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 צהרונים בגני הילדיםהפעלת 

 אדר –בתחומי המועצה המקומית הר 

 

 תוכן עניינים
 

 ההזמנה להציע הצעות –מסמך א' 
 

 .פרטי המשתתף    : א נספח 

 בהפעלת צהרונים. ניסיון קודם פירוט    : נספח ב 

 מנהל  הצהרונים מטעם המשתתףנספח ג' :    

 איכות ההצעהמסמכים נדרשים לבחינת נספח ד' :   

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודהנוסח נספח ה':    

 

 

 .המחיר )יוגש במעטפה נפרדת(והצעת  ההצהר –מסמך ב' 

 

  

 הסכם –מסמך ג' 

 

 )יצורפו לאחר הזכייה(מסמכי ההזמנה   – 1נספח 

 הוראות ודרישות הביטוח –  2נספח 

 אישור קיום ביטוחים  – 3נספח 
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 ההזמנה להציע הצעות –מסמך א' 

 

 נתוני רקע

בשנת הלימודים  ילדים 180: גני ילדים )ט.ט חובה, ט.חובה, חובה( ולומדים בהם כ 6בהר אדר 
 .תש"פ

 85%: של כ רך כללגן ילדים. הביקוש לצהרון הוא בדבשנים האחרונות הפעילה המועצה צהרון בכל 
 מילדי הגן.

 .14:00יום הלימודים הפורמאלי בגן הילדים מסתיים בשעה 

 במתחם גני הילדים פועל מטבח המספק את ארוחות הצהריים לילדים.

 קווים מנחים להפעלת הצהרונים ע"י המציע:

חופשה בימי .  14:00-16:45בין השעות  ה'-לאורך שנת הלימודים בימים א' הצהרון יפעל .1
( יתקיימו ימי פעילות ימים, הגבוה מביניהם 14, או )עפ"י לוח חופשות הצהרונים בתמ"ת

 .7:30-16:00ארוכים בין השעות 
כל צהרון יתקיים בכיתת הגן בה לומדים הילדים בשעות הבוקר ובתנאי שמספר הנרשמים  .2

 .20יהיה לפחות באותה כיתת גן לצהרון 
 ילדים יועסק איש צוות נוסף. 27. בצהרון ובו מעל אנשי צוות 2יועסקו לפחות  צהרוןבכל   .3
, יהיה המפעיל רשאי לאחד ילדים 20במקרה בו מספר הנרשמים בכיתת גן אחת קטן מ:   .4

עם כיתת גן אחרת, ובלבד שפער הגילאים בין הילד הצעיר ביותר לבוגר ביותר בצהרון לא 
 זאת לאחר קבלת אישור מחלקת החינוך במועצה. וחצי וכליעלה על שנה 

 המציע יעסיק רכז צהרונים מטעמו שישהה במתחם הגנים לאורך כל שעות פעילות הצהרון. .5
במועצה כדי  גני הילדיםאנשי הצוות שיועסקו בצהרונים יעברו ראיון אישי אצל מנהלת  .6

 לוודא כשירותם והתאמתם לתפקיד.
גני על ידי מנהלת מראש שנתית וידועה מראש שתאושר  הצוות יפעל על פי תכנית חינוכית .7

בתחילת  המציע מתחייב לפרסם את התכנית להורים .לו"ז יומי קבועעפ  במועצההילדים 
 .שנת הלימודים

 .שבועמשני חוגים חיצוניים בלפחות לאורך השנה יהנו  צהרוןילדי ה .8
)תזונה עפ"י החוברת "לאכול ולגדול", משרד  ארוחות במהלך היום 2לילדים יוגשו  .9

 :הבריאות(
 ארוחת צהריים בשרית ומזינה

 ארוחת ביניים )פרי/ ירק/ כריך(
 למנה. ₪ 14.5 בעלות של מתחם הגניםב הפועלחות יהיה ניתן לרכוש במטבח רואת הא

 :אלה בשני אופנים צוותהכשרה תינתן לכלל ה .10

  יםפדגוגיולווי הדרכה . 

  מקצועי, למידה והעשרה  צוות לשם עדכוןמפגשי . 
 11/8: וכלה ב 1/7: ימי פעילות כל אחד החל מה 15מחזורי קייטנות בני  2המציע יקיים  .11

 בתשלום נוסף עפ"י צו פיקוח מחירי הקייטנות.
 

 תשלומי הזוכה:
את זכויות שיוענקו לזוכה עפ"י הסכם ההתקשרות המצ"ב, ישלם הזוכה לבתמורה   .12

 הבאים:התשלומים 
 . ן בו מופעל הצהרוןמתשלומי החשמל בג 30%       – חשמל 12.1
 .בגן בו מופעל הצהרון מתשלומי המים והביוב 30% – מים וביוב 12.2
 בשנה ₪ 46,500: של סך השמירה שרותי בגיןלמועצה   ישלםהזוכה  – שמירה 12.3

 ."אכ ₪ 3,875 של שווים חודשיים בתשלומים למועצה תשולם אשראוגוסט(, -)ספטמבר
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יובהר כי הזוכה רשאי להשתמש במתקני הגן, הציוד והמשחקים שבו למעט שימוש  .13
בחומרים מתכלים שעליו לרכוש עבור הפעילות בצהרון וכל חומר/ציוד אחר שלא מצוי בגן 

לטובת הגן ובתיאום  כמו כן, יוסכם מראש, כי המפעיל ירכוש ונדרש לשם קיום הפעילות.
 לשימוש ילדי הגן. משחקים/ צעצועים 3עם מנהלת הגן, 

 כללי:

ההתקשרות הינה לתקופה של כשנה אחת, שתחילתה במועד תחילת שנת הלימודים  .13
 לכל המאוחר(. 11.8.21) עם תום שנת הלימודים( וסיומה 1.9.2020) פ"אתש

תקופות נוספות, כל אחת של כשנה  4 –למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות ב  .14
לפני תום תקופת ההתקשרות  חודשים 3 -למפעיל לא יאוחר מודיע על כך ובלבד שת אחת

גם על תקופת  ההנחיותמימשה המועצה את זכותה כאמור, יחולו כל  הרלוונטית.
 .ההתקשרות המוארכת

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית להביא את ההתקשרות לכלל סיום בכל  .15
המפעיל אינו עומד בתנאי הסף, וכן במידה במצבים שבו יום  90עת, במתן הודעה מראש של 

 .והמועצה מתרשמת כי קיימת פגיעה בשלום הילדים ורווחתם הרגשית
רישום , לרבות פרסום הצהרוניםהפעלת והאחריות הבלעדית, המלאה והמוחלטת לניהול  .16

הילדים המשתתפים וגביית כל התשלומים המגיעים למפעיל, אספקת ארוחות טריות מידי 
, על המפעיל, בתיאום תחולו' וכ תקשורת עם ההורים, טיפול בבעיות חריגות ,ומויום בי
 ובאישור המועצה. פיקוח

ידוע למפעיל הצהרון , כי מנהלת גני הילדים של המועצה, תוכל לבקר בצהרונים בכל עת  .17
 וללא תיאום מראש.

א  )שאינו מפעיל הצהרון מתחייב לשמור על כל הציוד הנמצא בגן, ובמידה ויגרם נזק כלשהו .18
 כתוצאה מבלאי סביר( יצטרך לשאת בעלויות הנזק.

 
 תנאים להשתתפות במכרז .19

 
רשאים להשתתף במכרז יחידים אזרחי ישראל או תאגידים המאוגדים כדין  19.1

  דרישות הבאות:באחת מהלפחות בישראל, העומדים 
צהרונים ת להפעהינו בעל נסיון באשר בפועל  צהרוניםמציע פרטי שישמש מנהל ה 19.2

 לשביעות רצון הלקוחות. )שמונה שנים ברצף( השנים האחרונות שמונה
ת נסיון של שלוש שנים לפחות בהפעלת /בעלאו מציע פרטי שהינו תאגיד/עמותה  19.3

בעל השכלה אקדמאית בתחום  /ההינו אשר ו,מטעמצהרונים ת /מנהל המעמיד צהרונים
צהרונים בגני בהפעלה מוצלחת של )שלוש( שנים לפחות  3ניסיון של  /תלהחינוך ובע

 .הילדים

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לספק פירוט שנות ההפעלה, תעודות והמלצות 
 +פרטי אנשי קשר שיוכלו לתאר נסיון זה.

 )עשרים אלף שקלים חדשים(. ₪ 20,000ע"ס של  ערבות בנקאית שתהג 19.4

 ית המועצה, מטעם זה בלבד ולפיאשמהתנאים להשתתפות במכרז, ר לא מילא מציע אחר איזה
שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחילופין: לבקש כי ישלים 

 ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים צורפו לה.
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 מסמכי ההצעה .20

 כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן:

 סט מלא של מסמכי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע. 20.1
 .חים מלאים וחתומיםהנספכלל  20.2
 דהיינו: 1976של"ו תכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ה 20.3

אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את  20.3.13
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך 

חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהל כי הוא נוהג לדווח  -)להלן 1976 מוסף, התשל"ז
לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על העסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק 

 מע"מ.
 המצורף להזמנה להציע הצעות. נספח ה'תצהיר בדבר קיום דיני עבודה, בנוסח  20.3.14
ותו עוסק מורשה )במקרה העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על הי 20.3.15

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו  –של משתתף המדווח בתיק איחוד 
של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה 

 האישור(.
 אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף. 20.4
 של תעודת ניהול תקין  היה והמשתתף הינו "עמותה" יצורפו העתק נאמן מקור 20.5

 וכן תעודת ההתאגדות שלו. 2018לשנת 
 ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם: 20.6

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף. 20.6.13
סוג ההתאגדות של המשתתף לתדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי  20.6.14

 נכסיו.בדבר פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על 
אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  20.6.15

המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין 
וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך 

הפועל )בשולי טופס ההצהרה דרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל ינוסף או אחר ש
 .()מסמך ב'( או במסמך נפרד

)עוסק מורשה( יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד  אדם פרטיהוגשה הצעה על ידי  20.7
חתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של כ"נאמן מקור" של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי ה

 .המציע )בשולי טופס ההצהרה או בטופס נפרד(
שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח  ערבות מקור, אוטונומית, 20.8

שיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק פיקוח על עסקי הביטוח יישראלית שבתאגידה ר
ובתוקף עד  ₪ 20,000לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת המועצה, בסך  1981 –התשמ"א 

   וזאת להבטחת הצעתו במכרז. 18.8.20ליום 

 מובהר כי:

רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף המועצה תהא 
הארכת  –אי  הערבות ע"י הדרישה )הארכת וקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה(.

 הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף.

בתנאי מכרז תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת  ועדת המכרזים
 זה.

ועדת המכרזים ו/או המועצה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון, כולה או חלקה, במקרים 
 הבאים:

כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות,  20.8.13
 בכל דרך שהיא.
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  כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. 20.8.14
 ימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.כל א 20.8.15
כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז, הוא לא פועל על פי ההוראות  20.8.16

 הקבועות במכרז שהן תנאי וקדם להתקשרות.

והכל מבלי לגרוע מזכות המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור 
 יל. למען הסר ספק יודגשו כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית /או המחאת עסק ערב.לע

ו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בדואר למשתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר 
 .אנספח ברשום לכתובת שיציין המציע 

 המסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעםמלא צירף המשתתף להצעתו איזה 
זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המשתתף או לחילופין: 
לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים 
המפורטים בה וכן רשאית המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי.

יות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית לדרוש מבלי לגרוע מכלל
מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו 
כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות 

 ידם, כאמור.-מסמך שיידרש עלכל ולהמציא 

 הגשת ההצעה אופן .21
 

אישית במעטפה  ההצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש להפקיד במסיר 21.1
ני זיהוי( בתיבת המכרזים של המועצה מ)ללא סי 03/20סגורה הנושאת ציון מכרז מס' 

את מסמך ב'  בדיוק. 12:00בשעה   18/05/20ב'  ליוםעד הר אדר, וזאת  45 ' האלהחבר
"הצעת המחיר" יש להכניס למעטפה נפרדת, עליה יכתב: "הצעת המחיר", אשר תוכנס 

 לתוך המעטפה הראשית.
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז, הצעה שלא  21.2

 מנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.תתוגש עד למועד האחרון כאמור לא 
החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצהרת  על מורשי 21.3

המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן חתימה בראשי תיבות 
 בשולי כל דף.

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  21.4
)שלושים(  30ה למשך המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצע הצעות במכרז.

 מים נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.י
 

 הבהרות ומפגש מציעים .22
ביום   zoomבאמצעות אפליקציית  מפגש מציעים יערךלאור המצב בו אנו שרויים, 

, צהרוניםבמפגש ינתן הסבר מפורט על אופן התנהלות ה .17:00בשעה  5/5/20 ה:, שלישי
  .צהרוניםיישובי ואופני הבקרה והפיקוח של המועצה על התנהלות ההחזון החינוכי 

מציעים המעוניינים להשתתף במפגש ישלחו בקשה לנאוה טל מנהלת מחלקת החינוך 
. בפניה יש לציין שם מלא של המציע  adar.muni.il-navatal@har -באמצעות מייל 

 טלפון נייד של המשתתף בפגישה.  ומספר
 המעוניין לבקר במתחם גני הילדים, מוזמן לפנות לגב' נאוה טל ולתאם ביקור שכזה.מציע 

, מנהלת מחלקת החינוך במועצה, בדואר הגב' נאוה טלשאלות הבהרה תוגשנה לידי 
לא יאוחר  205/11/, עד ליום WORDבפורמט  adar.muni.il-navatal@harי אלקטרונ

ויהווה חלק בלתי נפרד באתר המועצה, העתק השאלות והתשובות יופץ  .12:00שעה המ
 ההזמנה.ממסמכי 

 

mailto:navatal@har-adar.muni.il
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 בחינת ההצעות .23

.  לעניין 60יקבל משקל של % ותומרכיב האיכ 40המחיר המוצע יקבל משקל של % 23.1
 .'ב במסמךהמחיר המוצע במסגרת ההצעה, יידרשו המציעים לתת את הצעתם למחיר 

לגבי כל מציע  ועדת הבחינההערכת מרכיב האיכות תתבסס על המידע שיהיה בידי  23.2
 במסגרת הצעתו, בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.

הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדרוש בכל עת מהמציע כל מידע שהוא  23.3
המתייחס להצעתו, לרבות הבהרות, פרטים ומסמכים נוספים המתייחסים למצגים 

עים העומדים שניתנו בהצעה או בראיון ובכלל זה בקשר לניסיונו המקצועי ובקשר לאמצ
 .לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם 

 בחירת הזוכה במכרז תתבצע בשלבים כמפורט להלן.  23.4

  בדיקת העמידה בתנאים המוקדמים -שלב ראשון 

בשלב זה תיבדקנה ההצעות לקביעת התאמתן לדרישות הפורמאליות, ובכלל זה  23.5
על סעיפי המשנה שלו  19בסעיף עמידתן בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים, כמפורט 

ובכלל הדרישות הרלבנטיות שבפניה זו. הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף המנהליים ו/או 
המקצועיים תיפסל. להצעה אשר תעמוד בתנאי הסף יינתן ציון איכות בהתאם לאמות 

 המידה המפורטות להלן.

  ניקוד איכות ההצעה -שלב שני 

מתן ניקוד לכל אשר עמדו בתנאי הסף והמציעים שלב זה נועד לבחינת ההצעות של  23.6
 אחד מהמציעים, בהתאם לאמות המידה ולמשקלות המפורטים להלן. 

ת ההצעות את נתהא רשאית להביא בחשבון בשיקוליה בבחי הבחינהועדת  23.7
. לצורך כך, תהא חוות הדעת שיתקבלו מלקוחות המציעאמינותו, ניסיונו, כישוריו, ואת 

ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים   רשאית המועצה לבקש
את  לזמן המועצהרשאית בנוסף, מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה, ככל שיידרש. 

 המציע ומנהל המעון המיועד מטעמו למפגש וראיון עם ועדת בחינה. 

 . ד'-ב' בנספחיםלשם מתן ניקוד האיכות, יצורפו המסמכים המפורטים  23.8

 :(%60)משקל של  ים והמרכיבים לבחינת איכות ההצעותהקריטריונ 23.9

 איכות הצוות החינוכי 

 איכות התכנית החינוכית המוצעת והגישה החינוכית הנמצאת בבסיסה.

 ניסיון ושביעות רצון של לקוחות

 המחיר המוצעניקוד  - לישישלב ש

' ב מסמך את המכילות המעטפות תפתחנה(, ההצעה איכות)ניקוד  השני השלב השלמת לאחר
 ויקבע "ציון המחיר". "(המחיר)"הצעת 

 :(%40)משקל של  ה"מחיר"ציוני  קביעת 23.10

לרכיב  100%ביחס לתשלום החודשי הקבוע, תקבל ציון  ,בין ההצעותמההצעה הזולה ביותר 
 "מחיר הבסיס להשוואה בין ההצעות".  ועלותה תקרא להלן המחיר

ע"י  -ציון העלות של כל הצעה אחרת ייקבע באחוזים ביחס הפוך להצעה הזולה ביותר, היינו 
חלוקה של "מחיר הבסיס להשוואה בין ההצעות", בעלותה של ההצעה הנבדקת, לדוגמא: אם 
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ש"ח והעלות  2,500"עלות הבסיס להשוואה בין ההצעות"( היא בסך של )ההצעה הזולה ביותר 
ש"ח, אז ציון העלות  3,000היא בסך  (ההצעה המושווית)פציפית אחרת להשוואה של הצעה ס

  0.8333= 3,000/2,500לפי   83.33%של ההצעה המושווית הנ"ל יהיה 

בהתאם להצעות המחיר כ"א הצהרון ועבור הקיטנה חישוב הציון כמפורט לעיל יבוצע עבור 
שיתקבל, המשוקלל המפורטות במסמך ב' )"הצעת המחיר"( והציון הכולל יהיה הציון הממוצע 

  .20%ולקיטנת הקיץ משקל של  80%צהרון ינתן משקל של כאשר ל

 ההצעות סופי של שקלול  - רביעישלב  

למרכיב  60% -ו המחירלמרכיב  40% לכל הצעה יחושב ציון משוקלל לפי יחס של 23.11
 ;  האיכות

ההצעות ידורגו בהתאם ל"ציון המשוקלל הכללי". ההצעה שתקבל את "הציון  23.12
 המשוקלל הכללי" הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.  

  ותהבהר

בחירת הזוכה תעשה בהתחשב בניקוד המצרפי כאמור, יחד עם זאת מובהר כי אין  23.13
וונטי אחר, להתחשב בכל שיקול רל הוועדהולא יהא באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של 

 על פי מסמכי ההצעה ועל פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה. 

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה הוועדה  23.14
או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי ההזמנה, באופן שלדעת המועצה 

 מונע הערכת ההצעה כנדרש. 

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל אינה  המועצהמובהר בזאת כי  23.15
 , מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. הליךהצעה שהיא  והיא רשאית לבטל את ה

רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות וועדה המקצועית ה 23.16
 לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות.

סיבה שהיא, לא תהא למציע  או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל ההליךבוטל  23.17
ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע 

 ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.

שיקוליה בבחירת ההצעות את בועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון  23.18
של המציע, ואת ניסיונה של המועצה ושל  אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית

  לבקש רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר. לצורך כך, תהא רשאית המועצה
כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה  עיםימהמצולקבל 

 ותר.המועצה אינה מחוייבת לבחור בהצעת המחיר הנמוכה בי צה, ככל שיידרש.עם המוע

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .24

 

 עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך המועצה לזוכה. 24.1
עד המועד שיהיה נקוב בהודעת המועצה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה  24.2

את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות 
 ביטוחים.ואישור על עריכת הבנקאית לביצוע 

לעיל, תוך התקופה  19לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  24.3
מכים, אשר עליו להמציא נוכח האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמס

ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז,  זכיין
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תתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע"י המש
 וומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה ז

רשאית המועצה במקרה זה להתקשר במושא המכרז עם  של התחייבויות הזוכה. כן תהא
ופה כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תר

 פי כל דין.-פי המכרז ו/או על –אחרים להם זכאית המועצה על 
המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים  במכרז לאשר לאי זכייתם ותחזיר  24.4

 להם ערבות המכרז.

 

 ידי המועצה. -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .25
 

בעקבותיה, למועצה נתונה  הזכות לבטל לאור מגפת הקורונה ושינויי הנסיבות העלולים  להיגרם 
כל תביעות  זוכהימים ולא תהיינה ל 7בהתראה  של  ,את ההתקשרות עם הזוכה במכרז  בכל עת

 בנדון.

 

 

 בכבוד רב,

 

 חיים מנדל שקד

 ראש המועצה המקומית הר אדר
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 פרטי המשתתף    :     נספח א' 

 

          שם המשתתף: 

 

         מס' הזיהוי: 
  

 

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: 

 

        שם איש הקשר אצל המשתתף: 

 

          תפקיד איש הקשר: 

 

           טלפונים: 

 

           פקס: 

 

          דואר אלקטרוני: 

 

 הערות:    _______________________________________________________
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 בהפעלת צהרונים סיוןינ:    נספח ב'
 

 :בשנים האחרונות בגני ילדים צהרוניםפירוט הפעלת 
 

מלץ לא ומפרטי איש קשר ) שנות הפעלה מספר המשתתפים שם הגן +כתובת  
 מצוות הגן(

 )שם+ תפקיד+ טלפון(
1.  

 
   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
 

   

9.  
 

   

10.  
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 מטעם המשתתף צהרוניםמנהל  ה:    נספח ג'

 
 

          שם המנהל: 
 

           ת"ז: 
 

 )יש לצרף תעודות       השכלה: 
 (והמלצות

 
 :בריכוז צהרוניםניסיון 

 
 שנה
 

פרטי איש קשר ממליץ  הצהרונים שריכז
 )שם+תפקיד+טלפון(

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

  המוצע.רכז של ההמעידות על השכלה והמלצות  תעודות ,לצרף קו"חיש 
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 ההצעה איכותמסמכים נדרשים לבחינת :    נספח ד'

 

 :את המסמכים הבאים ש לצרף, ילצורך בחינת איכות ההצעה

 )כפי שמופיע בנספח ג'( מטעמוהצהרונים  + רכז פרופיל של המציע .1

 מטעמו הצהרוניםרכז +  של המציע תעודות והמלצות .2

בצהרונים )התייחסות לאופי הצוות, גם אם אין זהות האנשים  הצוות המועסקפירוט  .3

 ידועה עדיין(

 .צהרוניםשנתית לתוכנית חינוכית  .4

 .לו"ז יומי בצהרון .5

 )כמות ותוכן ( שבועיים בצהרון פירוט חוגים .6

 היקפה., כולל פדגוגית של צוות הצהרוניםההדרכה ההכשרה ותוכנית הפירוט  .7

 .של המציע בשלוש השנים האחרונות אישור על היקף מחזור כספי .8
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 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה :   נספח ה'

 

אני הח"מ רו"ח ______________________ מרח' ________________ המבקר את המציע 

מאשר בזאת כי (, "המציע"____________________ שמספרו _______________ )להלן: 

המציע עומד בדרישות חוקי העבודה המפורטים מטה, ותשלומים סוציאליים ושכר מינימום 

 לעובדים כאמור לעיל בכל רבעון, או בכל מועד ומועד מבוצעים תשלומים כמוסכם.

 
 .1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 .1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו -

 .1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 . 1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו -

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 . 1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א -

 .1958-חוק הגנת השכר, תשכ"ט -

 .1963-תשכ"גחוק פיצויי פיטורין,  -

 .1955-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה -

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

תקנות וחוקי משרד החינוך ו/או ההסכמים הקיבוציים בעניין העסקת מורים, ו/או  -

 עובדים במסגרת ביה"ס, ובהתאם לכללי מערכת החינוך הארצית.

 

______________  ___________________ ___________________ 
 

 חתימה וחותמת           תאריך    שם רו"ח        
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 (במעטפה נפרדת) הצעת המחירמסמך ב: הצהרה ו

 

 שם המפעיל:__________________

 (80%)משקל יחסי של    ____________________: עלות צהרון לחודש לילד

 (20%)משקל יחסי של  ______________ :ימי פעילות( 15) בן  עלות מחזור אחד של קייטנת הקיץ

 

מובהר כי הסכומים הנ"ל הינם כוללים מע"מ והמפעיל יוציא בגין התשלומים חשבוניות  1.1
 .(ככל שהמפעיל הוא "עמותה", יוציא חשבונית עסקה או קבלה)כדין, להורים  מס

ם למען הסר ספק, מובהר כי כל הסכומים הנקובים דלעיל הינם סכומים כוללים, קבועי 1.2
שלא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינויים בשכר עבודה ו/או שינויים  וסופיים,

מעון הרשומים לפעילות ו/או במספרי הגנים, אשר בהם מפעיל המפעיל  במספר הילדים
 צהרונים / קייטנות.יום, 

עד לשיעור עליית המדד  ,בעת החידוש ,אחת לשנהאת המחירים אפשרות לעדכן תינתן ה 1.3
  או שכר מינימום ובאישור ועדת חינוך.

 כל המחירים לא יחרגו מצו הפיקוח על מחירי הצהרונים והקייטנות. 1.4
יובהר כי העלות החודשית לאורך שנת הלימודים כוללת גם את ימי הפעילות הארוכים  1.5

להבדיל , (הםימים, הגבוה מביני 14, או )עפ"י לוח חופשות הצהרונים בתמ"תבחופשות 
 מקייטנות הקיץ.

 

 שם מורשה החתימה:_________ 

 

 תעודת זהות:________ 

 
 
 

 חתימת המציע:_________________________________
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  צהרונים בגני הילדים בהר אדרחוזה הפעלת 

 
 2020 תשנ ________חודש ____ באשר נחתם בהר אדר ביום 

 
 מועצה מקומית הר אדר  בין: 

 מצד אחד   ("או "המזמין המועצה" " :)להלן 
 

 _____________ ובין: 
 מצד שני   (המפעיל"" :)להלן 

 
 ;בהר אדר צהרונים בגני הילדיםלהפעלת  מכרזוהמועצה פרסמה  הואיל: 

 ;הזוכהוהצעת המפעיל התקבלה כהצעה        והואיל: 

 והצעת המפעיל מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה; והואיל: 

 
 הוסכם בין הצדדים:

 
. בימי חופשה )עפ"י לוח  14:00-16:45בין השעות ה' -הצהרון יפעל לאורך שנת הלימודים בימים א' .1

 .7:30-16:00חופשות הצהרונים בתמ"ת( יתקיימו ימי פעילות ארוכים בין השעות 
כל צהרון יתקיים בכיתת הגן בה לומדים הילדים בשעות הבוקר ובתנאי שמספר הנרשמים לצהרון  .2

 .20באותה כיתת גן יהיה לפחות 
 ילדים יועסק איש צוות נוסף. 27אנשי צוות. בצהרון ובו מעל  2בכל צהרון יועסקו לפחות   .3

עם כיתת , יהיה המפעיל רשאי לאחד ילדים 20במקרה בו מספר הנרשמים בכיתת גן אחת קטן מ:   .4
וחצי גן אחרת, ובלבד שפער הגילאים בין הילד הצעיר ביותר לבוגר ביותר בצהרון לא יעלה על שנה 

 זאת לאחר קבלת אישור מחלקת החינוך במועצה. וכל

 המציע יעסיק רכז צהרונים מטעמו שישהה במתחם הגנים לאורך כל שעות פעילות הצהרון. .5
אנשי הצוות שיועסקו בצהרונים יעברו ראיון אישי אצל מנהלת גני הילדים במועצה כדי לוודא  .6

 כשירותם והתאמתם לתפקיד.
הצוות יפעל על פי תכנית חינוכית שנתית וידועה מראש שתאושר מראש על ידי מנהלת גני הילדים  .7

 במועצה עפ לו"ז יומי קבוע. המציע מתחייב לפרסם את התכנית להורים בתחילת שנת הלימודים.
 ילדי הצהרון יהנו לאורך השנה לפחות משני חוגים חיצוניים בשבוע. .8
 היום )תזונה עפ"י החוברת "לאכול ולגדול", משרד הבריאות(: ארוחות במהלך 2לילדים יוגשו  .9

 ארוחת צהריים בשרית ומזינה
 ארוחת ביניים )פרי/ ירק/ כריך(

 ₪ 14.5לסך של , בתמורה לרכוש במטבח מתחם הגנים השייך למועצהיהיה ניתן  חותרואאת ה
  .לארוחת צהריים + ארוחת ביניים

המקומי ולאספקת ארוחות כאמור לילדי הצהרונים המועצה אינה מתחייבת להפעלת המטבח 
 והחובה על אספקת המזון, בהתאם לכל ההוראות והתקנים חלה על המפעיל.

המפעיל יספק פתרונות הזנה מתאימים לילדים עם אלרגיות למזון מסוגים שונים למען הסר ספק, 
 .שלא באמצעות המטבח המקומי

 הכשרה תינתן לכלל הצוות בשני אופנים אלה: .10

 . הדרכה ולווי פדגוגיים 

  . מפגשי צוות לשם עדכון מקצועי, למידה והעשרה 
בתשלום  11/8: וכלה ב 1/7: ימי פעילות כל אחד החל מה 15מחזורי קייטנות בני  2המציע יקיים  .11

 נוסף עפ"י צו פיקוח מחירי הקייטנות.
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את למועצה  המפעילבתמורה לזכויות שיוענקו לזוכה עפ"י הסכם ההתקשרות המצ"ב, ישלם  .12
 התשלומים הבאים:

 מתשלומי החשמל בגן בו מופעל הצהרון.  30% – חשמל 12.1
 תשלומי המים והביוב בגן בו מופעל הצהרון.מ 30% – מים וביוב 12.2
-)ספטמבר בשנה ₪ 46,500: של סך השמירה שרותי בגיןלמועצה   ישלםהזוכה  – שמירה 12.3

 "אכ ₪ 3,875 של שווים חודשיים בתשלומים למועצה תשולם אשראוגוסט(, 

 פעיל למועצה כמפורט בסעיף זה, ישולמו באמצעות הו"ק בנקאית.מתשלומי ה 

יובהר כי הזוכה רשאי להשתמש במתקני הגן, הציוד והמשחקים שבו למעט שימוש בחומרים מתכלים 
 שעליו לרכוש עבור הפעילות בצהרון וכל חומר/ציוד אחר שלא מצוי בגן ונדרש לשם קיום הפעילות.

משחקים/ צעצועים  3כן, יוסכם מראש, כי המפעיל ירכוש לטובת הגן ובתיאום עם מנהלת הגן, כמו 
 לשימוש ילדי הגן.

 

ההתקשרות הינה לתקופה של כשנה אחת, שתחילתה במועד תחילת שנת הלימודים תשפ"א  .13
 לכל המאוחר(. 11.8.21( וסיומה עם תום שנת הלימודים )1.9.2020)
 

ויי הנסיבות העלולים  להיגרם בעקבותיה, למועצה נתונה  הזכות לבטל לאור מגפת הקורונה ושינ .14
 כל תביעות בנדון. מפעילימים ולא תהיינה ל 7בכל עת, בהתראה  של   החוזהאת 

 
תקופות נוספות, כל אחת של כשנה אחת  4 –למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות ב  .15

שים לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית. חוד 3 -ובלבד שתודיע על כך למפעיל לא יאוחר מ
 מימשה המועצה את זכותה כאמור, יחולו כל ההנחיות גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית להביא את ההתקשרות לכלל סיום בכל עת, במתן  .16
וכן במידה והמועצה מתרשמת  יום במצבים שבו המפעיל אינו עומד בתנאי הסף, 90הודעה מראש של 

 כי קיימת פגיעה בשלום הילדים ורווחתם הרגשית.
האחריות הבלעדית, המלאה והמוחלטת לניהול והפעלת הצהרונים לרבות פרסום, רישום הילדים  .17

המשתתפים וגביית כל התשלומים המגיעים למפעיל, אספקת ארוחות טריות מידי יום ביומו, 
על המפעיל, בתיאום, פיקוח ובאישור  תחולעיות חריגות וכו' תקשורת עם ההורים, טיפול בב

 המועצה.

זה, תהא המועצה רשאית להביא חוזה זה לסיומו בהתראה של  במקרה של הפרה יסודית של חוזה .18
 ימים. 7

הפר המפעיל הוראה מהוראות חוזה זה לרבות תנאי ההצעה הנספחים אליו, ולא תיקן את ההפרה  .19
ימים מדרישת המועצה, יהווה הדבר הפרה יסודית שתזכה את המועצה בפיצוי מוסכם ללא  3תוך 

ובביטולו המיידי של החוזה והמפעיל יפנה את המבנה מכל חפץ ומכל  ₪ 30,000 הוכחת נזק בסך 
 אדם.

 ,אלא ייגבה את דמי ההשתתפות מאת הורי הילדים , לא יקבל כל תשלום מאת המועצה עילהמפ .20
 פים שיאושרו במכרז.בהתאם לתערי

למניעת העסקה של עברייני חוק כתנאי לחתימת החוזה, המפעיל ימציא אישור משטרת ישראל לפי  .21
וזאת בהתייחס לכל   2003-ם )אישור המשטרה(, תשס"גמין במוסד המכוון למתן שירות לקטיני

 וכן  יחדש אישור זה בכל מקרה של חילופי מועסקים על ידו. המועסקים על ידו

כל כוח האדם שיועסק ע"י המפעיל, יהיה מוסמך ומוכשר לתפקידו והמועצה רשאית להורות על  .22
 לתפקידו. ,החלפתו של כל עובד שאינו מתאים לדעתה

על כל תביעה אם תוגש  ה את המועצהשפמפעיל יכל המועסקים ע"י המפעיל יהיו עובדיו בלבד וה .23
 .נגדה ע"י מי מעובדי המפעיל 
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במבנה  הצהרוןהמפעיל יהיה אחראי בלעדית לכל נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם בקשר לפעילות  .24
 ה בגין נזק שהמפעיל אחראי לו.דכל תביעה אם תוגש נג והוא ישפה את המועצה על

מכל מין וסוג  בצהרוןהמפעיל בלבד אחראי במשך כל תקופת ההתקשרות לכל נזק שיגרם לילדים  .25
, או על ידי איזה צד ג' במשך כל שעות הצהרוןשהוא, על ידו ו/או ע"י עובדיו ו/או ע"י אחד מילדי 

 .בצהרוןו/או בקשר לפעילות  בצהרוןהפעילות וזמן שהותו של הילד 

, אשר נפגם ו/או בצהרוןק שייגרם לרכוש, המתקנים והציוד הקיימים המפעיל יהיה אחראי לכל נז .26
 .הצהרוןניזוק ו/או התקלקל במהלך פעילות 

המפעיל מצהיר בזאת כי המועצה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או פגם ו/או מפגע  .27
ו לכל צד שלישי /או עבירה שיגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל אחד מהילדים ו/או לכל אדם ו/א

ו/או בקשר לכך וניהול והפעלת  הצהרוןו/או לרכושם בגין השימוש והפעילות בגן במהלך הפעלת 
 , על כל הכרוך בכך יהיה על אחריותו של המפעיל ו/או מי מטעמו.הצהרון

היה והמועצה תידרש לשלם סכום כלשהו בגין נזק ו/או מפגע ו/או פגם ו/או עבירה כאמור לעיל,  .28
ימים מיום שיידרש לכך. חשבון מאושר על ידי  7בזאת המפעיל לשפות את המועצה תוך מתחייב 

נציג המועצה יהווה ראיה מכרעת וסופית לעניין הסכום שעל המפעיל לשלם למועצה. מוסכם בין 
 הצדדים כי חיוב זה יהווה חוב פסוק לכל דבר ועניין.

לתשלום פיצוי הנוגעת לנזקים כאמור המפעיל מתחייב לגרום לסילוקה של כל דרישה או תביעה  .29
לעיל, במידה שתופנה כנגד המועצה. כן מתחייב המפעיל לשפות את המועצה עבור כל סכום 
שהמועצה תחויב בו עקב כל תביעה שתוגש נגדה בקשר או כתוצאה מהנ"ל והמפעיל ישלם סכום זה 

ום קבלת דרישת המועצה יום מי 14למועצה בצרוף הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד ריבית והצמדה תוך 
לכך. בכל מקרה כאמור תודיע המועצה על כך למפעיל ותאפשר לו להגן על האינטרסים שלו בפני כל 

 תביעה ו/או דרישה כאמור.

 בו. צהרוןלהסיר ספק, למפעיל אין ולא תהיה כל זכות במבנה וזיקתו היחידה אליו היא הפעלת  .30

 ,והוא יהיה אחראי לכל נזק למבנה ולתכולתוהמפעיל מתחייב לשמור על המבנה שמירה מעולה  .31
 למעט נזק הנובע מבלאי רגיל וסביר.

יתבצעו על ידי מחלקת  צהרוניםהמציע מצהיר כי הוא מקבל את העובדה שהפיקוח והבקרה על  .32
 החינוך במועצה באופן קבוע ושוטף לאורך השנה בכל דרך שתמצא לנכון.

תקנות מצלמות במעגל סגור המתעתדות לאורך כל שעות מו שבגני הילדיםכמו כן, מצהיר כי ידוע לו  .33
וכי מנהלת מחלקת החינוך רשאית לצפות בם בכל עת וללא תיאום  בגניםהפעילות את המתרחש 

על ידי מנהלת מחלקת החינוך או מנהלת גני  בצהרוניםמראש. כמו כן, יתבצעו ביקורים שוטפים 
 הילדים.

ידו, יעבור את ההכשרה הנדרשת ע"י המשרד בכל הנוגע  כל הצוות המועסק על מתחייב כי המפעיל  .34
 למתן עזרה ראשונה והתנהלות בטוחה במעון יום.

 .יו"במעודכן לכל ילד הכולל מידע בדבר רגישויות רפואיות וכ טופסבכל עת ימצא י בצהרון .35

 בכל עת כדי לוודא קיום הוראות חוזה זה. למעוןהמועצה יהיו רשאים להיכנס נציגי  .36

המתחם  קיון.ייהיה נקי למופת ותתקיים בו הקפדה מרבית על הנ הצהרוןתחייב כי שטח מהמפעיל  .37
ועל המפעיל לדאוג להחזירם  הפעילותלרבות השירותים, יימסרו נקיים בתחילת  הצהרוןבו פועל 

 בתום הפעילות במצב זה.



  חוזהמסמך ג':                                                                    בהר אדר  צהרוני גני ילדיםהפעלת  03/20מכרז 

 
 4מתוך  4עמוד   חתימה+ חותמת: __________

 2020אפריל,  27
 

ובלתי  ישייםאמוחלט על המפעיל להעביר את חובותיו וזכויותיו על פי חוזה זה והם חל איסור  .38
  ניתנים להעברה.

 ביטוח .39
 (, המצ"ב.3באישור עריכת הביטוח )נספח ו 2הוראות ודרישות הביטוח הינם כמפורט בנספח 

 

ימציא המפעיל לידי המועצה ערבות בנקאית  חיובי המפעילבמעמד חתימת החוזה ולהבטחת  .40
 בנוסח  להנחת דעת המועצה.  ₪ 30,000אוטונומית ובלתי מותנת בסך 

 סמכות השיפוט המקומית הייחודית, תהא לבית המשפט המוסמך בירושלים. .41

 
 ולראיה באנו על החתום

 
___________   ____________ 

 המפעיל  המועצה                                                                                                     



 
 

 ביטוח הוראות ודרישות ה – 2 נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או עמותות  רשותיים סמך גופי ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או מועצה מקומית הר אדר –" מבקש האישור"

 .  בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 .הפעלת צהרונים –" השירותים"

לערוך ולקיים,  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחשל מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
 8את הביטוחים המפורטים בסעיף  םשירותיהאצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

 "(.המבוטחביטוחי להלן )להלן: "

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט 
 להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. 8.2בסעיף 

ימים לפני מועד תחילת  7 מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על מבקש האישורללא כל דרישה מצד  .2
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום או  השירותים

שוק ההון, ביטוח  מבקש האישור, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, המבוטחביטוח, חתום בידי מבטח 
 "(. המבוטחאישור ביטוחי )להלן: " 2019-1-6וחיסכון 

אישור ביטוחי את  מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
 בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם. המבוטח

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  המבוטחכי מי מביטוחי  למבקש האישוריודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 
יום לפני מועד  30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  המבוטחשינוי לרעה, על 

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי 

 המבוטחמנע מתאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות המבוטחעל פי הסכם זה, ועל  המבוטחמהתחייבויות 
יהיה מנוע מלעלות כל טענה  המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות 

השירותים  לועקב כך שלא יתאפשר  מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם  מבקש האישורו/או דרישה כלפי 
 כנדרש. המבוטחלהתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  המבוטחעל  .3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות  המבוטחשביטוחי 

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  למבקש האישורלהודיע  המבוטח. כן מתחייב המבוטחהנקובות בביטוחי 
ש מבקידי -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על מבקש האישורלתביעה ולשתף פעולה עם 

 להגישה למבטחים.  האישור

לבצע כל שינוי או  המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל  המבוטחלבדוק את אישור ביטוחי  תרשאי מבקש האישור .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  המבוטחתיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות 

ין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם , בהמצאת אישור ביטוח בגהמבוטחבעריכת ביטוחי 
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על  המבוטחו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 

פי -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחו/או לצמצם את אחריות  מבקש האישורו/או על מי מטעם  מבקש האישור
 דין.

לגרום  המבוטחלבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי 
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. המבוטחלשינוי ביטוחי 

, הינה ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
פי הסכם זה ו/או -ממלוא החבות על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטחמזערית המוטלת על ישה בבחינת דר

מבקש ו/או כלפי מי מהבאים מטעם  מבקש האישורלא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  למבוטחפי דין. -על
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח  האישור

 .המבוטחשהוצא על ידי 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים  המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  המבוטחככל שלדעת 

. בכל ביטוח רכוש נוסף נושלים כאמור, על חשבואת הביטוח הנוסף ו/או המ המבוטחיערוך , המבוטחלביטוחי 
ו/או  מבקש האישור, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי ויד-ו/או משלים שייערך על

, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך מבקש האישורכלפי מי מטעם 
 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.מבקש האישורול את המבוטח לכלם יורחב ש המבוטחידי -על
 

, מאחריות מבקש האישורואת הבאים מטעם  מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את  המבוטח .6
)ומבלי לגרוע מכלליות  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםלאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 



 
 

טעמו או בשמו בקשר עם לנזקים לכל הבאים מ(, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר רכבהאמור, לרבות כלי 
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. השירותים.

לדרוש כי יערכו על ידם  המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  המבוטחבהתקשרות  .7
 .סוג פעילותםביחס להיקף וביטוחים הולמים 

ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  מבקש האישורנושא באחריות כלפי  המבוטחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
 מבקש האישורישא באחריות לשפות ו/או לפצות את  המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור -בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 ובין אם לאו.  המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטחמכוסה בביטוחי 

  שהי.אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כל
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל ההשתתפות העצמית
ים שבאחריות המבוטח לפי דין נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזק

 או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. 
של יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה 

 אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. סתירה יגברו הוראות הסכם זה.
 

 :המבוטחביטוחי  .8
  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.1

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או -על המבוטחהמבטח את חבות 
 גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

 מבקש האישור, עובדי מבקש האישורסייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, 
 ייחשבו במפורש לצד שלישי. מבקש האישורורכוש 

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב  בפוליסה, ףכמבוטח נוס מבקש האישורלכלול את הביטוח יורחב 
 .המבוטחד מיחידי הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אח

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 000,0004,: גבול אחריות
  ביטוח אחריות מעבידים .8.2

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים -על המבוטחהמבטח את חבות 
תוך כדי ו/או עקב  המבוטח, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי 1980 -התש"ם 

 השירותים. 
היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או  מוהבאים מטעו/או  מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את 

 .המבוטחנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי  מי מהםמחלה כלשהי כי 
 ביטוח.לאירוע ובמצטבר לתקופת ה ₪ 20,000,000 -לתובע ו ₪ 6,000,000 :גבול אחריות

 יכללו הוראות לפיהם: המבוטחביטוחי  .9

מוותר על  המבוטחוכי מבטח  והבאים מטעמו/או  מבקש האישורידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.1
 .ווהבאים מטעמ מבקש האישורכל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 

יום לאחר משלוח  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישורשינוי לרעת  .9.2
 בדבר השינוי או הביטול. למבקש האישורהודעה של המבטח 

ו/או  המבוטחוהתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  המבוטחהפרת תנאי ביטוחי  .9.3
 הביטוחים כאמור.לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לא

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .9.4
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי 

 מה.אים מטעו/או הב מבקש האישורשגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 
. חריג רשלנות רבתי 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .9.5

על פי חוק  המבוטח)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 
 . 1981 -חוזה ביטוח התשמ"א 

אולם הויתור , מבקש האישורוכלפי הבאים מטעם  האישורמבקש המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  .9.6
 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על  המבוטחעל  .9.7
 פיהן. 
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים - 3 נספח

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

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

 נדל"ן☐ _________שם:  מועצה מקומית הר אדרשם: 
 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 הפעלת צהרונים

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________.ז./ח.פ.: ת 500237698ת.ז./ח.פ.: 

 _________ען: מ 9083600מיקוד:    הר אדר  45האלה מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
גבולות אחריות או חלוקה לפי 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

ת. 
 סיום

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 (302אחריות צולבת )  ₪  4,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
רשותיים ו/או  סמך( חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

 נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 סמך( חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי 320)גורם אחר  -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 רשותיים ו/או נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (321) מבקש האישור -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )
 (328ראשוניות )

 (329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 לתובע  6,000,000     אחריות מעבידים
20,000,000 

 למקרה ולתקופת ביטוח 
 

 (304הרחב שיפוי ) ₪
רשותיים ו/או  סמך( חברות  ו/או עמותות בנות ו/או גופי 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

 נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 (319) המבוטח מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 (328ראשוניות )

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 (034הפעלת צהרונים )

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

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


