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 2/22 מכרז

 בצור משההפעלת צהרון 
 
 

 בישוב צור משה  הפעלת צהרוןהודעה ותנאי מכרז ל
 יציאה למכרז  24.4
 הגשת שאלות  1.5
 מענה לשאלות  10.5

 בהתאם לדרישה, יש לפנות למשרדי הועד –סיור מציעים 
 10.00עד שעה  הגשה 16.5

 
 10:00בשעה  16.05.22המועד האחרון להגשת הצעות 

 
מקומי צור משה )להלן: "הועד המקומי" ו/או "המזמין" ו/או "הועד"( מכריז הועד ה .1

 בזאת על רצונו לקבל הצעות בנושא המכרז.
 

 הגשת המכרז  .2
את ההצעה המלאה בהתאם להוראות המכרז, כשהיא חתומה ע"י המציע בשולי כל עמוד ו/או  

במכרז, יש כנדרש  נוספים  כל מסמכי המכרז ומסמכים  להגיש במסירה    מסמך, הכוללת את 
 , "2/22להפעלת צהרון  מכרז  בלבד בשני עותקים זהים, במעטפה סגורה עליה יירשם "  ידנית

מיום   יאוחר  לא  הועד,  במשרדי  המכרזים  לתיבת  )לא    10:00בשעה    16.05.22להכניסה 
 "(.המועד האחרון להגשת הצעותתתקבלנה הצעות בדואר( )להלן: "

המ הצעת  את  האריזה  בתוך  יצרף  מע"מחיר  המציע  בש"ח,  כולל  נקובה  ההצעה ,  כאשר 
הפעלה   לעלות  הצהרון  מתייחסת  לשירותי  יחיד  נרשם  עבור  הוועד  ידי  על  בהתאם שתגבה 

למען הסר ספק, העלות לנרשם כפי שתוגש על ידי המציע קבועה ואינה ,  ופיע להלןלפירוט המ
ום של משתתפים.,  תלויה בכמות הנרשמים וללא התחייבות הוועד לכמות מינימום או מקסימ

תוגש   המחיר  ",  הצעת  )להלן  ונפרדת  סגורה  המחירבמעטפה  הצעת  מעטפת  מעטפת  על   .)"
  ."את המילים "הצעת המחירפרטיו והצעת המחיר יכתוב המציע 

כמועד   לעיל  כרשום  המדויקת  ולשעה  ליום  עד  המכרזים  בתיבת  שתמצאנה  ההצעות  רק 
ר יהא רשאי להחליט לבחור בהצעה זוכה או  האחרון להגשת הצעות תובאנה לדיון בועד, אש 

 בקיום הליך התמחרות בין חלק מהמציעים לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
 

 תיאור המכרז  .3
 

את כאשר הפעלת הצהרון כוללת נשוא מכרז זה הינו הפעלת הצהרון בישוב צור משה, 
  (הבמתכונת חופש))במתכונת בית ספר( יולי אוגוסט  עד חודש יוניהחודשים ספטמבר ו

 את ביצוע מלוא הפעולות הבאות:ההפעלה כוללת נספח י' . כמפורט ב
 איסוף הילדים מכיתות בית הספר ובתיאום מול רכזת חט"צ והמורות.  .א

 
פועל .ב אינו  הספר  בית  שבהם  או    ,בימים  מגבלה  כל  )לרבות  שהיא  סיבה  מכל 

נגיף   בשל  כגון  המדינה,  מרשויות  רשות  של  סיבה    COVID-19הוראה  כל  או 
הצהרון  הדומ הפעלת  את  מונעת  אינה  משעה (אשר  החל  כרגיל  הצהרון  יפעל   ,

  17:00ועד    7:30-ויאפשר מתן מענה לבחירה להגעה בשעות הבוקר החל מ  13:30
עד   של  תשלום  לבוקר.  60בתוספת  כולל  ₪  הבוקר  לשעות  התוספת  גםעלות    ת 

 הגשת ארוחת בוקר למשתתפים.  
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  .ג
 :  מפרטעל המציעים להגיש   .1

 אופציה לחודש מחיר מפרט 

סיום לימודים   -םבמתכונת שלושה ימיצהרון 
כולל   13:30ויומיים סיום הלימודים ב 14.30ב

 ארוחה חמה פעמיים בשבוע

 א' 

יום  מלאה הכוללת סיום במתכונת  צהרון 
 וארוחות מידי יום  13.00 ימודים בלה

 ב' 

 
ארוך+יו .2 יומיים  כגון:  נוספות  אופציות  יגזרו  שיוצג  המחיר  יומיים  מתוך  קצר,  ם 

 קצרים ויום ארוך, חד יומי ועוד... 
קלים )כולל מע"מ( במידה  ש  25  כיום היאלמפעיל הצהרון    הארוחהיובהר כי עלות   .3

 . באישור הועד יבוצע עדכוןויהיה שינוי במחירי הארוחות 
הזנה  ה  ארוחה חמ .4 ספק  ע"י  ע"י  תסופק  ובאישור הועדשיבחר  על הספק  המפעיל   .

. הועד יהיה רשאי לבדוק את  (1נספח י'  ות )ת משרד הבריאבהתאם לדרישולפעול  
 ספק המזון )מפגש טעימות(  לפני בחירתו. 

 
 

התשלום הנוסף שיגבה על    )התואמים לוח חופשות בתי ספר(  יםופת החופשבתק .ד
₪ על השעות    60מקסימום  ידי הצהרון בעבור קיום קייטנה בשעות הבוקר יהיה  

ב  07:30-13:00 עב  20  -מוכפל  החימי  שבתקופת  ככל  מי  ודה.  הגדול  ופש 
הרי   הצהריים  בפעילות  והן  הבוקר  בפעילות  הן  להשתתף  יבחר  מהמשתתפים 
סעיף   עבור  המציע  ידי  על  שינתן  המחיר  חיבור  תוצאת  יהיה  הכולל  שהתשלום 

 . מחיר לבוקר(, בתוספת 1)ג
על   .ה יעלה  לא  אשר  הפעילות,  יום  מחיר  החופשים  ארוחת    85בתקופת  יכלול   ,₪

 ים חמה. צהרי
שינויים אפשריים בשעות פעילות הצהרון ו/או הפסקה של הפעילות באופן זמני   . ו

הכל עקב אירועים בריאותיים כלל    -וה ההפעלה של הצהרון  ו/או שינויים במתו
ו/או המועצה   בהוראת הממשלה  ו/או  עליון  ו/או עקב אירוע אחר מכח  ארציים 

ה עליהם(  ועד המקומי אין השפעאירועים והוראות שלוקרי,  האזורית לב השרון )
כל סיבה אחרת עליהם  או  ישירה  יבוצעו בהתאם  ,  שלוועד המקומי אין השפעה 

 :הוראות הבאותל
של הצהרון כתוצאה    שינוי בשעות הפעילות ו/או מתווה ההפעלה  ויידרשבמידה  

  3עד תוספת של    ,צווים ממשלתיים וכד'(מנסיבות שאינן בשליטת הצדדים )כגון  
הצהרון.ביום  שעות במחיר  שינוי  יחול  לא  של  והשינוי  במידה    ,  לתקופה  יימשך 
יפחת  עודכן, לאחר שימחירה,  קלנדרים ימים    30מעל   אופציה א' מהמחיר ב  לא 

לנספח ז' למסמכי המכרז, הכל    13הנזכרות בס'  אופציה ב'  א יעלה על המחיר בלו
 . בפועל בהתאם לכמות השעות

 
כ .ז הצעתו  במסגרת  בחשבון  יביא  המציע   10%י  המציע  שיקבל  התשלום  מסכום 

לר וניהול,  גביה  תפעול,  הוצאות  כיסוי  לצורך  לועד  יועבר  הנרשמים  בות מאת 
 "(. דמי התפעולבדרך של קיזוז מהתשלומים שיועברו למפעיל )להלן: "

 
הצעת המחיר תכלול הנחה לפיה המציע יידרש )בין לפני ובין לאחר זכייתו( לתת   .ח

עד   של  למשפחות   5%-כ עד  ללום  תשמהלשנה    25%סבסוד  הצהרון  ממשתתפי 
זכאי הועד  יהא  כאמור,  משפחות  בגין  כי  יובהר  לסיוע.  חייב(   הנדרשות   )ולא 

על   כל  לוותר  או  לועד.  חלק  לשלם  המציע  שעל  התפעול  לגבי דמי  ההחלטה 
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הינה   עליהם  לוותר  יבחר  שהוועד  התפעול  מדמי  החלק  ועל  להנחה  הזכאים 
והמציע בלבד  הוועד  אלו  בסמכות  להחלטות  להתנגד  יכול  בכל    אינו  לבוא  או 

כל הוצאה שתיגרם טענה ביחס אליהן ומוותר עליהן מראש וישפה את הועד בגין  
 .לו כתוצאה מהעלאת טענה כאמור

 
 בנוסף לכל האמור, הפעלת הצהרון כוללת גם את הסעיפים הבאים:  .ט

 
  ציוד הפעלה מלא  הכולל משחקים, ספרים, כיסאות שולחנות, ציוד (1

דפים  הפעלה לכל סוגי פעילויות הספורט והיצירה, שטיחים וילונות מ
 ופינות פעילות. 

את  וגים בשבוע על ידי מפעיל חיצוני )ע"ח המציע(מתן של לפחות שני ח (2
 מול הועד המקומי.  יש לאשר החוגים

 תכנית חודשית יש להציג חודש מראש (3

 למשתתפי הצהרון.חומרי יצירה  (4

ל חשבונו )לרבות הרון יתבצע ע"י המציע ועניקיון המקום בו יפעל הצ (5
 אספקת חומרי ניקוי(.  

   .10%שמה בגובה של יקבל הנחה בהרמאותה המשפחה נרשם שני  (6

העסקת עובדים בעלי הכשרה מתאימה. יש להציג תעודת העדר עבירות  (7
 מין ופלילי.  

 
 תנאי סף למכרז:  .5

 
התנאים המפורטים  על ההצעה ו/או על המציע )בהתאם להקשר הדברים( לעמוד בכל

וכן לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המוכיחים את העמידה בתנאים להלן, 
 אלו: 

 
בעל ניסיון, ידע, ותק ומומחיות בנושא המכרז  םהינוהעובדים בפועל המציע  .א

ועסק לפחות בשנתיים אשר קדמו לפרסום המכרז בהפעלת צהרון ו/או גן ילדים 
 פים. משתת 20אשר כלל לכל הפחות 

 
יש להציג את הנתונים והאישורים הרלבנטיים בהתאם למתכונת המופיעה  .ב

 5בסעיף 
 

 
 הגשת מסמכי המכרז  .6

 
המסמכים .א כל  את  להם  ובנוסף  המכרז  מסמכי  כל  את  להצעתו  לצרף  המציע   /   על 

 האישורים הבאים: 
 

 
מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים   (1

 ל.דלעי 5בסעיף 
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אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס, או רואה  (2
 חשבון.

 
 יות המציע עוסק מורשה לצורכי מע"מ. תעודה תקפה בדבר ה (3

 
אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו   (4

– 1976 . 
 

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. (5
 המלצות (6

 
 במידה והמציע הינו תאגיד:  (7

 
תזכיר, תקנות ותעודת התאגדות של החברה, שהם מאושרים על ידי   .א

ו/או מאושרים כהעתק מתאים למקור על ידי עו"ד או רשם החברות 
 רו"ח.

 אישור עו"ד או רו"ח:  .ב
כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לביצוען, הינן במסגרת   .1

 סמכויות התאגיד.
 התאגיד.שמות המנהלים של  .2
 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד. .3

 
 במידה והמציע הינו שותפות:  (8

 
 ת אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד. תעודת רישום השותפו .א
 הסכם השותפות.  .ב
 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .ג

 
 המכרז.יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי  .ב

 
כאמור   .ג המבוקשים  המסמכים  כל  ללא  שתוגש  רשאי   –הצעה  המקומי  הועד  יהיה 

 לפסלה. 
 
על   .ד החתימה  בנקאית  בעת  ערבות  המקומי  לועד  הזוכה  המציע  ימציא  החוזה 

ש"ח להבטחת מילוי התחייבויותיו לפי החוזה והמכרז    25,000אוטונומית על סך של  
)הערבות תהיה תקפה לכל תקופת   לעיל  לבין כאמור  הזוכה  בין המציע  ההתקשרות 

 הוועד המקומי(, וכן את אישור המבטח בהתאם לנספח אישור עריכת הביטוח.
 

 :כללי .7
 

 אין הועד המקומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.  .א
 

ה רשאי להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע ובהתייחסות הועד המקומי יהי .ב
 רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע. של מוסדות ציבור/

 
עי, כושר הביצוע בשיקולי הועד המקומי יילקחו בחשבון, בין היתר, הידע המקצו .ג

של המציע וכן ניסיונו של המציע בעבודות קודמות, ביצוע נאות של עבודות בסדר 
 גודל ומהות דומות והעדר תביעות מטעם מזמינים אחרים בעבר. 
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של מציעים אשר לא ביצעו בעבר את  רשאי לדחות הצעות הועד המקומי יהיה  .ד

או שנוכח לדעת  עבודתם לשביעות רצונו או לשביעות רצונם של אחרים,
 שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתו.

 
 תקופת ביצוע העבודות על פי מכרז זה הנה  כמפורט במסמכי המכרז.  .ה

 
 7חתום על יתר טפסי החוזה תוך משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא י . ו

יום שיידרש לכך על ידי הועד, רשאי הועד המקומי לגבות את סכום ימים מ
 ערבות לטובתו ולמסור את העבודה למציע אחר.ה
 

לא יאוחר   הפעלת הצהרוןעל המציע הזוכה להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע  .ז
 ובהתאמה כל שנה.  1.9.22-מ

 
רות בכל אופן  מעטפות המכרז, לערוך התמח הועד יהא רשאי, לאחר פתיחת .ח

שאי שלא לערוך שיראה לנכון, לרבות פנייה לחלק מן המציעים בלבד, ואף יהיה ר
התמחרות כלל ולאיש מהמציעים לא תהא כל טענה בקשר עם עריכת או אי 

 עריכת התמחרות או בקשר עם דרך עריכתה.  
 
 

 סדרי עדיפויות  .8
 

האמור לעיל סדר  ז סדר עדיפויות ספציפי, ועל אף אם לא יפורט במפורש במסמכי המכר
שנות במקרה של סתירות ו/או העדיפויות של הנתונים במסמכי המכרז השונים לצורכי פר

 אי התאמות הינו כלהלן: 
 

 תנאי המכרז. .א
 החוזה. .ב
 שאר מסמכי המכרז.  .ג

 
 מסמכי המכרז הם המסמכים כלהלן:

 נספח א'. –( הודעות הועד המקומי בדבר המכרז ותנאיו )מסמך זה (1
 '.בנספח  – הסכם ההתקשרותנוסח  (2
 .'דנספח  – תצהיר בדבר שכר מינימום כדין (3
 ספח ה' ערבות ביצוע נ (4
 '. ונספח  –מסמך העדר תביעות  (5
 '.זנספח  –עה והתחייבות צכתב ה (6
 נספח ח'.  –פירוט בנוגע לותק וניסיון קודם של המציע  (7
 ' טנספח  – תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק (8
 נספח י'  –פעילות  ותשע (9

 כל הנספחים דלעיל יחתמו על ידי המציע.                      
 .מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי המכרז ותנאיו                    

 
 

 בכבוד רב,
 

 _________ 
 יו"ר הועד המקומי צור משה



  2/22 2/22   הפעלת צהרון הפעלת צהרון מכרז מכרז             ועד מקומי צור משה ועד מקומי צור משה 

  

  

                                                    06018880601888. . השרוןהשרון  לבלב  נ נ ..דד, , 256256. . דד..תת

    00035180003518--8080פקס: פקס:   00088010008801--8080טלפון: טלפון: 

 

2 

 

 22/2מכרז 
 בישוב צור משה  הסכם להפעלת צהרון

  
 הסכם  -' ב נספח 

 
 הסכם

 
 2022שנערך ונחתם בצור משה ביום ______ לחודש ______ בשנת 

 
 בין 

 
 ________ ____ הועד המקומי צור משה  
 4281000, צור משה 3מרח' השיבולים   
  "(הועד" ו/או "המזמין)להלן: "  
   

 מצד אחד 
 

 לבין      
   
   _______________ 
 ת.ז./ח.פ. ______________   
 _____ מרחוב _______  
 "(נותן השירותים)להלן: "  

 מצד שני    
 

 

שוב, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים ונותן השירותים מבקש להפעיל צהרון בתחום היי  הואיל:

 בהסכם זה להלן;  

ונותן השירותים מצהיר כי יש לו את הרקע המקצועי, הניסיון, הידע, היכולות, ההסמכה,  והואיל: 

ה ההיתרים  וכלל  ולצורך הכישורים,  הצהרון  הפעלת  לצורך  שנדרשים(  וככל  )אם  נדרשים 

 התקשרותו עפ"י תנאי הסכם זה; 

ידו לוועד המקומי כקבלן -פי בחירתו, השירותים יסופקו על-ירותים מצהיר כי עלונותן הש  והואיל: 

 מעביד בינו לבין הועד המקומי; -עצמאי, וכי לא יתקיימו יחסי עובד

 

 בין הצדדים כדלקמן: אי לכך מוצהר, מותנה ומוסכם 

 כללי  .1
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 המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

וקובע את מכלול היחס .1.2 זה מסדיר  והוא  הסכם  נותן השירותים  לבין  הועד המקומי  בין  ים 

לוועד   השירותים  מתן  עם  בקשר  הצדדים  בין  ההתקשרות  תנאי  כל  את  בלעדית  הקובע 

מ ומתן,  משא  לכל  כלשהי  נפקות  תהא  ולא  ואין  התחייבות  המקומי  הבטחה,  הצהרה,  צג, 

בין   בעל פה,  ובין  בכתב  בין  נעשו(,  בין הצדדים )אם  נעשו  ובין  ו/או הסכמה אשר  במפורש 

 במרומז, עובר לחתימת הסכם זה. 

כל שינוי, תוספת, או השמטה בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו, יהיו חסרי תוקף אלא אם  .1.3

 .  כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה

הסכמה, הנחה, ארכה, הימנעות מפעולה, או עצימת עיניים מצד מי מהצדדים, במקרה של   .1.4

הי הקבועה בהסכם זה, לא יהוו תקדים, ולא יהיה בהן בכדי ללמוד על  סטייה מהוראה כלש

פי הסכם זה  -הסכמה שבהתנהגות, נוהג, או ויתור על זכות כלשהי מזכויותיו של אותו צד על

 ו/או על פי דין. 

 ות הסעיפים במסגרת הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לצורך פרשנותו. תרכו .1.5

 

 מהות ההתקשרות  .2

שיועמדו   נותן .2.1 המתקנים  ו/או  הציוד  ותקינות  לשלמות  הבלעדי  האחראי  יהיה  השירותים 

 והוא( לצורך הפעלת הצהרון,  מועצת לב השרוןלרשותו )לרבות ע"י הועד המקומי ו/או ע"י  

 .מקום בו מתקיים הצהרון כשהוא נקי ומסודרה את אירלהשמתחייב 

קיים בישוב. כל טיפול בליקויים  במהלך שנת הלימודים יופעל הצהרון בשטח בית הספר ה .2.2

והינו באחריותה בלבד, ובאחריות המפעיל להודיע  במבנה יועבר למועצה האזורית לב השרון

התגלותו.   עם  מיד  כאמור  ליקוי  כל  על  המקומלמועצה  לנהועד  יאפשר  השירותים  י  ותן 

לתיאום  בכפוף  הצורך  לפי  הספר(  לבית  )בנוסף  שבתחומו  אחרים  במתקנים  להשתמש 

הצהרון וה את  להפעיל  יהיה  ניתן  ולא  במידה  השירותים  נותן  מאת  ומראש  בכתב  תראה 

 בבית הספר.   

מיום   .2.3 השירותים  נותן  ע"י  ויבוצע  קצובה,  לתקופה  הינם  זה  הסכם  עפ"י  השירותים  מתן 

 .  31.08.2023ועד ליום  01.09.22

ו .2.4 זו  תקופה  בהצבעה  בבתום  אישור  חוזה  חבריהינתן  להאריך  יהיה  ניתן  בשתי    הועד  זה 

אחת כל  אחת  שנה  בנות  נוספות  זה    תקופות  הסכם  להוראות  ובהתאם  זהים  בתנאים 

   .ולהוראות מסמכי המכרז

ועד המקומי,  יו"ר במתן השירותים עפ"י הסכם זה, יהא נותן השירותים כפוף להוראות ה .2.5

 ועד  הועד, או כל גורם אחר שימונה לכך ע"י יו"ר ה

 .  מסמכי המכרז' לי יהיו לפי המפורט בנספח ימי הפעלת הצהרון ושעות פעילותו .2.6
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 מדריךביחס של   .ומנוסה נותן השירותים יעמיד משך כל תקופת הפעלת הצהרון צוות מיומן .3

 . ילדים חמישה עשרל לפחות ע אחד

 

 תמורה  .4

ובכפוף למילוי כלל התחייבויותיו של נותן השירות עפ"י הסכם  מובת .4.1 רה למתן השירותים, 

י לנותן השירותים את התמורה על פי המפורט בנספח ג' להסכם זה, זה, ישלם הועד המקומ

התמורה   את  הצהרון  ממשתתפי  יגבה  המקומי  הועד  כי  מראש,  ומובהר  מוסכם  כאשר 

זההמפורטת   הבמכרז  לנותן  ויעבירה  של,  בניכוי  שתיוותר   10%  שירותים  הגביה  מסכום 

המקומי.   הועד  שינוייםבידי  בגין  כי  יובהר  ספק,  הסר  מאילוצים    למען  כתוצאה  בשעות 

, לא תהיה תוספת תשלום לנותן השירותים אלא  כלשהם הקשורים בשעת סיום הלימודים

  ד המקומי.נוספות ליום הפעלה, בהתאם להחלטת הוועשעות  משלושאם כן נדרשו למעלה 

בסעיף   .4.2 ובכפוף    3.1הסכום המפורט  כנגד  הועד המקומי  ע"י  לנותן השירותים  ישולם  לעיל, 

 .בכל חודש בגין החודש שקדם 15-חשבונית מס כדין, עד ליום ה להמצאת

על    .4.3 אישור  כדין,  ספרים  ניהול  על  אישור  המקומי  לוועד  להמציא  מתחייב  השירותים  נותן 

כלל וכן את  גופים    ניכוי מס במקור,  חוק עסקאות  הנדרשים בהתאם להוראות  האישורים 

תשל"ו ציבו1976-ציבוריים,  גופים  עסקאות  ותקנות  חשבונות(  ,  ניהול  )אכיפת  ריים 

 . 1987-)אישורים(, תשמ"ח

נותן השירותים יהיה אחראי לבדו, לתשלום כל המסים ו/או תשלומי חובה אחרים כלשהם   .4.4

 מתחייב על פי כל דין.בקשר עם כל התמורה המשולמת לו, כפי ש

בסעיף   .4.5 האמור  כי  במפורש,  בזאת  ומוסכם  וסופית   3.1מובהר  מלאה  תמורה  מהווה    לעיל, 

עפ"י   השירותים  מתן  בגין  להם  זכאי  יהיה  השירותים  שנותן  התשלומים  כלל  את  הכוללת 

 הסכם זה, וכי נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף ו/או אחר כלשהו. 

שר מביטול פעילויות, ויעשה כל שבכוחו להבטחת התנהלות ימנע ככל האפ  נותן השירותים .4.6

 וגים במסגרת הצהרון. רציפה ותקינה של מערך הפעילות הח

 התחייבויות והצהרות נותן השירותים .5

באמצעות עובדיו  )לרבות    באופן אישיהשירותים עפ"י הסכם זה יינתנו ע"י נותן השירותים   .5.1

ומוסמכיםאשר   הש  מוכשרים  המלא(  ירותיםלמתן  יהיה ובפיקוחו  לא  השירותים  ונותן   ,

התחייבויותיו את  צורה  בשום  להמחות  ו/או  להעביר  אחר    רשאי  לגורם  זה  הסכם  עפ"י 

 כלשהו מטעמו, מבלי לקבל את אישור הוועד המקומי מראש ובכתב.

את   .5.2 יבטח  זה,  הסכם  עפ"י  השירותים  מתן  תקופת  כל  במשך  כי  מתחייב  השירותים  נותן 

במסגרת חברת ביטוח מוכרת בישראל, לכיסוי כל הנזק העשוי להיגרם לו )לרבות    פעילותו

כוש אחריותאובדן  עבודה,  ו/או    ר  הצהרון,  למשתתפי  ו/או  אישיות(,  ותאונות  מקצועית, 

העתק   המקומי  לוועד  ולהמציא  ג'(,  צד  )ביטוח  כלשהם  אחרים  ג'  לצדדי  ו/או  למבקריו, 
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 מפוליסת הביטוח הנ"ל. 

כן,   .5.3 הנותכמו  ביטוח חבות מעבידים ן  כל תקופת הפעילות  שירותים מתחייב לרכוש במשך 

 מיליון ש"ח לשנה. 2של  עבור עובדיו בסכום שלא יפחת מסך

לא   .5.4 כי  מצהיר  השירותים  מעובדיו  נותן  מי  או  בביצוע בצהרון    שפועליםהוא  בעבר  הורשע 

קלון עמה  שיש  פלילית  אותן  עבירה  רלוונטיות  עובדות  קיימות  לא  לוועד    וכי  גילה  לא 

הצדדים עפ"י הסכם זה, אשר אילו היו מתגלות לוועד המקומי  המקומי עובר להתקשרות  

 ל הנוגע להתקשרותו בהסכם זה.שויות להשפיע על שיקול דעתו בכהיו ע

מגבלה חוקית   , למי מעובדיו ו/או מי מטעמונותן השירותים מצהיר בזאת כי לא קיימת לו .5.5

בכל הוראות החוק  ים, כמו כן מתחייב נותן השירותים לעמוד  כלשהי לעסוק בעבודה עם ילד

, ולהמציא לוועד את  2001  -מים, התשס"אלמניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויי

פי הוראות החוק, ככל   לגבי העסקת נוער יש לוודא    .שנדרשים כל האישורים הנדרשים על 

 אישור העדר עבירות. 

עומדת בניגוד כלשהו י התקשרותו עפ"י הסכם זה אינה  נותן השירותים, מצהיר ומאשר, כ .5.6

 שרותו כאמור.        להתחייבויות חוזית או אחרות כלשהן, המונעת את התק 

 

 סיום ההסכם  .6

התקופה  .6.1 כל  במשך  ותימשך  זה,  הסכם  על  החתימה  במועד  תחל  הצדדים  בין  ההתקשרות 

 לעיל.  2.3המפורטת בסעיף 

יום ממועד מסירת הודעה    30בתוך  ו של הסכם זה  הוועד המקומי יהיה רשאי להביא לסיומ .6.2

הוועד לסיים את ההתקשרות רצונו של  על  בכתב שתימסר לצד ב  לנותן השירותים  הודעה 

 .  ללא חובת נימוקהשני, 

עפ"י   .6.3 המקומי  לוועד  העומדת  הכללית  הביטול  ומזכות  לעיל  האמור  מכלל  לגרוע  מבלי 

שאי להביא לסיומו של הסכם זה, באופן  להסכם זה, הועד המקומי יהא ר  5.2הוראות סעיף  

בכל מקרה של הפרתו היסודית של הסכם זה ע"י נותן השירותים, ו/או במקרה של   מידי, גם

 ות בלתי הולמת מצד נותן השירותים. עבירת משמעת חמורה, ו/או בשל התנהג

 

 מעביד -קיום יחסי עובד-אי .7

על .7.1 השירותים,  נותן  כי  בזאת  ומובהר  כל -מוסכם  בביצוע  עצמאי  קבלן  הינו  בחירתו,  פי 

פי על  השירותים    התחייבויותיו  נותן  בין  יהיו  ולא  אין  וכי  זה,  מי הסכם  ו/או  עובדיו  ו/או 

עובדמטעמו   יחסי  המקומי  הועד  מערכת -לבין  כל  ו/או  סוכנות  או  שותפות,  יחסי  מעביד, 

 יחסים דומה אחרת. 

 לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ולמען הסר ספק, מובהר כי:  מב .7.2
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עובד .7.2.1 יחסי  יהיו  ולא  ה-אין  הועד  בין  נותן  מעביד  וכי  השירותים,  נותן  לבין  מקומי 

השירותים לא יהיה זכאי לתנאים סוציאליים או אחרים כלשהם מהוועד המקומי,  

 מעביד;  -אשר ניתן לצפות להם במערכת יחסים של עובד

השירו .7.2.2 כל  נותן  ולהסדרת  המסים  כל  ולתשלום  לדיווח  הבלעדי  האחראי  הוא  תים 

להסכם   בקשר  דין  עפ"י  הנדרשים  פיוהתשלומים  על  לפעילותו  ובקשר  והוא    זה, 

המגיעים   הסכומים  מלוא  את  שישנם,  ככל  לעובדיו,  לשלם  מפורש  באופן  מתחייב 

ה להן  הסוציאליות  ההפרשות  כל  את  ולבצע  שכרם  את  להלין  לא  ממנו,  וא  להם 

 .   מחויב על פי כל דין

ו .7.3 היה  כי  ומאשרים  מצהירים,  מסכימים,  הצדדים  לעיל,  האמור  מכלל  לגרוע  מסיבה מבלי 

ידי בית משפט, בית דין, רשות, מוסד או פורום מוסמך אחר כלשהו, בניגוד -כלשהי יקבע על

תן  לבחירתו של נותן השירותים, ובניגוד להסכמתם המפורשת של הצדדים להסכם זה, כי נו

הצדדים שררו  בין  וכי  המקומי,  הוועד  עם  ביחסיו  עצמאי  קבלן  ולא  עובד  הינו  השירותים 

עובד מזכויות  מעב-יחסי  חלק  או  זכויות  לקבל  זכאי  השירותים  נותן  כי  לחילופין  או  יד, 

תחילת  ממועד  החל  רטרואקטיבית  וזאת  כדלקמן,  ההוראות  יחולו  לעובדים,  המוענקות 

 תן השירותים על ידי נותן השירותים, לפי המוקדם: הסכם זה או ממועד תחילת מ

לסע .7.3.1 בהתאם  השירותים,  לנותן  שולמה  אשר  התמורה  זה    3.1יף  במקום  להסכם 

מהתמורה שקיבל    60%-לעיל, יבוצעו כל החישובים לפי תמורה מופחתת, השווה ל

יוצא   כפועל  השירותים  לנותן  שולמה  אשר  מע"מ(,  )בניכוי  בפועל  השירותים  נותן 

"מההתחי )להלן:  עצמאי  שירותים  נותן  הוא  כי  וההסכמה  התמורה יבות 

 עובד."(, לרבות חישוב הזכויות הנטענות כהמופחתת

התמורה  .7.3.2 במקום  המופחתת  התמורה  תבוא  כזה  במקרה  כי  הצדדים  בין  מוסכם 

נותן   את  ויראו  השירותים,  לנותן  להשתלם  הייתה  שצריכה  ו/או  ששולמה 

 טרואקטיבית ממועד תחילת הסכם זה.השירותים כזכאי לתמורה המופחתת ר

לו ממועד  מיידית כל סכום ששולם    לוועד המקומיעל נותן השירותים יהיה להשיב   .7.3.3

תחילת ההסכם שבין הצדדים או מתן השירותים בפועל, לפי המוקדם, ואשר עולה  

צמודה   וריבית  הצמדה  הפרשי  יתווספו  אלה  לסכומים  המופחתת.  התמורה  על 

של   על  4%בשיעור  ההצמדה,    לשנה  הפרשי  לחישוב  הבסיס  מדד  הצמודה.  הקרן 

התשלום החברה  ידי  על  בוצע  בו  במועד  הידוע  המדד  נותן    יהיה  על  יהיה  אותו 

 השירותים להחזיר.

ככל שהוועד המקומי יחויב לשלם סכום כלשהו לנותן השירותים או לרשות כלשהי,   .7.3.4

מ או  משפטי  טריבונל  כל  לרבות  מוסמכת,  רשות  של  קביעה  פי  כי  על  שיפוטי,  עין 

ומעביד בין  עובד  יחסי  וכי התקיימו  הוועד המקומי  עובד של  היה  נותן השירותים 

או    הצדדים, תשלום  כל  בגין  המקומי  הוועד  את  לשפות  השירותים  נותן  על  יהיה 

 חבות כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות שיגרמו לה.

כל הוצאה, תשלום ו/או  למען הסר ספק מובהר כי חובת השיפוי כאמור תהא בגין   .7.3.5
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נזק שייגרמו לוועד המקומי עקב טענה מצד נותן השירותים בדבר קיומם של יחסי 

מעביד בינו לבין נותן השירותים ו/או הנובעים מקביעה בדבר קיום של יחסים -בדעו

 מעביד.  -כאמור בינו לבין נותן השירותים ו/או שעילתם ביחסי עובד

נו .7.3.6 על  זה  בסעיף  שהוטלו  של  החבויות  סיומו  לאחר  גם  עליו  יחולו  השירותים,  תן 

 הסכם זה מכל סיבה שהיא. 

ל סעיפיו הקטנים, ייעשו ע"י נותן השירותים מיד  ע  6.3שיפוי ופיצוי כאמור בסעיף   .7.3.7

העניין,   לפי  החוקי,  החיוב  במועד  ו/או  המקומי  הוועד  של  הראשונה  הדרישה  עם 

ת סכומים אלה גם מכל סכום  ונותן השירותים מאשר לוועד המקומי לקזז ו/או לנכו

 ו/או תשלום שיגיע לנותן השירותים מהוועד המקומי. 

בחת .7.3.8 מאשר  השירותים  הנותן  כי  זה,  הסכם  על  הינן    ,לעיל   יותחייבויותימתו 

 אשר מלוא משמעויותיהן ידועות, ברורות ומובנות לו. כהתחייבויות בלתי חוזרות, 

כי על בסיס התחייבויות והצהרות אלה   .7.3.9 נותן השירותים, הסכים עוד מובהר,  מצד 

 הוועד המקומי להתקשרות הצדדים.

ילמען הסר ספק, מובהר   .7.3.10 העובדים אשר  נותן השירותיםכי כל  ידי  על  ככל ועסקו   ,

 הינם עובדיו בלבד ואין לוועד המקומי קשר ו/או זיקה לעובדים אלו.  שיועסקו,

 

 שונות  .8

ן כמפורט במבוא להסכם זה, כתובות הצדדים לצורך מתן הודעה כלשהי לפי הסכם זה, הינ .8.1

אישית  במסירה  ותימסר  בכתב  תהא  למשנהו  למסור  זה  להסכם  צד  שיבקש  הודעה  ,  וכל 

 "(. מסירה אישיתבאמצעות מכשיר פקסימיליה ו/או בדואר רשום )להלן: " 

 תיחשב ההודעה כנתקבלה במועדים שלהלן:   -נמסרה ההודעה במסירה אישית  .8.2

פ .8.2.1 מכשיר  באמצעות  ההודעה  נמסרה  כנתקבלה    -קסימיליה  אם  ההודעה  תחשב 

 למחרת שיגורה;  

שעות לאחר   72ועד של  תחשב ההודעה כנתקבלה במ  -נמסרה ההודעה בדואר רשום   .8.2.2

 מסירתה בסניף הדואר. 

 כל צד יהיה רשאי לשנות את מענו למסירת אישית במסירת הודעה בכתב על כך לצד השני. .8.3

זה   .8.4 בהסכם  כלשהי  הוראה  כי  ייקבע  בו  בלתי  משו  -במקרה  או  חוקית,  בלתי  תוקף,  ללת 

ז הסכם  הוראות  יתר  של  לבטלותן  להביא  כדי  בכך  יהיה  לא  לאכיפה,  כדי  ניתנת  ו/או  ה, 

 להשפיע על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן עפ"י עיקרון הבטלות היחסית.

חייב   .8.5 יהיה  לנותן השירותים, אם  חייב  יהיה  עילת החיוב   -סכומים שהועד המקומי  ותהא 

השירותים.    -תהא  אשר   נותן  ידי  על  נסיבות שהן  ובשום  אופן  בשום  לקיזוז  ניתנים  אינם 

ינוי אלא בצורה מפורשת ובחתימת שני הצדדים על מסמך מפורש לפיו  סעיף זה אינו ניתן לש
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הועד המקומי מסכים לשינוי האמור בהסכם זה, ונותן השירותים יהיה מנוע מלטעון לטענת  

 ו מסמך מפורש כאמור החתום על ידי שני הצדדים. קיזוז אלא אם יוצג על יד

להסכ .8.6 הצדדים  בין  דעות  חילוקי  ו/או  סכסוך  של  מקרה  פירושו,  בכל  לביצועו,  ביחס  זה  ם 

בעלי   המשפט  לבתי  תהיה  מההסכם,  נובע  ו/או  הקשור  אחר  עניין  ובכל  תוקפו  תחולתו, 

 . ולהכריע בסכסוךהסמכות העניינית במחוז תל אביב, הסמכות הייחודית והבלעדית לדון 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

     ________________     _______________ 

 הקבלן       המזמין  
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 הפעלת צהרון בישוב צור משהמכרז 

  
 תצהיר בדבר שכר מינימום כדין  –'  ד נספח 

 

 תצהיר בדבר שכר מינימום כדין 

 "(החוק)להלן:"   1976 – לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

ר את האמת וכי  אני הח"מ _____________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהי
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כלהלן:

 

"( ומוסמך ליתן  הספקאני משמש כמנהל _________ אצל הקבלן ______________ )להלן: " .1
 תצהיר זה.מטעמו 

 הספק ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. .2

 רי לעיל אמת. זה שמי זו חתימתי תוכן תצהי .3

 

 

        ________________ 

 חתימת  המצהיר            

 

 אישור

מר   בפני  הופיע   _________ ביום  כי  מאשר,   )_______ )מ.ר.  עו"ד   ___________ הח"מ  אני 
כי עליו  __________   ת.ז. __________ במשרדי שברחוב ____________ ולאחר שהזהרתיו 

לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה כן, אישר בפני את תוכן להצהיר את האמת וכי יהא צפוי  
 תצהירו לעיל בחתמו עליו בפני.

 

        ________________ 

 חתימת עו"ד               
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 ב צור משהמכרז הפעלת צהרון בישו
 ערבות ביצוע  –'  הנספח  

 
 לכבוד, 

 הועד המקומי צור משה 
 בנק: ____________   

 _______סניף :_____
 מיקוד:____________ 
 תאריך:____________

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית צמודה מס' ______________ -צור משה  –הפעלת צהרון מכרז הנדון: 

 
שים"(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  על פי בקשת _________ )להלן: "המבק .1

__ ₪( בתוספת הפרשי הצמדה למדד  _______עשרים וחמישה אלף __ ₪ )25,000לסך של _____
 "הפרשי הצמדה"(.הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט )להלן: 

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

דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  
או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית  בתהליך כלשהו 

או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר  
 .לחיוב כלשהו כלפיכם

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות,  .3
ייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן מת

 הכולל הנ"ל. 

 במכתבנו זה: .4

משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  –"מדד" 
 למחקר כלכלי.ו

 הפרשי הצמדה יחושבו כלהלן: .5

עפ"י ערבות זו )להלן: "המדד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, 
החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ____ שפורסם ביום _____ הינו ______  

ם השווה להכפלת המדד החדש נקודות )להלן: "המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכו
 בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד _______ ועד בכלל. 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי _________ לא לענה. 
 מבוטלת.לאחר יום _____________ ערבותנו זו בטלה ו

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 
 

 בכבוד רב,
 

 בנק: ____________
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 מסמך העדר תביעות  –' ו נספח 

 
 
 

 הצהרה בדבר חיסול תביעות 
 

 
המקומי צור משה בהתייחס להסכם שביני לבין הועד  אני הח"מ __________, מצהיר בזאת כי

תביעות כספיות ו/או אחרות  "(, אין לי כל ההסכם____ )להלן: ")להלן: "הועד"(, מיום _____
הוועד, ככל שהיו. כי התמורה בכל הסכם קודם שהיה בגין התקשרויות קודמות שהיו עם מהועד, 

לי עם הוועד שולמה לי במלואה וכי הועד המקומי משוחרר מכל חובה ו/או התחייבות כלפי בגין 
כי התמורה שבהסכם שולמה לי במלואה וכי הועד , עדכל הסכם קודם שנחתם ביני לבין הוו

 המקומי משוחרר מכל חובה ו/או התחייבות כלפי.
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום: 
 
 
 

 
 
 

 ______________    ___________________________ 
 שם + חתימה       תאריך          
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 מכרז הפעלת צהרון בישוב צור משה
 והתחייבות   כתב הצעה  –'  זנספח 

 
 

 ___________תאריך 
 לכבוד, 

 הועד המקומי צור משה 
 

 ' ____מכרז מס –כתב הצעה והתחייבות הנדון: 
 
 

אנו הח"מ מס' חברה/זהות _______________ שכתובתנו היא _______________ מצהירים,  
 מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם כלהלן:

 
ת כל מסמכי המכרז ואת החוזה על כל נספחיו קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, א .1

 "(.מסמכי המכרז)להלן: "
 

כי המכרז על פרטיהם, השתתפנו בסיור הקבלנים, שנערך ביום  הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמ .2
"( ובחנו את כל  העבודותנשוא מכרז זה )להלן: " במבנה בו יפעל הצהרון_________, ביקרנו 

יצוע העבודות ו/או הנובעים מהם, לרבות בדיקה ובחינה  התנאים והנסיבות הקשורים בב
ם, איכותם, טיבם, את שיטת ביצוע  , את כמותהשטחמיוחדים של סביבתם, גודלם, תנאי 

 העבודות וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים להשפיע על קיום כל התחייבויותינו.
 

ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז   בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה .3
ינו מתחייבים בזה לבצע וההסכם האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והר

את העבודות נשוא מסמכי המכרז ולקיים את כל שאר התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים 
 "(.התמורה ותנאי התשלוםשהננו מציעים להלן )להלן: "

 
כי הועד המקומי יהיה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע   אנו מסכימים .4

כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט העבודות לבעלי הצעה אחרת 
 בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של הועד.

 
 ן:במידה והצעתנו תתקבל הריני מתחייבים כלהל .5

 
ימים ממועד קבלת דרישתכם, או בתוך פרק   7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך  .א

 על ידכם. זמן אחר, כפי שיקבע
 

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם  .ב
 בגין הקטנת היקף העבודות ו/או ביצוען במלואן. 

 
 –ידכם -הכל כפי שיקבע על –א או בהיקף אחר להתחיל בביצוע העבודות, בהיקפן המל . ג

על זכייתנו במכרז, ולבצען   ימים מהמועד בו יודיע לנו הועד המקומי 14לא יאוחר מתוך 
 בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה. 
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במועד חתימת החוזה או במועד התחת ביצוע העבודות, לפי המוקדם   –להפקיד בידכם  .ד
ליסות הביטוח הנדרשים בחוזה ו/או אישור המבטח לכך וכן  העתקי כל פו -שביניהם, 

 סמכי המכרז והחוזה.העתקי כל האישורים והמסמכים האחרים כנדרש במ 
 

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל   .6
ום על החוזה בכלל תיחשב המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על ידינו, וגם אם לא נחת

ינו, מבלי  הצעתנו וקבלתה על ידי הועד המקומי בכתב, כחוזה מחייב בין הועד המקומי לבינ
 שהדבר יגרע מזכויותיה של הועד המקומי כמפורט במסמכי המכרז.

 
-אם נידרש להתחיל בביצוע העבודות נשוא המכרז לפני חתימת החוזה, נפעל בהתאם לדרישה על

 זה וכל המסמכים הכלולים בו. פי הוראות החו
 

 להלן:  .7
 

חתימת החוזה  להבטחת קיום הצעתנו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם במועד  .א
, שתעמוד בתוקפה לכל ש"ח  25,000בסכום של ערבות בנקאית אוטונומית לפקודתכם  

ימים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את  60בתוספת  ההתקשרותתקופת 
 כלפיכם.  התחייבויותינו

 
חודשים מהמועד האחרון   3אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך  .8

קבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שיקבע על ידי הועד. במידה ובמהלך תקופה זו שנ
 נידרש על ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא כל דיחוי. 

 
אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות   –של תאגיד( )במקרה  .9

 היסוד של התאגיד המציע. והמטרות שלנו על פי מסמכי 
 

מוצהר ומוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות   .10
סמכי המכרז ואנו מוותרים  ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מ-של אי

 מראש על כל טענות אלה.
 
 

יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע   הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי .11
העבודות נשוא החוזה, וכי הננו עומדים בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי  

יוד, הכלים והחומרים הנדרשים ובמצב תקין וכן  עומדים לרשותנו לצורך ביצוע החוזה כל הצ
נשוא מכרז זה ובמספר מתאים  יםהשירותמקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע  עובדים

 ומספיק. 
 

 מצורפים בזה אישורים ומסמכים נוספים כנדרש במכרז:  .12
 

 ________________  .א
 ________________  .ב
 ________________  . ג
 ________________  .ד
 _________ _______ . ה
 ________________  .ו

 
 
 
 
 
 

 
 ן הצעתי/נו: בתמורה למילוי כל העבודות וההוראות הכלולות במסגרת מכרז זה להל .13
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למשתתף בודד עבור חודשים  סה"כ הצענו לחודש בגין כל העבודות נשוא המכרז  .א

 יוני -ספטמבר
ם ויומיים סיו 14.30סיום לימודים ב -םשלושה ימי: במתכונתצהרון ) 'א אופציה (1

לחודש    ______________ ₪  (כולל ארוחה חמה פעמיים בשבוע 13:30הלימודים ב
 ₪(.  1250 –)מחיר מקסימום  כולל מע"מ

וארוחות מידי  13.00 לימודים בהיום מלאה הכוללת סיום במתכונת צהרון ) 'באופציה  (2
 ₪(.  1500 –)מחיר מקסימום  ________ ___ ₪ כולל מע"מ (יום

 
 

 
 
 __________ שם המציע ______

 כתובת _______________ 
 תאריך ______________ 

 
 ___________________ 
 חתימת המציע 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2/22 2/22   הפעלת צהרון הפעלת צהרון מכרז מכרז             ועד מקומי צור משה ועד מקומי צור משה 

  

  

                                                    06018880601888. . השרוןהשרון  לבלב  נ נ ..דד, , 256256. . דד..תת

    00035180003518--8080פקס: פקס:   00088010008801--8080טלפון: טלפון: 

 

10 

 

 
 

 הפעלת צהרון בישוב צור משה  - 2/22מכרז 
 לכתב הצעה והתחייבות  – ח'  נספח 

 לותק/ניסיון קודם של המציע פירוט בנוגע 
 
 

 
 פירוט בנוגע לותק/ניסיון קודם של המציע: 

 
 וטלפונים  המלצות מועד ביצוע העבודות  המזמין  שם
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 22/2מכרז 
 הפעלת צהרון בישוב צור משה

 וק תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כח  –נספח ט' 
 
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק 

 "(החוק)להלן:"   1976 –של"ו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ת

 

אני הח"מ _____________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי  
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כלהלן:

 

  ( לפי 2011בינואר  1חלוט בעבירה שנעברה לאחר י"ז בטבת התשס"ב )-תי בפסק דיןלא הורשע .1
)להלן:   1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "( בשנה שקדמה למועד תצהירי זה.חוק עובדים זרים"

 זה שמי זו חתימתי תוכן תצהירי לעיל אמת.  .2

 

       __________ ______ 

 חתימת  המצהיר            

 

 אישור

)מ.ר.  עו"ד   ___________ הח"מ  מר    אני  בפני  הופיע   _________ ביום  כי  מאשר,   )_______
כי עליו   __________ ת.ז. __________ במשרדי שברחוב ____________ ולאחר שהזהרתיו 

ה כן, אישר בפני את תוכן להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעש
 תצהירו לעיל בחתמו עליו בפני.

 

       __________ ______ 

 חתימת עו"ד               
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 22/2מכרז 
 הפעלת צהרון בישוב צור משה

 
   נספח י'

 : שעות פעילות
 ______ בשנת הלימודים 

 יפעל הצהרון:
 ,  ה'-בשבוע א' חמישה ימים

 צהרים  תארוחהכוללים  13:00-17:00מתוכם יומיים משעה 
   .14:30-17:00ושלושה ימים משעה 

המוצע   ללוח החופשותבהתאם    07:30-13:00  במתכונת בוקר יפעל הצהרוןפשות  והחובחגי ישראל  
 ע"י משרד החינוך או בתיאום מול הועד המקומי. 

 
 בחודש יולי יפעל הצהרון במתכונת משלימה לבית הספר של החופש הגדול

 .ש"ח  1390לא יעלה על המחיר  17:00- 13.00ל יום מכלומר כ
יזדקק וחלק מהשכבות  בו לא תתקיים מסגרו למבמידה  )בשבוע  גם בשעות הבוקר  מטעם   תענה 

 ליום.  ₪ 60 לא יעלה עלבוקר ה תעריףהמועצה( 
 בוקר לפי המפרט: תבאם לא תתקיים קייטנה מטעם המועצה יפעיל מפעיל הצהרון קייטנ

 . ליום  ₪ 60עלה על תעריף הבוקר ליום לא י
 .כולל ארוחהליום ₪   85ותעריף הצהרים לא יעלה על 

 . ילד 15ם שמה של מינימובהר
 . טנה מתחרהימפעיל הצהרון קי לא יפעיל יטנה ע"י המועצהימתקיימת ק עוד  לכלמען הסר ספק, 

 
 יטנהיבמתכונת קחודש אוגוסט יפעל הצהרון 

 )שבוע אחרון יהיה שבוע התארגנות לשנה הבאה(
 ליום.  ₪ 90בחודש זה  תעריף הבוקר ליום לא יעלה על 

 .רוחהכולל א ליום  ₪  85יעלה על ותעריף הצהרים לא 
 דש זה באחריות מפעיל הצהרון.הגביה על חו 

 ילדים ומעלה.  15כל זאת בהרשמה של 
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 1נספח י' 
 


