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14/2021 מכרז פומבי מס'   

בגנים ומוסדות  חורף ואביבחופש גדול מכרז למתן שירות הפעלה של תכנית  
וךחינ  

 

  מכרז למתן שירות הפעלה של תוכנית חופש גדול בגנים ומוסדות חינוך לשנת הלימודים התשפ"א

 תוכנית חופש גדול"( מזמינה בזה הצעותמחירים למתן שירותי הפעלה של הרשות)להלן: "רשות מקומית דיר אלאסד
בגנים ובמוסדות החינוך השונים )להלן: "התכנית"(, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז ועל פי הנהלים של 

 משרד החינוך בתכניות מסוג זה.

 

, בשעות העבודה הרגילות, תמורת הרשות את מסמכי המכרז ותנאיו, חוברות של מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי
..ש"ח, שלא יוחזרו בכל מקרה 5002תשלום סך של    

 

 10:00ה' בין השעות -'ב 15/6/2021יום החל בהרשות ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי 
ואו באתר המועצה  המקומית.14:00-ל  

 

  6.202102.  וזאת עד לתאריך 14/2021את חוברות המכרזיש להגיש במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר 

 בשעה 11:00, יש להפקיד בתיבת המכרזים בלשכת  מנכל  הרשות  שבמשרדי הרשות.

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.המועצה   

 

 בכבוד

 דבאח אחמד 

המועצה המקומית דיר אל אסדראש   
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בגנים ומוסדות חינוך  ,חופש חורף ואביב     תוכנית חופש גדולמכרז למתן שירות הפעלה של   

 מכרז פומבי

 תכולה

 
 

 תנאים כלליים של המכרז. .1

 נוסחת כתב ערבות. .2

 הצהרות המשתתף במכרז. .3

 הצעת המשתתף במכרז. .4

 התקשורת ונספחיו.חוזה  .5
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 מכרז למתן שירות הפעלה של תוכנית חופש גדול   בגנים ומוסדות חינוך

 

 כללי .1

החופש "(, מזמינה בזה הצעות למתן שירותי הפעלה של תכנית רשותה)להלן: "המועצה נמקומית דיר אלאסד .1.1

 , על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז ועל פי הנהלים של משרד החינוך בתוכניות מסוג זה.הגדול 
 

תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות הרצ"ב על נספחיו כחלק בלתי  .1.2
 נפרד ממסמכי המכרז.

 במועד הגשת ההצעות במכרז ויחידים העומדים ישראל כדין ב  רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים 
 התנאים המפורטים להלן: בכל               ,

לילדים בבתי הספר ובמסגרות תוכניות העשרה והכשרה או פרויקטיים חינוכיים ו/וקייטנות יל המשתתף הפע .1.3
 . החינוך השונות

לפחות )לא כולל ₪ ( מיליון חמישה ) 5 )במצטבר( היקף הכנסות של 2018,2019,2020ה למשתתף בשנים הי .1.4
,או  בפרויקטיים חינוכיים או תוכניות העשרה והכשרה קייטנות חופש גדול  מהפעלת צהרונים מע"מ(, 

 ותוכניות אחרי הצהוריםסטאגיריםוצימצום פערים בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים 

 .תוכניות העשרהאו פרויקטיים חינוכיים ו/או /תוכניות וון  בהפעלת נסי .1.5

כן ו הניסיון  בתנאי בניסיון הדרוש  על המשתתף לצרף להצעתו תעודה או אישור תקף על שמו על עמידתו .1.6
 פירוט ותיאור של נסיונו כנדרש בתנאי זה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 הנסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו בלבד. .1.7

הוצאה על ידי בנק בשיראל לבקשת ש שח10,000להצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, בסכום  .1.8
וזאת להבטחת מילוי  /2021/1030עד לתאריך  המקומית דיר אל אסד  המועצההלפקודת המשתתף במכרז, 

 תנאי מסמכי המכרז ותנאי הסכמי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב.

 תהא רשאית להגיש את הערבות  כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה. רשותה .1.9

מכים הנדרשים במכרז, כולל הניסיון הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המס .1.10
 והערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 

 עיקרי ההתקשרות .2

ובבתי ספר יסודיים רשמיים )להלן:  בגנים  חופש גדולשירותי הפעלה של תכניות  הזוכה במכרז יידרש לספק .2.1
, הכוללים הפעלה של 08:00-13:00משעה ו'   -אבימים  21/7/2021 -עד ה 01/07/2021 -, מה("מוסדות החינוך"

תכנית פדגוגית שמטרתה לתת מענה חינוכי לתלמידים הלומדים במוסדות החינוך, על פי התנאים המפורטים 
 .("השירותים"במסמכי המכרז )להלן: 

תשלום לזוכה העלות של סל השירותים תתבסס על הסלים המתוקצבים המוגדרים בהצעת המשתתף כאשר  .2.2
ימים מיום העברת   30 בהתאם לתנאי המכרז, ובתוךהחינוך לאמור "גב לגב".יהיה על פי תקציב משרד 

 תשלום ממשרד החינוך וזאת תוך חובת הוכחות ביצוע ע"י דוחות כמקובל.

, כפי חופש גדול התוכניות שיסופקו למוסדות החינוך במסגרת השירותים, יהיו פעילויות להפעלת תכנית  .2.3
 לדרישת המועצה. שהוגדרו על ידי משרד החינוך ובהתאם

במקרים בהם תדרוש המועצה תוספת לפעילות של משרד החינוך, יידרש הזוכה במכרז לספק שירותי הפעלה  .2.4
הנוספת והן לשכבות גיל נוספות בבתי הספר היסודיים בהתאם לדרישות  על פי תנאי המכרז הן לתקופה

 המועצה.
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מוסד החינוכי, לפי הנושאים במסגרת שעות כל תכנית תכלול פעילויות חינוכיות ותכני העשרה במסגרת ה .2.5
 הפעילות.

כוח האדם הפדגוגי וכוח האדם המסייע שיופעל בביצוע השירותים יהיה מגויס על ידי הזוכה ו/או יהיה מסגל  .2.6
 עובדי ההוראה במועצה.

בכל המקרים, הזוכה יהיה המעסיק של העובדים בתוכנית והוא יפקח וישלם להם את שכרם, באופן ישיר  .2.7
 ל תשלומי הפנסיה, תשלום הוצאות עבור נסיעות וכל תשלום על פי דין.כול

 

 אישורים ומסמכים .3
 

 ם:הבאי והאישורים המסמכים את להצעתו לצרף המשתתף על

 של קשר על אחראי יהיה מלאה משרה של בהיקף ועליד יועסק אשר וממטע הפרויקט מנהל את יציג המשתתף .3.1

 עם והיכרות ידע בעל ,לפחות תואר בעל אקדמאי יהיה הפרויקט מנהל המועצה המקומית עם המשתתף
 ת.חנוכיו פעיליות של הנחיה או/ובניהול  לפחות שנים3  של ןניסיו בעל ראשון וכו ממוחשבות מידע מערכות

אכיפת ) ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על ורשומות נותוחשב פנקסי יהול נ  על תקף אישור .3.2
 ף.המשתת שם על,1976 -"ו תשל(ניהולחשבות

 .המשתתף שם על, רובמק הכנסה מס ניכוי בדבר תקף אישור .3.3

 .העמותות  םרש  מטעם תקיובתוקף  ניהול  אישור  להצעת לצרף עליו ,עמותה  היינו המשתתף אם .3.4

 החברות בפנקס המשתתף רישים על אישורו  להצעת צרףל עליו הציבור לתועלת עמותה ונהי המשתתף אם .3.5
 .הציבור לתועלת

 .בחתימתם המשתתף את חייבשת וסמכות בשמו החותמים זכויות, המשתתף רישום לגבי מתאמים אישורים .3.6

 .המשתתף שם על, המכרז מסמכי רכישת על קבלה .3.7
 

 

 המכרז הוצאות .4

 המשתתף על תחולנה במכרז בהשתתפות למכרזו ההצעה בהכנת הכרוכות ,שהוא וסוג מין מכל ההוצאות כל
 .בלבד

 

 תוקף ההצעה .5
 .במכרז הצעות להגשת האחרון מהמועד יום 90   של לתקופה בתוקף תהא המשתתף הצעת

 
 
 

 יםוישינ .6
, המכרז במסמכי  ותיקונים שינויים להכניס, למכרז הצעות להגשת האחרון למועד קודם, עת בכל רשאית מועצהה

 ויבואו המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהיו, כאמור והתיקונים השינויים. המשתתפים לשאלות תשובהב   ביוזמת
 מועצה.ל ידם על שימסרו הפקסימיליה מספרי לפי בפקסימיליה המכרז מסמכי את שרכש שלמי לידיעתם בכתב

 זכויותשמירת  .7

 

 במסמכי שימוש כל לעשות רשאים יהיו לא במכרז והמשתתפים מועצהל שמורות במכרז במסמכי הזכיות כל .7.1

 .זה במכר הצעה הגשת הכנת לצורך אלאז המכר

 

 המכרז תקופת .8

 9סעיף  פי  על  מקומית  רשויות ותרלהתקש הפנים שר אישור קבלת ממועד חודשים 12 לתקופה בתוקף יהא המכרז

בנוסף מותנת אופציה  ("תקופתהמכרז"להלן)1972 - ב"התשל. (מכרזיםמשותפים(המקומית  הרשויות  לחוק
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חודשים שלא תעבור תקופת ההתקשרות בסך  12לרשות להאריך את תקופת התקשרות בעוד ארבע תקופות של 
 הכל חמש שנים .

 

 ההצעה הגשת .9

ון צישאתונ, הסגורה במעטפ, אישיתלהפקיד במסירה  ישז,המכר לדרישות בהתאם, מפורטות הצעות .9.1
 מועצה.ה של המכרזים בתיבת-14/2021-----'מכרזמס

 של הבלעדית אחריותו על והינו מכרזה דרישות עונהעל ינוא אחרת דרך אובכל בדואר ההצעה משלוח .9.2
 .המשתתף

 במסגרתה___________בתאריך  ____יום ב  להתקיים עתידה אשרהמועצה,  של המכרזים ועדת ישיבת .9.3
 (.הזוכה  על ויחליטו,למכרז  שהוגשו ההצעות יפתחו

 ההצעה בחינת .10

 .המכרזים  וועדת  עלידי   יבחרו אשרתרכיב וועדה )להלן: "הוועדה"( לצורך מכרז זה  המועצה המקומית .10.1

 ולדרישות לתכנית המציע התאמת את הועדה תבחן פיו  על  ואשר למציעים יועבר  אשר  וןשאל ןתכי  הוועדה .10.2
 המועצה 

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או  סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב שלא רשאית המועצה המקומית .10.3
 שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כדבעי.שהיא בלתי סבירה בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיפי המכרז 

 .לזכייהנוספת ראויה    הצעה אף לאנמצאה אם זוכה הצעה לקבל מחויבת אינה המועצה המקומית .10.4

 מסמכים אוו/ םפרטי רשאית לדרוש,לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמשתתפים המועצה המקומית .10.5
ו/או הבהרות ו/או השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל  נוספים

לנסיונו ויכולתו של המשתתף, גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את כשירות והתאמת  הקשור
טו שפור , כאמור, לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרזלי, נסיונו המקצועיהמשתתף, חוסנו הכלכ

 לעיל.

 זהוהח את לבצע המשתתף של שרוווכ אמינותו את הצעות בחינתה במסגרת לבחון רשאית םהמכרזי ועדת .10.6
 ר.בעב  עבד  ןעמ מקומיות רשויות מול בעבודה המשתתף של וניסיונ לאור

                , במכרז משתתף זכה לא זה מפגם  וכתוצאה האחרים המכרז בהליכי או המכרזים ועדת בהחלטת סודי פגםי נפל.10.7
 שהוציא צאותוהה את ורק ךא, ואיזכיית עקבהמועצה,מ לקבל, כאמור מהפגם כתוצאה זכה שלא המשתתף זכאי יהיה
המשתתף הנ"ל לכל פיצוי אחר, בגין  זכאי יהיה לא האמור לתשלום פרט. המכרז מסמכי רכישת ובגין הערבות בגין

 לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז. ,הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר

 זה מפגםהאחרים וכתוצאה  המכרז בהליכי או המכרזים ועדת בהחלטת יסודי פגם כינפל ךמוסמ משפט בית קבע.10.8
 את להפסיק,המועצה הודעת עם מידית, המשתתף מתחייבך,לכ זכאי שהיה אחר משתתף ולא המשתתף במכרזזכה 

 העבודה עבור התמורה את למשתתף תשלם הנהמזמי המועצה. המכרז במסגרת  עמו שנחתם ים/החוזה  פי על עבודתו
 מכל אחרות טענות ו/או תביעות כל תהיינה לא ולמשתתף,החוזה לתנאי  כפוף, העבודה  הפסקת  למועד  עד  שביצע

 ו/או לחוזה שנחתם בינו לבין המועצה. למכרז בקשר, המועצה כלפי שהוא סוג

 

 המכרז תוצאות על עהודה .11

 ם.רשו  בדואר  או פקסימיליה  הזכייהב על ודעהה תימסרה במכרז לזוכה .11.1

 הערבות תצורף  ואליהם, רשו  בדואר    בכתב  הודעה  ךכ  על  יקבל, תתקבל  לא  שהצעתו  משתתף .11.2
 .במכרז  הצעתו  עם  ויד על  שהומצאה

 בתוקף שתהא ךכ במכרז הצעתו עם ויד על שנמסרה הערבות את ךלהארי מתחייב במכרז שזכה  משתתף .11.3
וארך ת  לא.לזוכה  ההודעה ממועד ימים14-מ יאוחר לא המועצל תימסר ההארכה.המכרז תקופת כל לאורך

 סעד מכל לגרוע מבלי את,וזשבידה הערבות סכום  את  לחלט המועצה המקומית  זכאית הערבות כאמור, תהא
 ין.ד כל פי על רשותה זכאית תהא לו אחר

 ידי על חתום כשהוא,המכרז שבמסמכי הנוסח פי על, ביטוחים קיום על אישור לרשות הזוכה ימציא כמוכן .11.4
 ז.במכר זכייתו על הודעה קיבל בו מהמועד ימים14וך ת מטעמו ביטוח חברת
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 מנהל את להחליף,הבלעדי דעתה שיקול לפי, במכרז מזוכה לדרוש רשאית תהאהרשות  כי, בזאת רהמוב .11.5
 כפוף חילופי פרויקט מנהלג הצי ממנול לדרוש, המכרז במסגרת השירותים בביצוע ידו על המועסק הפרויקט

 .שיהוי  ללא  דרישתה אחר למלא מחויב והזוכה לאישורה הוא אף

 

 :הבאים גםבמקרים במכרז הזכייה את לבטל רשאית רשותה תהא, לעיל אמור בנוסףל .11.6

 שוחד הציע או נתן מטעמו  אחר אדם או הזוכה כי, דעתה להנחת, הוכחות  המועצה  בידי כשיש .11.6.1
 ז.במכר כייההז עם בקשר כלשהי אהנ טובתה או מתנה, מענק

 רשותל גילה לא שהזוכה אך, נכונה אינה במכרז שניתנה הזוכה שלהצהרה כלשהי  כי המועצל התברר .11.6.2

 .במכרז כזוכה קביעתו על להשפיע כדי בהיה המועצה,ה לדעת, אשר מהותית עובדה

 על להשפיע כדי הם/והיהבהמועצה  לדעת אשר, חלקם או כולם, הזוכה נכסי על ים/ועיקול/הוטל .11.6.3
וך ת לחלוטיןו/הוסר לא ים/האמור ים/והעיקול, המכרז במסגרת השירותים את לבצע  הזוכה של יכולתו

 .הטלתם ממועד ימים 30

או מפרק זמני  קבוע או  זמנימונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים  .11.6.4
 ו.קביעת  ממועד  יום60 תוד לאבוטלאו קבוע והמינוי כאמור, 

 הרשות של בכתב  מראש  הסכמה  ללא  בזוכה מהשליטה 25% הועברו כי רשותל התברר .11.6.5

 רשאית וכן הילגבי שבידה הערבות את להגיש רשותה רשאית,שהיא סיבה מכל במכרז ההזכייה בוטל .11.6.6
, כאמור בוטלה  שזכיית והזוכה בתור הבא היה שדרוגו במכרז המשתתף את חילופי כזוכה להכריז איה

 .כך בגין לה שיגרם הפסד כל על המועצה את יפצה

 
 

 התמורה.12

 
 בשעור  הזכייה  תקורה  למפעיל לשלם מועצהה מתחייבתתוכנית חופש גדולתכנית  לביצוע  בתמורה 12.1.1 

 וךהחינ משרד תקציב תחשיב "יעפ את, וזהפעילות תקופת כל למשךחופש גדולבעבור ניהול מלא  לכל מסגרת
 .תקציבו כול עלמועצה ל נוךהחי ממשרד העברה של כללי מתקציב פחות לאו רתגלמס

 
 ן: "התמורה"(.להל()ימים180)הפעילות קופת למשך" גבל גב"של כללי תשלם לאמור12.1.2

 
ויאושרו על ידי מנהל   המועצה לידי שיועברו תשלום דרישות אוו/ מס ניותוחשב י"עפ יעשו התשלומים12.1.5

 מחלקת החינוך במועצה
 תשולם  והיתרה, חופש גדול   תכניתב יםדהלימו שנת סיום לאחר כספית התחשבנות ערכו הצדדיםי12.1.6 

 ימים מיום העברת תשלום ממשרד החינוך, לפי הקודם מביניהם. 7או   31/12/2021  מיום ריאוח לא למפעיל
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 בחירת הזכיין
 

 ,תבחן את ההצעות  על פי השיקולים כדלהלן: המועצה המקומיתועדת המכרזים שהוסמכה על ידי 

 משקל  ההצעה    (10%.אחוז התקורה  שהמציע מגיש בהצעתו  )תקורה מקסימלית לניהול הפרויקט עומדת על 1

   50%הוא 

   50%משקל -  סיון המציע ושיקול דעת של הרשות.נ2

. הצעת המציע  מורכבת מ אחוז ההצעה +  נסיון בהפעלת פרויקטיים ותוכניות חינוכיות בבתי הספר ובמסגרות 3
 החינוך 

 בגיל הרך

 

  100%=   50%+  50%סה"כ: 
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 לכבוד,

 מ.מ. __________________

 

 כתב ערבות מכרזהנדון: 

 

 

 לסד עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו"המשתתפים"( -)להלן   500204904 ח.פ   --------------- בקשת עלפי
 המכרז מסמכי תנאי מילוי ולהבטחת 14/2021  'מס במכרז המשתתפים עם בקשר וזאתש"ח(  אלף עשרש"ח ) 10000 של

 .מסגרתוההתקשרות  חוזה ותנאי

 שתגיע בכתב הראשונה דרישתכם מקבלת יום 14 תוך ל"הנ ךלס עד סכומים או סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו
אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 

 .למשתתפיםבקשרלחיובכלשהוכלפיכםטלפוני , אחרתטלפוני  דרך 

 מהן אחת שכל,דרישות אובמספר  אחת בפעם ל"הנום הסכ  של תשלומו את מאתנו לדרוש רשאים תהיו אתם
 מתייחסות לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכלול הנ"ל.

 

 .לביטול ניתנת ולא תלויה ובלתי חוזרת בלתי הינה זו ערבות

 .ועדבכלל  31.09.2021 עד בתקופה תישאר זו ערבות

 .שהיא  צורה בכל ולהסבה להעברה נותנת אינה זו ערבות

 אר אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב זה.דו ו/או בפקסימיליה דרישה

 

 

 :_____________________                 בנק/חברת ביטוח:______________________ךתארי

 

 .בכלל ועד  31.10.2021 עד בתקופה תישאר זו ערבות :הבהרה 
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 לכבוד:

 ------------מ.מ

 

 וךחינ  ומוסדות  בגניםהפעלת תוכנית חופש גדול  שירות   למתן   מכרז   המשתתףב  הצהרת

 אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים בזה כדלקמן:

 לכל מסכימים אנו כי, בהתאם הצעתנו את והגשנו המכרז במסמכי האמור כל את הבנו כי בזה מצהירים  אנו
 מוותרים ואנו הבנה אי וא/ו ידיעה אי על המבוססות דרישות וא תביעות כל נציג לא וכי המכרז במסמכי האמור

 .כאמור טענות על מראש בזאת

 הדרישות כל על הנעו זו הצעתנו כי, במכרז מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו כי מצהירים אנו
 בהתאם המזמינות לרשויות המכרז נשוא השירותים את לספק עצמנו על מקבלים אנו וכי, המכרז שבמסמכי

 .המכרז שבמסמכי לתנאים

יום מהמועד האחרון להגשת  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 
 הצעות.

 חוזרת בלתי התחייבות ידכם על ובקבלתה זו בהצעתנו לראות,חייבים לאך א, זכאים תהיו כי מסכימיםנו א
 . לבינכם  בינינו ומחייבת

 ז.המכר  במסמכי  כנדרש  ערבות מוסרים אנו והתחייבויותינו הצעתנו קיום להבטחת

 במכרז הצעתנו עם ידנו על שנמסרה הערבות כי מסכימים אנו בהתחייבויותינו נעמוד לא שהי כל ומסיבה  היה
 .מראש  קבוע  מוסכםו  כפיצוי ידכם על תחולט הערבות וסכום ידכם על לגביה תוגש

 כי, ההצעה מוגשת בשמו המשתתף במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו כי מצהירים אנו
 .זו הצעה  על לחתימתנו הסכם או יןד כל פי על מניעה כל אין וכי זו הצעה על המשתתף בשם לחתום זכאים אני

 :_____________________משתתף שםה

 :______________________טלכתובת:_____________

 :________________________________אלקטרוני  דואר  כתובת

 :_________________________________וחותמת  חתימה

 מאשר ) םהמשתתפי" :להלך( ____________________של  ד"עואני הח"מ ___________________, 
 כי,המשתתף בשםזו ה"ה__________________________________ חתמו בפני על הצהרה ביום כי בזה
 כל פי ועל המשתתף של דותגההתא מסמכי פי על הדרושים אישורים וכל ההחלטות כל ונתקבל המשתתף אצל

 .משתתףה  את  מחייבת  עיל ל  המפורטים ה"ה חתימת וכיו ז הצהרה על המשתתף לחתימת ןדי

          ______________ 
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 עו"ד           

 

 

 

 

 ףהמשתת  הצהרת

 לתנאים להשתתפות במכרז( 2.1.1)לסעיף 

 :________________משתתף  שםה

 ך: _________________תארי

 הכנסות  היקף

ליון ימ( חמישה ) 5-מ  וךנמ  שאיו ךבס הכנסות היקף  למשתתף  היה, )במצטבר(     2018-2020כי בשנת  הצהיר וינהר
 כולל מע"מ(.לא  ש"ח )

 

 :________________________________המשתתף  וחותמת חתימה

 וןחשב רואה אישור

 היקף רבבד המשתתף הצהרת את ביקרנוו של ח"וכרו "(המשתתףלבקשת_______________________)להלן: "
 .ילעל  כמדווח  2018-2020בשנים הכנסותיו

 בהתבסס על ביקורתנו.ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו 

 ובמידע בסכומים התומכות ראיות של בדיקה כללההביקורת . מקובלים ביקורת לתקני בהתאםנו ביקורת את וכנער
 שביקורתנו סבורים אנו. מהותית מטעה הצגה ל"הנה בהצהר שאין בטחון של מידה  יגלהש במטרה וזאת שבהצהרה

 .עתנוד לחוות אותנ בסיס מספקת

 המשתתף הכנסות היקף את המהותיות  תהבחינו  מכל אותן נבאופ משקפת זו הצהרה יקורתנוב על בהתבססלדעתנו 
 .2018-2020-יםבשנ

 

 ך:__________________תארי

 

 ,בכבודרב         

 רואיחשבון         

 ן(רישיו'ומס,חותמת,חתימהם,ש)       
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 להשתתפות במכרז(לתנאים  2.1.1פירוט נסיונו של המשתתף )לפי סעיף 

 

 לכבוד

 -----------מ.מ

 א.נ.,

 

סוג  לקוח/עירייה מס'
פיקוח 

)ממלכתי 
 או צהרון 

מתאריך 
 )יום/חודש/שנה(

 עד תאריך
 )יום/חודש/שנה(

מספר 
משתתפים 

 12עד גיל 
 )כולל(

שם איש קשר 
 מטעם הלקוח

טלפון איש 
קשר מטעם 

 הלקוח

1 
 

       

2 
 

       

3 
 

       

4 
 

       

5 
 

       

6 
 

       

7 
 

       

8 
 

       

9 
 

       

10 
 

       

 

 

 

        ______________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף            
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 נתוני מנהל הפרויקט המוצע על ידי המשתתף

 

   
 שנת לידה מספר זיהוי המנהל

 

  תפקיד אצל המשתתף                
 

 מועד מתן התואר הכשרהפרטי 
  
  
  
  

 

 נסיון

 ____________.מס' שנות בניהול ו/או הנחיה של פעילות חינוכית ו/או תכניות חינוכיות

 פירוט ממליצים

היקף כספי של העבודה  שנות ביצוע העבודה )מ:____ עד:____( מקום העבודה תיאור העבודה
 בש"ח

    
    
    

 מספר טלפון קווי טלפון ניידמספר  תפקיד שם הממליץ

    
    
    

 

 והיכרות עם מערכות מידע ממוחשבות: ידע

 

 

        __________________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף              
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 14.2021  הצעת המשתתף במכרז פומבי

 

רה המוצעת ידנו להלן כוללת את כל ההוצאות לשם ביצוע מלא ושלם של כל  התקו  כי, מצהירים  הרינו .1
 הפעילויות כל את, היתר בין, תוכולל אלה הוצאות כיו ןדי כל פי ועל המכרז מסמכי לתנאי  בהתאם הפעילות

ובי ייש רכז,פרויקט מנהל(הנוספות  הניהוליות המחויבויות את, המכרז מסמכי פי על הנדרשות והפעולות
 הפעילויות כללכוז ורי תיאום, ארגון עלויות, ערביות, ביטוחים, מנהלה יותועל, דיווחים מערכת הפעלתוכו'(,

מועצה ב ניםוהש יהתפקידים ובעל נוךהחי במוסד הקשר אנשי מול השירותים לביצוע בקשר הארגוניות
 המועצה לחשבון מהורים גביה,תקשרות פרטיה לרבות למסגרות הילדים ברישום טיפולו ארגון, המזמינה
 .ההתקשרות  זהווח המכרז  אינתב  מפורטכ  הפעילות תחילת לפני בריאות הצהרת על החתמה, המזמינה

 
 ך.חינוה משרד דרישות פי על תעשהחופש  הגדול ה תכוניות הפעלת כי לנו דועי .2

 

 שעור התקורה במבוקש  הינו     %_______ .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -----------------------------חתימה וחותמת המשתתף

 

 

 

 

 

 

 

 החופש הגדול  תכנית   להפעלת     הסכם
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 אשר נערך ונחתם ב_________________ ביום_________ לחודש__________שנת______________

 
 ן___________________בי

 באמצעותמורשיחתימהמטעמה
 ' ___________________רח

 )להלן: המפעיל"(
 מצד אחד,                                      

 
 מועצה מקומית דיר אל אסד: לבין

 
 ___________________ :כתובת

 מ.מ)להלן "
 ,מצדשני           

 
 : "הצדדים":להלן  קראוי   המועצה ו   המפעיל

 
 ע"פ הנחיית  ותוכנית  שקבע משרד החינוך     תוכנית חופש גדולמעוניינת להפעיל   המועצה המקומיתהואיל ו

 
 ,תוכנית החופש הגדול   את להפעיל   מעוניין  עילפהמו והואיל

 
, הכלים, הכישוריםים, המשאבון, הניסי, היכולות   הידע  את   בידיו   יש  כי   ומתחייב   מצהיר  המפעיל  ילוואוה

עבור המועצה, באופן, במועדים    תוכנית חופש גדולהמקצועיים והמיומנים, על מנת להפעיל את תכנית  העובדים
 ובתנאים המפורטים בהסכם זה,

 
 תוכנית החופש הגדול  נחל   להפעלת  זה  בהסכם  המפעיל  עם  התקשר  ל   החליטה המועצה המקומיתו  והואיל

 ,זה   כםסבה   מפורט   התחייביותיוכ  ו  הצהרתיו  על   ךבהסתמ    21.7.2021 ותסתייםביום 01/07/2021
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 כללי .1
 

 בוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו על כל חלקיהם והוראותיהם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המ 1.1
 

 מהוות כלי עזר לפרשנות ההסכם.כותרות הסכם זה נערכו מטעמי נוחות בלבד, ואינן  1.2
 

  המפעילם, הצדדי  לחתימת  ובכפוף, שירותים  אספקת  הסכםל  הינו  זה  הסכם   י כ  הצדדים על מוסכם 1.3
 .זה  בהסכם  שיפורט  כפי, פש הגדול בגני הילדים ובבתי ספר יסודיים ת תוכנית החוא  להפעיל  מתחייב

 
 תקופת ההתקשרות .2

 

, הצדדים  י"ע  חתימתו  ממועד בתוקףהחל  יהיה זה הסכם  כי  הצדדים  על  מוסכם 2.1
 .תהכספיתביןהצדדיםנוועדלגמרההתחשב

 01/07/2021המועצה בגנים ובבתי הספר ביסודיים החל מיום  עבור החופש הגדול   תכנית את יפעיל המפעיל 2.2
 )להלן: "תקופת הפעילות"(.  21/07/2021ועד ליום 

 על דיעות המועצה.נוספים חודשים 48ל  ההסכם תקופת את ךלהארי רשאית תהא המועצה המקומית 2.3
 ה.החוז סיום מועד לפני םיו30 ההתקשרות תקופת את ךלהארי החלטתה

 
 
 
 
 
 

 הצדדים הצהרותו תחייבויותה .3

 

 תכנית את המועצה המקומית של היסודיים הספר ובבתי בגנים להפעיל מתחייב מטעמו מי וו/א המפעיל 3.1
 בהכנת עוסיו   הזנה  ,וחינוכית חברתית העשרהת  ותכני וכיותנחי פעילויות לותכל אשר, החופש הגדול 

 . ךהחינו משרד ידי על שנקבעו תיוולהנח לסטנדרטים בהתאם אתזו בית שיעורי



15 
 

 ,החופש הגדול  תכנית עבור פעילות מפרטי (5ה )חמיש המועצל בזאת מציע ומטעמ מי אוו/ המפעיל 3.2
תבחר תכנית אחת מתוך מפרטי   המועצה המקומיתים החינוכיים של התלמידים. הצרכ את המשקפים

 מאוחר הלכלה בחירת על המפעיל את ותעדכן,היגוי יועדת" ושרוע תשיא יישובי הפעילות, או מתוך תוכניות
 _______.ליום עד

 הסר ןלמע . זה בהסכם הקבועיםבמועדים  חופש גדול  תכנית את להפעיל מתחייב מטעמו מי אוו/ המפעיל 3.3
 .ובכתב מראש יבוצע אלו במועדים שינוי כל כי יובהר ספק

, אלא אם חופש גדול המפעיל מתחייב לרכוש את כל הציוד הדרוש לו ו/או למי מטעמו לשם הפעלת תכנית  3.4
 .הוסכםאחרתמראשובכתב

מורים ו/או דולתוכנית חופש גלתת זכות ראשונית ולהעסיק במסגרת תכנית  מתחייב ומטעמ המפעיל ו/או מי 3.5
מעוניינים ו שאלויהיככל  ) תוכנית חופש גדולמדריכים מתוך צוות בית הספר והגנים בהם מתקיימת תכנית 

 (.חופש גדול לעבוד בתכנית  של הזכיין הליםנלו לתנאים ומסכימים

 כח. חופש גדול  תכנית הפעלת לצורך ומיומנים םמקצועיי עובדים להעסיק מתחייב מטעמו מי ו/או המפעיל 3.6
, מומחים מדריכים, סטודנטים, בפועל הוראה לעובדי ויכלו וךנהחי משרד הוומת על המבוסס יהי האדם
 .ורשותיים מוסדיים רכזים

, המוריםם, הרכזי שכר את לשלם בזה ומתחייב, אלו לעובדים אחראי יהיה מטעמו מי אוו/ המפעיל 3.7
 עפ"י השכר שהגדיר משרד החינוך. תכניתזו לצורד המדריכים וכל עובד אחר

 לה וענוך, החי משרד ט"קב שלת הביטחוניו ההנחיות על וניםהע עובדים להעסיק מתחייב המפעיל 3.8
 המפעיל. 2001  -א"תשס, מסוימים במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת בחוק הקבועים יםונקריטרי
 .תקף משטרה אישור בעלי והינם באמצעות אוו/ ידי על המועסקים כל כי ולוודא לדאוג מתחייב

חופש גדול  בתכנית לתלמידים העשרהת  תכני שיספקו מקצועיים המשנ קבלני עם להתקשר מתחייב המפעיל 3.9
. 

 במכרז לקבוע בהתאם חופש גדול  תכנית במסגרת התלמידים רעבו הזנה לניהול לדאוג מתחייב המפעיל  3.10
 6639' מס קורא ינוךהח משרד ובאתר שמספר

 פרטי את למפעיל ולמסור ,חופש גדול  לתכנית התלמידים לרישום לדאוג מתחייבת המועצה המקומית  3.11
ת במוסדו עובדים מספר, תלמידים מספר, גיל שכבות לרבות,  חופש גדול  תכנית תתקיים ותבהם המוסד

המיוחד  דע על תלמידים בחינוךמי למפעיל תמסור)המועצה  25/08/2016וחר עד ליום המא לכל, הכשרתם
  בנפרד מהחינוך הרגיל(.

 .חופש גדול תישאבאחריותהמלאהלהסעותהתלמידיםבמסגרתתכנית המועצה המקומית  3.12

 

 העמדת לרבות, כאיםז לתלמידים תרפואיות סייעו להעמדת המלאהיות באחר תישא המועצה המקומית  3.13
 .המיוחדהחינוך  לתלמידי סייעת

 

 פי על יעמוד חופש גדול  תכנית במסגרת קבוצה בכל התלמידים מספר כי מתחייבת המועצה המקומית  3.14
 .חדוהמי וךובחינ, הרגיל נוךבחי לתלמידים ךנוהחי משרד שקבע דרישות התקןוה

 

 .לפחות תלמידים 60ו ירשמ ספרבהם בתי רק תופעל התוכנית 3.15

 

 .חופש גדול  תכנית הפעלת לצורך משנה קבלני עם להתקשר רשאי המפעיל כי הצדדים עלמוסכם  3.16

 

 התמורה .4

 

תקורה %__  שלךס למפעיל לשלם המועצה המקומית מתחייבת החופש הגדול  תכנית  לביצוע בתמורה 4.1
 תקציב תחשיב "יעפ אתוז, הפעילות תקופת כל למשך תוכנית חופש גדוללכל מסגרת  בעבור ניהול מלא 

 .תקציבו כול עלמועצה ל נוךהחי הממשרד עבר לה יש כלל מתקציב פחות לאו רתגלמס וךהחינ משרד

 

 ן: "התמורה"(.להל  () ימים 180 ) הפעילות קופתת למשך" גבאגב"ישל ל כל תשלם לאמור 4.2
 

 

 . החינוך משרד מאת המועצל בפועל ןהתמורה מת מיום יום 7  בחלוף רק למפעיל תשולם התמורה כי יובהר 4.3

 

  המקומיתהמועצה  לידי שיועברו תשלום דרישות אוו/  מס ניותוחשב י"עפ יעשו התשלומים 4.4
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 והיתרהתשולםלמפעיללא החופש הגדול   תכניתביםדהצדדיםיערכוהתחשבנותכספיתלאחרסיוםשנתהלימו 4.5
 ימים מיום העברת תשלום ממשרד החינוך, לפי הקודם מביניהם. 7או  __________ מיום ריאוח

 
 היעדר יחסי עובד מעביד .5

 
מעביד מצהיריםומתחייביםכילאמתקיימיםולאיתקיימוביניהםיחסיעובד, מאשרים המועצה המקומיתו המפעיל

 . עצמאי יקבל שלמזמין יחסים מערכת הינה,  זה להסכם בכפוף ביניהם היחסים מערכתוכי 
 

 ותיוצריםויזכ .6

 כלו הפעילות מפרטי לרבות חופש גדול  בתכית היוצרים שזכויות לה הובהר כי מאשרת המועצה המקומית 6.1
 .למפעיל שייכיםהחופש הגדול    תכנית ובמסגרת וצרוייו/או  יוכנו, ופקיוש המסמכיםו/או  החומרים

 .זה הסכם סיום לאחר גם יחולו יוצרים זכויות בדבר ההוראות כי מובהר ספק חסר למען 6.2

כי כל מידע ו/או חומר ו/או תכנים ו/או תכניות שהזכויות בהן היו שייכות לאיזה מן  מצהירים הצדדים 6.3
 לאחריוו זההצדדים טרם מועד החתימה על הסכם זה, יהיו שייכות לאותו צד אף במהלך ביצועו של הסכם 

 ראישו לאחר אלא, זה הסכם במסגרת שלא שימוש כל םהב לעשות רשאי היה לא האחר והצדן, זמ פרק  לכל
 .ובכתב מראש מהו/או הסכ

 
 

 שונות .7
 

 .זה להסכם הצדדים כל ידי על נחתםו בכתב נעשה הוא אם אלא, זה בהסכם ינושי תוקףלכל כל יהיה לא 7.1

 

 .אחר מקרה בכל זו זכות על ויתור יהוה לא מסוים במקרה זה הסכם לפי זכותו על להסכם צד של ויתור 7.2
 ויתור על זכות זו.אי עמידתו של צד להסכם לפי ההסכם לא יהווה 

 
 .לעיל במבוא כמפורט ןה זה הסכם רכיולצ הצדדים כתובות 7.3
 ןהמע לפי אישית במסירה רנהסתימ או בפקסימיליה או בבדואר נהבכת תשלחפי הסכם זה  על ודעותה 7.4

שעות מעת מסירתה למשלוח  72שתישלח בדואר תיחשב כאלו נמסרה תוך  הודעה .זה הסכםב עפיהמו
 אם, כאמור שליחתה במועד שנמסרה תיחשב פקסימיליהב תישלח וא אישית במסירה שתימסר והודעה
 .המקובלים העסקים ושעות בימי נשלחה או נמסרה

 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום באמצעות מורשי חתימה:
 
 
 
 
 
 

___ __________________     ____________________ 
 המפעיל      -----------מ.מ 

 

 
 


