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 בע"מ )חל"צ(  החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש

 
 

 1/2021מס' פומבי מכרז 

 בבתי ספר ממלכתיים דתיים בתחום העיר רחובותוצהרוני קיץ   , קייטנותלהפעלת צהרונים
 

"( מזמינה בזאת הצעות מחיר  החברה )להלן: " בע"מ )חל"צ(    החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש 
בתחום העיר רחובות על פי התנאים  ממלכתיים דתיים  בבתי ספר    וצהרוני קיץ   , קייטנות להפעלת צהרונים 

 המפורטים במסמכי המכרז. 

  08-6683870טל':  רחובות,    8העירונית ברח' הנביאים    במשרדי החברהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  
   ₪, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. 1,500, תמורת תשלום סך  בחברהבשעות העבודה הרגילות 

 
או באתר החברה בכתובת:  החברההמכרז ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי ניתן לעיין במסמכי  

www.ironit-rehovot.co.il. 
 

יש    1/2021סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס'    את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה
במשרדי החברה העירונית ברחוב  להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( בתיבת המכרזים אשר  

בנוסח    ₪  30,000של    בסךרוף ערבות בנקאית  י, בצ 13:00שעה    22.7.2021ברחובות, עד ליום    8הנביאים  
   המצורף למכרז.

 
מתחייבת לקבל את    החברהה זכאית לבחור את ההצעה הנראית לה לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין  החבר

 ההצעה הגבוהה או כל הצעה שהיא.  
 
  
 

 

 

 

 
 ,אייל פרנקל         

 
 מנכ"ל החברה           
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 מסמך א'
 תנאים כלליים 

 
 

   צ("מ )חל"ונופש בעהחברה העירונית רחובות לתרבות ספורט 
 1/2021כרז פומבי מס' מ

 בבתי ספר ממלכתיים דתיים ברחובות  וצהרוני קיץ  , קייטנותצהרוניםלהפעלת 
 

 
 נאים כלליים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת

 
 כללי  .1

בע״מ .1.1 ונופש  ספורט  לתרבות  רחובות  העירונית    "(העירוניתהחברה  )להלן:״  )חל"צ(  החברה 
צהרונים להפעלת  הצעות  בזאת  קייטנותמזמינה  קיץ  ,  ממלכתיים    6  - כב  וצהרוני  ספר  בתי 

  כמפורט   ,תלמידים  300  -הכוללים כ"(,  מוסדות החינוך)להלן: "  העיר רחובות דתיים בתחום  
א'ב המכרז  1מסמך  רשימת  למסמכי  כי  מובהר  החינוך.  וכי    מוסדות  סגורה  רשימה  אינה 

   ., בהתאם לצורךעודכן מעת לעת על ידי החברה העירוניתת הרשימה 

לילדי  הצהרונים הינם מסגרת אשר   .1.2 ופעילות פדגוגית חינוכית  מעניקה שמירה, טיפול, הזנה 
, בשעות הצהריים  ממלכתיים דתיים  בבתי הספר היסודיים   , חטיבה צעירה וגן'ג  –  'כיתות א

בימי    צהרוני קיץקייטנות ו  ,, בכפוף לתנאי המכרז וכן17:00החל מסיום הלימודים ועד השעה  
הלימודים   שנת  במהלך  זה.החופש  במכרז  כמפורט  במהלך     הצהרונים  ובסיומה,  גם  יופעלו 

  –המורכבת מ    שיקבעו ע"י ועדת היגוי  ,(במהלך שנת הלימודים)חופשות חג    "ימים ארוכים" 
  ת תכנית ניצנים בעיריית רחובות, נציגות הורים/ת אגף החינוך בעיריית רחובות, מנהל/מנהל

נוספיםו ו/או    נציגים  העירייה  רלוונטייםמטעם  מטעם  עירוניים  תחילת      גופים  שנת  לפני 
 ת משרד החינוך.  ועל פי הנחי ו  ,הלימודים

שייבחר יידרש להתאים את    הזוכהמבלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי המכרז, מובהר בזאת, כי   .1.3
הצהרונים והפעלת  השירות  הקיץמתן  וצהרוני  הקייטנות  הדתי    ,  החינוך של  לאופיו    מוסד 

הצה צוות  התנהלות  לרבות  בו,  הפעילות  המציע ולמתכונת  מטעם  הצוות  אנשי  ויתר    רון 
 מפעילים חיצוניים.ו

השעה    בשבוע עדימים    5אותו ישלמו ההורים עבור ילד בודד השוהה בצהרון    המסובסדהמחיר   .1.4
)מלבד החודשים    חודשלכל    ,״ניצנים״  בבתי הספר המתוקצבים בתוכנית  ' ב  –'  בכיתות א  17:00

,  ש"ח  935יובהר כי מחיר הצהרון המלא הינו  ₪ כולל מע׳׳מ.    735על  לא יעלה    , אוגוסט(-יולי
ויועבר בהמשך מאת משרד החינוך    יהי לעירעבור כל ילד מועבר    ש"ח  200בסוד בסך של  כאשר ס

בניכוי    הוסדר תשלום עבורו,  אשר  בעבור כל ילד₪    935לזכיין. הזכיין יהא זכאי לקבל סך של  
 .  כמפורט להלן ,כל סכום המגיע לחברה העירונית

 . + ימים ארוכים הלימודים בלבדעוד יובהר, כי מחיר זה הינו בעבור מסגרת המשך ימי 

בכפוף לתשלום    צהרוני קיץ  קייטנות ו/אובלהורים השתתפות    וצעת   במהלך חודשי יולי אוגוסט
 .במסמכי המכרזנוסף כמפורט 

  17:00ימים בשבוע עד השעה   5  בצהרוןהמחיר אותו ישלמו ההורים עבור ילד בודד השוהה   .1.5
לא    ,אוגוסט(-חודש )מלבד החודשים יולי לכל    סמוך  גן  או  הספרבבתי  וחטיבה צעירה    'בכיתות ג 
 כולל מע״מ.  ₪ 935 יעלה על

  יבמהלך חודש  או צהרון קיץו/ קייטנות  בהמחיר אותו ישלמו ההורים עבור ילד בודד השוהה   .1.6
 . בהתאם להנחיות משרד החינוךיקבע  ג׳,   - לכיתות א׳  אוגוסט – יולי

ניצנים,   .1.7 )בין אם בתוכניתמבלי לגרוע מהוראות קול קורא  כי מחיר צהרון  או    יובהר  ניצנים 
תקנה ו/או הוראה או החלטה של משרד    ומעלה( לילד הינו כפוף לכל חקיקה ו/או  ' לכיתות ג

  לכל החלטה של החברה העירונית ו/או עיריית רחובות  לרבות,  ממשלתי, כפי שתהא מעת לעת,
ו/או הוראה ו/או הנחיה ו/או חקיקה בעניין  תאושר תקנה  שככל    ,כתוצאה מכך ו/או בכלל. קרי

עם   הזכיין  התקשרות  על  תחול  המחירים  הגבלת  אזי  צהרונים,  סבסוד  ו/או  מחירים  פיקוח 
 גם אם אלו יכנסו לתוקף לאחר חתימת חוזה בין הצדדים.  החברה העירונית,

ספק .1.8 הסר  בסעיפים    ,למען  המצוינים  הצהרונים  מחירי  כי  מחירים   1.5  -ו   1.4יובהר    הינם 
 מקסימאליים והזכיין אינו רשאי, בשום אופן, לגבות כל סכום נוסף מההורים. 

שיתקבלו בפועל    גביית הכספים מההורים של הילדים תבוצע ע״י החברה העירונית. הכספים .1.9
או  /בניכוי דמי ההשתתפות ו  חודש,  אצל החברה העירונית כאמור יועברו למפעיל הצהרון מידי
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ו/או  קייטנות    ו/או   ניםהמפעיל לשלם לחברה העירונית בגין הפעלת צהרו  כל סכום אחר שעל 
וכן בניכוי סכומים שיקוזזו על ידי החברה העירונית כמפורט בהסכם ההתקשרות    צהרוני קיץ

 ״(. דמי ההשתתפות״ )להלן: מסמך ג' למסמכי המכרז

 : ' וצהרוני קיץב' )תוכנית ניצנים( כיתות ג – דמי השתתפות עבור צהרון ילדי כיתות א'  .1.10

התחרות במכרז הינה לגבי דמי ההשתתפות אשר על המפעיל לשלם לחברה העירונית עבור כל  
א'   כיתות  ילדי  בצהרון  המשתתף  קיץ.  –ילד  וצהרוני  ג'  כיתות  ניצנים(  )תוכנית  דמי    ב' 

 לילד.   5%ההשתתפות המינימאליים הינם בשיעור של  

 . , קרי, אחוז דמי השתתפות גבוה יותרהמשתתפים במכרז יתבקשו להציע תוספת

   לילד. 5%שיעור של יודגש כי לא תתקבלנה הצעות הנמוכות מ .1.11

יודגש .1.12 יועבר התשלום לזוכה  עוד  לזוכה במכרז,  , כי לצורך חישוב דמי ההשתתפות המגיעים 
 :הסכומים הבאים  בקיזוז במכרז

   ;דמי אבטחה חודשיים  1.1.1

 ידי החברה העירונית; - אשר יירכשו על הצטיידות )מתנות, ערכות וכיו"ב( 1.1.2

 ידי החברה העירונית ולא על ידי המפעיל;-הזנה במידה שההזנה תבוצע על 1.1.3

הכיתות 1.1.4 כמות  לפי  בקרקע(  שימוש   / )שכירות  הספר  לבתי  תקורה  ,  תשלום 
 להחלטת ועדת ההיגוי; בהתאם 

 ההנחות של החברה.  נוהלבמסגרת לילדים הזכאים לכך הנחה  1.1.5

חישוב    ,ובהרי .1.13 לשם  בחשבון  יילקחו  בצהרון  חלקי  באופן  המשתתפים  ילדים  גם  דמי  כי 
 .ההשתתפות

סכום    יובהר  .1.14 כל  ישירות  הזכיין  ו/או  ו/או ההורה  העירונית  בו תקבל החברה  גם במקרה  כי 
, לרבות כל סבסוד קיץ  צהרוניאו  /ו  קייטנה הקשור עם ו/או בעבור תשלום ההורים לצהרון/  

  קיץ   צהרוניו/או    קייטנהמכל גורם, הסכום הקובע לחישוב דמי ההשתתפות עבור צהרונים ו/או  
 .  1.5עד   1.4לא יפחת מהסכומים הרשומים בסעיף  

ישירות לידו, סכום זה יועבר אל    מאת הרשות המקומית  במקרה בו הזכיין יקבל את הסבסוד 
העירונית מהחברה  לזכיין  שמגיע  סכום  מכל  יקוזז  או  העירונית  בהתאםהחברה  לבחירת    , 

 דרש להודעה מוקדמת בעניין.י מבלי שתהחברה העירונית, 

  )תוכנית   ' ב  -'  הינה להפעלת צהרונים עבור כיתות א  המציע, כי הצעת  לידיעת המציעיםמובא   .1.15
, וכי לא ניתן  וצהרוני קיץ  קייטנות  או גן סמוך,  בבתי הספר, חטיבה צעירה  וכיתות ג'ניצנים(  

  ' ב  –'  שמגיש הצעתו ישובץ להפעלת כיתות א  מציערק לחלק מהקטגוריות. קרי,    הצעה  להגיש
, והכל על  וצהרוני קיץ  או גן סמוך,  בבתי הספר, חטיבה צעירה  'ו/או כיתות ג  ()תוכנית ניצנים

 פי שיקול דעת החברה העירונית. 

אשר ייבחר להפעיל צהרון בכיתות    מציעכי    המכרז, מובהר בזאת,   מבלי לגרוע מיתר הוראות .1.16
״ניצנים״    'ב  –'  א בתוכנית  המתוקצבים  ספר  תנאי  יבבתי  כל  את  לקיים  קורא  " ידרש  קול 

כפי שיפורסם    של משרד החינוך לתקצוב רשויות מקומיות עבור הפעלה במסגרת תכנית ניצנים״  
לימודים כל שנת  ״  בתחילת  ניצנים)להלן:  ו/או הנחייה    (״קול קורא  ו/או הוראה  וכל מסמך 

רסם מעת לעת על ידי משרד ונים, כפי שתפצתוכנית ניבמסגרת    קול קורא ניצנים הקשורה ל
 החינוך.  

והינו מודע לאפשרות עדכונו    מצהיר בזאת, כי קרא ובדק את תנאי קול קורא ניצנים   המציע 
 במלואן.   שבו  וכי יש ביכולתו לקיים את כל הדרישות וההוראות  מידי שנה על ידי משרד החינוך,

יודגש כי זכיין אשר לא ימלא אחר תנאי קול קורא ניצנים במלואם ו/או יפר תנאי ו/או הוראה   .1.17
עת לעת, יפצה את החברה  ו/או הנחיה מתנאי קול קורא ניצנים ו/או בקשר אליו, כפי שיהיו מ

על   ו/או  העירונית  החברה  על  שיושת  קנס  כל  בגין  דרישה,  קבלת  עם  מידי  באופן  העירונית, 
ו/או יפצה בגין הפחתה מהסבסוד   עיריית רחובות על ידי משרד ממשלתי ו/או רשות כלשהי 

מים  בקשר עם הפרה ו/או אי קיום תנאי כאמור לעיל, והחברה עירונית תהא רשאית לקזז סכו
 דרש למתן הודעה מראש. יאלו מכל סכום שמגיע לזכיין וזאת מבלי שת

  מובהר בזאת כי בכל הקשור לנושאים מקצועיים, במקרה של סתירה בין הוראות המכרז ו/או  .1.18
ג'    –חוזה ההתקשרות   ניצנים, הוראות ודרישות קול    מסמכי המכרז לבין קול קוראלמסמך 

מחלוקת וצורך להכריע האם הוראה של קול קורא ניצנים הינה  קורא ניצנים יגברו. היכן שתהא  
החברה העירונית    מנכ"למסמכי המכרז ו/או חוזה ההתקשרות,    מקצועית וגוברת על הוראות 

 . המציעהוא שיכריע והחלטתו תחייב את 
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מסמך ג' למסמכי המכרז. מסמכי  כההתקשרות תהיה על פי תנאי הסכם ההתקשרות, המצ״ב   .1.19
והוראות הסכם ההתקשרות כפופים לכל דין ו/או הוראה ו/או תקנות של רשות עירונית  המכרז  

 ו/או גוף או משרד ממשלתי, כפי שיהיו מעת לעת. 

את תקופת    כולל  יםת לימוד ושנ  (2)  שתיההסכם שייחתם עם הזוכה במכרז יהא לתקופה של   .1.20
 בכפוף לתנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו.   , הכלצהרוני קיץו , קייטנות הלימודים הסדירה

להאריך   הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית  תהיה  העירונית  החברה  כי  תקופת  יצוין 
 וזאת מעבר לתקופת ההסכם כאמור.   ,של שנה כל אחת נוספות תקופות שלוש עד ההתקשרות  

חשבונו את כל האמצעים  יהיה חייב לספק בעצמו ועל  במכרז  למען הסדר הטוב יובהר, כי הזוכה   .1.21
לרבות עובדים, ציוד והעשרה מתוך רשימת הספקים המורשים במסגרת קול קורא "ניצנים"  
המכרז.  במסמכי  כמפורט  השירותים  אספקת  לצורך  הנדרש   וכל 

 
במכרזעל   ביטוי    הזוכה  לידי  הבא  העירונית  החברה  ע"י  שניתן  לשירות  זהה  שירות  לתת 

מתנות   חינוכית,  להורים  בתוכנית העשרה  כל המידע המועבר  וכו'.  לילדים  מופעים  לילדים, 
   יהיה חייב להיות באישור הרכזת הרשותית.

הזוכה יהא חייב לדאוג בעצמו ועל חשבונו לניקיון היום יומי של המרחב בו מתנהל הצהרון   .1.22
שימוש הזכיין  עושה  בו  אחר  מרחב  לכל  וחוזה    ו/או  המכרז  נשוא  השירותים  מתן  במסגרת 

 . ההתקשרות

עלה .1.23 שיבחר  להפעיל  זכיין  מחויב  יהא  העירונית  החברה  החינוך את    ידי  שיוקצו    מוסדות 
העירונית   החברה  ידי  על  הקיץ  להפעלתו  ובחודשי  הלימודים  שנת  ובכפוף  במהלך  בהתאם 

 לשיקול דעתה הבלעדי ולזכיין לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.  

להפעיל   .1.24 העירונית  החברה  הודעת  קבלת  לאחר  הזכיין  ויסרב  החברה    צהרוןבמידה  תהא 
העירונית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לראות בזכיין כמי שחזר בו מהצעתו והחברה  

 . , לרבות חילוט הערבותכלפיו בהתאם על פי כל דין החל על הענייןהעירונית תהא רשאית לפעול  

כל   .1.25 ו/או  ביותר  הגבוהה  לקבל את ההצעה  העירונית מתחייבת  אין החברה  כי  בזאת,  מובהר 
 הצעה שהיא. 

 אין לראות בפרסום מכרז זה משום התחייבות של החברה העירונית לביצוע ההתקשרות. .1.26

 

 : המכרז הינם כדלקמן מסמכי .2

 
 למציעים תנאים כלליים והוראות   -  מסמך א'
 ונספחיו   המציעטופס הצעת  - מסמך ב'
   ונספחיונוסח חוזה  - מסמך ג'
 נוסח ערבות מכרז - מסמך ד'

 
 : נספחי החוזה מסמך ג' למסמכי המכרז הינם כדלקמן

 
 קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות עבור הפעלה במסגרת תכנית ניצנים  -  1נספח 
 נוסח ערבות ביצוע  -  2נספח 
 אישור קיום ביטוחים  -  3נספח 
 טופס הצעת המציע למכרז  -  4נספח 

 
 

 ההתקשרות .3

את תקופת    כוללת לימודים,  ושנשתי  ההתקשרות אשר ייחתם בין הצדדים יהיה למשך    הסכם .3.1
הסדירה קייטנותהלימודים  קיץ   ,  ״   וצהרוני  ההתקשרות)להלן:  ״תקופת  או  תקופת ״ 

  ״(.ההסכם

תקופת   .3.2 להאריך  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית  תהיה  העירונית  החברה  כי  יצוין 
 וזאת מעבר לתקופת ההסכם כאמור.   ,של שנה כל אחת נוספות שלוש תקופותההתקשרות עד 

תנאי   את  לשנות  ו/או  להוסיף  הבלעדי  דעתה  שיקול  עפ״י  רשאית  תהא  העירונית  החברה 
ש גריעה  ו/או  הוספה  לרבות  לרבות  ההתקשרות,  לזכיין,  בכתב  כך  על  ותודיע  צהרונים,  ל 

 . יום מראש 90התנאים שנקבעו על ידה ואשר עליהם תיתן הודעה בכתב לזוכה  
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לזוכה    תינתן  בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה על פי המכרז והסכם ההתקשרות, .3.3
'  במכרז זכות הפעלת צהרונים בבתי הספר על פי תנאי הסכם ההתקשרות ובקשר עם כיתות א

 על פי המכרז, הסכם ההתקשרות והוראות קול קורא ניצנים. ,חטיבה צעירה, גן וקייטנות ג' –

כדי    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור במסמכי המכרז ו/או בהסכם ההתקשרות   .3.4
נשוא מכרז זה רכושה הבלעדי של עיריית רחובות, אשר    מוסדות החינוךלגרוע מהיותם של  

הסכם   לחתימת  זה,  למכרז  הנוגע  בכל  בשמה  להתחייב  העירונית  החברה  את  הסמיכה 
ו/ והארכות  נספחיו  לרבות  ולניהול  ההתקשרות  לביצועו  לעת,  מעת  שיהיו  ככל  שינויים  או 

 ההתקשרות עם הזכיין. 

מוסכם במפורש כי מעמד הזוכה בכל עת יהיה של ״בר רשות״ בלבד ולצורך מתן השירותים   .3.5
המכרז   מצהיר  נשוא  ספק  הסר  למען  כי  המציעבלבד.  בזה,  ומסכים  שבין  על    בזה  היחסים 

והשימוש במבנה    1972-התשל״ב  הדייר ]נוסח משולב[,הצדדים לא תחולנה הוראות חוק הגנת  
נתן ללא תשלום דמי מפתח כמשמעותם בחוק הנ״ל, או כל תשלום  יי   במוסדות החינוךו/או  

אחר שאפשר לפרשו כדמי מפתח כמשמעותם בחוק הנ״ל, או כל תשלום אחר שאפשר לפרשו  
  במוסדות החינוךו/או לזוכה לעשות שימוש    למציעכדמי מפתח. ולכן לא יחול על מתן הרשות  

ו/או    1972-ו/או במבנים בהתאם לקבוע במכרז זה, חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל״ב
 כל תיקונים שינויים שיחולו בו, והזוכה לא יהיה דייר מוגן.

יקבל כל    שהזוכה   ההסכם אשר ייחתם בין החברה העירונית לבין הזוכה במכרז מותנה בכך .3.6
האישורים הנדרשים, ככל שיידרשו, לרבות, אישורי משרד החינוך ויתר הרשויות המוסמכות  

 נשוא מכרז זה.  מתן השירותיםלצורך 

 
 

 תנאים להשתתפות במכרז  .4

  התנאים רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה מציעים אשר עונים במועד הגשת ההצעה על  
 המצטברים הבאים: 

 שב מדינת ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.  הינו אזרח ותומי ש .4.1

 המציע הינו עוסק מורשה לצרכי מע"מ.  .4.2

הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין מאת פקיד השומה האזורי או רו״ח מוסמך    המציע .4.3
  .וכן אישור על ניכוי מס במקור

)אכיפת   למציע  .4.4 ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  חשבונות   כל      ניהול 
              . 1976 -ותשלום חובות מס( התשל״ו 

  ,בהקמה  לפחות   שנים  3אסמכתאות של  בהינו בעל יכולת מקצועית, ניסיון ותק מוכח    המציע .4.5
זמנית    בותלמידים    150בהיקף של לפחות  ממלכתיים דתיים  ניהול והפעלת צהרונים בבתי ספר  

   . 2017 - 2020  בכל שנה, במהלך השנים 

 האמור להלן: עונה על דרישות סעיף זה, גם בהתקיים  כ מציעלעניין זה, ייחשב 

מנהל    המציע .1 אשר  תאגיד  בתאגיד  30%בעל    או/והינו  המניות  מן  על    לפחות  העונה 
 הדרישה האמורה ברישא לעיל. 

על   בתאגיד העונה  לפחות מן המניות  30%בעל    או /והינו יחיד אשר היה מנהל    המציע .2
 הדרישה האמורה ברישא לעיל. 

תאגידים,  המציע .3 מספר  של  התאגדות  עונה    הינו  מהם  אחד  לפחות  הדרישה   עלאשר 
 לעיל.  האמורה ברישא 

פיננסית    המציע .4.6 ואיתנות  כושר  בעל  לוהינו  בהתחייבויות  המאפשרים    ובהוצאות   לעמוד 
תי  נהמכרז וההסכם, והציג אישור מטעם רו״ח על מחזור עסקים ש  דרישות  הכרוכות בביצוע

  לפחות,   ,כולל מע״מ   שקלים חדשים(  מאות אלף   וחמש  מיליון  אחד)  ₪  1,500,000של  בהיקף  
   לטופס ההצעה.המצורף   בנוסח 2020-2017השנים בכל אחת מן  ,צהרונים מפעילות

ות והינו בעל היכולת  קרא ולמד את תנאי קול קורא ניצנים וביצע את כל הבדיקות הנחוצ  המציע .4.7
מוסמכים ו/או  ח אדם מקצועי, מורים  ו לרבות כ ,  נםאי הקול קורא במלואם וכלשו נלקיים את ת 

 . לטופס ההצעה, וחתם על תצהיר בנוסח המצורף  ', הזנה וכומדריכים

עבורם  והמציעבמידה   .4.8 ומשלם  לעובדיו  ניכויים  תיק  מנהל  עובדים,  התנאים    מעסיק  כל  את 
 . הסוציאליים

 .רכש את מסמכי המכרז המציע .4.9
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טלפון  המציע .4.10 מס'  כתובת,  בעל  פקסימיליה הינו  מס'  יצוי בוק  ודוא"ל  ,  אשר  בטופס  ו  נעים 
 .הסכם ההתקשרותבו  ההצעה

 
 

 אישורים נדרשים  .5

 המסמכים והאישורים הבאים:על המציע לצרף להצעתו את 

אישור עדכני מרשויות המס על היות המציע עוסק מורשה )במקרה של מציע המדווח בתיק   .5.1
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המציע נכלל בתיק המאוחד של    –איחוד  

 .העוסק, אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(

 ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המציע.  אישור תקף של רשויות מס ההכנסה בדבר .5.2

ותשלום   .5.3 ניהול חשבונות  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  כל האישורים 
 , דהיינו: 1976-וחובות מס(, התשל" 

אישור תקף על דבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח כמתחייב על פי חוק עסקאות   .5.3.1
 .1976- ות, תשלום חובות מס( תשל"וגופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונ

בנוסח   .5.3.2 כדין,  זרים  עובדים  והעסקת  מינימום  שכר  תשלום  על  לטופס    המצורףתצהיר 
 ההצעה.  

 .בנוסח המצורף לטופס ההצעה  המציעים המנוהלים או שנוהלו ע״י נתצהיר בדבר צהרו .5.4

ואישור משטרה על    בנוסח המצורף לטופס ההצעה  עברייני מיןלפי חוק למניעת העסקת  תצהיר   .5.5
   .העדר הרשעות בעבירות מין של המציע / מורשי החתימה מטעמו

  מסמך ג' למסמכי המכרז,  ,הזוכה במכרז יתבקש להמציא במועד החתימה על ההסכםיובהר כי  
עובדיו, כי אין כל מניעה להעסקתם במסגרת  ויתר    הצוות החינוכי   ביחס לכל   אישור משטרה

 תוכנית ״ניצנים״. 

בדבר  .5.6 פליליות    העדר  תצהיר  וחקירות  אישום  כתבי  ,  למציעזיקה    ובעל   המציע  נגד הרשעות, 
 .בנוסח המצורף לטופס ההצעה

כי   .5.7 המעיד  רו"ח  שנתי    המציעאישור  כספי  מחזור  בעל  בנוסח    לעיל  4.6בסעיף    כנדרשהוא 
 המצורף לטופס ההצעה. 

מסמכים המעידים    -זה  ובכלל    לעיל  4אישורים המעידים על קיום כל תנאי הסף כמפורט בסעיף   .5.8
מוסדות    או /ובדרישות כמצוין לעיל )לרבות, רשימת הרשויות המקומיות    המציעעל עמידתו של  

מסמכים   או/ובעבר לביצוע עבודות דומות(, וכן מכתבי המלצות    המציעציבוריים עימם התקשר  
 הקשורים לרמת ביצוע התחזוקה והעמידה בתנאי ההסכמים.

 חותמתו.  יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו וכן יצרף את  - יחיד מציע 

לחייב השותפות תוך ציון    יחתמו מספר השותפים המזערי הדרוש כדי  -  שהינו שותפות  מציע 
שמם המלא וכתובתם, וכן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ובמידה והשותפות  

 אישור על רישום השותפות.  -רשומה 

את התאגיד תוך ציון    יחתמו מספר המנהלים המזערי הדרוש כדי לחייב  -  שהינו תאגיד  מציע 
המלא, בצירוף חותמת התאגיד, וכן יצורפו אישורים על זכות החתימה בשם התאגיד ועל  שמם  

 התאגיד ברשם החברות.רישום 

בגין עבירה מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה שיש עמה  אישור על העדר הרשעות   .5.9
    קלון.

 להלן.   6כמפורט בסעיף  –ערבות המכרז  .5.10

 
כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים בשולי כל דף בחתימה מחייבת של המציע )חתימות מורשי   .5.11

 החתימה + חותמת התאגיד(.

מסמכי הבהרות, לרבות תיקונים ו/או שינויים ו/או הבהרות שיוספו למסמכי המכרז עד למועד   .5.12
 הגשת ההצעה, אם יתווספו, חתום בחתימה מחייבת על ידי המציע.

 הקבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שם המציע. צילום  .5.13
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 ערבות מכרז .6

למסמכי    כמסמך ד'בנוסח המצורף    ₪  30,000המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך   .6.1
 .  , להבטחת קיום תנאי המכרזהמכרז

 הערבות תוצא על שם המציע בלבד.

 ה העירונית. החברצדדית של -הערבות תהא בלתי מותנית וניתנת לגביה עפ"י פניה חד 

 ערבות תהא חתומה כדין. ה

 . 2021 שנתמאי ודש חהערבות תהא צמודה למדד יוקר המחירים על בסיס מדד  

   .21.11.2021הערבות תהא בתוקף עד ליום 

 צעה שלא תצורף אליה ערבות כנדרש, לא תידון כלל. ה .6.2

תוך  ה .6.3 במכרז,  תזכה  לא  שהצעתו  למציע  תוחזר  מיום    7ערבות  לביצוע  שימים  חוזה  יחתם 
 זוכה.  כ החברההעבודה נשוא המכרז עם מי שיקבע ע"י 

מים  י  7  ועל שאר מסמכי המכרז תוך    החברה המציע שהצעתו תזכה במכרז יחתום על חוזה עם   .6.4
 .  ידרש לכך בכתבי מיום ש

בצרוף שאר מסמכי המכרז חתומים    לחברהא יחתום הזוכה על החוזה כאמור לעיל ולא יחזירו  ל .6.5
ימים מיום שידרש   7ונספחי החוזה חתומים, לרבות ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים, בתוך  

בכתב   הערבות    -לכך  קיום  יסכומה  ותחולט  אי  בגין  מראש  ומוסכם  קבוע  כפיצוי  שמש 
  החברהכאית  זמציע בעת הגשת הצעתו, וזאת בנוסף לכל סעד לו  העצמו  נטל על  שההתחייבויות  

 ין.    דעל פי 

להאריך את תקופת הערבות ולא יעשה כן על חשבונו כנדרש,   החברהדרש המציע ע"י  יאם י .6.6
 תחולט הערבות.

  יובהר ויודגש, כי לא   ספק,אי המצאת הערבות הבנקאית, יביא לפסילת ההצעה. למען הסר   .6.7
ופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי  תתקבל כל חל 

    ., בלעדיו איןהמצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז

 .  המציעלגרום לפסילת הצעת   עלול ל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"בכ .6.8

 
  

 אופן הגשת ההצעה  .7

עותקים של חוברת המכרז, על גבי טופס הצעת המציע )מסמך   2-במכרז תוגש בהצעת המציע   .7.1
 ב' לחוברת המכרז(, אשר ימולא בשלמות ובכתב יד ברור וקריא. 

 המציע ימלא וישלים את הנתונים הנדרשים בכל מקום במסמכי המכרז בו נדרש הדבר.  .7.2

 אי השלמת נתונים נדרשים כאמור תביא לפסילת ההצעה. 

   .יכניס כל תיקון, שינוי, מחיקה או תוספת במסמכי המכרזהמציע לא  .7.3

 כל תיקון, שינוי, מחיקה או תוספת כאמור יביאו לפסילת ההצעה. 

אם ההצעה מוגשת ע"י יחיד, יחתום המציע חתימה בראשי תיבות על כל דף ודף של מסמכי   .7.4
בכל מקום בו נדרשת  המכרז וחתימה מלאה תוך ציון שמו המלא בדף האחרון של כל מסמך ו/או  

 חתימה מלאה. 

 יש לציינו בסוגריים בלבד ולא לרשמו כמגיש ההצעה.   – באם לעסקו של המציע יש שם   

אם ההצעה מוגשת על ידי שותפות רשומה, יחתום המוסמך לחתום בשם השותפות על כל דף   .7.5
 ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת המציע. 

גש ע"י חברה רשומה, יחתמו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת  אם ההצעה תו .7.6
 . החברה על כל דף ודף של מסמכי המכרז ובכל מקום במסמכי המכרז בו נדרשת חתימת המציע

  

   הבהרות ושינויים .8

החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים   .8.1
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 ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים. במסמכי המכרז, 

השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של   

 המציעים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות הפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על ידם.

מתאריך   .8.2 יאוחר    )להלן:   החברה למנכ"ל    למסור  מציע  רשאי  13:00שעה    11.7.2021לא 
על כל סתירה, שגיאה, אי התאמה, או    maayan@ironitr.co.il  להדוא" ות  ע "(, באמצהמנהל"

הירות שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או  ב  חוסר
עניין  או  הנוגע    פרט  או  המכרז  במסמכי  הכלול  המכרז כלשהו  נשוא  השירות    ן: )להל   למתן 

 "(.ההודעה"

 תשובות בכתב.  החברה מסור לותכאמור לעיל,  בכתבמסר המציע הודעה  .8.3

על ידם  כתובת הדוא"ללפי    רוכשי מסמכי המכרז  לכל  בדוא"ל התשובות תישלחנה    ,  שנמסר 

 ."(התשובותהלן: ")ל לקבלת הבהרותלפניה בבקשות לאחר תום המועד 

בסעיפים  כל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד הימנה, את ההודעה ואת התשובות כאמור   .8.4
 . 8.3  -ו 8.2

לא תישמע טענה מפי מציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן   .8.5
, ולא קיבל תשובה  8.2עיף  פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה בהודעה כאמור בס

 לעיל.   8.3בסעיף כאמור 

לעיל,   .8.6 לפגוע באמור  ו/או לתקן    הליתן מיוזמת   החברה   רשאיתמבלי  הבהרות לאמור במכרז 
  התינתן על יד  בעניין כאמור  והודעה בכתב  ,טעויות שנפלו בו ו/או לערוך שינויים בתנאי המכרז

 לכל רוכשי המכרז. 

מך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שניתנו  לא תישמע טענה מפי מציע, כי בהצעתו הסת .8.7
בכתב כאמור בסעיף זה, והן צורפו    ת, אלא אם אלה ניתנו ע"י המנהל החברהאו נעשו על ידי  

 להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה. 

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה, יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .8.8

ף לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  למען הסר ספק, החברה תהא רשאית א .8.9
 עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר עקב שינויים או תיקונים במכרז.

 
 

 ות    בחינת ההצע .9

 
  על בסיס חישוב משוקלל של איכות   במסגרת הליך זה תבחנה  לחברהההצעות אשר תוגשנה   .9.1

וראיון איכות  יבוצע  ומחיר  ( )ניקוד  אשר  מקצועית ועדת  ע"י  ,  מנכ"ל  מתורכב    אשר  משנה 
החברה העירונית, מנהלת אגף החינוך הבלתי פורמלי, מנהלת תחום הצהרונים, מנהלת תחום  

 מערך הכספי ורכזת המכרזים.
 . הוועדה המקצועית תבחן את ההצעות, כמפורט להלן

 
בסעיף   שלב ראשון  כמפורט  לעיל והמוכח    4בדיקת עמידה בתנאי הסף להשתתפות בהליך 

 הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הכשירות תיפסל. לעיל.    5באמצעות המפורט בסעיף  
 

 עפ"י המדדים שלהלן:    - נקודות 04עד סה"כ   -קביעת ניקוד איכות  שלב שני 
 

 ניקוד מירבי  פירוט קריטריונים
ניסיון המציע בניהול והפעלת 

 צהרונים בבתי ספר  
  150  ניקוד גבוה יותר יינתן מעל

 שנות ניסיון.  3ומעל  ילדים בשנה
 נק'  15

טיב ההמלצות    -המלצות
 משלוש השנים האחרונות  

הניקוד יקבע לפי ההמלצות וטיבן  
שהמציע יצרף להצעתו. המלצות 

בתחום המוניציפלי יקבלו את 
 הניקוד הגבוה. 

 נק'  15

 חינוכית  העשרה  תוכנית הצגת תוכנית פדגוגית חינוכית 
 ב "תשפ לשנת

 נק'  10
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מטעם    / בעל תפקיד בכיר  לנכ" מ+    רכזועדת המשנה המקצועית תזמן לראיון   שלישי שלב 

.  החברה העירוניתשיקבע ע"י  במועד  יערך בפני ועדת המשנה  י איון  יר ה  .המפעיל
אשר יעמדו    מטעם המפעיל  / בעל תפקיד בכיר  לכ"מנ  +רכז    השתתפות בראיון של

   הינה חובה. -לרשות העירייה מטעם המציע 
 

 .נקודות  30עד  – ריאיון המשקל התרשמות ועדת המשנה מן המציע במסגרת   
 

 איון והמחיר הנקוב בהצעה, כדלקמן:  ירהשקלול רכיב האיכות,   רביעי שלב 
  40% -רכיב איכות 

 30% -ראיון 
 30%  -מחיר 

 

  אין ועדת המכרזים של החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת האחוזים הגבוהים  .9.2
 אחרת.  ביותר ו/או כל הצעה

  הועדה תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכללי המכרז והוראותיו כמפורט  .9.3
 לעיל ולהלן. 

להפעלת   הועדה .9.4 יותר  או  אחד  זכיין  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  לבחור  רשאית              תהיה 
צהרונים נשוא מכרז זה, או לחלק את הפעלת הצהרונים האמורים בין מספר זוכים שונים,  ה

 על פי שיקול דעתה הבלעדי. הכל 

     ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים, ככל  .9.5
שיוכח לכאורה קשר כאמור, או אם מצאה כי התקיים קשר מוקדם בין מציעים כגון קשרי  

ש כי  , קשרים בין חברות אחיות, חברות בנות וכיו״ב או מקום בו קיים חשמציעיםבעלות בין  
לא יוכל לעמוד    המציעההצעה תכסיסנית או בלתי סבירה או במקרה בו ההצעה מעלה חשש כי  

 בכל ההתחייבויות נשוא המכרז במחירי הצעתו.

 החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבחור בהצעה הנראית לה הכדאית ביותר, גם אם  .9.6
 היא אינה ההצעה הגבוהה ביותר.

לע .9.7 שומרת  העירונית  לדחותו החברה  או  חלקו,  או  כולו  המכרז,  את  לבטל  הזכות  את      צמה 
 מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

    ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה  .9.8
לעומת מהות המכרז ותנאיו, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל היעדר התייחסות  

 מספיקה לפרט מפרטי המכרז, אשר מונע מועדת המכרזים להעריך את ההצעה כדבעי.

תשקול   .9.9 במכרז,  הזוכה  בחירת  את  לשם  היתר,  בין  העירונית,  החברה  של  המכרזים  ועדת 
 השיקולים הבאים:

אחרות  כושרו המקצועי והמעשי שצבר ברשויות מקומיות    -ובכלל זה    המציעניסיונו של   .1

 המכרז.  דרישותציבוריים/ממשלתיים ויכולתו לבצע את  בגופים או/ו

 . המציעוותק   .2

 . בעבר על ידי המציערמת השירות שניתנה  .3

שלחוסנו   .4 בהתחייבויות  הכספית  ויכולתו  המציע  הכלכלי  הכרוכות  לעמוד    ובהוצאות 

 פי ההסכם. בביצוע העבודות על 

נתון אחר העשוי להשפיע על ביצוע העבודות נשוא מכרז זה וזאת על פי כל      כל פרט ו/או .5

 מידע שיובא לידיעת החברה העירונית בהליכי בחירת הזוכה.

 התרשמות הוועדה.  .6

העירונית שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול או לדחות את   החברה  

הצעתו של מציע, לגביו היה לחברה העירונית ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות,  

ו/או   ע״י המציע  ו/או הפרת הסכם  רצון משמעותית מעבודתו  אי שביעות  לרבות במקרה של 

 נית וכיו״ב. חובות כספיים לחברה העירו 

                            



 

11 
 

 1מסמך א'

 צהרוניםהממלכתיים דתיים בהם יופעלו  רשימת בתי ספר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' 
 כתובת  שם המוסד  סידורי 

 רח' שי עגנון  מעלות משולם  1
 10רח' מילר  תחכמוני  2
 9רח' דוד כוכבי   סיני  3
 1רח' חיים קאופמן   נועם בנים  4
 2הקיבוצים שד'  נועם בנות  5
 8רח' מרגולין  בראשית  6

 תלמידים  300 -סה"כ כ
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 ב' מסמך

 טופס הצעת המציע

 לכבוד
 )חל"צ( ״מ החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש בע

 

בבתי ספר ממלכתיים דתיים   וצהרוני קיץ , קייטנות צהרונים להפעלת 2021/1 במכרז  הצעת המציע
 ברחובות

  מצהירים ומתחייבים ,  שבנדון אנו הח״מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז
 כדלקמן: 

 
אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו   .1

  ו/או   מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג תביעות את דרישות המבוססות על אי ידיעה
 אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

במכרז, כי הצעתנו זו עונה על    המציעיםם בכל התנאים הנדרשים מן  אנו מצהירים כי אנו עומדי  .2
בהתאם לתנאים    כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות,

 המפורטים במכרז ובהסכם ההתקשרות ונספחיו. 

 אחרים במכרז. מציעיםאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם  .3

יום ממועד    120למשך  הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה   .4
 החברה העירונית כאמור במסמכי המכרז.   או לתקופה נוספת על פי דרישת הגשתה

 בתוקף ובסכום הנקובים במסמכי המכרז. בנקאית ים ערבות להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסר .5

)שבעה( ימי עסקים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי    7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך   .6
 . ונצרף את כל המסמכים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז הסכם ההתקשרות

שצירפנו למכרז, כולה   אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות .7
 או מקצתה, תחלטו כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. 

בשמו    מצהיריםאנו   .8 התאגיד  במסמכי  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  הינה  זו  הצעתנו  כי 
מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי  

 על הצעה זו. כל דין או הסכם לחתימתנו  

 להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.  צרפנו .9

 
 ___ __________________ :המציעשם 

 
 ____________________________  )חברה בע"מ / שותפות / אדם פרטי( של המציע  מעמד משפטי 

 
 : __________________________  מספר זיהוי

 
 ______________________________  כתובת:

 
 ______________________________  :ןטלפו 
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 שהוא תאגיד(:  לגבי מציעפרטי מורשי חתימה ) 
 

 _____________________ _______ כתובת: ________ .ז._________________ תשם: 
 
 _____________________ __________ כתובת: _____ .ז._________________ תם: ש
 

  
 

 ______________ ___________ שם איש קשר ומס׳ טלפון:
 
 
 
 

 __________________    ___________________  ____________________ 
 

  חותמת     חתימת המציע     תאריך 
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 לכבוד
 )חל"צ( ספורט ונופש בע״מ  לתרבות רחובותהחברה העירונית 

 
בבתי ספר  וצהרוני קיץ , קייטנותלהפעלת צהרונים 2021/1מכרז ב המציעטופס הצעת הנדון: 

 ממלכתיים דתיים ברחובות 

,  ___________מס׳  .ז.נושא ת _________________________________________ אני הח״מ 

)להלן:  ___________________    מס׳ זיהוי   /   .פ.ח________  ___________  מורשה חתימה מטעם 

 בזאת כדלקמן:   ומצהיר מתחייב  ״(,המציע״

 
קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לרבות המודעה לעיתונות, הוראות למשתתפים, נוסח החוזה   .1

ויתר מסמכי המכרז, והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים    יםשייחתם עם הזוכה, המפרט
 מהמשתתפים במכרז.

לאחר שבדקתי ושקלתי כל תנאי ונתון העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי, הנני מגיש בזאת   .2
העיר    םבתחו  בבתי ספר ממלכתיים דתייםוצהרוני קיץ    , קייטנותהצעתי מכרז לניהול צהרונים

 י המכרז.כמפורט במסמכ רחובות

השירותים ותנאיהם, וכל הגורמים    מקום מתןהנני מצהיר כי כל תנאי המכרז, חוזה ההתקשרות,   .3
האחרים המשפיעים על מתן השירותים, ידועים ומובנים לי ממסמכי המכרז, אני מסכים להם  

 ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

רשויות בשנת הלימודים    הנני מצהיר ומאשר כי קראתי בעיון את מסמך "קריטריונים לתקצוב .4
)להלן:    בכל הארץ"  כיתה ב'(  –  )גן  3-8תשפ"א עבור תכנית ניצנים בתום יום הלימודים לגילאי  

, בנוסח המצורף למסמכי המכרז שהינו הנוסח האחרון אשר פורסם  "( "אתשפ  ניצנים  קורא  קול"
 ידי משרד החינוך טרם לפרסום מכרז זה. -על

תשפ"א  הקורא  קול   להוראות  בהתאם  אפעל  כי  ומתחייב  מצהיר  הריני .5 וככל    ניצנים  המצורף 
למול   ההתקשרות  תקופת  במהלך  לימודים  שנת  כל  תחילת  טרם  עדכני  קורא  קול  שיפורסם 

אזי     כל  אחר  ולמלא  שיפורסם  כפי  העדכני  קורא  לקול  בהתאם  לפעול  מתחייב  הריניהחברה, 
 .  הוראותיו

תביעות את   המציע לא יציגלא מתחייב כי  ו ניצנים תשפ"א לכל האמור בקול הקורא אני מסכים .6
 .מראש על טענות כאמור וכי המציע מוותרדרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה  

 הנני מתחייב בזאת כי ככל שאזכה במכרז אמלא אחר כל הוראות המכרז.  .7

הדרי .8 כל  את  לבצע  שהיא,  בחינה  מכל  מסוגל,  המכרז הנני  הוראות  פי  על  וההתחייבויות  שות 

 ומסמכיו, לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצוע השירות. 

וידוע לי כי ככל שיתברר בכל שלב   .9 הנני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי הסף הנקובים במכרז, 
קשרות  תהיה החברה רשאית לבטל את ההת -שלאחר הגשת הצעתי כי אינני עומד בכל התנאים 

נני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה, תביעה או זכות לפיצוי עקב ביטול ההתקשרות במקרה  מי. ה ע
 זה.

צהרוני   .10 עבור  השתתפות  דמי  לשלם  מתחייב  א'  הנני  קייטנותג'  –כיתות  גן,  צעירה,  חטיבה   ,,  
 כדלקמן:  צהרוני קיץו

התלמידים הינם בהתאם למס׳ רונית דמי ההשתתפות אשר על המפעיל לשלם לחברה העי .10.1
 .גם תלמידים הרשומים באופן חלקי כולל
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ידוע לי כי התחרות במכרז זה הינה לגבי תשלום דמי השתתפות לחברה העירונית בגין כל   .10.2

 "דמי השתתפות"(.  – וצהרוני קיץ )להלן   נים, קייטנותילד המשתתף בצהרו 
כי החברה העירונית קבעה סכום   לי    5%  בשיעור של  מינימאלייםדמי השתתפות  ידוע 

 .לילד לחודש

 

ונופש   .10.3 בע"מ )חל"צ(  הנני מציע בזאת לשלם לחברה העירונית רחובות לתרבות ספורט 

לכל      ___________% )במילים: _____________ אחוזים(   שיעור שלבדמי השתתפות  

   .5%-ולא פחות מ שאפעיל ו/או קייטנה ילד שישתתף בצהרון 
 

ידוע לי כי החברה העירונית רשאית, מעת לעת, במהלך תקופת ההתקשרות לרבות תקופות   .10.4

בצהרון   השוהה  הילדים  כמות  לבדיקת  בצהרונים  פתע  ביקורות  לערוך   ו/אוההארכה, 

  בקייטנה . ככל שבמועד הביקורת יתגלה כי כמות הילדים הנוכחת בצהרון ו/או  בקייטנה

ית על ידי, תהא החברה העירונית זכאית לקזז מכל  מכמות הילדים שדווחה לחברה העירונ

תפות עבור כמות  תדרש למתן הודעה מוקדמת, את דמי ההשי סכום המגיע לי, ומבלי שת
שהינה בחריגה מכמות הילדים עליה דווח לחברה העירונית    בקייטנה  ו/או הילדים בצהרון  

וזאת רטרואקטיבית ממועד תחילת שנת הלימודים. מבלי לגרוע ובנוסף לאמור לעיל, ידוע  

של   בסך  בקנס  כי אחויב  העירונית    900לי  לחברה  לגביו  דווח  לא  אשר  ילד  כל  עבור   ₪

 . בקייטנהוהמשתתף בצהרון  ו/או 
 

אותה  התמור  את  מהווה  יהצעת .11 החודשית  בגין  אה  העירונית  לחברה  / שלם  השתתפות  דמי 
)כולל מע״מ(    וצהרוני קיץ , חטיבה צעירה, גן, קייטנותג'-'לילדי כיתות א זיכיון הפעלת צהרון

*** החברה העירונית הינה מלכ״ר, ואינה גובה מע״מ, ואינה מנפיקה חשבונית מס  עבור כל ילד.
 בגין התקבול. 

 
 __________________    ___________________  ____________________ 

 חותמת     חתימת המציע     תאריך 

 
 הגשת הצעה ע"י תאגיד ב –אישור עו"ד 

 
______________________________________  "ד של  ה עו__________________    אני הח"מ

המציע הינו תאגיד פעיל וקיים, כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות  "( מאשר בזה כי  המציע)להלן: "
וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי  
המכרז ולהגשת הצעתו למכרז; כי ביום ___________ חתמו בפני על טופס הצעה זה ועל כל יתר מסמכי  

 ___ ה"ה  וההצעה  והמכרז  המציע    -___________  של  חתימה  מורשי  שהינם   ,_____________
שידרש לצורכי  נוסף או אחר  על כל מסמך  והוסמכו כדין לחתום בשם המציע על כל המסמכים כאמור וכן  

 .זה והוצאתו אל הפועל  מכרז
 
 

 חתימה וחותמת: ___________________    תאריך: _________________ 
 
 

 הצעה ע"י יחיד / שאינו תאגיד  הגשת ב –אישור עו"ד 
 

"(  המציע)להלן: "  ________________________ עו"ד של  _____________________    אני הח"מ
טופס הצעת המציע ועל כל יתר מסמכי המכרז  על המציע  בפנים חת___________  יוםבמאשר בזה כי 

 .וההצעה
 
 

 _______ חתימה וחותמת: ___________    תאריך: ______________ 
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 ( 1מסמך ב)
 

 
 לכבוד החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש בע"מ )חל"צ( 

 

 תצהיר המציע לעניין עובדים זרים ותשלום שכר מינימום 
 
 

אני הח"מ _________________, בעל ת.ז. _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת וכי 

 
ח.פ.   .1  __________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך  הנני   / המציע  הנני 

צהרונים, קייטנות וצהרוני   להפעלת  1/2021פומבי מס' ___________ שהינו המציע * במכרז 
 "(. המציע)להלן: " קיץ בבתי ספר ממלכתיים דתיים ברחובות

 )*מחק את המיותר(. 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. .2
 
3. " המונחים  של  משמעותם  זה,  זיקהבתצהירי  ובעל  בסעיף  עבירה"   -"  כהגדרתם  לחוק  2"  ב 

יהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת  עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת נ
תנאי    –  קיום דיני העבודה"(, תחת הכותרת " החוק"  :)להלן  1976–עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 לעסקה עם גוף ציבורי".  
 

 אני מאשר כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין אותם. 
 
כי עד מועד   .4 לא הורשעו  2כהגדרתו בסעיף    הגשת ההצעות למכרזהנני מצהיר בזאת  לחוק  ב 

המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  
 . לפחות ממועד ההרשעה האחרונה חלפה שנה אחתכי במועד ההתקשרות  –

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

           ____________ 
 חתימת המצהיר           

 

 

 אישור
 

שברחוב   במשרדי   ,_______________ עו"ד  בפני,  הופיע   _________ ביום  כי  בזה  מאשר  הנני 
שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  זיהה/תה   ,______________ מר/גב'   ,______________

ולאחר   צפוי/ה  ____________  יהיה/תהיה  כן  עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא  כי  שהזהרתיו/ה 
 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. 

 
           _________________ 
 ,עו"ד             
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 ( 2מסמך ב) 

 לכבוד 

 ונופש בע"מ )חל"צ(   החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט 

 ניסיון קודם  תצהיר 

הח״מ  ת.ז._____  _______________אני  מטעם ,  ____________________נושא  חתימה    מורשה 

  במכרז  ״(המציע״  )להלן:   ____________________  ___________________________ מס' זיהוי

מצהיר בזאת    ,צהרונים, קייטנות וצהרוני קיץ בבתי ספר ממלכתיים דתיים ברחובות  להפעלת  1/2021

 בכתב כדלקמן: 

 -  2020עד  2017 המפורטים להלן בשנים  את הצהרונים המציע הפעיל

 - תקופת הפעלה כמות ילדים  כתובת שם הצהרון   
 יש לפרט )

עד   שנה/מחודש
 ה( שנ/חודש

 - פרטי איש קשר 
יש לפרט שם  

 טלפון ומס' 
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 - תקופת הפעלה כמות ילדים  כתובת שם הצהרון   
 יש לפרט )

עד   שנה/מחודש
 ה( שנ/חודש

 - פרטי איש קשר 
יש לפרט שם  

 טלפון ומס' 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 _____________   ___________________   _________________ 
 חתימה     שם מלא    תאריך 

 

 ישורא

  גב'____________/, מר______________ הופיע בפני עו״ד  ________ הנני מאשר בזאת כי ביום 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה  ,  ________________________ נושא ת.ז.

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.  צפוי לעונשים הקבועים

 

 

 _____________   ___________________   _________________ 
 חתימה וחותמת     שם מלא    תאריך 

 



 

   

 ( 3מסמך ב)
 לכבוד

   ל"צ(מ )חלתרבות ספורט ונופש בע״ רחובותהחברה העירונית 

 

 של עברייני מין  העסקה התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת  הנדון: 

ת _____________ אני הח״מ  מטעם ____________________  מס׳  .ז.נושא  חתימה  מורשה   ,  

״ __________________ מס׳ זיהוי /.פ.ח____________________  לאחר המציע)להלן:  ״(, 

י לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  על  שהוזהרתי כי 

 ומתחייב בזאת כדלקמן: 

העסקה .1 למניעת  החוק  כי  לי  ידוע  כי  בזאת  מצהיר  מסוימים,    הנני  במוסדות  מין  עברייני  של 

״  2001-התשס״א מכרזהחוק)להלן:  במסגרת  השירותים  כנותן  עלי  חל  לפיו,  והתקנות  מס'   ״(, 

של החברה    להפעלת צהרונים, קייטנות וצהרוני קיץ בבתי ספר ממלכתיים דתיים ברחובות   1/2021

 . )חל"צ( לתרבות ספורט ונופש בע״מ רחובותהעירונית 

  מראשהנני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת אישור   .2

המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה    ,של משטרת ישראל

כוח מטעם הבגיר וצילום של    פויי ילעבודה או על ידי המעביד בצירוף  הן על ידי הבגיר המועמד  

 תעודת הזהות של הבגיר המועמד לעבודה, והכל בהתאם לחוק. 

הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם   .3

עת   בכל  העירונית  לחברה  ולהציגם  האישורים  את  לשמור  החוק,  מהוראות  כמתחייב  גוף,  או 

 דרש.ישא

 מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני  .4

 

 
 _______________         _____________            _____________                _____________ 

 חתימה  תאריך  שם משפחה  שם פרטי 

 

 

 אישור עו"ד

 במשרדי  הופיע בפני _____________ מאשר בזאת כי ביום  ________________ ״ד אני הח״מ, עו

ת_____________________  ה״ה נושא  אישית,    /_________________    מס׳  .ז.,  לי  המוכר 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה    ולאחר

מוסמך  הנ"ל  כן, חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין  

 .המציעלחייב בחתימתו את 

 

_____ _______  ___________________    _________________   
 חתימה וחותמת     שם מלא    תאריך 

 



 

   

 ( 4מסמך ב)

 לכבוד

   )חל"צ( לתרבות ספורט ונופש בע״מ רחובותהחברה העירונית 

 

 כתבי אישום וחקירות פליליות של המציע ובעל זיקה למציע הרשעות  העדר תצהיר בדבר

מס׳ ת.ז.  נושא/ת  הח״מ,  לומר_________________  אני  עלי  כי  כחוק,  שהוזהרתי  לאחר  את    , 

בדבר    ת הצהרתי זאתהאמת, וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/

כתבהע שלדר  פליליות  וחקירות  אישום    תאגיד:  מס׳_____________________    י 

 ״( ובעל זיקה למציע )כהגדרת מונח זה להלן(. המציע )להלן: ״__________________________ 

 :ני מצהיר/ה בזאת כדלקמןנה

 במציע. _____________________  ני מכהן בתפקידנה

 מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהירי זה, בשמו ומטעמו של המציע. הנני 

העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, מסמכים בהם עיינתי ומחקירה  

 ודרישה שביצעתי. 

 

זה להלן( למציע ו/או מנהליו של המציע ו/או    1המציע ו/או בעל זיקה )כהגדרת מונח זה בסעיף   .1

)שבע( השנים האחרונות, לא עמדו כנגדם כתבי    7-עובדי המציע, לא הורשעו בפסק דין חלוט ב 

)שבע( השנים האחרונות ולא תלויים ועומדים כנגדם כתבי אישום, וכן לא נחקרו על    7-אישום ב

כל זה באחת או    -( השנים האחרונות )שבע  7- ידי המשטרה או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה ב

 יותר מהעברות שלהלן:

 ו/או רת אלימות יעב (א)

 (; ו/או ")להלן: ״חוק העונשין 1977 - עבירה לפי סימן י׳ בפרק ח׳ לחוק העונשין, תשל״ז  (ב)

 ו׳ בפרק י׳ לחוק העונשין; ו/או -עבירה לפי סימנים ה׳ ו (ג)

 ג׳ לחוק העונשין; ו/או 368-ב׳ ו 368עבירה לפי סעיפים  (ד)

 לקטין. עבירה אחרת שנעברה כנגד קטין או בקשרכל  

     

 : משמעו כל אחד מאלה ״בעל זיקה״זה, המונח   1 בסעיף

 ( תאגיד שנשלט על ידי המציע;1)

 אחד מאלה:  (2)

 בעל השליטה במציע;  .א

של  .ב העניין, דומה במהותו להרכב כאמור  לפי  מניותיו או שותפיו,  תאגיד שהרכב בעלי 

 פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; המציע, ותחומי 

 מי שאחראי מטעם המציע על קבלת עובדים ו/או תשלום שכר העבודה/  .ג

   תאגיד אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי  - אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה מהותית   (3)

 מי ששולט במציע; 

 הורה וכן צאצא של בן זוג של כל אחדבן זוג, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח,   -בן משפחה (4)
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מאלה, אם הוא שוהה או עשוי לשהות באופן תדיר בזמן שעות פעילות הצהרון או חלק מהן  

 בתחומי הצהרון או באופן נגיש לו. 

 

שליטה״ ״ המונחים   והחזקה״  ,אמצעי  הבנקאות  שליטה״ -״  בחוק  כמשמעותם  משמעם:  ״ 

 ; 1981 -)רישוי( תשמ״א

)שבעים וחמישה אחוזים( או יותר בסוג    75%״ משמעו: החזקה של  שליטה מהותית״ נח  והמ

 מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד. 

 

זה להלן( למציע ו/או מנהליו של המציע ואו עובדי    2המציע ו/או בעל זיקה )כהגדרת המונח בסעיף   .2

לא   בהמציע,  אישום  כתבי  כנגדם  עמדו  ולא  לפי    3-הורשעו  בעבירות  האחרונות  שנים  )שלוש( 

לחוק העונשין, וכן לא נחקרו על ידי משטרה או רשות    446עד    414-ו  393עד    383,  290-297סעיפים  

)שלוש( השנים האחרונות, ולמיטב ידיעתם לא מתנהלים נגדם    3-חוקרת אחרת תחת אזהרה ב

 יצוע עבירות כאמור נכון למועד זה.לב בחשד  הליכים פליליים

 

 לעיל.  1סעיף ( להגדרת המונח ב3( עד )1משמעו: כל אחד מס״ק ) בעל זיקהזה המונח  2בסעיף 

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .ד

 

 

_____________                  _____________         ______________            ______________ 

 חתימה  תאריך  שם משפחה  שם פרטי 

 

 

 

 אישור עו"ד

ביום  אני הח״מ, עו״ד  כי  בזאת  במשרדי_____________    מאשר  בפניי    ה״ה   הופיע 

שהזהרתיו כי    המוכר לי אישית, ולאחר  /______________    מס׳  .ז., נושא ת________________

על   בפני  כן, חתם  יעשה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא  יהיה  וכי  להצהיר את האמת,  עליו 

__________________  תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה״ה  

 . המציעמוסמך לחייב בחתימתו את  

 

 _________________ 
 וחותמת   חתימה תאריך 

 
 



 

   

 ( 5מסמך ב)
 

 לכבוד
 החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש בע"מ )חל"צ( 

 
 מחזור כספי בדבר אישור רו"ח הנדון:

 
 

המציע   לגבי  הבאים  הנתונים  את  בזאת  מאשר  )רו"ח(   _______________ הח"מ  אני 

___________________________ ח.פ. / ת.ז. _______________, שהינו המציע במכרז פומבי  

ברחובות    1/2021 דתיים  ממלכתיים  ספר  בבתי  קיץ  וצהרוני  קייטנות  צהרונים,  )להלן:  להפעלת 

 "(: המציע"

 
  

להצה הנובע  בהתאם  כספי  מחזור  בעל  הינו  המציע  המציע,  בפנינו  שהציג  ,  צהרונים  מהפעלת רה 
 כדלקמן: 

 
 ______________ ₪.  :2017סה"כ מחזור כספי לשנת 

 
 : ______________ ₪. 2018סה"כ מחזור כספי לשנת 

 
 ______________ ₪.  :2019סה"כ מחזור כספי לשנת 

 
 ___ ₪. ___________ :2020סה"כ מחזור כספי לשנת 

 
 

בדבר   המציע  הצהרת  את  ביקרנו  שלו  החשבון  בשנים    ___________________כרואי 
ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע.    .כמדווח לעיל  ________________________________

 אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות  
שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה   עבסכומים ובמיד 

 . טעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנומ
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את היקף  
 ____________. _______________________המציע והמחזור הכספי בשנים  שסיפק  השירותים

 
 
 

       תאריך : _________ 
 
 
 

__ ______________  ________________   ___________________ 
   חותמת    חתימת רואה החשבון  שם רואה החשבון  
                     

 



 

   

 מסמך ג' 
 נוסח חוזה 

 חוזה התקשרות 
 

 2021בשנת  __________ בחודש  ________ ביום  ברחובות שנערך ונחתם 

 
   )חל"צ(לתרבות ספורט ונופש בע״מ  רחובותהחברה העירונית  :בין

 51-464612-4ח.פ. 
 רחובות       8הנביאים  מרח' 

 ;מצד אחד    "(החברה העירונית״)להלן: 
 

 _________________________  :לבין
  

 ח.פ. ______________________ 
 

 ___ __________________ מרח׳
 

   ________________  פקס:;   __________ טלפון:
 

 ; מצד שני     ״( הזכיין״ )להלן:
 

צהרונים :הואיל להפעלת  זכיין  עם  להתקשר  מעוניינת  העירונית  קייטנותוהחברה  קיץ  ,    וצהרוני 
ולשם כך פרסמה מכרז    בתחום שיפוטה ממלכתיים דתיים  המיועדים לילדי בתי ספר יסודיים  

 ״(;המכרז: ״ )להלן 1/2021פומבי מס׳ 
 

 והזכיין הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז; :והואיל
 

בבתי הספר היסודיים    וצהרוני קיץוהחברה העירונית החליטה למסור לזכיין הפעלת צהרונים   :והואיל
להסכם זה על סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים במכרז ובהסכם    4נספח  ב  המפורטים

 ״(;השירותים״ או ״ השירותזה )להלן: ״
 

הסכם   והזכיין מצהיר ומאשר כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה חוקית ו/או אחרת לביצוע  :והואיל
 זה;

 
ינה בינו ו/או למי מטעמו  י ולא תהנו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין ואין  יוהזכיין מצהיר, כי ה :והואיל

 לבין החברה העירונית כל יחסי עובד מעביד; 
 

 והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות.  :והואיל
 

 : ןהצדדים כדלקמ ןפיכך, הוסכם הוצהר והותנה ביל

 

 מבוא וכותרות .1
 
הימנו. כותרות הסעיפים מהוות מראי  המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד   1.1

 מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה.
 

למתן    בנוגעהזכיין מצהיר, כי תנאי ההסכם נהירים לו וכי הוא מכיר את כל הנתונים והדרישות   1.2
  יםוהנסיבות הקשורים בביצוע השירות  ובחן את כל התנאים, הנתונים  ים נשוא ההסכםהשירות 

 כפי שנמסרו לו על ידי החברה עירונית.
 

במקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה מהוראות הסכם זה לבין האמור   1.3
יגברו הוראות הסכם זה. בכל מקרה בו קיימות הגדרות שונות בנספחים להסכם   בנספחים, 
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וברות ההגדרות המופיעות בהסכם אלא אם כן הוסכם  לעומת ההגדרות המופיעות בהסכם, ג
 . ידי הצדדים אחרת  במפורש ובכתב על

 
במקרה 1.4 מקצועיים,  לנושאים  הקשור  בכל  כי  בזאת  מובהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  של    מבלי 

סתירה בין הוראות המכרז או הצעת הזכיין ו/או הסכם זה לבין הוראות קול קורא ניצנים,  
הוראות ודרישות קול קורא ניצנים יגברו. היכן שתהא מחלוקת וצורך להכריע האם הוראה של  

, נציג מטעם  הסכם זהקול קורא ניצנים הינה מקצועית וגוברת על הוראות מסמכי המכרז ו/או  
 .הזכייןונית הוא שיכריע והחלטתו תחייב את  החברה העיר 

 
 

 להסכם נספחים  .2
 

 נוסח כתב ערבות בנקאית להבטחת קיום הוראות ההסכם.   - 1נספח 
 

 אישור קיום ביטוחים. - 2נספח 
 

 הצעת הזכיין.  - 3נספח 
 

 הזכיין את השירות.  יספק בהםרשימת בתי הספר   - 4נספח 
 

רשויות מקומיות עבור הפעלה במסגרת תכנית ״ניצנים״ בתום יום  קול קורא לתקצוב  - 5נספח 
 . תשפ"אבכל הארץ לשנה״ל  6-8הלימודים לגילאי 

 
 הצהרות והתחייבויות הזכיין .3

 
יספק 3.1 כי  מתחייב  במענה    הזכיין  שהגיש  ההצעה  פי  על  להתחייבויותיו  בהתאם  השירות  את 

יתר   כל  את  ויקיים  כאמור,  בהצעתו  התחייב  שאליה  מזו  תפחת  שלא  וברמה  למכרז 
והכל   ובמועדן,  במלואן  ונספחיו,  מסמכי המכרז  פי  על  טבי  י ומ  מקצועי  באופןהתחייבויותיו 

 הנאמנות. ו  המסירות  אמצים,ברמה מעולה, לפי מיטב כללי המקצוע, ובמירב השקידה המו
 

צהרונים   3.2 לשם הפעלת  ומיומנות הדרושים  מומחיות  ניסיון,  ידע,  בעל  הוא  כי  הזכיין מצהיר 
, בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה ובנספחיו, לרבות,  וצהרוני קיץ

היכן שידרש על פי קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות עבור הפעלה במסגרת תכנית ״ניצנים״  
או    ״קול קורא ניצנים״:  לשנה״ל תשע״ח )להלן  -בכל הארץ    6-8בתום יום הלימודים לגילאי  

ל דין ו/או נוהל של החברה העירונית ו/או משרד החינוך ו/או משרד  ( ועל פי כ "תכנית ניצנים"
 התמ״ת ו/או של כל גוף אחר וכי אין לו כל מניעה חוקית או אחרת בביצוע ההסכם. 

 
ו/או   3.3 העירונית  החברה  דרישות  את  למד  הנחוצות,  הבדיקות  כל  את  ביצע  כי  מצהיר  הזכיין 

לרבות משרד  ו דרישות משרדים ממשלתיים,הוראות קול קורא ניצנים ו/או את הדין החל ו/א
ע״פ הסכם זה לצורך הגשת הצעתו, לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו    החינוך והתמ״ת

על פי הסכם זה ונספחיו, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל סוג שהוא  
 כלפי החברה העירונית בקשר עם כך.

 
שים לשם הכשרה, רמה אישית ובכמות הדרועל ח אדם בוהזכיין מצהיר ומתחייב כי ברשותו כ 3.4

צהרונים   קיץהפעלת  זה    וצהרוני  בהסכם  הקבועים  ובאופן  בתנאים  בשיטה,  ברמה,  בהיקף, 
אמינים, בעלי ידע    ובנספחיו וכי יבצע את השירותים באמצעות עובדים מיומנים, מקצועיים, 

 ויכולת בתנאים ולתקופות כמפורט בהסכם זה ובנספחיו. 
 

י חוזה זה אך ורק עובדים שניתן לגביהם אישור  עבודות לפהיעסיק בביצוע  מתחייב כי  הזכיין   3.5
ביצוע    ,משטרה על העדר הרשעה בעבירות מין עובדים שאין מניעה להעסיקם לצורך  דהיינו 

וכי ימציא את האישורים לגבי    העבודות בהתאם להוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין 
 . הסכם זה להלןל 8סעיף כמפורט ב כלל העובדים

 
כי   3.6 ומתחייב  מצהיר  מיומנות    יספק הזכיין  ברמת  במקצועיות,  בנאמנות,  השירותים  את 

ותוך   ובזהירות המתחייבת מאופי השירותים, תוך הקפדה על הבטיחות בהפעלת הצהרונים 
מנע מכל מעשה או מחדל העלולים  ינקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למתן השירות, וכן לה

בכלל זה להנחות את כל חברי צוות העובדים המועסקים על ידי  להוות סכנה לגוף או לרכוש ו
הזכיין, בדבר מתן השירותים תוך שמירה על כללי הבטיחות. מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה,  
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לחברה העירונית הזכות להביא לידי סיום הסכם זה, בכל עת, במקרה ורמת השירותים אינה  
 מספקת. 

 
בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו  הזכיין מצהיר, כי לא הורשע   3.7

 כתב אישום, בגין עבירה מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון. 
 

הזכיין מצהיר, כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו   3.8
ו/או   עובד מעובדיו  נגד  או בעקיפין,ו/או  במישרין  כל מי שיפעל מטעמו,  בביצוע הפעלת    נגד 

ו/או בעבירות המנויות    צהרונים, כתב אישום, בגין ביצוע עבירת ויגיש  במין  מסמכי המכרז, 
 לחברה העירונית כל אישור כנדרש על פי קול קורא ניצנים ו/או על פי דרישת החברה העירונית.

 
ברשותו במהלך כל תקופת ההתקשרות, כל האישורים,  ו  ויהי הזכיין מצהיר ומתחייב, כי יש   3.9

המכרז ו/או עפ״י הסכם זה ו/או עפ״י קול קורא    תנאיהרישיונות וההיתרים הנדרשים עפ״י  
ניצנים עפ״י כל דין לשם הפעלת צהרונים  וכי הוא יציגם בפני החברה העירונית בכל עת עפ״י  

 דרישתה. 
 

הזכיין מצהיר ומתחייב, כי הוא מקיים, יקיים ויהא אחראי הבלעדי לפעול בהתאם להוראות   3.10
 יו על פי הסכם זה.כל דין לקיום עסקו ולמילוי כל התחייבויות 

 
א׳ לחוק עבודת  33  -ו  33הזכיין מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים   3.11

 , תהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952-נוער, התשי״ג 
 

הצהרונים   3.12 יופעלו  בהם  המבנים  את  הצעתו  הגשת  לפני  בדק  כי  ומתחייב,  מצהיר  הזכיין 
ודרכי הגישה אליהם, כי בדק את כל הגורמים  וסביבותיהם, את כמותם, מידות וטיבם  יהם 

 אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה. 
 

הזכיין מצהיר ומתחייב כי הוא ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות ו/או הוראות החברה העירונית   3.13
ריותו על פי הסכם זה ו/או על  ו/או המפקח ו/או מי מטעמם וזאת מבלי שיהיה בכך לגרוע מאח

 פי דין. 
 

הזכיין מתחייב, כי המחירים הנקובים בהצעתו למכרז נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את   3.14
כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב הפעלת הצהרונים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו,  

ת תוכניות פעילות, תשלום  ציוד, הובלה, עלו  לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת מזון,
שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לזכיין משנה, עלויות ניקיון המבנה, עלויות ביטוח  
וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה העירונית  

 הסכם זה. ב  כאמורלהפחתת התשלום 
 

תקשרות החברה העירונית עם הזכיין בהסכם זה נעשית  מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי ה 3.15
אך ורק על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו של הזכיין כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים  
או   במפורש  להסתייג  ו/או  בו  לחזור  הזכיין  מטעם  ניסיון  כל  זה.  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק 

בעטיה תהיה לחברה העירונית,  במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה ש
הסכם  מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי כל דין, הזכות לבטל הסכם ולפעול בהתאם להוראות  

לאלתר והזכיין לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  זה  
 ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה. 

 
 

 מסירת ההפעלה  .4
 

ו 4.1 בזה, להפעיל צהרונים  והזכיין מתחייב  לזכיין,    צהרוני קיץהחברה העירונית מוסרת בזאת 
ספר   בבתי  וזאת  נספחיו,  על  זה  הסכם  להוראות  ובהתאם  העירונית  החברה  רצון  לשביעות 

 . 4המפורטים בנספח 
 

העירונית,   4.2 החברה  הנחיות  פי  על  ו/או  להוראות המכרז  בהתאם  הזכיין,  יידרש  שבו  במקרה 
אזי    4אשר לא מופיעים בנספח    רחובותפק את השירות בהתייחס לצהרונים נוספים בעיר  לס

בשינויים   המכרז,  מסמכי  ויתר  זה  הסכם  הוראות  אלה  הצהרונים  הפעלת  על  תחולנה 
להסכם זה יעודכן מבלי שיהיה צורך בתיקון בכתב,    4המחויבים, והצדדים מסכימים כי נספח 

ים בהתאם להנחיות החברה העירונית ואז יפעלו הצדדים  אלא אם כן התווספו תנאים נוספ 
 בהתאם להוראות הסכם זה. 



 

26 
 

 
 תקופת ההתקשרות .5

 
של   5.1 הינה לתקופה  שנות  2תקופת ההתקשרות  הלימודים    ,קרי  ,יםלימוד  )שתי(    תשפ"בשנת 

יולי    30.6.2022  ביוםומסתיימת    1.9.2021המתחילה ביום   וכן, שנת    אוגוסט  – וחודשי הקיץ 
  –וחודשי הקיץ יולי    30.6.2023ומסתיימת ביום    1.9.2022הלימודים תשפ"ג המתחילה ביום  

 . אוגוסט
 ובלבד שהזכיין יקיים את כל התחייבויותיו לשביעות רצונה המלא של החברה העירונית.

 
  ים רשאית, אך לא חייבת, להאריך את תוקפו של ההסכם בשנת לימוד  אהחברה העירונית תה 5.2

״  אחת )להלן:  פעם  המוארכתבכל  מהצהרונים  התקופה  לחלק  רק  ו/או  הצהרונים  לכל  ״(, 
לעיל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שמספר ההארכות לא יעלה על    4המצוינים בסעיף  

תקופות הארכה. החברה העירונית תהא רשאית עפ״י שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או    שלוש
לר ההתקשרות,  תנאי  את  בכתב לשנות  כך  על  ותודיע  צהרונים,  של  גריעה  ו/או  הוספה  בות 

יום    60לזכיין, לרבות התנאים שנקבעו על ידה ואשר עליהם כאמור תיתן הודעה בכתב לזכיין  
 מראש.

 
, יחולו כל תנאי הסכם זה על תקופת  5.2מימשה החברה העירונית את האפשרות כאמור בסעיף   5.3

 המחויבים. הארכה הרלוונטית בשינויים ה
 

היה והחברה העירונית האריכה תוקפו של הסכם זה, מתחייב הזכיין להמציא לחברה העירונית   5.4
הסכם ובשינויים  ב יום ממסירת ההודעה על הארכת תוקפו של הסכם זה, ערבות כאמור    30תוך  

ארכה  הדבר הארכת תוקפה של הערבות הבנקאית הקיימת לתקופת הבהמחויבים או אישור  
   .מחויבים וכן אישור ביטוח חתום בנוסח המצ״ב להסכם זהבשינויים ה

 
 וצהרוני קיץ צהרונים הפעלת  .6

 
בנספח   6.1 המפורטת  לרשימה  בהתאם  צהרונים  להפעיל  מתחייב  תקופת    4הזכיין  במהלך 

 ההתקשרות, לילדי בתי הספר היסודיים. 
 

ניצנים בהתאם להוראות  תוכנית  במסגרת    ב'-' הזכיין מתחייב להפעיל צהרונים עבור כיתות א 6.2
 . וכיתות ג'  קול קורא ניצנים

 
בהיקף   6.3 החינוך  במוסדות  צהרונים  יפעיל  הזכיין  ניצנים,  קורא  קול  מהוראות  לגרוע  מבלי 

לצהרונים, יירשמו  אשר  הילדים  כמות  כל  קליטת  לשם  כל    שיידרש  על  שמירה  תוך  וזאת 
 התנאים, בין היתר כמפורט להלן: 

 
 אחת.כל צהרון יפעל בכיתה  .א

 
באישור  .ב אלא  למשנהו,  אחד  ספר  מבית  ו/או  אחת  משכונה  ילדים  לנייד  אסור  לזכיין 

החברה העירונית מראש ובכתב. כל הילדים ישובצו בצהרונים אשר יופעלו באותו בית ספר  
הבוקר.   בשעות  לומדים  הם  ישובצו  בבו  לומדים  הם  בו  הספר  בבית  צהרון  ואין  מידה 

 שיקבע על ידי החברה העירונית. הקרוב כפי  בבית הספרהילדים 
 

דעתה   6.4 לשיקול  בהתאם  החובה,  לא  אך  הזכות,  תעמוד  מטעמה  מי  ו/או  העירונית  לחברה 
יותר   או  מאחד  בחריגה  צהרונים  להפעיל  מיוחדים,  במקרים  בכתב,  לזכיין  להתיר  הבלעדי, 

 נתן מראש ובכתב.ילעיל. אישור כאמור י  6.3מהתנאים המפורטים בסעיף 
 

של   6.5 איחוד  ו/או  סגירה  לכל  ובכתב  מראש  העירונית  החברה  אישור  לקבל  מתחייב  הזכיין 
והזכיין   כי החלטת החברה העירונית הינה סופית  מובהר בזאת,  צהרונים מכל סיבה שהיא. 
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה העירונית בעניין  

סר ספק, כי הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה  זה. מובהר בזאת למען ה
אשר בגינה תהא רשאית החברה העירונית להפסיק את התקשרותה עם הזכיין לאלתר ולהעביר  

והחברה תהא רשאית לעשות שימוש    ,את הפעלת הצהרונים של הזכיין, כולם או חלקם, לאחר
והזכיין יהיה    לצורך הפעלת צהרונים אלו  הזכיין  על ידי  נובכל מסמך ו/או תוכנית אשר הוכ

מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה העירונית בעניין זה.  
מוסכם על הצדדים, כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה העירונית לנקוט בכל סעד 
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אם להוראות הסכם זה שתמצא לראוי ולנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, העומד לרשותה בהת
 ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 
הזכיין מתחייב לרשום ולקבל לצהרונים כל ילד אשר הוריו יהיו מעוניינים בכך. מובהר בזאת,   6.6

בכל    כי לא תהא לזכיין זכות לסרב לרשום ילד לצהרון מפאת מילוי המכסה בצהרון האמור.
: מורה או מדריך/ה מוסמך/ת וסייע/ת.  אנשי צוות  2- תלמידים, ו  34  –  18כיתת צהרון יהיו  

מעל   של  תלמידים  לכיתה    34כמות  צהרון  פתיחת  נוספת.  כיתה  בפתיחת  הזכיין  את  תחייב 
 . תחייב איש צוות אחדתלמידים   15- המונה פחות מ

 
 הזכיין מתחייב להפעיל את הצהרונים בהתאם להוראות כל דין.  6.7

 
בספטמבר    1 -מ  )כולל( במשך כל שנת הלימודים, קריה׳ - 'הזכיין יפעיל את הצהרונים בימים א 6.8

)כולל(    30עד   יולי  ביוני  בחודשים  קיץ  צהרוני  פעילות ״)להלן:  אוגוסט    –וכן  תקופת 
 לא יופעלו בערבי חג. הצהרונים  (. ״הצהרונים

 
 הזכיין מתחייב להפעיל את הצהרונים, בשעות כדלקמן: 6.9

 בבית הספר.  תחילת פעילות הצהרונים תהיה עם סיום הלימודים  .א
 . 17:00שעת סיום הפעלת הצהרונים תהיה השעה   .ב
  "ימים ארוכים" בימים בהם הצהרון מופעל בימי חופשה מהלימודים במסגרת של   .ג

)כמו חול המועד סוכות, חנוכה, חופשת פסח וכד   1' כמוגדר בסעיף  בימי החגים 
בבוקר ותימשך עד   08:00- ( תחל פעילות הצהרון החל מלתנאי המכרז במסמך א'

חלק  16:00 תהא  זאת  הפעלה  כי  בזאת,  מובהר  כלולה  .  ותהא  הרגיל  מהשרות 
   .במחיר החודשי הקבוע של הצהרון

 
הזכיין אחראי בלעדית ועל חשבונו הוא, להעברתם וריכוזם של הילדים מכיתות ביה״ס ולוודא   6.10

 קבלתם בצהרון.
 

מבעוד מועד על מנת לקבל את הילדים.    על הזכיין למנות עובדים מטעמו שיהיו נוכחים במקום 6.11
כל עובד יהיה מחויב להחזיק ברשותו בעת האיסוף רשימת הילדים עליהם הוא אמון, ועליו  

ווצר מצב בו הילדים אבדו  י לוודא על פי רשימה זו את נוכחות הילדים וכל זאת על מנת שלא י
 ו/או נשכחו. 

 
ול 6.12 לבדוק  עובדי הצהרונים  לחייב את  התחלת הפעלת  הזכיין מתחייב  עם  מיד  יום,  בכל  ברר 

 הצהרונים, את סיבת היעדרותם של ילדים, לפי הסדר והנוהל כדלקמן: 
בשלב ראשון יבוצע בירור עם בית הספר באם הילד הנעדר נכח בבית הספר ואם   .א

 לאו. 
לאלתר להוריו של הילד  במידה ויתברר, כי הילד נכח בבית הספר, ידווחו העובדים   .ב

 מיידית לחברה העירונית על העדרו של הילד.ולאחר מכן 
 על הזכיין להשלים תהליך זה בתוך חצי שעה מרגע תחילת הפעלת הצהרונים.  .ג

 
סיום פעילות הצהרון, מסיבה  אסור יהיה לזכיין ו/או מי מעובדיו לשלוח ילד לביתו לפני שעות  6.13

כלשהי. בכל מקרה בו ילד אינו חש בטוב, ישוחרר הילד רק אם אותרו הוריו ואלה באו לקחתו  
 מהצהרון. 

 
אחה״צ,   6.14 וצוותי  הבוקר  צוותי  עם  ציפיות  היכרות/ותיאום  מפגשי  לקיים  מתחייב  הזכיין 

לפני תחילת שנת    בהנחיית היועצת הפדגוגית בתיאום עם החברה העירונית ו/או מי מטעמה
 הלימודים. 

 
פת הורים לפני תחילת שנת הלימודים בשיתוף צוות הבוקר, צוות  יהזכיין מתחייב לקיים אס 6.15

 אחה״צ והיועצת הפדגוגית. 
 

הזכיין מתחייב לטפל בכל בעיה שתיווצר בקשר עם הפעלת הצהרונים ו/או צהרון כלשהו ואשר   6.16
מי  ו/או  העירונית  החברה  ידי  על  לידיעתו  )להלן:    הובאה  זה  הסכם  לצורך  מטעמה  שמונה 

( בהתאם ללוח הזמנים שיקבע המפקח. במידה ולא קבע המפקח לוח זמנים יהא  ״המפקח״
שעות ממועד מסירת ההודעה על ידי המפקח. מובהר   24הזכיין מחויב לתיקון הליקויים בתוך 

אשר בגינה  בזאת למען הסר ספק, כי הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה  
תהא רשאית החברה העירונית, מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשותה מכוח הסכם זה 

 ו/או כל דין, להפסיק התקשרותה עם הזכיין לאלתר. 
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כן תהיה החברה העירונית רשאית להעביר את הפעלת הצהרונים של הזכיין, כולם או חלקם,  
ו/או דרישה כנגד החברה  לאחר והזכיין יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טע  נה ו/או תביעה 

העירונית בעניין זה. מוסכם על הצדדים, כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה העירונית  
הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  ולנכון  לראוי  שתמצא  סעד  בכל  בהתאם    לנקוט  לרשותה  העומד 

 להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. 
 

 לים בין ילדי אותו צהרון על הפרש של כיתה אחת בלבד. לא יעלה הפרש הגי 6.17
 

דעתה   6.18 לשיקול  בהתאם  החובה,  לא  אך  הזכות,  תעמוד  מטעמה  מי  ו/או  העירונית  לחברה 
יותר   או  מאחד  בחריגה  צהרונים  להפעיל  מיוחדים,  במקרים  בכתב,  לזכיין  להתיר  הבלעדי, 

 מראש ובכתב. לעיל. אישור כאמור ינתן 6.17מהתנאים המפורטים בסעיף 
 

 צהרוני קיץקייטנות, והפעלת  6.19
, במהלך  4בנספח  בהתאם לרשימה המפורטת  ,  וצהרוני קיץ  קייטנות הזכיין מתחייב להפעיל  

 . אוגוסט -  יוליים חודש במהלך 'ג-' תקופת ההתקשרות, לילדי כיתות א
 

 בחופשות חגי ישראל  םצהרוניהפעלת  6.20
יופעלו בהתאם לתכנית ניצנים ב"ימים ארוכים" כהגדרתם בהסכם    נשוא הסכם זה הצהרונים

 זה.
 
 
 מיקום וציוד .7

 
ו 7.1 צהרונים  יפעיל  קיץהזכיין  הש  צהרוני  בקבלת  מעוניינים  הוריהם  אשר  ילדים  רות  יעבור 

בכיתות בתי הספר אשר יועמדו לרשות הזכיין על ידי החברה העירונית, הכל בהתאם להוראות  
מיקום   לרבות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  ולפי  לנכון  שתמצא  כפי  העירונית  החברה  והנחיות 
הצהרונים  וכמותם. הזכיין מצהיר, כי הוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  

 למטרות הסכם זה. ירונית בקשר להתאמת בתי הספר הע  כלפי החברה
 

הספרמ 7.2 בתי  בכיתות  הזכיין  של  שימוש    עמדו  לעשות  רשות  ובר  רישיון  בעל  של  מעמד  יהיה 
ובהתאם   בלבד  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  קיום  ולמטרת  זה  להסכם  בהתאם  באלה, 

 . מנהלי בתי הספרלהוראות 
 

למען הסר ספק, מצהיר הזכיין בזה ומסכים בזה, כי על הסכם זה או על היחסים שבין הצדדים   7.3
התשל״ב משולב[,  ]נוסח  הדייר  הגנת  חוק  הוראות  תחולנה  בכ   1972-לא  בתי  והשימוש  יתות 

ניתן לזכיין ללא תשלום דמי מפתח כמשמעותם בחוק הנ״ל, או כל תשלום אחר שאפשר  הספר
לפרשו כדמי מפתח כמשמעותם בחוק הנ״ל, או כל תשלום אחר שאפשר לפרשו כדמי מפתח.  

בהתאם לקבוע בהסכם    יתות בתי הספרולכן לא יחול על מתן הרשות לזכיין לעשות שימוש בכ 
משו ]נוסח  הדייר  הגנת  חוק  התשל״ב  זה,  בו,    1972- לב[,  שיחולו  שינויים  תיקונים  כל  ו/או 

 והזכיין לא יהיה דייר מוגן. 
 

לזכיין יהיה מותר לעשות שימוש בציוד הקבוע המותקן ו/או אשר יהיה מצוי בכיתות בתי הספר   7.4
בהם יפעל הצהרון, אך ורק לשם הפעלת הצהרון ובלבד שניתנה לכך רשות בית הספר מראש  

 ובכתב. 
 

, על חשבונו, בכל הציוד הקבוע  הזכיין   7.5 יופעלו הצהרונים  לצייד את המקומות בהם  מתחייב 
אשר יידרש לשם הפעלה תקינה של צהרונים ו/או קייטנות בהתאם לתנאי הסכם זה, מעבר  

בסעיף   לציוד הקבוע המצוי במקומות אלה כאמור  לפגוע    7.4וכהשלמה  ומבלי  לרבות  לעיל, 
הגשה   כלי  לעיל:  האמור  כוסות,בכלליות  )צלחות,  משחקים,    לאוכל  הפעלה,  ציוד  סכו״ם(, 

 ספרים, מזרונים למנוחה וכד׳.
 

לצהרונים על חשבונו הוא   7.6 כל החומרים המתכלים הדרושים    ףשוט  ובאופןהזכיין יספק  את 
לשם הפעלת הצהרונים, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: חומרי הפעלה ויצירה )ציור,  

 וכיו״ב.  רי ניקיון, נייר טואלט, מלאכה וכיו״ב( מוצ
 

אחסון   7.7 אמצעי  חשבונו  על  להעמיד  הזכיין  וירצה  בהסכמה    -במידה  זאת  לעשות  רשאי  יהא 
 ובתיאום מראש עם החברה העירונית ו/או מי מטעמה ובכפוף לאישור מנהל/ת בית הספר.
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לעיל, לרבות כמות    7.6  -ו  7.5רמת ומהות הציוד בו יצייד הזכיין את הצהרונים כאמור בסעיפים   7.8
פיקוח   תחת  יעמדו  לעיל,  כאמור  הצהרונים  זכיין  ידי  על  יסופקו  אשר  המתכלים,  החומרים 

 החברה העירונית.
 

למפקח תעמוד הזכות להורות לזכיין בכל עת להפסיק שימוש בציוד או בחלק מהציוד המצוין   7.9
חרים ו/או שונים לצהרונים ,  ו/או לספק ציוד ו/או חומרים נוספים ו/או א  7.6  -ו  7.5בסעיפים  

באם לדעת המפקח הדבר נחוץ לשם הפעלה תקינה של הצהרונים  ו/או באם הדבר נחוץ לדעת  
המפקח לשם אספקת שרות ותעסוקה ברמה נאותה לילדי הצהרונים. הזכיין מתחייב למלא  

 לאלתר אחר כל הוראה כאמור.
 

ייגרם על ידי עובדיו ו/או על ידי ילדי   הזכיין יהיה אחראי כלפי החברה העירונית לכל נזק אשר 7.10
החברה   לציוד  ו/או  הצהרונים  מופעלים  בהם  למבנים  הצהרונים   הפעלת  בשעות  הצהרונים 

בהם, המצוי  כאמור,    העירונית  נזק  כל  על  לאלתר  העירונית  לחברה  לדווח  מתחייב  והזכיין 
חשבונו על  לתקנו  ו/או  כאמור  נזק  בגין  העירונית  החברה  את  החברה  ל   -ולפצות  החלטת  פי 

 העירונית. 
 

בהגיעו הסכם זה לסיומו מכל סיבה שהיא, מתחייב הזכיין להחזיר לידי החברה העירונית את   7.11
המבנים בהם הופעלו הצהרונים  ואת הציוד הקבוע שהועמד לרשותו לצורך זה, כשהם במצב 

 תקין, כפי שקיבלם, כולל ניקיון המבנים למעט בלאי הנובע משימוש זהיר בהם.
 

דלעיל מתחייב בזאת הזכיין, לפעול בכל הנוגע    7.4-7.11בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בסעיפים   7.12
 לציוד בצהרונים בהתאם להוראות כל דין.

 
 ח אדםוכ .8

 
 כללי 

 
ח האדם הנדרש על פי תכנית ניצנים, בתעריפי השכר שנקבעו בתכנית  והזכיין יעסיק את מלוא כ  8.1

וסייע/ת.   מוסמך  מדריך   / מורה  ספרי,  בית  רכז  לרבות  החברה  ניצנים,  כי  בזאת,  מובהר 
העירונית תהא רשאית להשתתף בבחירתם של העובדים, וכן תהיה זכאית לפסול מראש את  

הפסקתו של עובד בכל עת במהלך תקופת  בחירתו של עובד/ת לטיפול בילדים ו/או לבקש את  
 ההתקשרות. 

 
בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזכיין, מאשר ומתחייב בזאת, כי לא יעסיק ו/או   8.2

כ  יפעיל  ו/או  ייעזר  ו/או  ומנהלי  וישתמש  ביטחון  אחראי  מטפלות,  שומרים,  לרבות  אדם  ח 
 חיית כל רשות מוסמכת. צהרונים אלא בהתאם ובכפוף להוראת כל דין, דרישה והנ

 
הזכיין מתחייב בזאת להמציא אישור על העדר עבירות מין ו/או העבירות המנויות במסמכי   8.3

,  סייעותהמכרז, ממשטרת ישראל עבור כל עובד אשר יועסק על ידו לצורך הסכם זה לרבות  
יום לפני מועד תחילת שנת   20- לא יאוחר מ  ,צהרונים  ורכזישומרים, מדריכים, אחראי ביטחון 

הלימודים. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם 
זה אשר בגינה תהא רשאית החברה העירונית להפסיק את התקשרותה עם הזכיין לאלתר. כן  

או חלקם כולם  הזכיין,  של  להעביר את הפעלת הצהרונים  רשאית  העירונית  ,  תהיה החברה 
לאחר. והזכיין יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה  

 העירונית בעניין זה. 
 

מוסכם על הצדדים, כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה העירונית לנקוט בכל סעד 
זה שתמצא לראוי ולנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, העומד לרשותה בהתאם להוראות הסכם  

 ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 

 אנשי צוות דתיים/מסורתיים.  צהרוניםמבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזכיין מתחייב להעסיק ב 8.4
 

הזכיין מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת, כי הפעלת הצהרונים והטיפול בילדים יעשה על ידי צוות   8.5
כפי שיעודכן מעת לעת,  ל  נוהכל דין ו עובדים מנוסה, ומיומן בטיפול והפעלת ילדים בהתאם ל 

 כמפורט להלן: 
 

 לפחות, כמפורט:   יםעובד 2ילדים יופעל על ידי  34כל צהרון של עד   .א

 . הוראה בעל תעודת ו/או מורה שהוסמך ע"י משרד החינוך מדריך יהיובכל צהרון  .1
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 3ת ניסיון של לפחות  /שנות לימוד לפחות, בעל 12ת השכלה של /ת בעל/סייע  –בנוסף  .2

 שנים בטיפול בילדים.

ת המלצות /שנים לפחות, בעל  3ת ותק של  /ת הכשרה בחינוך ובעל/ת בעל/ת פדגוגי/יועצ .ב
ת לבניית  /כתובות אשר יוגשו לחברה העירונית טרם תחילת תקופת ההתקשרות, כאחראי

תוצב י/ ת  / וגית הפדג /תוכנית פעילויות חינוכית פדגוגית, חוגים ואדמיניסטרציה. היועצ
 במקום שייקבע על ידי החברה העירונית, בשעות פעילות הצהרונים. 

כל הפעלת הצהרונים מטעם הזכיין לצורך  /תהיה אחראיי/ת צהרונים, אשר  /רכז .ג על  ת 
 טיפול ומתן פתרונות לכל בעיה שנוצרת, למול החברה העירונית. 

יום לפני פתיחת    20״ל עד  הזכיין מתחייב להעביר לחברה העירונית את שמות העובדים הנ .ד
 וכן את כל האישורים הנדרשים כאמור בהסכם זה. הצהרונים

 
בטרם תחילת פעילות הצהרונים, השתלמות חינוכית    יעברו  לכך שכל עובדיו  הזכיין מתחייב 8.6

לאלו שאין תעודת הוראה    .על פי דרישת משרד החינוך  שעות שנתיות  25- בהיקף של לא פחות מ
 המחויבים בהכשרה של משרד החינוך ישלם הזכיין את שכרם גם בגין שעות ההשתלמות הנ"ל.  

 
שנקבע    שכרהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזכיין מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת מ 8.7

כי הפרה    מינימום כפי שיקבע מעת לעת. מובהר בזאת למען הסר ספק,  בתכנית ניצנים ומשכר
בגינה תהא רשאית החברה   זה אשר  יסודית של הסכם  זה מהווה הפרה  העירונית  של סעיף 

להעביר את    להפסיק את התקשרותה עם הזכיין לאלתר. כן תהיה החברה העירונית רשאית
הפעלת הצהרונים של הזכיין, כולם או חלקם, לאחר. והזכיין יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל  

ו/או תביעה בעניין זה. מוסכם על הצדדים כי אין    טענה  ו/או דרישה כנגד החברה העירונית 
לפי   ולנכון  לראוי  בכל סעד שתמצא  לנקוט  העירונית  של החברה  מזכותה  לגרוע  כדי  באמור 
שיקול דעתה הבלעדי, העומד לרשותה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל  

 דין. 
 

ת, כי הפעלת הצהרונים והטיפול בילדים יעשה על ידי צוות  הזכיין מצהיר, מאשר ומתחייב בזא 8.8
עובדים מנוסה, ומיומן בטיפול והפעלת ילדים בהתאם להוראות קול קורא ניצנים, בין היתר,  

 לעניין הכשרתם ותנאי העסקתם, לרבות, שכר כפי שיעודכן מעת לעת. 

 
   תכנית פעילויות להעשרה חינוכית .9

 
צהרונים,  הזכיין מתחייב להמציא   9.1 לגבי  יאוחר מתחילת שנת הפעילות  לחברה העירונית לא 

  תכנית פעילויות מלאה ומפורטת הכוללת פעילות להעשרה חינוכית, בצורה של טבלה. 
במכרזעל   ביטוי    הזוכה  לידי  הבא  העירונית  החברה  ע"י  שניתן  לשירות  זהה  שירות  לתת 

לילדי מופעים  לילדים,  מתנות  חינוכית,  להורים  בתוכנית העשרה  כל המידע המועבר  וכו'.  ם 
   יהיה חייב להיות באישור הרכזת הרשותית.

 
להפעיל   9.2 מתחייב  הזכיין  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי  כי  ספק,  כל  הסר  למען  בזאת  מובהר 

העשרה באמצעות זכייני  לילדים בגילאי בית ספר הכולל    אחד העשרה חוגבצהרונים לפחות  
העשרה לימודית, ספורט,   כגון: ₪ לכיתה   150מתוך רשימת הפעילויות שעלותן  משרד החינוך 

וכד חיים  בעלי  בשילוב  תוכנית  תיאטרון,  לילדים,  יוגה  פלסטית,  אומנות  פי  ' מוסיקה,  על   .
הפעילות   סוג  כי  הסר ספק,  למען  בזאת  מובהר  מקצוע.  בעלי  ידי  ועל  תוכנית קבועה מראש 

ובאישורם בלבד. מובהר בזאת    נציגות ההוריםוית  ה העירונ ואופייה תקבע בשיתוף עם החבר
למען הסר ספק, כי הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה אשר בגינה תהא  
החברה   תהיה  כן  לאלתר.  הזכיין  עם  התקשרותה  את  להפסיק  העירונית  החברה  רשאית 

ו חלקם, לאחר. והזכיין  העירונית רשאית להעביר את הפעלת הצהרונים של הזכיין, כולם א
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה העירונית בעניין  
זה. מוסכם על הצדדים, כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה העירונית לנקוט בכל סעד  

הסכם זה שתמצא לראוי ולנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, העומד לרשותה בהתאם להוראות  
 ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 
כי בנוסף לכל האמור בכל מקום אחר במכרז זה על  מתחייב  מודגש ומובהר בזאת, כי הזכיין   9.3

לעיל, תכלול את    9.2נספחיו ומבלי לגרוע מן האמור בהם, כי הפעילות בצהרון כאמור בסעיף  
ו/או המחייב ו/או המקובלים  ו/או הנהוגים  ים במגזר הדתי, לרבות  כל המרכיבים, הצרכים 

 תפילות, ברכת המזון ונטילת ידיים. 
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כמו כן, על הזכיין לפרט במסגרת התוכנית את מספר המשחקים הדידקטיים וסוגם אשר יעמדו   9.4
לרשות הילדים, ורשימת החומרים המתכלים לפעילות שבועית שוטפת. מובהר בזאת, כי על  

 משחקים דידקטיים לפחות. 15הזכיין לציין  
 

עילויות וזאת עד לא יאוחר  מובהר בזאת למען הסר ספק, כי על הזכיין לקבל אישור לתוכנית הפ 9.5
יבוצע בשיתוף אגף    9.1מהמועדים הקבועים בסעיף   ואופיין  לעיל. אישור תוכנית הפעילויות 

ובאישורם בלבד. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי   נציגות ההוריםו  רחובותהחינוך של עיריית 
רה העירונית  הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה אשר בגינה תהא רשאית החב

להפסיק את התקשרותה עם הזכיין לאלתר. כן תהיה החברה העירונית רשאית להעביר את  
הפעלת הצהרונים של הזכיין לאחר. והזכיין יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  
ו/או דרישה כנגד החברה העירונית בעניין זה. מוסכם על הצדדים, כי אין באמור כדי לגרוע  

  תה של החברה העירונית לנקוט בכל סעד שתמצא לראוי ולנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, מזכו
 העומד לרשותה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

 
 עם קבלת אישור התוכנית, מתחייב הזכיין להביא את תוכנית הפעילויות לידיעת הורי הילדים. 9.6

 
הזכיין   9.7 בו,  לאמור  ובנוסף  ניצנים  קורא  וקול  זה  לסעיף  הכללי  ופרק  מהוראות  לגרוע  מבלי 

 מתחייב לפעול בהתאם לתכנית העבודה הרשותית הפדגוגית.
 

העשרה   9.8 חוג  לפחות  בצהרונים  להפעיל  מתחייב  של  אחד  הזכיין  החינוך  משרד  מאגר  מתוך 
 .₪ 150שעלותן   תוכניות רשומות ומאושרות

 
מתחייב כי הפעילות בצהרון תכלול את כל המרכיבים, הצרכים הזכיין  הר בזאת, כי  מודגש ומוב  9.9

המזון   ברכת  תפילות,  לרבות  הדתי,  במגזר  המחייבים  ו/או  המקובלים  ו/או  הנהוגים  ו/או 
 . ונטילת ידיים

 

 הזנה  .10
 

לרבות מנות לבעלי    ,בעלת כשרות  קרי ארוחה חמההזכיין יספק על חשבונו מזון לילדי הצהרון,   10.1
גלוטן,   ללא  מנות  כגון  החברה  רגישויות  תזונאית  ע"י  מראש  אושר  אשר  לתפריט  בהתאם 

שהינו זכיין של משרד החינוך במסגרת תכנית "ניצנים"  באמצעות ספק ההזנה  העירונית, וזאת  
 על ידי החברה העירונית.  יאושראשר 

 
החברה  היה ותחליט החברה העירונית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לספק את המזון בעצמה, אזי   10.2

העירונית תהא אחראית לביצוע הזמנה מרוכזת והתשלום עבור ההזנה יקוזז באופן אוטומטי  
 מהתשלום החודשי שיועבר למפעיל הצהרון על ידי החברה העירונית. 

 
ת, בין אם הוא מספק את האוכל בעצמו או באמצעות  מיידיל הזכיין להודיע לחברה העירונית  ע 10.3

)טעם/ריח/מראה( חשוד  מזון  על  דיווח  שמתקבל  מקרה  בכל  העירונית,  לדאוג    החברה  וכן 
עלות הבדיקה תהא על חשבון   ולהעבירה לבדיקות מעבדה.  דגימת מהמזון  החברה  לשמירת 

 . יובהר כי אין להגיש מזון החשוד כמקולקל.העירונית
 

 הזכיין מתחייב להודיע לחברה העירונית על האירועים הבאים: 10.4

 מזון שהגיע באיחור העולה על חצי שעה;

 ; 'תקלה עם המזון: מזון שפוך, אוכל לא טרי, אי התאמה לתפריט וכו

 אי הגעת מנה מיוחדת כגון: מנות לילדים רגישים לסוג אוכל;

 כמות לא מספקת של מזון. 
 

 רונים בכלים מיוחדים המיועדים לשמור על חום הארוחה.הארוחות יישמרו ויובלו לצה  10.5
 

רות  ייעברו בדיקה במשרדי הש  העיר רחובותהזכיין מתחייב, כי מובילי המזון המוכן לתחום   10.6
התעשייה   באזור  הממוקם  העירוני  בעיר    רחובות הווטרינרי  ציבור  למוסדות  הכנסתו  טרם 

. הזכיין מצהיר, כי ידוע לו שסעיף זה מהווה סעיף יסודי להסכם זה. מובהר בזאת, כי רחובות
חל איסור מוחלט על הכנסת מזון לפני עריכתה של בדיקה וקבלת אישור השרות הווטרינרי של  

 ״נבדק״.   רחובותעיריית 
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ונית  הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה אשר בגינה תהא רשאית החברה העיר
להפסיק את התקשרותה עם הזכיין לאלתר. כן תהיה החברה העירונית רשאית להעביר את  
הפעלת הצהרונים של הזכיין לאחר, והזכיין יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה  

 ו/או דרישה כנגד החברה העירונית בעניין זה. 
חברה העירונית לנקוט בכל סעד מוסכם על הצדדים, כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של ה

שתמצא לראוי ולנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, העומד לרשותה בהתאם להוראות הסכם זה 
 ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 
לחברה העירונית תעמוד הזכות לדרוש מהזכיין בכל עת להחליף את המטבח ו/או מפעל ממנו   10.7

כי האוכל אינו טעים לילדי הצהרונים,  נרכשות הארוחות מכל סיבה שהיא, לרבות מן הטעם  
והכל על פי שיקול דעתה בלעדי של החברה העירונית. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה  
החברה   תהא  העירונית  החברה  לדרישת  המטבח  את  יחליף  לא  והזכיין  במידה  זה,  בהסכם 

כל תמורה  העירונית רשאית לספק את הארוחות באמצעות גורם מטעמה ולקזז את העלויות מ 
 דרש לאישורו. יהמגיעה לזכיין וזאת מבלי שת

 
ההורים כוללת בתוכה את עלויות    ישלמומובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התמורה אותה   10.8

רשאי   אינו  והזכיין  ואספקתה  הובלתה  הכנתה,  רכישתה,  הוצאות  לרבות  החמה,  הארוחה 
 ן לילדים בעלי רגישויות.לדרוש כל תמורה נוספת בגין הארוחה, לרבות אספקת מנות מזו 

 
למען הסר ספק, בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור, מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת הזכיין כי בכל   10.9

כל רשות   והוראת  יפעל בהתאם להוראת כל דין  הנוגע למזון לרבות איכותו, טריותו, כמותו 
 מוסמכת אחרת.

 
 שמירה ואבטחה  .11

 
בהתאם להוראות כל    ע"י החברה העירונית / העיריה  האבטחה והשמירה על הצהרונים  תעשה 11.1

, לרבות ובהתאם להנחיות משטרת הזכיין  חשבוןדין ו/או כל גוף ו/או רשות מוסמכת אחרת, על  
)ב( לפיו על  5לביטחון פנים, בהתאם לחוזר מנכ״ל סא/ ישראל ו/או משרד החינוך ו/או המשרד  

וקר לפני בוא הילדים במידה והצהרון  בב  07:15מאבטחים לבצע סריקות בהתאם לנוהל בשעה  
הבוקר. בשעות  פעילותו  את  י   יחל  והאבטחהיהזכיין  השמירה  בעלות  קיזוז    שא  של  בדרך 

 . המגיעה לו מהתמורה 
 

זכיין כי היה והחברה העירונית תחליט לפצל את המכרז, וזכיין נוסף קיבל כיתות באותו  ידוע ל 11.2
 באופן שיקבע ע״י החברה העירונית בעלות השמירה.שאו הזכיינים במשותף  ימבנה/בית ספר, י

 
 ניקיון ותברואה סדר .12

 
מתנהל   12.1 בו  המרחב  של  יומי  היום  לניקיון  חשבונו  ועל  בעצמו  ולדאוג  לסדר  מתחייב  הזכיין 

הצהרון ו/או לכל מרחב אחר בו עושה הזכיין שימוש בתום כל יום פעילות בצהרונים, ולהכינם  
בבוקר יום המחרת. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזכיין  לקליטת תלמידי מוסדות החינוך  

 יעשה כאמור אף אם לא מתקיימים לימודים בכיתות בבוקר שלמחרת. 
 

הזכיין מאשר, מצהיר ומתחייב כי בהפעלת הצהרונים  בכל הנוגע לסדר, ניקיון ותברואה ינהג   12.2
כל   ו/או הנחיות  ו/או דרישות  והוראות  דין  כל  ו/או  ויפעל בהתאם להוראות  רשות מוסמכת 

 החברה העירונית ו/או המפקח מטעם החברה העירונית.

 
 ודיווח גבייהפרסום רישום  .13

 
העירונית 13.1 חשבונת   החברה  על  העיר    ה פרסם  הצהרונים   רחובותבתחום  הפעלת  דבר  את   ,

 והפעילות בצהרונים ואת תנאי ועלות ההשתתפות בהם. 
 

 לצהרונים. בצע את הרישום ת החברה העירונית 13.2
 

העירונית.   13.3 החברה  ידי  על  תבוצע  הצהרונים,  ילדי  מהורי  לזכיין  תגיע  אשר  התמורה,  גביית 
במישרין או בעקיפין, כל סכום מעבר לתמורה המפורטת    הזכיין מתחייב שלא לגבות מההורים,

להלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור אסור יהיה לזכיין לקבל ו/או לדרוש מההורים    14בסעיף  
ום נוסף עבור חומרים, פעילויות מיוחדות, ציוד מתנות וכד׳. הפרת הוראת סעיף זה תהווה  תשל
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את   להפסיק  העירונית  החברה  רשאית  תהיה  בגינה  אשר  זה,  ההסכם  של  יסודית  הפרה 
הפעלת   את  להעביר  רשאית  העירונית  החברה  תהיה  כן  לאלתר.  הזכיין  עם  התקשרותה 

יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או  הצהרונים של הזכיין לאחר, והזכיין  
 דרישה כנגד החברה העירונית בעניין זה. 

 
ביום הראשון של הפעילות בצהרונים רשימה   13.4 בעירייה,  ולאגף החינוך  ימציא למפקח  הזכיין 

מלאה ומפורטת של כלל הילדים המשתתפים בצהרונים, לרבות פרטים מזהים )תעודת זהות(,  
אי קיום הוראת סעיף זה תהווה הפרה יסודית  שמות ההורים, כתובות, מספרי טלפון וכיוצ״ב.  

נה תהא רשאית החברה העירונית להפסיק את התקשרותה עם הזכיין  , אשר בגישל ההסכם
  לאלתר. כן תהייה החברה העירונית רשאית להעביר את הפעלת הצהרונים של הזכיין לאחר,

 והזכיין יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה בעניין זה. 
 

על כל 13.5 ימציא לחברה העירונית הודעה בכתב  מיד עם    הזכיין   , ילדי הצהרונים  שינוי במספר 
 קרות השינוי. 

 
א 13.6 כיתות  צהרוני  המפעיל  יעביר    'ב-'זכיין  העירונית,  החברה  דרישת  פי  על  ניצנים,  בתוכנית 

 לחברה כל מסמך ו/או מידע ויחתום על כל מסמך בקשר עם קבלת תמיכת משרד החינוך. 
 

דפי משוב    ביוני,  1-בינואר וב  1-בשנה, בהזכיין מתחייב להמציא להורי הילדים בצהרון, פעמיים   13.7
ש הזכיין  יבנוסח  ידי  על  יומצאו  ההורים  ידי  על  הממולאים  המשוב  דפי  לו.  לחברה  ימסר 
 ביולי בכל שנת פעילות.  1-בפברואר ומה 1-לא יאוחר מה העירונית 
 

 בצהרון  ההורים מחיר השתתפות .14
 

 העירונית. גביית הכספים מההורים של הילדים תבוצע ע״י החברה   14.1
 

עד  ימים בשבוע    5  , חטיבה צעירה וגןכיתה ג'  בצהרוןעבור ילד בודד השוהה    שייגבההמחיר   14.2
  ה ש י)תשע מאות שלושים וחמ₪    935לא יעלה על    ,בכיתת בית ספר לכל התקופה  17:00השעה  

   ( )כולל מע״מ( לחודש.שקלים חדשים
 

  17:00ימים בשבוע עד השעה    5  'ב-'כיתות א צהרון  בעבור ילד בודד השוהה    שייגבה  המחיר   14.3
התקופה לכל  ״ניצנים״  בתוכנית  המתוקצבים  על    ,בבתי הספר  יעלה  )שבע מאות    ₪  735לא 

 .  ( לחודשכולל מע״מ) שלושים וחמישה שקלים חדשים(
 

בכיתות    עבור כל ילד ₪ 200 בסך של  סבסודכאשר ₪,  935יובהר, כי מחיר הצהרון המלא הינו 
  935מועבר לרשות המקומית ויועבר בהמשך לזכיין. הזכיין יהא זכאי לקבל סך של    ב' כנ"ל,-א'

  ,עוד יובהר.  להלן  15, כמופיע בסעיף  ₪ בעבור כל ילד בניכוי כל סכום המגיע לחברה העירונית 
   .בלבדוחופשות החגים במהלך שנת הלימודים  כי מחיר זה הינו בעבור ימי הלימודים

 
לכיתות  (  ״המשך צהרון״)להלן:    או צהרון קיץקייטנות  בעבור ילד בודד השוהה    שייגבההמחיר   14.4

 . בהתאם להנחיות משרד החינוך יקבעחטיבה צעירה וגן  ג׳, -א׳
 

עת,   14.5 בכל  לשינוי,  נתונים  הינם  זה,  בסעיף  הקבועים  המחירים  כי  בזאת  מסכימים  הצדדים 
החברה העירונית, כפי שיקבע מעת לעת על פי כל דין ו/או  בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  

הוראות ו/או תקנות של כל רשות או גוף שלטוני וזאת בהסתפק בהודעה חד צדדית של החברה  
העירונית בכתב ומבלי שהצדדים ידרשו לתקן בכתב הסכם זה. הזכיין בחתימתו על חוזה זה  

 ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך.מוותר באופן שלם ומוחלט ובלתי חוזר על כל טענה  

 
 והתמורה לזכיין דמי השתתפות מאת הזכיין   .15

 
יועברו למפעיל    , כאמורמאת הורי ילדי הצהרונים  הכספים שיתקבלו אצל החברה העירונית   15.1

ובניכוי   העירונית  לחברה  לשלם  המפעיל  שעל  ההשתתפות  דמי  בניכוי  חודש  מידי  הצהרון 
 הסכומים הבאים:  
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   ;דמי אבטחה חודשיים 15.1.1

 ידי החברה העירונית; - אשר יירכשו על הצטיידות )מתנות, ערכות וכיו"ב( 15.1.2

 ;ידי החברה העירונית ולא על ידי המפעיל-הזנה במידה שההזנה תבוצע על 15.1.3

הכיתות 15.1.4 כמות  לפי  בקרקע(  שימוש   / )שכירות  הספר  לבתי  תקורה  בהתאם  תשלום   ,
 להחלטת ועדת ההיגוי;

 ההנחות של החברה.  נוהלבמסגרת לילדים הזכאים לכך הנחה  15.1.5

   ״(.דמי ההשתתפות״ )להלן:
 

ההש 15.2 הילדים  תדמי  לכמות  ובהתאם  קטגוריה  כל  בעבור  להלן  לקבוע  בהתאם  יחושבו  תפות 
. היה ויוודע לחברה העירונית, בין אם במסגרת ביקורת מטעמה  בקייטנההרשומה בצהרון ו/או  

ו/או    ןו/או בכל אופ גדולה מכמות הילדים    בקייטנהאחר, כי כמות הילדים הנוכחת בצהרון 
הזכיין, תהא החברה העירונית זכאית לקזז מכל סכום המגיע    שדווחה לחברה העירונית על ידי

תפות עבור  תדרש למתן הודעה מוקדמת, את דמי ההשילזכיין מהחברה העירונית, ומבלי שת
ו/או   בצהרון  הילדים  לחברה    בקייטנהכמות  דווח  עליה  הילדים  מכמות  בחריגה  שהינה 

לגרוע ובנוסף לכל   וזאת מבלי  העירונית וזאת רטרואקטיבית ממועד תחילת שנת הלימודים 
לרבות פיצויים מוסכמים, לו זכאית החברה העירונית מכוח הסכם הזה ו/או על פי    סעד אחר,

 דין. 
 

הרשום    , בעבור כל ילד מדי חודשדמי ההשתתפות, אשר על המפעיל לשלם לחברה העירונית   15.3
  הינם    וצהרוני קיץ , חטיבה צעירה, גן, קייטנותכיתות ג'  )תוכנית ניצנים(  'ב-'לצהרון לכיתות א

  לחוזה זה.   3  כנספחבשיעור שננקב בהצעתו למכרז כפי שאושרה ע"י ועדת המכרזים, המצ"ב  
 הכספים שיועברו אליו.   התשלום כפוף לכך שהמפעיל ימסור לחברה העירונית חשבונית מס בגין

 
 יובהר כי גם ילדים המשתתפים באופן חלקי בצהרון יילקחו בחשבון לשם החישוב שלעיל.  15.4

 
סכום   15.5 כל  ישירות  הזכיין  ו/או  ההורה  ו/או  העירונית  תקבל החברה  בו  גם במקרה  כי  יובהר 

לרבות, כל סבסוד מכל גורם,    ו/או בעבור תשלום ההורים לצהרון, צהרון המשך,הקשור עם  
הסכום הקובע לחישוב דמי ההשתתפות עבור צהרונים ו/או צהרון המשך לא יפחת מהסכומים  

 הרשומים מעלה בהתאמה. 
במקרה בו הזכיין יקבל את הסבסוד ישירות לידו, לבחירת החברה העירונית, סכום זה יועבר  

שתאל   מבלי  העירונית  מהחברה  לזכיין  שמגיע  סכום  מכל  יקוזז  או  העירונית  דרש יהחברה 
 להודעה מוקדמת בעניין. 

 
יובהר כי מחיר צהרון לילד המצוינים בסעיפים מעלה, הינם כפופים לכל חקיקה ו/או תקנה   15.6

לרבות, הוראות קול קורא    ו/או הוראה או החלטה של משרד ממשלתי, כפי שתהא מעת לעת,
כתוצאה מכך ו/או בכלל. קרי    רחובותצנים וכן לכל החלטה של החברה העירונית ו/או עיריית  ני

ככל ויאושר חוק בעניין פיקוח מחירים ו/או סבסוד צהרונים אזי הגבלת המחירים תחול על  
בין   חוזה  חתימת  לאחר  לתוקף  יכנסו  אלו  אם  גם  העירונית,  החברה  עם  הזכיין  התקשרות 

 הצדדים.
 

ספק יובהר כי מחירי הצהרונים  המצוינים בסעיף זה, על תתי סעיפיו, הינם מחירים  למען הסר   15.7
 מקסימאליים והזכיין אינו רשאי, בשום אופן, לגבות כל סכום נוסף מההורים. 

 
מוסכם על הצדדים, כי היה והזכיין לא שילם לחברה העירונית את התמורה לה היא זכאית   15.8

מור בסעיף לעיל, יראו את הזכיין כמי שהפר הפרה  בהתאם להוראות הסכם זה עד למועד כא
 יסודית ומהותית הוראות הסכם זה.

במקרה זה תהיה החברה העירונית זכאית לבטל את ההסכם לאלתר בלא כל הודעה מוקדמת.  
להסכם זה. כן תהיה    22כן תהיה החברה העירונית זכאית לחלט את הערבות כאמור בסעיף  

יהיה מנוע    החברה העירונית רשאית להעביר זכה לאחר. הזכיין  את הפעלת הצהרונים בהם 
ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה העירונית בעניין זה. מוסכם  
על הצדדים, כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה העירונית לנקוט בכל סעד שתמצא  

 לראוי ולנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
 ותה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין. העומד לרש
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 העירונית  החברה םופיקוח מטע שירותים .16
 

אשר   16.1 דחופות,  תחזוקה  בבעיות  בטיפול  לזכיין  יכולתה  כמיטב  תסייע  העירונית  החברה 
תתעוררנה במבנים בהם יופעלו הצהרונים בשעות הפעלתם, אלא אם מדובר בעבודות אחזקה  

 הנובעות מהפעלת הצהרון )כגון: סתימת ביוב(. שוטפות  
 

רות המוענק על ידי הזכיין לתושבי  יהזכיין מצהיר, כי ידוע לו, כי החברה העירונית רואה בש 16.2
רות מרכזי וחשוב, וכי יש לחברה העירונית עניין מובהק להבטיח,  יעל פי הסכם זה ש   רחובות

י הפעלת הצהרונים באופן כאמור מהווה  כי הצהרונים יופעלו על ידי הזכיין ברמה מעולה, וכ 
 תנאי מהותי ועיקרי של הסכם זה.

 
( שיפקח על אופן הפעלת הצהרונים,  " המפקח״החברה העירונית תמנה מפקח מטעמה )להלן:   16.3

בהתאם להוראות הסכם זה, ויעקוב אחר פעילות הצהרונים והתנהלות הזכיין בהם ולגביהם,  
ו/או   עובדיו  ו/או  הזכיין  עם  יהיה בקשר מתמיד  ונספחיו. המפקח  זה  כמפורט בהסכם  הכל 

 מועסקיו. 
 

עצמו ו/או באמצעות מי  המפקח מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח, לרבות עריכת ביקורות פתע, ב 16.4
מטעמו על אופן הפעלת הצהרונים לרבות, התייחסות עובדי הזכיין לילדים, טיב וכמות המזון  
המסופק לילדים, טיב וכמות בחומרי והציוד המסופק לצהרונים טיב ואיכות תוכניות הפעילות,  

שנמסרו    כמות הילדים הנמצאים בפועל בצהרון בהשוואה לכמות הילדים המופיעה ברישומים
 לחברה העירונית ושעל פיהם משולמים דמי השימוש. 

 
ניהול   16.5 לאופן  הנוגעת  הוראה  כל  מועסקיו  או  ו/  לעובדיו  ו/או  לזכיין  להורות  רשאי  המפקח 

חינוכיות, וכן להורות על    הצהרונים לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הוראות מנהליות,
הקפיד, והזכיין מתחייב לבצע ו/או ליישם הוראות  נהלים שונים עליהם יהיה על עובדי הזכיין ל 

 אלה במלואן. 
 

מובהר בזאת, כי אי מילוי הוראות המפקח יהוו הפרה יסודית של הסכם זה, אשר בגינה תהא   16.6
החברה   תהיה  כן  לאלתר.  הזכיין  עם  התקשרותה  את  להפסיק  העירונית  החברה  רשאית 

יין, כולם או חלקם, לאחר, והזכיין  העירונית רשאית להעביר את הפעלת הצהרונים  של הזכ
יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה העירונית בעניין  

 זה.
 

המפקח לא יהא רשאי לשחרר או לפטור את הזכיין מחובה כל שהיא מחובותיו המוטלות עליו   16.7
 על פי הסכם זה. 

 
וכניות הפעילות ו/או בסוג המזון ו/או בסוג  המפקח יהיה מוסמך להורות על ביצוע שינוי בת  16.8

 החומרים והציוד המופעל בצהרון ע״י מתן הודעה מראש ובכתב לזכיין. 
 

כל הוראה בכתב שתינתן ע״י המפקח לזכיין בתחום סמכויותיו דינה כדין הוראה שניתנה ע״י   16.9
 החברה העירונית.

 
ה אשר יגיע אליו מההורים, הזכיין מתחייב להעביר לחברה העירונית העתק מכל מכתב תלונ 16.10

 וממכתב תשובתו בנדון. 
 

הזכיין ועובדיו יתייחסו בנימוס, באדיבות ובסבלנות אל הילדים והוריהם ואל עובדי החברה   16.11
 העירונית, ויימנעו מלהיכנס אתם לויכוחים ועימותים. 

 
אשר אירע  הזכיין מתחייב לדווח לחברה העירונית על כל בעיה ו/או אירוע חריג, מכל מין וסוג,   16.12

 במהלך הפעלת הצהרונים בטופס אשר יסופק לו על ידי החברה העירונית.
 

מבלי לגרוע מכל הוראה ו/או סעד ו/או זכות אחרת הנתונה לחברה העירונית על פי הסכם זה   16.13
ועל פי כל דין, הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה ו/או אי מילוי דרישות המפקח במועד ו/או  

מות הילדים תחייב את הזכיין בתשלום של פיצויים קבועים ומוסכמים  דיווח שיקרי באשר לכ
עבור כל הפרה. יובהר כי באשר להפרה הנוגעת לדיווח שיקרי של כמות ילדים, כל  ₪    900בסך  

 ₪.  900ילד שלא ידווח יחושב כהפרה יחידה ויזכה את החברה העירונית בפיצוי של 
 

פיצוי מוסכם כאמור לעיל מכל סכום שמגיע לזכיין וזאת  החברה העירונית תהא רשאית לקזז   16.14
 דרש למתן הודעה מראש.ימבלי שת
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לחברה   16.15 הנתונה  אחרת  זכות  ו/או  סעד  ו/או  הוראה  מכל  לגרוע  ומבלי  לעיל,  לאמור  בנוסף 

העירונית על פי הסכם זה ועל פי כל דין, יודגש כי זכיין אשר שלא ימלא אחר תנאי קול קורא  
או יפר תנאי ו/או הוראה ו/או הנחיה מתנאי קול קורא ניצנים ו/או בקשר / ניצנים במלואם ו

על   שיושת  קנס  כל  בגין  העירונית  החברה  את  לפצות  חייב  יהיה  לעת,  מעת  שיהיו  כפי  אליו 
החברה העירונית על ידי משרד ממשלתי ו/או רשות כלשהי ו/או בגין הפחתה מהסבסוד בקשר  

יל, והחברה תהא רשאית לקזז סכומים אלו מכל סכום  עם הפרה ו/או קיום תנאי כאמור לע 
 דרש למתן הודעה מראש. ישמגיע לזכיין וזאת מבלי שת 

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד  .17
 

מוסכם בזאת מפורשות, כי לצורך הסכם זה הזכיין הינו קבלן עצמאי, וכי אין בהסכם זה או   17.1
העירונית. כמו כן מצהיר הזכיין  בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה 

יחסי   ומעביד,  עובד  יחסי  ליצור  כדי  זה  בהסכם  אין  וכי  עובדיו,  של  המעביד  הוא  כי  בזאת, 
ו/או   ו/או מועסקיו  הזכיין, מי מעובדיו  לבין  בין החברה העירונית  יחסי סוכנות  שותפות או 

 שלוחיו ו/או כל הפועלים בשמו, מטעמו, ו/או בהרשאתו. 
 

של עובדי ו/או    מעסיקתםק מוצהר ומוסכם בזאת, כי החברה העירונית לא תהיה  למען הסר ספ 17.2
 מועסקי הזכיין, והם יהיו עובדיו של הזכיין בלבד. 

 
בגין כל אחריות,   17.3 ו/או מועסקיו  עובדיו  והבלעדי כלפי  יהיה האחראי היחידי  כן, הזכיין  כמו 

ת, אך מבלי לפגוע בכלליות  חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבו
האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל  

הגנת השכר, תשי״ח עבודה כמשמעו בחוק  פיטורים כמשמעותם    1958-סוג שהוא, שכר  צווי 
עפ״י חוק שעות  , תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או  1963-בחוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג

, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל  1951-עבודה ומנוחה, תשי״א 
 על פי כל דין, הסכם, הסדר קיבוצי וצו הרחבה.  תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא,

 
עובד   17.4 ו/או חבות שהיא הנובעת מיחסי  הזכיין פוטר בזה את החברה העירונית מכל אחריות 

עובד ו ליחסי  הקשורה  ו/או  דרישתה  -מעביד  עם  מיד  העירונית,  החברה  את  וישפה  מעביד, 
הראשונה בעבור כל תשלום שהחברה תידרש לשלם או תחויב בו ע״י בית דין או גורם מוסמך  

עובד  בין החברה  -אחר כלשהו, הנובעים או הקשורים מיחסי  ו/או  לזכיין  בין החברה  מעביד 
 עירונית למי מן העובדים. 

 
לעיל, מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד,    17אם חרף האמור בתתי סעיף   17.5

או עובדים של הזכיין, או כל מי מטעמו הינם עובדים של החברה העירונית, ו/או העירייה בין  
ביחד עם החברה ובין בנפרד, כי אז מתחייבת החברה לפצות ולשפות את החברה העירונית, מיד  

 ם, ללא יוצא מן הכלל,לפי דרישתה הראשונה, בגין כל סכו
לרבות    שהחברה העירונית תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו,

 כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ״ל. 
 

עוד מוסכם כי במקרה כזה, התשלומים ששולמו לזכיין על פי הסכם זה יבואו על חשבון ערכן   17.6
והזכיי העודפות,  הזכויות  כל  של  היקפן  מלוא  ו/או  את  העירונית  לחברה  להשיב  מתחייב  ן 

 ההפרש שבין הזכויות העודפות לבין כל הכספים שקיבל לפי הסכם זה. 
 

זה, 17.7 עירונית בהסכם  והחברה  הזכיין  כי התמורה שעליה הסכימו  בזה  ומוצהר  הינה    מוסכם 
  תמורה סופית וכוללת והיא נקבעה בהתחשב בעובדה שהזכיין הינו קבלן עצמאי ומתוך כוונה

כי על החברה העירונית לא תחולנה כל הוצאות נוספות בגין ביצוע התחייבויות הזכיין על פי  
 הסכם זה. 

 
 

  ביטוחושיפוי בנזיקין אחריות ו .18
 

 בנזיקין שיפויאחריות ו
 

ו/או עובדיהן ו/או מי מטעמן    רחובות הזכיין יהיה אחראי כלפי החברה העירונית ו/או עיריית   18.1
)להלן:   ולתכולתם  למבנים  ו/או  למתחם  שיגרמו  שהיא  סיבה  מכל  נזק  ו/או  אובדן  לכל 

מהשימוש של הזוכה ו/או מי מטעמו במבנים  מהשירותים ו/או  ״( בקשר או כתוצאה  המבנים״
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הזכיין במסגרת  ו/או בציוד החברה העירונית ו/או בית הספר ו/אן גן הילדים אשר משמש את  
 ההסכם ככול ויהיה ציוד כאמור.

 
הזכיין יהיה אחראי לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם לחברה   18.2

העירונית ו/או העירייה ו/או לעובדיהן ו/או למי מטעמן ו/או למי מהחניכים ו/או התלמידים  
ו/או לצד שלישי   ו/או מבקרים  ו/או  ו/או לקרוביהם  ו/או לעובדי הזכיין  לזכיין  ו/או  כלשהו 

לקבלני משנה מטעם הזכיין ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם בגין ו/או בקשר עם השירותים  
ו/או קבלנים,   ו/או מחדל של הזכיין ו/או עובדיו  ו/או נזק כתוצאה ממעשה  ו/או לכל אובדן 

)ב הזכיין  של  מטעמו  מי  ו/או  שלו  ועובדיהם  משנה  מזון  ניקבלני  ספקי  הסעות,  קבלני  יהם: 
בקשר    בשירותים ו/או  ( הנוטלים חלק  כול וניתנים שירותים אלו    ומשקאות, מפעיל חוגים וכד׳ 

 נשוא ההסכם.השירותים עם 
 

הזכיין לבדו יהיה אחראי כלפי החברה העירונית לאובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור   18.3
ו/א לרכוש החברה העירונית ו/או העירייה המשמש   הנמצא או שהובא על ידו ו/או מי מטעמו

לצורך   הזכיין  העירייה  השירותים  את  ו/או  העירונית  החברה  את  פוטר  והוא  ההסכם  נשוא 
 .ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם השירותים מאחריות לכל אובדן ו/או נזק כאמור

 
ת הנדרשים על פי כל דין  הזכיין מתחייב לקבל את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונו 18.4

ויהיה אחראי לבדו לשאת בכל העלויות הכרוכות   והרשויות המוסמכות להפעלת הצהרונים, 
 בכך, ובתשלום בגין כל הנזקים מכל סוג שהוא אשר ינבעו כתוצאה מהפרת התחייבות זו. 

 
סת  הזכיין יהיה אחראי, הוא לבדו, כלפי כל הרשויות המוסמכות בגין כל הוראת דין המתייח  18.5

ותשלום כל התשלומים שיש    ו/או ואופן תפעולן לרבות הפעילויות,   עם השירותיםלבטיחות  
 לשלם על פי דין בגין ביצועו של הסכם זה. 

 
הזכיין מתחייב לתקן, להשלים, ולהשיב כל נזק ו/או אובדן, שנגרמו כאמור לעיל בסעיפים לעיל,   18.6

הנזק, לאחר   לתקן את  העירונית  מזכות החברה  לגרוע  כדי  בכך  אין  אך  מיד לאחר קרותם, 
 שהזכיין לא עשה כן בהקדם, ולחייבו בתשלום הוצאותיהם.

 
ימים מיום שניזוק או נתקלקל,    7כאמור לעיל, תוך  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אי תיקון נזקים   18.7

₪ עבור כל יום    1000יחייב את הזכיין לשלם לחברה העירונית פיצויים קבועים ומוסכמים בסך  
, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה לחברה העירונית על פי הסכם זה  8-החל מהיום ה
 ועל פי כל דין. 

 
לעיל, כולה או מקצתה,  24את הערבות האמורה בסעיף  החברה העירונית תהיה רשאית לחלט 18.8

 לתיקון הנזקים כנ״ל. 
 

אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הזכיין יוצא צו מאת בית המשפט, יהיה הזכיין   18.9
אחראי לפצות את החברה העירונית על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו  

הדר כל  את  לעשות  הזכיין  ומבלי  של  הצו,  להסרת  הדרושים  ההליכים  כל  את  ולנקוט  וש 
בגין הצו   העירונית לפצות את הזכיין  זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי על החברה  שהוראה 

 בעקבותיו.בשירותים הנ״ל, או בגין כל עיכוב שיחול 
 

הזכיין פוטר את החברה העירונית ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה, מכל אחריות   18.10
כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש, כאמור בהסכם זה. הזכיין ישפה את החברה העירונית  ל

על כל סכום שתחויב לשלם, או ששילמה, בגין נזק או אובדן להם אחראי הזכיין כאמור לעיל  
ו/או על פי כל דין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שתישא בהן בקשר לחיוב כאמור.  

העירונ לעיל,החברה  כאמור  דרישה  על  ו/או  תביעה  על  לזכיין  תודיע  אפשרות    ית  לו  ותיתן 
 להתגונן מפניה. 

 

 ביטוח 

,  ווחובותי   מהתחייבויותיוכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע    הזכיין   אחריותלהבטחת   18.11
במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות    ולערוך ולקיים על חשבונ   הזכייןמתחייב  

כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו    וביטוחים מתאימים להבטחת אחריות  יושבדין כלפ 
המהווה חלק     2  נספחמהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים,  

    בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.
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מציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי  י  הזכיין 18.12
ידי מבטחי  - על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על  הזכיין מבטחי  
במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את החברה   העירוניתלחברה  הזכיין

וימציא אישור ביטוח    ישוב  הזכייןבתרופות בגין הפרת ההסכם.    העירייה   אתו  א/ ו  העירונית 
מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה  

 . העירייה   מאתאו / ו  העירוניתכלשהי מהחברה  
 

הביטוח   18.13 פוליסות  דרישות  כל  את  בדייקנות  לקיים  מתחייב  אשר  הזכיין  פעולה,  כל  ולעשות 
יידרש לעשותה על ידי החברה העירונית ו/או העירייה כדי לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת  

 הצורך. 
 

ביטוחים   18.14 קיום  על  האישור  ו/או  הביטוח  פוליסות  והמצאת  תיקונם  ו/או  הביטוחים  עריכת 
ו/ העירונית  כלשהו מהחברה  יהוו אישור  לא  העירייה  ו/או  העירונית  על  לחברה  העירייה  או 

התאמת הביטוחים, ולא יטילו עליהן אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם  
 את אחריותו של הזכיין על פי הסכם זה או על פי כל דין. 

 
בדמי ההשתתפויות העצמיות   18.15 ישא  וכן  הנ״ל  דמי הביטוחים  על תשלום  לבדו אחראי  הזכיין 

 ק. הקובעות בפוליסות הביטוח במקרה נז
 

הזכיין לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הזכיין ו/או   18.16
יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של   הפועלים מטעמו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, אשר 
תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הזכיין יהיה אחראי לנזקים  

 לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.   בלתי מבוטחים,
 

בדמי ההשתתפויות העצמיות    ולבד  הזכיין 18.17 ישא  וכן  הנ"ל  דמי הביטוחים  על תשלום  אחראי 
 . הקבועות בפוליסות הביטוח

 
הפר הזכיין את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות החברה העירונית ו/או העירייה,   18.18

ין אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהייה לו טענה כלשהי כלפי החברה  יהיה הזכי
 העירונית ו/או העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. 

 
החברה   18.19 זכויות  ו/או  זכויותיו  את  המפקיע  באופן  הביטוח  פוליסות  הוראות  את  הזכיין  הפר 

נזקים שיגרמו לחברה העירונית ו/או לעירייה  העירונית ו/או העירייה, יהיה הזכיין אחראי ל 
ו/או טענות ו/או דרישות, לו כל תביעות  כספיות או אחרות    באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה 

 כלפיהן והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפיהן כל טענה, כאמור.
 

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את התנאים הבאים 18.20
 

 הזכיין ו/או החברה העירונית:  –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  18.20.1
"החברה העירונית" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות חברות בת ו/או עובדים   18.20.2

 של הנ"ל. 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את החברה העירונית ועובדיה   18.20.3

הזכיין של  מחדל  או  מעשה  עם  בקשר  ו/או  בביצוע    בגין  מטעמו  ומי 
 השירותים.

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את החברה העירונית היה ותוטל עליה   18.20.4
ו/או מחלות מקצוע שיגרמו   בגין תאונת עבודה  לנזקים  אחריות כמעבידה 

 לעובדי הזכיין בקשר עם ביצוע השירותים. 
בגין פוליסת חבות מעבידים ככל   18.20.5 יידרש להמציא אישור ביטוח  הזכיין לא 

 ם. ואינו מעסיק עובדי
ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את החברה העירונית ועובדיה בגין   18.20.6

בביצוע   מטעמו  ומי  הזכיין  של  מקצועית  חובה  הפרת  עם  בקשר  ו/או 
 השירותים.

ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת   18.20.7
עית לא  בו יובהר כי חריג אחריות מקצו  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  

 יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים.  
חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות, אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע   18.20.8

 מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק. 
של   18.20.9 סדרה  או  אחד  ביטוח  מקרה  בגין  בפוליסות,  עצמית  השתתפות  סכום 

 ₪.  100,000א יעלה על סך מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת ל
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 יטול ההסכםב .19

 
החברה העירונית תהיה רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין,   19.1

 להביא הסכם זה לקיצו ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
 

 במקרה של מינוי מפרק.  -במידה שהזכיין הינו תאגיד   .א

במקרה של פשיטת רגל של הזכיין, או הפיכתו   -במידה שהזכיין הינו אדם פרטי  .ב

 לבלתי כשיר משפטית. 

 אם הזכיין הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלון.  .ג

אם איננו ממלא אחר הוראות ההסכם, כולן או מקצתן, בין היתר, לשביעות   .ד

 עירונית.רצונה של החברה העירונית על פי קביעתה הבלעדית של החברה ה 

 הפרה יסודית. בהוראה מהוראות ההסכם אם הזכיין הפר  .ה

 
הזכיין יפנה את בית הספר ויעביר לידי החברה העירונית את כל הציוד שהועמד לרשותו בקשר   19.2

תוך יומיים    - עם ביצוע הסכם זה, עד לסיומו של הסכם זה ו/או עד למועד ביטול ההסכם כאמור  
כן יסייע הזכיין בהעברה מסודרת של תפקידו לזכיין או  מיום סיום ו/או ביטול ההסכם. כמו  

כאמור, ככל שיידרש על ידי החברה העירונית   לגורם אחר, שלו נמסר המשך הפעלת הצהרונים
והזכיין או הגורם האחר לו נמסר המשך ההפעלת הצהרון יהא רשאי לעשות כל שימוש במסמך 

 ותים.ו/או בתוכנית שהוכן על ידי הזכיין לצורך מתן השיר
 

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש לחברה   19.3
 העירונית על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה.

 
יחול   כל נזק שיגרם לזכיין ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם על פי הוראות הסכם זה, 19.4

ולזכיין לא תהייה כלפי העירייה ו/או החברה העירונית ו/או מי מטעמה כל טענה,    על הזכיין,
 דרישה או תביעה ביחס לביטול ההסכם, נזקים שנגרמו לו החזר השקעתו וכל פיצוי אחר.

 
 

 קיזוז .20
 

 הספק מוותר בזאת על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד החברה העירונית.  20.1
 

העירונית תהיה זכאית לקזז או לעכב תחת ידה או לגבות כל סכום או נכס או זכות  החברה   20.2
כלשהי שמגיעים או שיגיעו לה מן הספק, מכל מין וסוג שהם, לרבות כל סכום שהיא עלולה  

 לשאת בו או תישא בו, בגין מעשי או מחדלי הספק, בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.
 

 

 ה נו/או העסקת זכיין מש העברת ההסכם .21
 

הזכיין לא יסב הסכם זה כולו או חלקו לאחרים ולא יעביר או ימחה לאחרים כל זכות או חובה   21.1
 שלו על פי ההסכם, אלא אם יקבל את הסכמת החברה העירונית לכך בכתב ומראש. 

 
הזכיין   21.2 את  לשחרר  כדי  בה  אין  משנה  קבלן  של  להעסקתו  העירונית  החברה  של  הסכמתה 

בות או אחריות כלשהי כלפי החברה העירונית ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל  מהתחיי
 פי הסכם זה. 

 
 סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  21.3

 

 

 ערבות .22
 

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ימציא הזכיין לחברה העירונית   22.1
מאה ₪ )  135,000ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד המחירים לצרכן בסך של  
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להסכם זה, לשם הבטחת    1ספח  נכ(, ולפי הנוסח המצורף  שקלים חדשים  אלף   שלושים וחמישה 
 התחייבויותיו כמפורט בהסכם.

 
יום לאחר תום תוקפו של הסכם    90ועד    החל מתחילת תקופת ההתקשרותתוקף הערבות יהיה  22.2

 זה.
 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של:  22.3

אי  נכל   .א זק או הפסד העלול להיגרם לחברה העירונית עקב או בקשר עם כל הפרה או 

 י כלשהו מתנאי הסכם זה על ידי הזכיין ו/או על ידי מי מעובדיו. מילוי של תנא

ו/או   .ב להוציא  עלולה  העירונית  שהחברה  לזכיין  הקשורים  והתשלומים  ההוצאות  כל 

 לשלם ו/או להתחייב בהם, בקשר עם הסכם זה. 

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של הזכיין   .ג

 א על פי הסכם זה.בכל מקרה שהו
 

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף   22.4
 .1970 -בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( תשל״א  6

 
 
 סודיות .23

 
פי הסכם    הספק מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלניו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע התחייבויותיו על  23.1

״(, ישמרו בסודיות כל מידע המגיע אליהם בקשר עם הסכם זה ומתן  אנשי המקצוע)להלן: ״זה  
מידע הסודי של החברה העירונית ו/או    השירותים לרבות, מידע לגבי ההורים /או ילדי הצהרון,

ולא יעשו בהם כל שימוש, לא יעבירו ולא יגלו אותם כולם או מקצתם, במישרין    רחובותעיריית  
 לכל אדם או גוף אחר. או בעקיפין

 
כל מידע בע״פ או בכתב אשר סומן ע״י החברה העירונית כסודי או    -״  מידע סודי״  -בסעיף זה   23.2

זוהה בעת גילויו כסודי, או שמעצם טיבו עשוי להיחשב כסודי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור  
שברשותה, מידע אודות נוהלי  לעיל, הסודות המקצועיים והמסחריים של החברה העירונית, או  

למעט מידע כאמור, שהספק יוכיח שהוא אחד   -כניות עבודה ונתונים פיננסים, והכל  ועבודה, ת 
 מאלה: 

 היה מצוי בחזקת הספק קודם לגילוי ללא חובת סודיות; 15.1.1

 פותח באופן עצמאי על ידי הספק, ללא כל קשר להסכם זה; 15.1.2

 נמסר לספק ע״י צד ג' ללא חובת סודיות;  15.1.3

 או הפך להיות בגדר נחלת הכלל;  הינו 15.1.4

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבויות הספק על פי סעיף זה תשארנה בתוקפן   15.1.5

 גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן.

 
 כללי  .24

 
הסכמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד   24.1

 תקדים למקרה אחר.אחד לא יהוו 
 

לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הניתנות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך   24.2
הקלה או ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו  

 על זכויות הצדדים וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה.
 

ניהם והוא מבטל  י סכם בין הצדדים ואת היחסים המשפטיים בהסכם זה ממצה את כל אשר הו 24.3
על ידי מי    כל הסכם, מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין אם בכתב ובין בעל פה,

 מהצדדים. 
 



 

41 
 

כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה   24.4
 כן, לא יהיה לו כל תוקף.

 
ארכה, ויתור הימנעות מפעולה מצד החברה העירונית לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת   24.5

 זכויותיה, אלא אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה העירונית. 
 

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  24.6
 

שעות מיום    72תקבלת תוך  כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמ 24.7
 מסירתה למשלוח כדבר דואר רשום.

 
הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה   24.8

 יחולו על הכתובות החדשות. 
 
 

 ובת הצדדיםתכ .25
 

הנביאים  רחוב  ,  )חל"צ(  פורט ונופש בע״מס לתרבות,    רחובות   החברה העירונית    - החברה העירונית  
 . ______________; פקס: _____________טלפון:   רחובות ,8

 

 ______________________   שם: - הזכיין

 ______________________  כתובת:

  _______________________  טלפון:

 __________________  פקס:
 

 
 לראייה באו הצדדים על החתום: ו

 
 

                                            ________________           _______________   
 הזכיין                        החברה העירונית           

 
 

 
 אישור עו"ד

 
  הזכיין אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של  

 לכל דבר ועניין.  הזכייןוכי חתימות דלעיל מחייבות את 
 
 
 
 

  ___________      ___________________ 
 חתימה וחותמת                 תאריך  
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 לחוזה  1נספח      

 ערבות ביצוע
 

 ת ביצוע בוגמת ערדו
 
 

       לכבוד 
 בע"מ )חל"צ(   לתרבות ספורט ונופש   רחובות   החברה העירונית 

 סניף __________________          8הנביאים  רח'  
 רחובות 

 כתובת הסניף____________        
          א.ג.נ, 

 טלפון _________________        
             
 ___ ______ תאריך ______        

 
 

 .        ית מס'             קא בות בנערדון : הנ    
 

  שלושים וחמישהמאה  )  ₪   135,000כולל של  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום  ם  ו ערביאנ .1
  "(,בערנהן :  "ללה)  "(, מאת _______________הערבותום  סכ"  : ןל לה)(  קלים חדשיםאלף ש

  1/2021מס'  י  התחייבויותיו על פי ההסכם שנכרת בעקבות הליך של מכרז פומב   להבטחת קיום
 . להפעלת צהרונים, קייטנות וצהרוני קיץ בבתי ספר ממלכתיים דתיים ברחובות

 
הערסכ  ע"י  י  תבוום  לפעם  מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי  המחיה  יוקר  למדד  צמוד  שכה  הלהיה 

 ה שלהלן :  דכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי הצממרה

)או   וישאחרחודש סם בפרשהת  2021שנת  מאיחודש  מדד די" לעניין ערבות זו, יהאסוד הי דהמ"
 זה(.  ך למועד בסמו

פי    עלישתכם  דררסם לאחרונה וקודם לקבלת  " לעניין ערבות זו, יהא המדד שפושמדד החדה"
 ערבות זו.  

 
  דדומת המלע יתברר כי המדד החדש עלה    םדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן : אצמרשי הההפ 

  ד היסודילמדש  דד החדין המכפלת ההפרש ב למהשווה  ם  הסכו  -ההצמדה    יפרש ההיסוד, יהיו  
 .  חולק במדד היסודימהדרישה,  בסכום

  לסכום   דע  רישתכםבדדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב  החהמדד    אם 
 . ערבות, ללא כל הפרשי הצמדהה

 
)באותו    מידאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה   .2

בלי להטיל עליכם  יום( עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל מ
 חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. 

 
זוער .3 ב  עדתוקפה  ב  ישארת  בות  )כולל(   _______ תאר ו  דבלליום  זה  לאחר  בטל תהיך  ה  יה 

 ומבוטלת.  
 

 "ל.  הני ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך  פ  לע  דרישה כל
 

 ינה ניתנת להעברה או להסבה והינה אוטונומית. א בות זו ער .4
 
 
 

  
 ,  בוד רבבכ              

 
          ___________ 
 הבנק                 
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 לחוזה  2נספח 
 

 
 ניתן להמציא אישור ביטוח בגין פוליסת אחריות מקצועית.   -** כחלופה לביטול חריג אחריות מקצועית 

 
 

  הנפקתתאריך   אישור קיום ביטוחים  - 2 נספח
 : האישור

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו    ביטוח  פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  

 אמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר ה
  מבקש  מעמד  העסקה   אופי מבוטח ה האישור  מבקש

 האישור 
 לתרבות רחובות  העירונית החברה ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

עיריית   ונופש ספורט ו/או  בע״מ 
 ועובדים  בנות  חברות או  /ו  רחובות

 "ל הנ  של

 שם 
 
 

 

 "ן נדל☐ 

   שירותים☒ 

 מוצרים אספקת ☐ 

 : אחר☒ 
 

קייטנות   צהרונים  הפעלת  או  /ו   ו/או 
 .  נלוות פעילויות

 

 

 משכיר ☐ 

 שוכר ☐ 

 זכיין ☐ 

 משנה   קבלני☐ 

 שירותים  מזמין ☒ 

 מוצרים מזמין ☐ 

 ______ : אחר☐ 
 
 

 .ז./ח.פ. ת
 

 .ז./ח.פ. ת
 

 מען 
 רחובות  8הנביאים 

 מען 
 

 כיסויים 

 הביטוח  סוג
 

  גבולות לפי    חלוקה
או     סכומי אחריות 

 ביטוח 

  מספר
 הפוליסה 

  נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום 

  סכום   /האחריות  גבול
 ביטוח 

וביטול    כיסויים  בתוקף  נוספים 
 חריגים  

  בהתאם  כיסוי  קוד  לציין  יש
 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

 שלישי   צד   כלפי   אחריות
 

  ביט 
______ 

  4,000,000 
ומדובר   *ככל 

בהפעלת  
 צהרון 

 
8,000,000 

ומדובר   *ככל 
בהפעלת  

 קייטנה 

 אחריות צולבת   302   ₪
 שיפוי  הרחב  304
 קבלנים וקבלני משנה   307
  לטובת  תחלוף  על  ויתור  309

 . האישור  מבקש
 "ל המל  תביעות  315
מבוטח    318 האישור  מבקש 

 נוסף
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור יחשב   329

 כצד ג  
 צד ג'   –**אחר 

  אחריות   חריג
  על   חל   אינו ,  מקצועית

 גוף  נזקי 

4,000,000 

  ביט  מעבידים  אחריות
______ 

מבקש    309   ₪      20,000,000   תחלוף  על  ויתור 
 האישור  

ויחשב    319 היה  נוסף  מבוטח 
 כמעבידם  

 ראשוניות  328
   מקצועית **אחריות  

 
 צולבת  אחריות 302   ₪ 4,000,000  

 שיפוי  הרחב  304
 התחלוף   זכות על  ויתור 309
 ראשוניות  328
 חודשים 6 גילוי תקופת 332

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

 חינוך 034
 *  הפוליסהשינוי  /ביטול
בדבר השינוי   האישור  למבקש הודעה   משלוח  לאחר  יום  60ייכנס לתוקף אלא   לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  או  האישור  מבקש   לרעת  שינוי 

 או הביטול.
 האישור  חתימת
 : המבטח 



 

   

 לחוזה  3נספח 
 הצעת הזכיין 
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 לחוזה  4נספח 
 רשימת בתי הספר בהם יספק הזכיין את השירותים 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מס' 
 כתובת  שם המוסד  סידורי 

 רח' שי עגנון  מעלות משולם  1
 10רח' מילר  תחכמוני  2
 9רח' דוד כוכבי   סיני  3
 1רח' חיים קאופמן   נועם בנים  4
 2שד' הקיבוצים  נועם בנות  5
 8רח' מרגולין  בראשית  6

 תלמידים  300 -סה"כ כ
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 לחוזה  5נספח 
 קול קורא ניצנים 
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 ד' מסמך
 ערבות מכרז

 
 
 ................................. ניף ס          כבודל

 בע"מ )חל"צ(  החברה העירונית רחובות לתרבות ספורט ונופש
         רחובות  8רחוב הנביאים  

 תובת הסניף .................... כ         
 לפון ............................... ט         
 קס:................................ פ         

 
 ., .נא

 
 

 רבות בנקאית מס'.  ........................................ ענדון: ה

 
קלים  אלף ש  שלושים)  ₪  30,000נו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  א .1

"חדשים )להלן:  הערבות(  המציעסכום  מאת  שתדרשו  להלן:  )  ____________________  "(, 
להפעלת צהרונים, קייטנות וצהרוני קיץ בבתי ספר    1/2021"(, בקשר למכרז פומבי מס'  הנערב"

 .  ממלכתיים דתיים ברחובות
   
פעם ע"י הלשכה  ל כום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם  ס

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:  
לאחריו )או  ש חודש  שהתפרסם ב  2021שנת    מאיהמדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש  " 

 בסמוך למועד זה(.  
ל פי  עהמדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם  "

 ו.  ערבות ז
מדד  ה עומת ל פרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה ה

היסודי    מדדלמדד החדש  ההסכום השווה  למכפלת ההפרש בין    -היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה  
 בסכום הדרישה מחולק במדד היסודי.  

סכום  ל  דעם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם  א
 הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
עם    מידאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה   .2

ליכם חובה  דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל מבלי להטיל ע
 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.  

 
עד  ע .3 בתוקף  תישאר  זו  בטלה  )  21.11.2021ליום  רבות  תהיה  זה  תאריך  ולאחר  בלבד  כולל( 

 מבוטלת.  ו
 

 ל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.  כ

 
 . והינה אוטונומית  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .4

 
 

 בכבוד רב,                                                   
 

__ ____ ____ 
 הבנק        


