלטו לעבודה  -כשעות חודש ספטמבר.
 .3ההכשרה וההנחיה הפדגוגית לעובדי "ניצנים" יעשו ע"י המשרד ו/או נציגיו( ,להלן" :המנחה").
המנחה ממונה על התחום הפדגוגי של הפעלת התכנית ,בתאום עם הפיקוח במחוז ובשיתוף
פעולה עם הרכז היישובי של התכנית ,מחלקת גני הילדים בישוב והרכזים הבית ספריים.
המנחה תוביל ותקיים את ההדרכה הפדגוגית התוך מוסדית והחוץ מוסדית של התכנית
(פרטנית ,קבוצתית ,השתתפות במפגשיי צוות וועדות נדרשות) .עבודתה תעשה בתיאום הפיקוח
ברשות ,בשיתוף ובתיאום גננות מובילות בבוקרי היום עם אגף החינוך ,מחלקת גני הילדים
ברשות המקומית ,תוך מתן מענה פדגוגי לרכז היישובי ,בהלימה למדיניות המשרד ,האגף לחינוך
קדם יסודי ,יסודי ומנהל "ניצנים" במטה המשרד.
ג .רכז "ניצנים" רשותי (להלן" :רכז רשותי")
על הרשות להעמיד רכז רשותי בעל השכלה של תואר ראשון לפחות בחינוך/הוראה וניסיון של הוראה
בפועל של לפחות  3שנים בגיל הרך (גן  -ב') לריכוז ולהפעלת כלל מרכיבי התכנית ברשות כפי
שמופיעים במסמך קריטריונים זה .הגדרת התפקיד ,היקף המשרה ותנאי ההעסקה כמפורט בנספח
א'.2
יש לקבל אישור להעסקתו מראש מהמפקח רפרנט "ניצנים" במחוז או מפקח מטעמו לגבי התאמת
הרכז הרשותי לתנאים הנזכרים .האישור יועבר למטה תכנית "ניצנים" במשרד החינוך בירושלים
(להלן" :מטה התכנית").
הרכז הרשותי יועסק על ידי הרשות המקומית ובכל מקרה לא ע"י מפעיל התכנית ברשות .מקרים
חריגים יובאו לאישור מטה התכנית.
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היקף העסקת הרכז הרשותי היא בהתאם למספר המסגרות שברשות ,לפי מפתח של כ 80 -מסגרות
למשרת רכז.
הרכז הרשותי מתוקצב לפי עלות שכר למשרה מלאה בסך  9,702ש"ח לחודש כולל כל עלויות מעסיק,
כחוק .הרכז מתוקצב לפי  11חודשי העסקה החודש הראשון מיועד להיערכות.
ד .2.מרכיב העשרה פדגוגית
כלל מסגרות "ניצנים" מתוקצבות עבור  1-2חוגי העשרה בשבוע (בהתאם לעלות ומורכבות החוג).
תקציב ההעשרה מיועד לרכישת תכניות חיצוניות מתוך מאגר התכניות המאושרות ורשומות במאגר
משרד החינוך כולל החומרים המתכלים ועזרים פדגוגיים הדרושים לתכניות אלו .ככל שמסגרת
התקציב לא תנוצל במלואה עבור החוגים ,ניתן לרכוש בסכום הנותר חומרים מתכלים ועזרים
פדגוגיים נוספים .באחריות הרשות (באמצעות המפעיל מטעמה) לקיים את הפעילות לכלל מסגרות
"ניצנים" במסגרת תקציב ההעשרה ,וכל זאת ובהתאם למתווה המצורף בנספח א'.5
הערה :מפעילי תכניות העשרה מטעם הרשות המקומית שאינם כלולים נכון למועד פרסום קול קורא
זה במאגר התכניות של המשרד ,רשאים להירשם במאגר ,בהתאם לכללי משרד החינוך .המשרד לא
יתקצב פעילויות העשרה עבור מפעילים שלא נרשמו באתר עד סוף שנת .2017
ד .3.מרכיב ההזנה
א .על הרשות לדאוג לכך שכל הילדים יקבלו ארוחת צהריים חמה ומזינה ,בהתאם לנהלי משרד
החינוך ומשרד הבריאות.
חוזרי מנכ"ל:
"הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך"
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/22/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
"תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון"
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/22/HoraotKeva/K-2016-4-1-2-2-92.htm
 .1בעקבות החלטת בג"ץ שמשמעותה שאין למנוע מילדים אלרגנים להשתתף בצהרונים.
על המסגרות להיערך לקליטתם של הילדים על פי ההנחיות שפורסמו בחוזר מנכ"ל בנושא
שפורסם ב  1בספטמבר  2017תוך הפחתת הסיכון עבורם.
 .2הרשויות מונחות לעדכן את תפקיד הסייעות הנותנות סיוע עבור ילדים אלו בבוקר לדאוג
להכנת הילד וסביבת הלימוד לקראת הפעילות בצהרונים ,ובכך להבטיח התנהלות תקינה
ובטוחה של הילדים במסגרת הצהרונים.
ב.
ג.
.1

לכל הרשויות באשכולות  1-3אספקת ההזנה תהיה באמצעות מערכת ההזנה של המשרד (וקיזוז
עלותה מהרשות).
רשויות באשכולות  4-10רשאיות לבחור בין  2מסלולים:
שימוש במערכת ההזנה של המשרד ,ספקי ההזנה מטעמו וקיזוז עלות ההזנה (להלן" :הזנה
מהמערכת") .רשות שתבחר במסלול זה תחויב בהתאם למחירי המשרד.
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.2
ד.

שימוש בספקי הזנה מקומיים בפיקוח של זכיין ההזנה על תהליכי הכנת המזון ,איכותו וכמותו
(להלן" :הזנה עצמאית").
ההזנה בתכנית לרשויות באשכולות  1-3וכן לרשויות מאשכול  4-10אשר יבחרו בכך ,תסופק
באמצעות מערכת ההזנה כאמור לעיל ,בהתאם להזמנה שתעשה ע"י הרשות המקומית
ובאחריותה עבור כל "ניצנים" בהתאם למס' התלמידים המשתתפים בפועל בתכנית.
באחריות הרשות המקומית (ניתן גם באמצעות המוסד החינוכי) לעדכן את כמות המנות
המוזמנות בהתאם למספר המשתתפים בפועל בכל יום פעילות ,וכן לאשר את כמות וסוג המנות
שהתקבלו בכל יום פעילות .באחריות הרשות לדווח על תקלות לספק ההזנה ,בכתובת:
nitzanim@hazana.co.il
מובהר כי ככל שהרשות לא דאגה לעדכון כאמור לעיל ,והוזמנו מנות מעבר למספר המשתתפים
בפועל ,ההוצאות לא יוכרו במסגרת התכנית.
להלן המחירים (כולל מע"מ) למנה ליום "בהזנה מהמערכת":
סוג מוסד

סוג מנה

גן

תפזורת

מחיר למנה (*) כשרות
רגילה  -ש"ח
13.52

מחיר למנה (*) כשרות
מיוחדת  -5ש"ח
16.08

בית ספר

חמגשית

14.48

17.40

(*) המחירים מעודכנים לשנת הלימודים תשע"ז.
ה .רשות מאשכול למ"ס  4ומעלה ,אשר תבחר בהזנה עצמאית תוכל לעשות זאת בתנאים שלהלן:
 .1באחריות הרשות להזין את נתוני התלמידים במערכת ההזנה של המשרד.6
 .2הספק נבחר ע"י הרשות או מי מטעמה ,כדין.
 .3הספק חייב לעמוד בכללי משרד הבריאות ומשרד החינוך ולשתף פעולה עם מנהל ההזנה
של המשרד.
 .4הספק יבוקר ויפוקח ע"י מנהל ההזנה של המשרד.
 .5על הספק לחתום על מסמך שתוף פעולה עם מינהלת ההזנה (מצורף בנספח א'.)3
 .6אם הספק לא יעמוד בכללי הבקרה והפיקוח ,הרשות לא תוכל לרכוש ממנו הזנה עבור
"ניצנים" .במקרה כזה ההזנה תסופק ל"ניצנים" של הרשות ע"י אחד מספקי ההזנה כפי
שתקבע המינהלת ועלות ההזנה תקוזז מכספי המשרד המגיעים לרשות.
 .7מובהר ,כי על הרשות ישנה חובת דיווח כמפורט בסעיף "תנאי תשלום" (סעיף ט').

 5ברשויות בהן ישנם מוסדות עם דרישה לכשרות נוספת בעלות גבוהה יותר  -יש לראותה כתוספת לתכנית הבסיסית
וניתן לגבות עבורה מההורים כעלותנוספת בהתאם למפורט בסעיף  3ט'
למעט רשויות באשכולות  1-3בהן אין לגבות מההורים יותר עבור מנה בכשרות נוספת).
 6הרשות חייבת להזין את נתוני מספר התלמידים במערכת ההזנה של זכיין ההזנה של המשרד (חברת מילגם בע"מ).
מכתב הנחיות לרישום במערכת ניהול ההזמנות של תכנית ההזנה מצורף כנספח .'9
להלן קישור למערכת ההזנהhttps://hazana.co.il :
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ד .4.ועדות היגוי
ועדת היגוי רשותית  -הרשות תקים ועדת היגוי רשותית ברשות ראש הרשות או מנהל אגף החינוך,
מנהל ניצנים ברשות ,נציג ההורים ,המפקח המתכלל מטעם משרד החינוך ומנהל תכנית ניצנים במחוז
והמנחים הפדגוגיים .גורמים נוספים יצורפו עפ"י שיקול הרשות .הוועדה תתכנס לפחות  3פעמים
בשנה.
גיבוש תכנית עבודה רשותית בפורמט המצ"ב (נספח א' )6ליסודי ולקדם יסודי  -בהתאם לתקצוב
המאושר ע"י המשרד שתאושר ע"י הפיקוח של בתי הספר ומפקחות גני הילדים או המנחה הפדגוגי
והרכז הרשותי.
ועדת היגוי בית ספרית הרכז הרשותי יקים ועדת היגוי לתכנית "ניצנים" בבית הספר .הוועדה תכלול
את רכז "ניצנים" הבית ספרי והצוות החינוכי( .מנהל ביה"ס מוזמן) צוות זה יגבש את התכנית
למסגרות "ניצנים" בהתאם לצרכים ולנהלי התכנית .התכנית תאושר על ידי הפיקוח או המנחה.
ד .5.תכנית עבודה פדגוגיות
גנים  -דגשים לתכנית העבודה בצהרי היום לכל גן ילדים/מסגרת תקבע בהתאם לעקרונות שגובשו
בוועדת ההיגוי הרשותית ,תאושר ותחתם ע"י מנהל הגן וגננת "ניצנים" ,במידה וגננת הבוקר מאריכה
את שעות עבודתה גם ל"ניצנים" ,התכנית תחתם גם על ידי הרכז הרשותי או המנחה תוך ראיית
המאחד ברצף החינוכי והמייחד את הפעילות ההפוגתית בצהרי היום.
בתי ספר  -התוכניות יאושרו ויחתמו על ידי מנהל בית הספר והרכז הבית ספרי.
עותקים חתומים ומאושרים מכל התכניות המוסדיות (בתי הספר והגנים) יישמרו אצל הרכז הרשותי
בתיק ריכוז אשר ימצא ברשות ובכל עת לרשותה .כמו כן ,כל התכניות תשמרנה במוסדות החינוך
(מסמך הדגשים לתכנית העבודה בגני הילדים ימצא בתיק "ניצנים" בגן) ותהיינה זמינות לצילום ע"י
הבקרים של המשרד אשר יגיעו למוסד.
הגשת תכנית העבודה הפדגוגית הרשותית
תכנית העבודה הרשותית תוגש לפיקוח או למנחה ותאושר לא יאוחר מיום  15באוגוסט בכל אחת
משנות הפעילות .לתכנית העבודה יש לצרף פרוטוקול ראשון של ועדת ההיגוי הרשותית וכן את פרטי
המפעיל/ים מטעמה לאחר שנבחרו כדין.
ה .הוראות מנהליות לתפעול התכנית
 .1בשנת הלימודים תשפ"ב תתוקצב התכנית בדרך של הפעלה עצמית של הרשות ,במישרין או
באמצעות מפעיל שהרשות תיבחר בו ,בהליך המתחייב ע"פ החוק .הרשות תפעיל את התוכניות
בעצמה ו/או מפעיל מטעמה ותהיה אחראית לכלל מרכיבי התכנית .הרשות רשאית לרכוש
שירותים להפעלת התכנית ,כולה או חלקים ממנה ,מזכיין /זכיינים אשר נבחרו כדין .רשות
מקומית הבוחרת לרכוש שירותים מזכיינים תעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן:
א .קול קורא זה על נספחיו יצורף כנספח להתקשרות עם זכיין /זכיינים.
ב.
.2

ההתקשרות עם זכיין לא תעמוד בסתירה להוראות והנחיות קול קורא זה על נספחיו .ככל
שתמצא סתירה כאמור ,המשרד רשאי לנקוט בכל האמצעים שימצא לנכון.

במידה ותידרש  -על הרשות להציג בפני המשרד ,את התנאים והסכמי ההתקשרות עם הזכיינים
איתם מבקשת להפעיל את התכנית ולאחר שנבחרו כדין .
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 .3על הרשות לנהל את חשבונות התכנית בקבוצת כרטיסי חשבון נפרדת בהם יירשמו כל הכנסות
והוצאות הרשות בתכנית ,בחלוקה לפי שנות לימודים ובהתאם לכללי הדיווח המצורפים כנספח .8
זאת גם במקרים בהם הגביה בפועל נעשית ע"י גורם אחר .למען הסר ספק מובהר ,כי על הרשות
לנהל משק כספים סגור בכל בנוגע להוצאות והכנסות בהפעלת תכנית ניצנים.
.4

על הרשות המקומית לוודא כי כל זכיין מטעמה ינהל את חשבונות התכנית בכרטיסי חשבון נפרדים
בהם יירשמו כל הכנסות והוצאות התכנית בחלוקה לפי שנות לימודים.

.5

המשרד רשאי להוציא הנחיות מפורטות נוספות ככל שתידרשנה והן תחייבנה את כל הרשויות אשר
יפעילו את התכנית.

.6

כל ההנחיות המפורטות והטפסים הרלוונטיים יועברו ע"י משרד החינוך למנהל אגף החינוך ולגזבר
הרשות המקומית.

.7

הרשות המקומית תתחייב כי בכל ההתקשרויות שלה עם גוף/ים מפעיל/ים חיצוני/ים במסגרת
מכרזים ובחוזים עם ספקים ,קבלנים ,קבלני משנה ,בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם (לרבות,
חברת הקייטרינג וחברת האבטחה) בקשר להפעלת התכנית "ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי
 3-9בכל הארץ נשוא קול קורא זה ,תדרוש קיומם של ביטוחים לפי שיקול דעתה של הרשות
וכמקובל בהתקשרויות הרשות (ביטוחי אחריות מקצועית ,ביטוחי רכוש ,ביטוחי חבות מעבידים
וביטוח י אחריות כלפי צד שלישי לפי העניין) בגבולות אחריות סבירים להיקף הפעילות לפי שיקול
דעתה של הרשות וכמקובל בהתקשרויות הרשות .בביטוחי חבות כאמור ככל שידרשו ,תדרוש
הרשות כי מדינת ישראל  -משרד החינוך תיכלל כמבוטחת נוספת ,בגין אחריותה למעשים ו/או
מחדלים של הנ"ל באותו מעמד שיהיה לרשות המקומית .בביטוחי הרכוש ,ככל שידרשו .ייכלל סעיף
ויתור על זכות השיבוב/התחלוף גם כלפי מדינת ישראל  -משרד החינוך וכלפי עובדיהם למעט כלפי
מי שגרם לנזק בכוונת זדון.
בקשר עם הפעלת תכנית "ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי  3-9בכל הארץ ,הרשות המקומית
מתחייבת לערוך ביטוחי חבויות שלא יפחתו מהדרישות כלפי גופים מפעילים כאמור לעיל .בפוליסת
החבות של הרשות המקומית תיכלל הרחבת שיפוי לטובת מדינת ישראל  -משרד החינוך בגין
אחריותה למעשים ו/או מחדלים של הרשות המקומית והפועלים מטעמה .מובהר בזאת כי הרחבת
השיפוי אינה מכסה מעשים ו/או מחדלים של מדינת ישראל  -משרד החינוך או מי מטעמם לרבות
מתן הנחיות ,פיקוח ונהלים ,בקשר עם התוכנית.
בביטוחי הרכוש של הרשות המקומית ייכלל סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפי מדינת
ישראל  -משרד החינוך בגין נזקים שנגרמו על ידי עובדי מדינת ישראל  -משרד החינוך המועסקים
בתוכנית במישרין על ידי הרשות המקומית ומקבלים את שכרם ממנה ,למעט כלפי מי שגרם לנזק
בכוונת זדון.
במקרה של תביעה/טענה נגד מדינת ישראל  -משרד החינוך ,הרשות תציג אישור על קיום ביטוחים
שנדרשו בסעיף הביטוח לעיל ,לבקשת משרד החינוך.
כמו כן במסגרת הגשת הבקשה תצהיר הרשות המקומית כי היא עומדת בהתחייבויות האמורות
בסעיף זה.
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ו .בקשת ההקצבה
הרשות תגיש בקשה עבור "ניצנים" במוסדות המתוכננים לפעול בחודשים  09/2021ועד 07/2022
והעומדים בתנאים המינימאליים המפורטים לעיל (כולל מוסדות מוכש"ר ופטור) ,בטופס הבקשה
המצ"ב בלבד .טופס בקשת ההקצבה והתחייבות הרשות ,מצ"ב כנספחים ב' 1ו-ב'. 2
מובהר כי התשלום עבור הפעלת תכנית "ניצנים" לרשויות אשר תאושר בקשתן להקצבה ייעשה
בהתאם לביצוע בפועל ,ולשיעורי התקצוב השונים (רשמי ,מוכש"ר ופטור) ועד לתקרת ההקצבה
החודשית המקסימלית למשתתף בפועל ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים בסעיף ח' להלן.
ז .גנים ובתי ספר -רמת שירות מינימלית מחייבת

רכיב
מס' ימי הזנה
בשבוע
מספר ימי
הפעלה בשבוע
מס' שעות
סייעת ביום
מספר שעות
גננת ביום
סה"כ שעות
הפעלה בשבוע
סייעת
מס' ילדים
ממוצע במסגרת
שכר ברוטו
לשעה מינימלי
לסייעת -בש"ח
שכר ברוטו
לשעה מינימלי
למוביל/ה
(מורה/גננת) -
בש"ח
שעות הכשרה
בתשלום לכל
איש צוות

עלות ממוצעת
ארוחת צהריים
+פרי -בש"ח
מינימום חוגי
העשרה קנויים
בשבוע

מודל 1

מודלים
2,3

מודלים
5 ,4

גני ילדים
רשמיים
ומוכרים שאינם
רשמיים

בי"ס לא ביוח"א

בי"ס ביוח"א

5

5

0

5

5

5

2.25

0

0

2.25

3.4

1.0

11.25

0

0

22

25

25

37

0

0

60

60

60

25

25

25

15

16

0

1

1

1
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100

100

100

 1/80משרה למסגרת

עד  10%מעלות הפעילות ,לא כולל הזנה (מועבר לעיריה).

רמת השירות של "ניצנים" ברשות
.1
מתאפיינת על ידי סל השירותים אשר יבחרו
על ידי הרשות לצורך הפעלת "ניצנים"
(להלן" :רמת השירות").
 .2על הרשות להפעיל את "ניצנים" ברמת
שירות שאינה נמוכה מרכיבי רמת השירות
הבסיסית (מינימלית) שאינה כוללת את ימי
החופשה (להלן" :סטנדרט בסיסי")
המפורטת להלן:
 .3הערות:
הסטנדרט מתייחס ל 184-ימי לימוד
א.
בשנת הלימודים תשפ"ב .בכל מקרה

השתתפות המשרד תהיה בהתאם לביצוע בפועל.
ב .כל גני הילדים מתוקצבים ב .100%-בתי הספר רשמיים מתוקצבים ב ,100%-בתי ספר של שתי
הרשתות החרדיות (רשת החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני) ,בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים
ומוסדות הפטור יתוקצבו בהתאם לשיעור התקצוב של המשרד את המוסדות.
ג .עלויות השכר לשעה אשר מוצגות בטבלה כוללות את כל ההוצאות הנלוות ובכלל זה תשלום
העלויות הסוציאליות ,כחוק.7
ד .כיסוי הוצאות המוסד בו מתקיימת הפעילות ,תשלום מתוך התקורה (הקצבה עבור הוצאות ניהול
ותפעול) של  10%המועברת לעירייה במסגרת תקציב ניצנים.
ה .ניתנת אפשרות לנייד את התקציב שמיועד למרכיבי הפעילות הישירה הניתנת לתלמידים
(מרכיבי שכר ,העשרה פדגוגית כולל חומרי העשרה והזנה) ,בתנאים שלהלן:
 רמת השירות והתנאים לא יפחתו מהמוגדר בקול קורא בנושאים :ימים ,שעות ,מספרעובדים ,שכר ברוטו לעובד ,הזנה לכל תלמיד בכל יום ,חוג העשרה ועוד.
 חובה להפעיל חוג שבועי אחד לפחות. הגדלת ההוצאות באחד המרכיבים תהיה על חשבון המרכיבים האחרים וה"חיסכון"באחד מהמרכיבים הנ"ל יועד אך ורק למימון הוצאות במרכיבים הנ"ל.
 אין לכלול בהוצאות לפעילות מרכיבים נוספים.הבהרה :סך התקורה לא יעלה על  8%מכלל ההוצאה לפעילות (שכר ,רכש -חוגים וחומרי
העשרה) לא כולל הזנה.
ו .כספי תכנית "ניצנים" ינוהלו בכרטסת נפרדת כמשק כספים סגור.

7

ככל שהעובדים בצהרון הנם עובדים קבועים אשר משרתם היא על פני  12חודשים ,ניתן לפרוס את תקציב השכר

כפי שהוגדר בקול קורא על פני  12חודשים (תוך הקפדה מלאה על דיני העבודה).
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ז .רשות מקומית שמספר התלמידים הממוצע בה למסגרת אינו עומד במס' התלמידים הממוצע
( 22בגן 25 ,בבי"ס ו 8 -בחינוך המיוחד) בתחשיב זה ,רשאית לפנות לוועדת חריגים במשרד
ובמידת האפשר ,יינתן לה מענה תקציבי חריג בכפוף לקיום תקציב מתאים.
 .4הפעלת התכנית ב"סטנדרט מורחב"
ההחלטה על תכנית מורחבת היא של ועדת ההיגוי בשיתוף נציגות הורים.
רשות בה התקבלה החלטה להפעיל שירותים נוספים כגון :פעילות בימי חופשה ,שעות פעילות
נוספות ,חוגים נוספים וכד' ,רשאית לעשות זאת בהתאם לסעיף ההרחבות שבקול קורא;.
טבלה  :2תקצוב המדינה ברמה שנתית (עבור  10חודשים) עבור ילד (*)
מודל 1

מודל 2

מודל 3

מודל )**( 4

מודל 5
(**)

גן רגיל

בי"ס רגיל
( 6ימים)

בי"ס רגיל
( 5ימים)

יוח"א בי"ס
רגיל רשמי (6
ימים)

יוח"א
בי"ס רגיל
מוכר
שאינו
רשמי

עלות מלאה שנתית דגם בסיסי לתלמיד
6,500

6,500

5,870

2,240

1,528

השתתפות שנתית של המשרד דגם בסיסי לתלמיד
אשכול 1

6,000

6,000

5,370

2,240

1,528

אשכול 2

6,000

6,000

5,370

2,240

1,528

אשכול 3

6,000

6,000

5,370

2,240

1,528

אשכול 4

3,500

3,500

3,500

1,407

960

אשכול 5

3,000

3,000

3,500

1,240

846

אשכול 6

3,000

3,000

1,240

846

אשכול 7

2,000

2,000

907

619

אשכולות
8-10

1,500

1,500

740

505

(*) התקצוב ברמה הבסיסית ינתן עבור כל ילד זכאי ,כולל ילדים בחינוך המיוחד .לגבי השלמה
דיפרנציאלית עבור ילדים במסגרות החינוך המיוחד ,ראה להלן.
(**) עלות הצהרון לחודש בסטנדרט הבסיסי עבור בתי ספר יוח"א שמשתתפים בתכנית עודכנה
בתחילת תשע"ח .עלות המסגרת אינה כוללת את ההזנה בניצנים (יום אחד) .עלות ההזנה ביום
החמישי מתוקצבת במסגרת תכנית "הזנה יוח"א" .בנוסף ,נעשתה התאמה של מספר
התלמידים הממוצע לצהרון ( )25אל מספרם בתי הספר האחרים .משרד החינוך נושא בעלות
ההתאמה.
(***) אומדן  -התקציב בפועל משתנה בהתאם למספר ימי הלימודים בפועל בשנה.
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תקצוב דיפרנציאלי של המדינה ברמה שנתית (עבור  10חודשים) לפי תלמיד חינוך מיוחד
כאמור לעיל ,ובכדי למנוע מצב שבו יושת נטל תשלומים גבוה יותר על הורי התלמידים בחינוך המיוחד,
המשרד יתקצב בכל אשכול למ"ס את עלות המסגרת הבסיסית לפי תלמיד ,בניכוי תשלומי ההורים
המאושרים לאותו אשכול למ"ס.
בנוסף ,המשרד יתקצב את תלמידי חינוך מיוחד אשר משתתפים במסגרות חינוך מיוחד במלוא העלות
הנוספת בהתאם לסוג ומאפייני המוסד ,סוג הלקות ושעת סיום הלימודים ,כמפורט להלן טבלה : 3
מודל 6

מודל 7

מודל 8

גן
חנ"מ
רשמי
לקויות
קלות

גן חנ"מ
מוכש"ר
לקויות
קלות

גן חנ"מ
מוכש"ר
לקויות
קשות

מודל 9
בתי"ס לא
ביוח"א
 6ימי לימוד.
סיום
לימודים
12:45
כיתות חנ"מ
לקויות
11,12,17,20
23,29,30,3,
1

מודל 10

מודל )*( 11

מודל )*( 12

בתי"ס לא
ביוח"א
 6ימי לימוד.
סיום לימודים
 14:30כיתות
חנ"מ לקויות
11,12,15,26,24,
16,31

בתי"ס
יוח"א
רשמיים
 6ימי
לימוד
כיתות
חנ"מ

בתי"ס
יוח"א
מוכש"ר
 6ימי
לימוד
כיתות
חנ"מ

עלות מלאה שנתית דגם חינוך מיוחד בסיסי לתלמיד
כל
20,089
11,938
האשכולות 16,334 13,833
עלות מלאה שנתית דגם בסיסי לתלמיד

13,456

9,997

6,439

6.500

6,500

2,240

1,528

השתתפות שנתית של המשרד  -השלמה דיפרנציאלית לדגם בסיסי לתלמיד חינוך מיוחד
כל
7,757
6,956
13,589
5,438
9,834
7,333
האשכולות

4,911

6,500

6,500

6,500

ח .השתתפות ההורים בתכנית
 .1הרשות המקומית אחראית לניהול רישום התלמידים לתכנית ולגבייה מהורי התלמידים
המשתתפים בתכנית .הרשות אחראית לגבייה גם אם בפועל היא מבוצעת ע"י גורם אחר (מפעיל
התכנית).
 .2באחריות הרשות המקומית או הזכיין מטעמה לגבות תשלומי הורים בהתאם לטבלה  6שלהלן עבור
מוסדות רשמיים  /בבעלות מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי ,ובהתאם לטבלה  7שלהלן בבתי
ספר יוח"א שבתכנית:

טבלה :6
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
אשכול
למ"ס של
הרשות
המקומית

גני -ילדים

כיתות
ב'

א'-

השתתפות
המדינה ברמה
חודשית לילד
סטנדרט בסיס
מודלים
מודל
2 ,1
3

השתתפות
הורים ברמה
חודשית לילד
סטנדרט בסיסי
מודלים
מודל
2 ,1
3

השתתפות ההורים
מקסימאלית ברמה
חודשית סטנדרט
מורחב (כולל
סטנדרט בסיס)

1-3

התכנית
פועלת

התכנית
פועלת

600

537

50

50

עד 335

4

התכנית
פועלת

התכנית
פועלת

350

350

300

237

עד 585

5

התכנית
פועלת

התכנית
פועלת

300

350

350

237

עד 635

6

התכנית
אינה פועלת

התכנית
פועלת

300

300

350

287

עד 635

7

התכנית
אינה פועלת

התכנית
פועלת

200

200

450

387

עד 735

8-10

התכנית
אינה פועלת

התכנית
פועלת

150

150

500

437

עד 785

(*) השתתפות המדינה תהיה בהתאם למודל שמופעל בפועל בבית הספר או בגן הילדים.
(**) בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות הפטור הפעלת "ניצנים" מותנית בהשלמת
התקצוב על ידי הבעלות  /ההורים.
(***) השתתפות ההורים במוסדות החינוך המיוחד תהיה זהה להשתתפות ההורים במוסדות החינוך
הרגיל.
 .3רשות הבוחרת להשתמש בכספי תרומות במקום חלקם של ההורים עליה להצביע על המקור לצורך
תכנית "ניצנים" ולדווח בהתאם ,כחלק מהצהרת הרשות.
באחריות הרשות לעדכן את מספרי התלמידים המשתתפים בכל מסגרות "ניצנים" שברשות .יש לנהל
יומן נוכחות של התלמידים בכל מסגרת .הרישום לפי תלמיד יהיה יומי בגיליון נוכחות חודשי .דוגמת
הטופס בנספח א'.7
ככל שהרשות מבקשת תקצוב עבור "ניצנים" בחינוך הרגיל בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים אשר
אינם ברשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני או בבתי ספר במעמד פטור ,השלמת התקצוב
למסגרת בשיעור הנדרש (לרבות תקצוב ההזנה) מוטלת על הבעלות/ההורים ובאחריות הרשות או
המפעיל מטעמה.

ט .תנאי תשלום
 .1הדיווח החודשי
על הרשות לדווח מדי חודש באמצעות המערכת האינטרנטית שנקבעה על ידי המשרד (להלן" :דיווח
אינטרנטי /המערכת") ,על הביצוע בפועל בחודש הקודם ועל הצפי לחודש הבא (שוטף) .הדיווחים
באמצעות המערכת יכללו את מספר הילדים בממוצע אשר השתתפו בפועל בתכנית "ניצנים" באותו
חודש ואשר צפויים להשתתף בחודש הבא ,ברמת סמל מוסד תוך הפרדה בין ילדי החינוך הרגיל
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
לילדי החינוך המיוחד ויתבססו על קבצי המשרד המעודכנים במערכת (להלן" :דוח ביצוע בפועל").
אל דוח הביצוע בפועל יש לצרף הצהרה על נכונות הנתונים שדווחו ובקשת תשלום ,אשר יוגשו
במערכת ,כשהם חתומים על ידי גזבר הרשות ומנהל מחלקת החינוך.
מובהר ,כי העברת הנתונים שדווחה הרשות לשלב התשלום ,מותנית בעמידה קפדנית בלוחות
הזמנים ובהגשה מלאה של כל הנדרש.
.2

קביעת מספר הילדים לצורך דיווח
מובהר ,כי הקצבת המשרד פר-ילד משולמת כהשלמה לתשלומי ההורים עבור ההשתתפות בתכנית
"ניצנים" .לפיכך ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,ייספרו ילדים אשר השתתפו ב"ניצנים" באופן
סדיר בחודש הדיווח ואשר הוריהם משלמים עבור השתתפותם ב"ניצנים".

 .3מתווה הדיווחים והתשלומים:
כל התשלומים יבוצעו במסגרת מערכת התשלומים של המשרד.
עבור גנים/בתי ספר אשר תחילת הפעילות היא עד ליום  15בחודש  ,יועבר סבסוד מלא ,אחרת
הסבסוד לחודש הראשון יהיה  50%בלבד.
עבור גנים/בתי ספר אשר סיום הפעילות הוא מיום  16בחודש ואילך ,יועבר סבסוד מלא ,אחרת
הסבסוד לחודש האחרון יהיה  50%בלבד.
במקרה של סגירת מוסד בעקבות גילוי קורונה במוסד או כל מגבלה אחרת ,בכפוף להנחיות משרד
הבריאות שמונעות פעילות ,יתוקצבו מסגרות ניצנים שבמוסד ברכיבים כולם ,למעט מרכיב ההזנה
בהתאם לרישום ,וכל זאת עד לחודש אחד .מיד עם הסרת המגבלה תפתח המסגרת מחדש להמשך
פעילות.
לתשומת לב! במקרה של סגירת המוסד עד לחודש פעילות אחד ,אין להוציא לחל"ת את עובדי
ניצנים במוסד .ככל שמועד הסגירה מתמשך מעבר לחודש פעילות אחד והרשות אינה מתוקצבת,
הרשות תפעל עפ"י שיקול דעתה ביחס לעובדי ניצנים.
מתווה הדיווחים והתשלומים ייעשה עפ"י המפורסם בחוברת" :קריטריונים לתקצוב רשויות
מקומיות בשנת הלימודים תשפ"א עבור תכנית ניצנים בתום יום הלימודים לגילאי ( 3-9גן – כיתה
ג') בכל הארץ ,המהווה חלק בלתי נפרד
קיזוז חודשי של עלות מרכיב ההזנה  -הרשויות באשכולות  1-3וכן רשויות באשכולות  4-10אשר
בחרו להפעיל הזנה ממנהל ההזנה  .סכום הסבסוד פר -ילד כולל בין היתר גם את עלות מרכיב
ההזנה.
הסבסוד ישולם במלואו לפי הכללים בקול קורא ואילו עלות ההזנה תקוזז במלואה מדי חודש
בהתאם לנתונים במערכת ההזמנות.
י .דוחות ביצוע תקופתיים
על הרשות להגיש דוח ביצוע תקופתיים כמפורט להלן:
א .דוח ביצוע חציוני לתקופה שמתחילת ההפעלה עד וכולל יום  ,31.12.2021מועד ההגשה עד ליום
.28.02.2022
ב .דוח ביצוע שנתי מסכם לתקופה שמתחילת ההפעלה עד וכולל יום  30ביוני  .2022מועד ההגשה הינו
עד ליום .31.08.2022
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
ג .הדוח ונספחיו יוגשו בפורמט אשר יועבר בהמשך .הדיווח ילווה במכתב חתום על גזבר הרשות
המקומית ומנהל אגף החינוך .המשרד רשאי לדרוש דוחות ,מסמכים ומידע נוסף.
רשות מקומית אשר לא תגיש דוח ביצוע תקופתי ו/או לא תוכיח ביצוע בפועל של הסכומים אשר הועברו
אליה עבור התכנית ,המשרד יהיה רשאי לקזז ממנה את מלוא הסכומים הלא מדווחים ,על פי שיקול
דעתו.
המשרד יבדוק ויבצע התחשבנות לפי הדוחות הנ"ל .במידה שהתשלומים ששולמו לרשות גבוהים
מהסכומים אותן זכאית הרשות לקבל בהתאם לדוחות הביצוע לאחר שיאושרו על ידי המשרד ,התשלום
העודף יקוזז על ידי המשרד מהרשות המקומית מכל סכום אותו רשאית הרשות המקומית לקבל
מהמשרד .ההתחשבנות על פי דוח הביצוע השנתי סופית.
מטרת הדוח להוכיח את סה"כ ההוצאות ,ביחס לסה"כ הגביה מההורים בתוספת סה"כ ההכנסות
מהמשרד עבור הסבסוד ,וכל זה בהשוואה לרמת/רמות השירות שנבחרו על ידה .הדיווח יכלול בנוסף
להצהרות הרשות אישורי רו"ח מטעם הרשות ,כפי שיקבע ע"י המשרד.
במידה והרשות תדרש להצגת מלוא המידע המפורט ,עליה להוכיח באמצעות אסמכתאות מתאימות את
כל אשר ידרש על ידי המשרד ,ובכלל זה נתונים אשר נכללו בדוחות הביצוע .כמו כן על הרשות לשמור
את המסמכים הרלבנטיים לצורך הביקורת.
נתונים שלא יגובו במסמכים כאמור לעיל ,לא יובאו בחשבון לצורך התחשבנות סופית .בנוסף ,המשרד
רשאי לדרוש מרשויות שיבחר להגיש דו"חות כספיים עבור תקופת הפעילות שתוקצבה.
יא .בקרה מינהלית  /ארגונית
המשרד יבצע בקרות בהיקף ובתדירות שיקבעו על ידו כדי לבחון את ביצוע הפעילות .במידה וימצאו
פערים בין דווחי הרשות לממצאי הביקורת ,יתבצע הליך של בחינת הנוכחות מול תשלומי ההורים
ובמידה וההסבר לא יניח את דעתו של המשרד  -המשרד יפחית את השתתפותו בהתאם .על עובדי
"ניצנים" ונציגי הרשות והמפעילים לשתף פעולה עם נציגי הבקרה והביקורת.
יב .דגשים
לידיעתכם ,הנכם נדרשים לעמידה קפדנית בהגשת הדיווחים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו .ביצוע
התשלומים במועד מותנה בהגשה מלאה של כל הדיווחים וכל המסמכים הנלווים ובמועדים שנקבעו
כמפורט לעיל.
יג .בקרה ועיצומים
במידה שרשות לא תעמוד בתנאי הקול קורא.
או יתברר כי מספר הילדים שדווח על ידה לצורך קבלת הסבסוד פר-ילד חורג ממספר הילדים אשר
השתתפו בפועל ב"ניצנים" המסובסדים.
או יתברר כי גבתה מהורי המשתתפים סכומים אשר חורגים מהתקרה המירבית או גבתה סכומים מעבר
לרמת השירות שבחרה ,או יתברר כי לא הפעילה את תכנית "ניצנים" עפ"י המתווה המחייב וכפי
שהציגה בפני המשרד.
או כי הפסיקה את פעילות המסגרות באמצע התקופה ולא דיווחה על כך,
או כי לא סיפקה הזנה לפעילות בהתאם לכללים שלעיל,

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
אזי ,תקוזז ההקצבה שניתנה לה על ידי המשרד וכן תופסק ההקצבה לאלתר .יובהר כי במקרים הללו
המשרד ימצה את כל האמצעים העומדים לרשותו.

נספח ב' -נספח ביטוח
לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
"המבוטח" – _____________
"מבקש האישור" – עיריית קריית גת ו/או ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
"השירותים" – להפעלת צהרונים ,קייטנת חוגים ובית הספר של החופש הגדול ,למוסדות החינוך המוכר שאינו
רשמי,
בעיר קריית גת
ביטוח המבוטח
.1

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ,על המבוטח לערוך
ולקיים ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים ,את הביטוחים
המפורטים באישור עריכת ביטוחי נותן השירותים המצ"ב לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן:
"אישור ביטוחי המבוטח").
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח ,למשך כל תקופת ההסכם ,את שאר הביטוחים
וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור,
תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים
על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.

.2

ללא כל דרישה מצד מבקש האישור ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  7ימים לפני מועד תחילת
השירותים או ממועד החתימה על הסכם ,ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים ,את אישור
ביטוחי המבוטח ,חתום בידי מבטח המבוטח ,בהתאם להוראות המפקח על הביטוח ,רשות שוק ההון,
ביטוח וחיסכון ( 2019-1-6להלן" :אישור ביטוחי המבוטח").
לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח ,על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור
ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת ,וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד
לחול בו שינוי לרעה ,על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש30 ,
יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה ,לא
תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה ,ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע
מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל .מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע
מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא
יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

.3

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח ,לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ,לדאוג ולוודא
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות
העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח .כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע
העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר
יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.

.4

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל ,ועל המבוטח לבצע כל
שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה .מוסכם בזה
במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח ,בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או
בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם
ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את
אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה ,על המבוטח
לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

.5

מוסכם בזאת ,כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה,
הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח ,שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי
הסכם זה ו/או על-פי דין .למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי
מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה
ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או
משלימים לביטוחי המבוטח ,יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור ,על חשבונו .בכל
ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידו ,ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף
כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .בכל ביטוח
חבות נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור ,בכפוף
לסעיף אחריות צולבת.

חתימת המשתתף _______________________
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המבוטח פוטר ,בשמו ובשם הבאים מטעמו ,את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,
מאחריות לאבדן או לנזק ישיר או תוצאתי אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו בבעלות ו/או באחריות
המבוטח ו/או מי מטעמו אשר מובא לאתר השירותים ו/או שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים (ומבלי
לגרוע מכלליות האמור ,לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר) ,וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו
או בשמו בקשר עם השירותים .אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

.7

בהתקשרות המבוטח עם ספקים ו/או קבלני משנה בקשר עם ניהול פעילותו במסגרת השירותים ,מתחייב
המבוטח לכלול בכל ההסכמים כאמור דרישות ביטוח הולמות בהתאם להיקף וסוג פעילותם ,כמקובל
בישראל לסוג העיסוק .המבוטח מתחייב לוודא קיומם של הביטוחים ולקבל אישורי ביטוח בהתאם .כמו
כן מתחייב לדרוש כי מבקש האישור יכלל כמבוטח נוסף לצד המבוטח בכל הביטוחים שיערכו על ידי
הנ"ל.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים ,בין אם
בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות מי מטעמו ,והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או
לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי מי מטעמו ,בין
אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחים אחרים ובין אם לאו.
אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
מובהר ,כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לסכום
ההשתתפות העצמית .כמו כן ,מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור
בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית ,בגין נזקים שבאחריות
המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה,
אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם
להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה .לאור האמור ,מוסכם כי נוסח אישורי
הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה
בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה .כן
מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור ,מבקש האישור יהא רשאי
להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים ,וזאת בכפוף
להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

.8

ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על
כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח
הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח
ו/או עובדיו ומנהליו ,לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים
כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח אחר ו/או
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע
חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו.
היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .2013חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל ,אולם אין בביטול
הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א -
.1981
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ,אולם הויתור
על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על
פיהן.

.9

הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית
תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל
תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*

המבוטח

אופי העסקה*

חתימת המשתתף _______________________

מעמד מבקש האישור*
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תאריך הנפקת
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים
שם

שם  :עיריית קריית גת ו/או ו/או
תאגידים ו/או חברות עירוניים
ו/או גופי סמך רשותיים ו/או
עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם
ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען

מען
כיסויים
סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

רכוש

מספר
הפוליסה

☐נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☐אחר :הפעלת
צהרונים ,קייטנות,
חוגים ובית הספר של
החופש הגדול

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

ת.
תחילה

ת.
סיום

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☐אחר______ :

גבול האחריות/
סכום ביטוח
מטבע
סכום
בערך כינון

צד ג'

8,000,000

₪

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח
ד'
ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור ()309
כיסוי בגין נזק טבע ()313
כיסוי גניבה ,פריצה ושוד ()314
כיסוי רעידת אדמה ()316
ראשוניות ()328
אחריות צולבת ()302
קבלנים וקבלני משנה ()307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור ()309
כיסוי לתביעות המל"ל ()315
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי
המבוטח  -מבקש האישור ()321
מבקש האישור מוגדר כצד ג' ()322
ראשוניות ()328
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'
()329
ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור ()309
כיסוי לתביעות המל"ל ()315
מבוטח נוסף  -היה וייחשב
כמעבידם של מי מעובדי המבוטח
()319
ראשוניות ()328

חריג אחריות
מקצועית לא יחול
לעניין נזקי גוף
במסגרת פוליסת צד
ג'

פירוט השירותים

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

034
021
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  30יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

נספח ג'  -שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
הרשות המקומית___________________________________
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
מועמד/ת לתפקיד___________________________________
חלק א '  -תפקידים וכהונות
 .1פרטים אישיים
שם משפחה_____________________________________________ :
שם פרטי______________________________________________ :
מס ' זהות |__|__|__|__|__|__|__|__|__| שנת לידה______/___/
כתובת :רח________________ עיר/ישוב_______________:מיקוד_________
מס 'טלפון _______________________ :מס 'טלפון נייד________________ :
 .2תפקידים ועיסוקים
פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של  4שנים
אחורה) לרבות כשכיר/ה ,כעצמאי/ת ,כנושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן/ית ,כיועץ/ת וכד').
נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג) חברה ,שותפות ,עמותה וכיו"ב.(.
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות) יש לציין במפורש גם תפקידים
בהתנדבות).
שם המעסיק וכתובתו

תחומי הפעילות של התפקיד
האחריות
המעסיק

ותחומי

תאריכי העסקה

 .3תפקידים ציבוריים

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה  2לעיל.
נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של  4שנים אחורה.

התפקיד

הגוף

תאריכי מילוי התפקיד

 .4חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים
פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים,
בין אם הם ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.
נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של  4שנים אחורה.
שם
התאגיד/רשות/גוף
ותחום עיסוקו

תאריך
הכהונה
סיומה

התחלת סוג הכהונה (דירקטור
ותאריך חיצוני או מטעם בעלי
מניות) ככל שמדובר
מהסוג
בדירקטור
השני -נא לפרט גם

מיוחדת
פעילות
בדירקטוריון ,כגון:
חברות בוועדות או
תפקידים אחרים.

 .5קשר לפעילות הרשות המקומית
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל עניין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח
המקבל שירות ,לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים
הקשורים אליו) ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות
המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?
נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  4שנים אחורה.
נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
__________________________________________________________________________
________________________________________________________
"בעל עניין "בגוף לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או–
בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו) אין צורך לפרט
אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  8661 ,בתאגידים-
הנסחרים בבורסה(. 8
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________
___________________________________________________________
 8חוק ניירות ערך ,תשכ"ח – 1968
בעל ענין ",בתאגיד-
 )1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות דירקטור אחד
או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או תאגיד שאדם
כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה
אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ;לעניין פסקה זו-
)א ( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
)ב ( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ;לענין
זה" ,נאמן "למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר-
כמשמעותו לפי סעיף (46א)(()2ו) או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכנסה;
 )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים.

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
___________________________________________________________
___________________________________________________________

 .6פירוט תפקידים כאמור בשאלות  2-5לגבי קרובי משפחה
פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  2-5לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.
נא לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו
בשאלות לעיל) למשל ,אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט שם התאגיד ותחום
עיסוקו ,תאריך התחלת הכהונה ,סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.
"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
 .7זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך) במישרין או בעקיפין( או כפופים לך
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ,מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים ? האם
מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,כמו קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או
זיקות אחרות?
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
___________________________________________________________
____________________________________________________________
 .8תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך ,שעלולים
להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
"קרוב " -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך .
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .9תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים
להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים.
האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים,
שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל ,או של מקורביך) ובכלל זה חברים
קרובים ושותפים עסקיים) ,שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות  1-8לעיל) לדוגמה תפקידים
ועיסוקים של קרובים אלה ,חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם
לפעילות הרשות המקומית(.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .10פירוט קורות חיים ועיסוקים

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים
בעבר ובהווה ,כולל תאריכים.
חלק ב '  -נכסים ואחזקות
 .11אחזקות במניות
פירוט החזקת מניות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים
כלשהם ,שלך או של קרוביך.
)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
 1968בתאגידים הנסחרים בבורסה

)9

"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________
.12נכסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד
עניינים.
האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש

9

חוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968 -

"בעל ענין" -בתאגיד-
)1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי למנות
דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי ,או
תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות
עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ;לענין פסקה זו-
)א ( יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
)ב ( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן ,יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים ;לעניין
זה" ,נאמן "למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר-
כמשמעותו לפי סעיף (46א)(( )2ו) (או כנאמן ,להקצאת מניות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכנסה;
 )2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים .

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?
"קרוב "– בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________ ______________________
.13חבות כספים בהיקף משמעותי
האם את/ה ,קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים ,אם ישנם ,חייב כספים או ערב לחובות
או להתחייבויות כלשהם?
"קרוב "  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
כן  /לא
אם כן ,פרט/י:
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
 .14נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על נכסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של
חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
נא להתייחס לנכסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך) ובכלל זה חברים קרובים ושותפים
עסקיים (,של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי
עניין בהם.
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
"בעל עניין "בגוף -לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או
מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.
כן  /לא
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
אם כן ,פרט/י:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
חלק ג '  -הצהרה
אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז מס_________________,
מצהיר/ה בזאת כי:
 .1כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם
מלאים ,נכונים ואמיתיים;
 .2כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם
מידיעה אישית ,אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה ,וזאת
במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי
מידיעה אישית;
 .3מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי
להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;
 .4אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש
לניגוד עניינים במילוי התפקיד ,עד לקבלת הנחייתו של הספק המשפטי של
הרשות המקומית בנושא;
 .5אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו,
במהלך הדברים הרגיל ,סוגיות שלא נצפו מראש ,שעשויות להעמיד אותי במצב
של חשש לניגוד עניינים ,איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית ,אמסור לו
את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;
_____________

_________________
חתימה

תאריך

לכבוד
עיריית קריית גת
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת

נספח ד' -טופס התחייבות לשמירת סודיות
הנני מצהיר כי אני הח"מ _______ ,מורשה חתימה מטעם חב' __________________ (להלן" :הספק")
שמספרו ____________ ,קראתי בתשומת לב את הסעיפים  118ו 119 -לחוק עונשין ,תשל"ז 1977 -ואת
סעיף  23ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א ,1981-הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם
המדינה או המועסק בביצוע החוקים הנ"ל ו/או על בעל חוזה עם המדינה.
הנני מצהיר ,כי הקבלן מכיר את תוכנם ויודע שהם מכוונים אליו ומחייבים אותו ואת כל המועסק על-ידו
וכי אי מילוי התחייבויותיו על פי הצהרה זו מהווה עבירה לפיהם.
חוק העונשין
סעיף ( :118א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה ,תשי"ח-
( 1958נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה ,
והוא מסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה ,דינו – מאסר שנה
אחת.
(ב) בסעיף זה" ,בעל חוזה" -לרבות מי שהועסק ,כעובד או כקבלן ,לשם ביצוע החוזה; ואולם
תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד
והוא מסר את הידיעה בתום לב.
סעיף  :119מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד ,והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך
לקבלו ,דינו – מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו
של המסמך ,דינו – מאסר ששה חדשים.
חוק הגנת הפרטיות:
סעיף  23ב( :א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה ,זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין או
הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.
הקבלן מצהיר כי במילוי תפקידו יראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתו אגב מילוי התפקיד והמתחייב
על פי כל דין.
תאריך________________ :

חתימה___________________ :

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
נספח ד' –1התחייבות הבא מטעם הספק לשמירה על סודיות
לכבוד
עיריית קריית גת
א.ג.נ.,
אני החתום מטה _____________ נושא/ת ת .ז _____________ (להלן" :הספק") מצהיר בזה כלפי
עיריית קריית גת )להלן" :העירייה") כדלקמן:
 .1אני מתחייב/ת לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ,לא להעתיק ולא לעשות שימוש ושלא להעביר
לאחרים ו/או להרשות לאחרים להעתיק ,ובכלל זה צילום ו/או תדפיס ו/או כל צורת העתקה אחרת ,
בין במישרין ובין בעקיפין ,כל מידע לרבות ידע עסקי ו/או מסחרי ו/או אישי ו/או פרטי ו/או מקצועי
ו/או מכל סוג שהוא ו/או נתונים ו/או מסמכים ו/או תכנית ו/או רשומה ו/או חומר ו/או קבצי מחשב
אשר אינם נחלת הרבים ,שהגיעו לידי או קיבלתי מהחברה ו/או מאחרים ,בין בע"פ ובין בכתב ,ו/או
כתוצר של אספקת השירותים ו/או תוצר לוואי מאספקת השירותים ,הקשורים במישרין ו/או
בעקיפין עם החברה ו/או עם מכרז זה (להלן" :המידע").
 .2הריני מצהיר כי ידוע לי כי המידע הינו בבעלותה הבלעדית של החברה והיא רשאית לעשות בו ו/או
בכל חלק ממנו ,כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .3ידוע לי כי הספק התחייב לשמור את המידע בהקפדה ,בסודיות ובמקום סגור ומאובטח ולנקוט
בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו של המידע ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו ,וכן
הספק התחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה כיצד לשמור ולאחסן את המידע וכל רשומה אחרת,
ובנוסף באמצעות סריקה של כל החומר למערכת המחשב ,גריסת הדפים וגיבוי מיחשובי מלא
לחומר המאוחסן במחשב .והנני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות החברה הנ"ל.
 .4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה של סיום עבודתי מכל סיבה שהיא לא אוכל לעשות כל שימוש
במידע ולא אאפשר לצד ג' כלשהו לעשות בו שימוש ואני מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על זכות
העכבון במידע ו/או במדיה כלשהי הכוללת את המידע ומתחייב לשמרו ולהעבירו לאלתר לחברה
עם דרישתה.
 .5אין באמור לעיל בהתחייבויות זו כדי לגרוע מכל חובה המוטלת עלינו בנושא שמירה על סודיות ע"פ
כל דין ,לרבות לפי חוק הגנת פרטיות ,התשמ"א – .1981

_____________________

____________________

חתימת העובד

חתימת המשתתף _______________________

תאריך
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
נספח ה' -נוסח ערבות לביצוע ההסכם
לכבוד
עיריית קריית גת
הנדון :ערבות מס' _______________
על פי בקשת _______________ (להלן" :המשתתף") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך
של ( ₪125,000במלים :מאה עשרים וחמישה אלף  )₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך
הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר עם ביצוע התחייבויותיהם בהסכם
שבמכרז פומבי מס'  11/2021להפעלת צהרונים ,במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר
קריית גת ,ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ,ותנאי חוזה ההתקשרות.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ולא יאוחר משבעה ( )7ימי עסקים מקבלת הדרישה ,מבלי להטיל עליכם לבסס
או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
העירייה תהיה רשאית לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה :
"המדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") כי
המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _______שפורסם בחודש _____ (להלן :המדד היסודי) יהיו
הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד
היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ ועד בכלל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא.
דרישה בהתאם לכתב ערבות זה ,לתשלום או להארכתה ,תוגש לבנק באמצעות אחד או יותר מאלה
[לבחירת הבנק]:
במייל;
.1
בפקס;
.2
בסניף מקומי בקריית גת;
.3
להנהלה  /סניף מרכזי של הבנק.
.4
ערבות זו אינה ניתנת להעברה בכל צורה שהיא.
שם הבנק
מס' הסניף
כתובת הסניף
מס' פקס
מס' טל'
E-MAIL

חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
נספח ו'  -דרישות אבטחת מידע מספקי שירות – עיריית קריית גת

כללי
 .1.1הספק מתחייב לקיים בקפידה הוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות שיתעדכנו מעת לעת ,בכל הקשור
לאבטחת המידע הקיים ו/או המצוי אצל ספק השירות ,לרבות ציוד ,מערכות ,תוכנה ,יישומים ומידע
(להלן" :הספק").
 .1.2הספק מתחייב לפעול על פי כל דין ו/או על פי הנחיית ו/או הוראת עיריית קריית גת(להלן" :העירייה")
ובכלל זה דרישות ממונה אבטחת המידע של עיריית קריית גת (להלן" :הממונה") לעניין אבטחת המידע
(להלן " :השירותים").
 .1.3על הספק תחול האחריות האזרחית והפלילית וכל אחריות אחרת ,באופן בלעדי ,לכל הפרת דין ,חוק,
נורמה ,הנחיות ו/או הסכם בכל הנוגע לקיום חוזה זה ,בשימוש שייעשה ע"י הספק ,או כל גורם אחר
הפועל מטעמו בכל הציוד ,המערכות ,התוכנה ,היישומים והמידע.
 .1.4העירייה זכאית לשנות ולהגדיר מחדש את כללי אבטחת המידע ,מעת לעת ועל פי הצורך ,והספק מתחייב
לקיים את הכללים כפי שייקבעו ע"י העירייה ללא תוספת תמורה.
 .1.5הספק ,ספקי המשנה שלו וכל המועסקים על ידו ו/או מטעמו במסגרת ההתקשרות עם העירייה ,לרבות
מנהלי הספק (להלן ולעיל" :העובדים") ,יתבקשו לחתום כלפי מנכ"ל הספק על התחייבויות אבטחת
מידע המובאות להלן במסמך זה ,כדרישות הסף לעמידה בתנאי ההתקשרות.
 .1.6הנהלת הספק תתחייב להחתים ,כל עובד שיצטרף לפעילות הקשורה לעירייה ,וזאת בטרם תחילת
העסקתו של העובד החדש או נגישותו למידע השייך או הנוגע לעירייה ,המוקדם מבין השניים.
 .1.7הנהלת הספק מתחייבת לעמוד בדרישות אבטחת מידע מפורטות יותר ,אשר יבואו בנוסף למפורט
במסמך זה ואשר יוגדרו עם תחילת העבודה על-ידי הממונה.
 .1.8זכיה במכרז /בנוהל הצעות מחיר ובכל הליך התקשרות אחר ,תחייב את הנהלת הספק לחתום על נספח
הנ"ל" ,דרישות אבטחת מידע מספקי שירות" וכן על התחייבות לשמירת סודיות.
 .2פרשנות
" .2.1ידיעה"  -לרבות ידיעה שאינה נכונה ,וכל תיאור ,תכנית ,סיסמה ,סמל ,נוסחה ,חפץ או חלק מהם
המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה;
" .2.2מסירה"  -לרבות מסירה על ידי סימון ואיתות ולרבות גרם מסירה;
 .2.3מקום שמדובר על עשיית מעשה בכוונה מסוימת ,פירושו עשיה או מחדל באותה כוונה ללא סמכות
כדין.
 .2.4סעיפים  118ו 119 -לחוק עונשין ,תשל"ז 1977 -וסעיף  23ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א,1981-
הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם המדינה או המועסק בביצוע החוקים הנ"ל
ו/או על בעל חוזה עם המדינה.
חתימת המשתתף _______________________
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מכרז פומבי מס' 11/2021
להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
סעיף ( :118א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה,
תשי"ח( 1958-נוסח משולב) ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע
החוזה ,והוא מסר ,ללא סמכות כדין ,ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה ,דינו – מאסר
שנה אחת.
(ב) בסעיף זה" ,בעל חוזה" -לרבות מי שהועסק ,כעובד או כקבלן ,לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא
זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד והוא מסר
את הידיעה בתום לב.
סעיף  :119מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד ,והוא מסרו לאדם שאינו
מוסמך לקבלו ,דינו – מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן
בטיחותו של המסמך ,דינו – מאסר ששה חדשים.
 .2.5סעיף  23ב לחוק הגנת הפרטיות( :א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה ,זולת אם
המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין או
שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.
 .3אישורי אבטחת המידע
 .3.1העסקת עובדים תהיה על פי החלטת העיריה וטעונה אישור מראש ובכתב של הממונה ,וזאת מבלי
לגרוע מהתחייבויות הספק ואחריותו על פי חוזה זה.
 .3.2הממונה ו/או נציג העירייה יהיו רשאים לדרוש מהספק שלא להעסיק מי מעובדיו ,גם לאחר שהחל
את עבודתו ,מבלי שיתנו טעם לכך ,והספק מתחייב להרחיק את העובד מיד עם קבלת דרישה זו.
העירייה לא תהיה חייבת לפצות את הספק בדרך כלשהי בגין פעולה זו.
 .3.3הספק ימציא רשימה שמית של עובדים שיועסקו על ידו לצרכי ביצוע חוזה זה.
 .3.4הנהלת הספק מצהירה בזה ,כי ידוע לה שכל הידיעות אשר בידה ו/או אשר תגענה לידה ו/או
לעובדיה תוך כדי מימוש התחייבויותיה לפי חוזה זה ו/או בקשר עמו ,הינן חסויות והיא מתחייבת
לשמור על כל ידיעה לשם ביצוע חוזה ו/או בקשר עמו.
 .4הצהרות סודיות
 .4.1הספק מתחייב לחתום בעצמו וכן להחתים את עובדיו על הצהרת סודיות (כמופיע בנספח) ולהעביר
העתקים מקוריים מהצהרות אלו לידי ממונה בעירייה.
 .4.2אי החתמה מיידית על הצהרת סודיות של גורם או אי מסירת הצהרת סודיות לעירייה מיד עם
החתמה וכן כל הפרת הצהרת סודיות ו/או אי קיום הוראה מהוראות פרק זה ,יראה כהפרה יסודית
של החוזה ע"י הספק.
 .4.3הספק מתחייב שלא להעסיק ו/או להפסיק העסקת אדם שלא חתם על הצהרת הסודיות האמורה,
או שקיים לגביו מידע או חשש כלשהו למהימנותו ,מיומנותו ו/או ניגוד אינטרסים ישיר או עקיף
עם העירייה.
 .5החזרת מידע
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להפעלת צהרונים במוסדות החינוך של המוכר שאינו רשמי בתחומי העיר קריית גת
 .5.1הספק מתחייב להחזיר לעירייה (בלי לשמור עותקים) כל מידע ,חומר ומסמכים שקיבל מהעירייה
לצורך ביצוע פרויקט ו/או שירות ו/או עבודה כלשהי ,תוך שבועיים מיום סיום תקופת החוזה או
מיום שנידרש לכך ע"י העירייה ,לפי המוקדם מביניהם.
 .5.2חומר -כל חומר מכל סוג ,בכתובים ,בדפוס ,במדיה מגנטית או אופטית או כל אמצעי אחר.
 .6מידור נגישות
 .6.1הנהלת הספק תוודא כי לא תהיה כל נגישות למידע לכל גורם שהוא ,אלא אם עומד בכל התנאים
הבאים גם יחד (להלן יקרא" :עובד חברה מורשה מידע"):
 .6.1.1הינו עובד הספק ו/או הינו ספק משנה של הספק הראשי הקשור לחוזה.
 .6.1.2עליו להיות חשוף למידע במסגרת תפקידו ו/או עליו להימצא בשטח העבודה מתוקף תפקידו.
 .6.1.3תודרך באופן יסודי לגבי כלל דרישות אבטחת המידע והוחתם כמתבקש ,כלפי מנכ"ל הספק.
 .6.1.4הנהלת הספק תוודא כי גורמים שאינם עובדי הספק מורשי מידע אשר שוהים בשטח משרדי
הספק לא יחשפו למידע השייך לעיריית קריית גת.
 .7אבטחה פיזית
 .7.1הנהלת הספק תעשה שימוש במערכת אזעקה הכוללת גלאי פריפריה וגלאים פנימיים המכוונים
לאזורים בהם מצוי או מאוחסן חומר של העירייה ,לרבות חדר המחשב וזאת בהתאם להנחיות
של הממונה בעירייה.
 .7.2דלתות הנפתחות באמצעות קורא כרטיסים יישארו סגורות במשך כל שעות היממה .הנהלת הספק
תאשר הרשאות כניסה לחדרים ו/או אזורים אלו באופן ישיר ,מפוקח ומבוקר .הרשאות אלו יינתנו
אך ורק לגורמים שהנם עובדי החברה מורשי מידע כמפורט.
 .7.2.1אבטחת מידע במערכות המחשב:
 .7.2.1.1קבצי המידע השייכים ו/או הנוגעים לעירייה יעובדו במחשב ניפרד מרשת החברה.
 .7.2.1.2הנהלת החברה תיישם כלי בקרה ( )AUDITהמתעדים פעילויות שבוצעו על  /עם קבצי
העירייה .רישומי הבקרה ישמרו עד גמר הפרויקט.
התחייבות החברה
הנני לאשר בזאת כי קראתי ,הבנתי והנני מסכים ומתחייב לבצע את כל האמור לעיל בנושא בדיקת
מהימנות ותוצאותיה ,ולפיכך באתי על החתום.
תאריך.......................

חתימה...............................
שם פרטי ומשפחה........................
מס' תעודת זהות...........................

חותמת החברה.............................
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