
 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
 

1 

 החברה העירונית  ראשל"צ  לתרבות,  ספורט  ונופש  בע"מ     
 03-9650162, פקס. 03-9650063,  ר א ש ו ן  ל צ י ו ן, טל' )רב קווי( 95רח' ז'בוטינסקי                  

www.hironit.co.il 

 
 

 ונופש בע"מהחברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט 
 
 
 

  
 
 

 למתן זכויות  מאגר מכרז 

 צהרונים והפעלת לניהול 

     בתחומי ראשון לציון

  
 
 

  010/21פר מכרז  מס
 
 

  

   

 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 2021 יוני
 

 

 

 

http://www.hironit.co.il/


 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
 

2 

 

  מכרז – חוברת המכרז 

 ח  ל  ק    א'
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 כללי. – פרק א'

 תנאי המכרז.– פרק ב'

 

 :נספחים למכרז
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 אישור על קיום ביטוחים;  – נספח ה'

   תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים; – נספח ו'
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 תצהיר חוק עברייני מין; – נספח ח'
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 .תשפ"אלשנה"ל  - הארץבכל  3-8הלימודים לגילאי 
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 ח  ל  ק    א'

 כללי –פרק א' 

  כללי .1

החברה :"החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ )להלן 1.1

מזמינה בזאת מציעים, אשר מתקיימים בהם התנאים המקדימים  "(העירונית

להגשת הצעות, כמפורט במסמכי המכרז, להגיש הצעות להיכלל במאגר של מפעילי 

רשאית לבחור מפעיל אחד או יותר להתקשר ה חברהצהרונים, אשר מתוכו תהא 

תי ספר בביותר באחד או  של החופש הגדול עמו בהסכם להפעלת צהרונים וקייטנות

מעת  שיעודכן לחלק ב למסמכי המכרז, וכפי ' ובתחום שיפוטה, אשר יפורטו בנספח 

הכול בהתאם לדרישה ולביקוש ובכפיפות לתנאים לעת על ידי החברה העירונית, 

 ולהוראות מסמכי המכרז.

הצהרונים הינם מסגרת אשר מעניקה שמירה, טיפול, הזנה ופעילות פדגוגית  1.2

במהלך , (ה' -א'  )בימים ימים בשבוע  5היסודיים, כית לילדי כיתות בתי הספר חינו

או  16:30ועד השעה ל מסיום הלימודים בשעות הצהריים הח שנת הלימודים,

בין השעות )ימים ארוכים קייטנות ימי  14 -12, בכפוף לתנאי המכרז וכן 17:00

 בבית הספר של החופשהמשך צהרון כן החגים וחופשות בתקופת ( 07:45-16:30

ב( -)צהרוני כיתות א וחלק מהצהרונים כי מובהר . זהקיץ, כמפורט במכרז בהגדול 

ושעות , ("תכנית ניצניםלהלן: ")יפעלו בהתאם לתכנית ניצנים של משרד החינוך 

בהתאם לזמנים כפי שייקבעו על ידי משרד  לבקשת החברהומועדי ההפעלה יעודכנו 

 החינוך.

ה, לפי שיקול דעתה, האם להתיר את צירופם חברחגים תחליט הבמהלך חופשות ה 1.3

ה על צירוף ילדים כאמור, חברשל ילדים שאינם רשומים לצהרון. ככל שתחליט ה

 .לא יעלה מספרם באופן שידרוש תוספת כוח אדם מטעם המפעיל

אשר יהוו את רשימת המפעילים  זוכים במכרז זה שבעהעד ה לבחור חברבכוונת ה 1.4

צורך מתן השירותים במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים. עם זאת ה לחברשל ה

ה זוכים, והיא תוכל לבחור שבעה לבחור בחבריודגש, כי אין באמור כדי לחייב את ה

  במספר זוכים נמוך יותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ה מעוניינת לגבש מאגר של מפעילי צהרונים, אשר מתוכו חברבמסגרת המכרז, ה 1.5

את  /ושיספק /ים, את המפעילבאמצעות וועדה משבצתה לבחור, חברה תהא רשאית

ה, חברלצהרון/ים לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההשירותים. השירותים יסופקו 

ובהר ומודגש בזאת, כי אין בעצם ההיכללות מבהתאם להוראות ותנאי המכרז. 

תפים ה ו/או מי מטעמה כלפי המשתחברבמאגר המפעילים משום התחייבות מצד ה

ו/או  להפעלת צהרון כלשהו או בכלל מפעילבמכרז להתקשר בהסכם עם ה

, ולמשתתפים לא תהא כל התחייבות למספר צהרונים ו/או התחייבות לכמות ילדים

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
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צהרון אחד או הפעלת ה תתקשר עמו בהסכם ביחס לחברושהמפעיל שיכלל במאגר  1.6

 של החופש הספר ביתהמשך צהרון בלניהול והפעלת הצהרון ויותר, יהא אחראי 

 להוראות מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות., בהתאם הגדול 

אין לחברה יכלל במאגר ומפעיל אשר כל העירונית מודיעה בזאת כי החברה  1.7

לתקופת , תהיה החברה העירונית רשאית לשבץ אותו העירונית נסיון עבודה עמו

המציעים אחת להפעלת צהרון אחד או לכול היותר שני צהרונים.  ניסיון בת כשנה

בהגשת הצעתם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה מהחברה העירונית בגין ובקשר 

יובהר כי, החברה העירונית תהא זכאית לסיים את ההתקשרות עם המפעיל לכך. 

צון בכל שלב במהלך תקופת הניסיון במקרה של חוסר שביעות ראופן מידי וב

 מהשירותים הניתנים על ידי המפעיל. 

שבהם נבחר לשמש  מהצהרוניםהמפעיל יהיה מחויב להפעיל צהרון בכל אחד   1.8

החברה רשאית להוריד  .ה אינה מתחייבת למספר תלמידים נרשמיםחברכמפעיל. ה

 ו/או להוסיף צהרונים לתפעול בהתאם לצרכיה. 

בקש לצרף קבוצות ילדים ו/או פי שיקול דעתה הבלעדי, ל-ה תהא רשאית, עלחברה 1.9

, ולמפעיל לא תהיה כל טענה להעביר נרשמים מצהרון אחד לאחר במקרה המתאים

ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך, לרבות במקרה ובו נבחר לספק את השירותים 

 בצהרון מסוים, אולם לא נרשמה כמות מספקת של ילדים כדי לפתוח אותו.

ים אשר יופעלו על ידי ספק מסוים יהיו במקום ה אינה מתחייבת שהצהרונחברה  1.10

 .עיר ראשון לציוןאחד, ואפשר שיהיו פזורים במספר אזורים בשטח ה

הצהרונים המירבי אליו הוא ערוך ומסוגל לנהל לציין בהצעתו את מספר  על המפעיל 1.11

הילדים המרבי להם הוא ערוך ומסוגל לספק את השירותים בעת וכן את מס' 

  ובעונה אחת

תבחר , החברהוועדת המכרזים של יבוש מאגר המפעילים בהתאם להחלטת עם ג 1.12

מנכ"ל החברה העירונית, מנהלת יחידת הצהרונים, נציג מ שיבוץ המורכבתהוועדת 

ועדת )להלן: " מינהל החינוך של עיריית ראשון לציון ונציג ועדת המכרזים

נים נשוא מכרז את שיבוץ המפעילים לצהרומקצועי, , לפי שיקול דעתה ה"(השיבוץ

בבקשת , בהתחשבות בין היתרתיעשה  לכול צהרוןהבחירה במפעיל ביחס זה. 

המוסד הלימודי, במאפייני המוסד, במאפייני המפעיל, בגודל המפעיל וניסיונו, 

חייבת המשבצת לא תהיה ביכולת הפריסה של המפעיל וכו'. מובהר כי הוועדה 

 7וועדה רשאית לשבץ לכול מפעיל עד לשבץ לכול הזכיינים במאגר צהרון/ים וכן ה

, להתרשמותה של הוועדה צהרונים להפעלה, הכול בהתאם לשיקול דעתה המקצועי

ולמידת ההתאמה של המפעיל  ,מיכולת המפעיל להפעיל מספר צהרונים בו זמנית

  לצהרון. 

מבלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי המכרז, מובהר בזאת, כי מציע שייבחר להפעיל  1.13

ון לאחד או יותר מבתי הספר הדתיים, יידרש להתאים את מתן השירות את הצהר

והפעלת הצהרונים לאופיו הדתי ולמתכונת הפעילות בו, לרבות עניין התנהלות צוות 

 הצהרון ויתר אנשי הצוות מטעם המציע, לרבות מפעילים חיצוניים.
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ע עד השעה ימים בשבו 5המחיר אותו ישלמו ההורים עבור ילד בודד השוהה בצהרון  1.14

בבתי הספר המתוקצבים בתוכנית "ניצנים"  (ב-אבית הספר )כיתות בכיתות  17:00

כולל מע"מ. יובהר, כי מחיר הצהרון המלא הינו  ₪ 735לכל התקופה לא יעלה על 

עבור כל ילד מועבר לרשות המקומית ויועבר  ₪ 200, כאשר סיבסוד בסך של ₪ 935

בעבור כל ילד בניכוי כל סכום  ₪ 935ל סך של בהמשך לזכיין. הזכיין יהא זכאי לקב

 .עוד יובהר, כי מחיר זה הינו בעבור ימי הלימודיםלחברה העירונית.  המגיע

יולי אוגוסט, בהם יוצעו להורים השתתפות במסגרות  חודשילמעט , חופשות חגים

 .להלן 1.16בסעיף בכפוף לתשלום נוסף כמפורט תהיינה ביה"ס של החופש הגדול 

עד ימים בשבוע  5המחיר אותו ישלמו ההורים עבור ילד בודד השוהה בצהרון  1.15

 875₪לכל התקופה לא יעלה על  ג' ומעלהובכיתות  חטיבה הצעירהב 16:30השעה 

 כולל מע"מ.  975₪לא יעלה על  17:00השעה ועד  כולל מע"מ

בהמשך צהרון של "ביה"ס של  המחיר אותו ישלמו ההורים עבור ילד בודד השוהה 1.16

ג', מהשעה -"( לכיתות א'המשך צהרוןהחופש הגדול" במהלך חודש יולי )להלן: "

 ימים.  15-בעבור כ ₪ 700לא יעלה על סך של  16:30עד  13:00

ב )תוכנית -מובהר בזאת, כי הצעת המשתתף הינה להפעלת צהרונים עבור כיתות א 1.17

עלה, וכי לא ניתן לבחור או להגיש רק לחלק וכיתות ג ומ ניצנים( והחטיבה הצעירה

ב )תוכנית -מהקטגוריות. קרי, מועמד שמגיש הצעתו יתכן וישובץ להפעלת כיתות א

יודגש, כי  ניצנים ו/או כיתות ג ומעלה, והכל על פי שיקול דעת החברה העירונית.

בהגשת הצעתו מתחייב המשתתף לקיים בצהרונים בהם ישובץ גם את המסגרות 

ות כגון: "ביה"ס של החגים", "ביה"ס של החופש הגדול" וקייטנות במהלך הנוספ

חודשי יולי אוגוסט, בהתאם להנחיות משרד החינוך ו/או החברה העירונית. סירוב 

המשתתף לקיים מסגרות נוספות אלו תהווה הפרה של תנאי ההסכם, על כל 

 המשתמע בכך. 

פעיל יזאת,כי משתתף אשר מבלי לגרוע מיתר הוראות מסמכי המכרז, מובהר ב 1.18

ב בבתי ספר המתוקצבים בתוכנית "ניצנים" ידרש לעמוד ולקיים -בכיתות אצהרון 

עבור הפעלה במסגרת תכנית  קול קורא לתקצוב רשויות מקומיותאת כל תנאי 

תשפ"א התואם לשנה"ל  - בכל הארץ 3-8"ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי 

מסמך  וכל)להלן: "קול קורא ניצנים"(  25/8/2020מתאריך החלטת משרד החינוך 

לקול קורא ניצנים ו/או לתוכנית ו/או הנובעת ו/או הוראה ו/או הנחייה הקשורה 

רסם מעת לעת על ידי משרד החינוך. נוסף, המשתתף מצהיר ו, כפי שתפניםצני

בזאת, כי קרא ובדק את תנאי קול קורא ניצנים וכי יש ביכולתו לקיים את כל 

 ת וההוראות במלואן.הדרישו

יכולים להשתנות בהתאם לקול  1.16עד  1.14המחירים הנקובים בסעיפים מובהר כי  1.19

 .ו/או החלטת כול רשות מסומכת קורא "ניצנים" ו/או להחלטות החברה

יצנים במלואם ו/או יפר תנאי יודגש כי זכיין אשר לא ימלא אחר תנאי קול קורא נ 1.20

ו/או הוראה ו/או הנחיה מתנאי קול קורא ניצנים ו/או בקשר אליו, כפי שיהיו מעת 

לעת, יפצה את החברה העירונית, במיידית עם קבלת דרישה, בגין כל קנס שיושת על 

החברה העירונית ו/או על עיריית ראשון לציון על ידי משרד ממשלתי ו/או רשות 
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יפצה בגין הפחתה מהסבסוד בקשר עם הפרה ו/או אי קיום תנאי כלשהי ו/או 

כאמור לעיל, והחברה עירונית תהא רשאית לקזז סכומים אלו מכל סכום שמגיע 

 לזכיין וזאת מבלי שתדרש למתן הודעה מראש.  

מובהר בזאת כי בכל הקשור לנושאים מקצועיים, במקרה  של סתירה בין הוראות  1.21

, "קול קורא ניצניםהוראות "ות המצ"ב בחלק ב' לבין המכרז ו/או חוזה ההתקשר

יגברו. היכן שתהא מחלוקת וצורך להכריע  "קול קורא ניצנים"הוראות ודרישות 

האם הוראה של קול קורא ניצנים הינה מקצועית וגוברת על הוראות מסמכי 

המכרז ו/או חוזה ההתקשרות, נציג מטעם החברה העירונית הוא שיכריע והחלטתו 

 יב את המשתתף.  תחי

, יובהר כי מחיר צהרון )בין אם בתוכנית "קול קורא ניצנים"מבלי לגרוע מהוראות  1.22

( או קייטנה לילד הינו כפוף לכל החטיבה הצעירהניצנים או לכיתות ג ומעלה ו

חקיקה ו/או תקנה ו/או הוראה או החלטה של משרד ממשלתי, כפי שתהא מעת 

ל החלטה של החברה העירונית ו/או עיריית לעת, לרבות, חוק הקייטנות וכן לכ

ככל ותאושר תקנה ו/או הוראה ו/או  ,ראשון לציון כתוצאה מכך ו/או בכלל. קרי

הנחיה ו/או חקיקה בעניין פיקוח מחירים ו/או סבסוד צהרונים ו/או קייטנות, 

לרבות חוק הקייטנות אזי הגבלת המחירים תחול על התקשרות הזכיין עם החברה 

 , גם אם אלו יכנסו לתוקף לאחר חתימת חוזה בין הצדדים.העירונית

 הינם 1.16עד  1.14המצוינים בסעיפים למען הסר ספק יובהר כי מחירי הצהרונים  1.23

של משרד " ניצנים" לאחר כל ההרחבות על פי קול הקורא  מחירים מקסימאליים

 והזכיין אינו רשאי, בשום אופן, לגבות כל סכום נוסף מההורים. החינוך

יית הכספים מההורים של הילדים תבוצע ע"י החברה העירונית. הכספים גב 1.24

שיתקבלו בפועל אצל החברה העירונית כאמור יועברו למפעיל הצהרון מידי חודש, 

ואו כל סכום אחר שעל המפעיל לשלם לחברה  הזנהוההשתתפות בניכוי דמי 

חופש הגדול" העירונית בגין הפעלת צהרון ו/או המשך צהרון של "ביה"ס של ה

 "(. דמי ההשתתפות)להלן:"

על המפעיל להעסיק רכז שטח יעודי לעיר ראשון לציון, בעל השכלה פדגוגית ונסיון  1.25

  .הצהרוניםשנים בריכוז תחום   3לפחות של 

. המאבטח מאבטח ממן על חשבונוילדים י 100מפעיל המפעיל מסגרות בעלות מעל  1.26

רה העירונית שירותי אבטחה, של חברת האבטחה המספקת לחב שיועסק יהיה

ישירות התשלום עבורו יועבר מהמפעיל כל שעות הפעילות והמאבטח יועסק ב

 לחברת האבטחה.

 

 :דמי השתתפות

 רשוםעבור כל ילד היהיו דמי ההשתתפות אשר על המפעיל לשלם לחברה העירונית  1.27

 בצהרון.  

כל הילדים עבור  בדרך של קיזוז תשלום חודשיבישולמו לחברה דמי ההשתפות  1.28

המשתתף בהגשת הצעתו מוותר על כל טענה ו/או הרשומים בצהרון בחודש החולף. 
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תביעה ו/או דרישה בגין קיזוז סכומים אלו ו/או כל סכום אשר מגיע לחברה 

 ., לרבות התשלום בגין ההזנההעירונית

   :להלן דמי ההשתתפות ישולמו לחברה כמפורט 1.29

עבור  מדי חודשברה העירונית דמי ההשתתפות אשר על המפעיל לשלם לח 1.29.1

והמשך צהרון ביה"ס של )"תכנית ניצנים"( ב' -הפעלת צהרוני כיתות א'

   כדלקמן:  הנםהחופש הגדול 

 18-36 המונה ן ביה"ס )כלל הכיתות והגילאים(צהרוב 

לחודש  ₪ 30 תקורה בגובהלחברה העירונית , תשולם ילדים

   .ילדעבור כל 

 36מעל  הגילאים( המונהבצהרון ביה"ס )כלל הכיתות ו 

  .חודש עבור כל ילדל  ₪ 45 בגובהתקורה , תשולם ילדים

 %13 בגובה תקורהתשולם צהרוני חטיבה צעירה וכיתות ג' בעבור 

 , עבור כל ילד.מתשלום ההורה

  

יובהר כי גם ילדים המשתתפים באופן חלקי בצהרון יילקחו בחשבון לשם  1.29.2

 החישוב שלעיל. 

רשאית להגדיל את דמי ההשתתפות המפורטים לעיל  החברה העירונית תהיה 1.29.3

ו/או ניתנה  במקרה בו יגדלו מחירי התמורה המפורטים "בקול קורא" ניצנים

. הגדלת דמי ההשתתפות יהיו הוראה מתאימה ע"י כל רשות ו/או מוסד אחר

או עפ"י הוראות  יחסיים לגובה הגדלת התמורה האמורה בפרויקט "ניצנים"

 .   סדרות כאמור לעילהרשויות ו/או המו

יובהר כי גם במקרה בו תקבל החברה העירונית ו/או ההורה ו/או הזכיין ישירות כל  1.30

סכום הקשור עם ו/או בעבור תשלום ההורים לצהרון, צהרון המשך, לרבות, כל 

סבסוד מכל גורם, הסכום הקובע לחישוב דמי ההשתתפות עבור צהרונים ו/או 

במקרה בו  .לעיל 1.16עד  1.14הרשומים בסעיף  צהרון המשך לא יפחת מהסכומים

הזכיין יקבל את הסבסוד ישירות לידו, לבחירת החברה העירונית, סכום זה יועבר 

אל החברה העירונית או יקוזז מכל סכום שמגיע לזכיין מהחברה העירונית מבלי 

 שתדרש להודעה מוקדמת בעניין.

ת חשבונית מס בגין הכספים התשלום כפוף לכך שהמפעיל ימסור לחברה העירוני 1.31

 שיועברו אליו.

חטיבה יידרש מפעיל הצהרון של כיתות ג ומעלה וילדי הבנוסף לדמי ההשתתפות,   1.32

ילד, עבור כל לחודש  ₪ 15לשלם סך של ו/או בית הספר של החופש הגדול  הצעירה

, סך זה יקוזז מהתשלום בית הספרן בשל פעילות הצהרו בגין דמי שימוש במתחם

 שיועבר למפעיל הצהרון מהחברה העירונית.  החודשי

 ההתקשרות, המצ"ב כחלק ב' של המכרז.ההתקשרות תהיה על פי תנאי הסכם  1.33

יובהר כי מסמכי המכרז והוראות הסכם ההתקשרות כפופים לכל דין ו/או הוראה 

 ו/או תקנות של רשות עירונית ו/או גוף או משרד ממשלתי, כפי שיהיו מעת לעת. 
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טוב יובהר, כי הזוכה יהיה חייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל למען הסדר ה 1.34

עובדים, ציוד, וחוגים וכל הנדרש לצורך  אבטחה )ככל וידרש(, האמצעים לרבות

ב בהתאם לקול -אספקת השירותים כמפורט במסמכי המכרז ובקשר עם כיתות א

 קורא ניצנים. 

ק מטעם החברה סופק באמצעות ספתיובהר כי ההזנה עבור כל הקטגוריות  1.35

העירונית על חשבון הזוכה. החברה העירונית תהא אחראית לביצוע הזמנה מרוכזת 

מהתשלום החודשי שיועבר למפעיל והתשלום עבור ההזנה יקוזז באופן אוטומטי 

 . הצהרון על ידי החברה העירונית

להפעלת צהרון או  זכיין אחד או יותרהחברה העירונית תהיה רשאית לבחור  1.36

נשואי מכרז זה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתפים בהגשת  צהרונים

הצעתם מצהירים כי הינם יודעים ומאשרים דבר האפשרות כי יבחרו מספר זכיינים 

 שיבוץ הזכיין להפעלתוכי אין בכניסה למאגר משום התחייבות ל ,כאמור לעיל

ותה יפעיל זכיין , שיבוץ המפעילים שיפעילו צהרונים וכמות הצהרונים אים/צהרונ

נותנים הסכמתם לאמור  משתתפים. הבהתאם להחלטת הוועדה המשבצתו היי

 בסעיף זה, והינם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך.

צהרונים  7עד יוכל לזכות בהפעלה של כל זכיין שיבחר על ידי החברה העירונית  1.37

בהתאם יהיו תו על ידי החברה העירונית בתי ספר שיוקצו להפעל ,הנגזרות מכךו

ולזכיין לא תהא כל טענה ו/או ,  של הוועדה המשבצת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי

דרישה ו/או תביעה. במידה ויסרב הזכיין לאחר קבלת הודעת החברה העירונית 

להפעיל צהרון אחד או יותר מהצהרונים שהוחלט כי שיועברו לטיפולו על ידי 

נית, תהא החברה העירונית, בשק"ד הבלעדי, רשאית לראות בזכיין החברה העירו

סעיף הוראות והחברה העירונית תהא רשאית לפעול על פי  כמי שחזר בו מהצעתו

 לחלק א' מסמכי המכרז.  10.7

 ,ימים ארוכיםבחר על ידי החברה העירונית ידרש להפעיל צהרון כל זכיין שיב 1.38

המשך צהרון בבית ספר ום בתחילת שנה ובימי החופשה הנקבעי בתקופות החגים

 . וכן קייטנות בחודשי יולי אוגוסט קיץב של החופש

 מובהר בזאת, כי אין החברה העירונית מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא. 1.39

אין לראות בפרסום מכרז זה משום התחייבות של החברה העירונית לביצוע  1.40

 ההתקשרות.

 

 עיקרי ההתקשרות .2

, שנות לימוד)שתי(  2בין הצדדים יהיה למשך הסכם ההתקשרות אשר ייחתם  2.1

המשך צהרון בבית הספר החגים ו קייטנותהכוללות את תקופת הלימודים הסדירה, 

" או תקופת ההתקשרות)להלן: "וקייטנות יולי אוגוסט  קיץ בהגדול  של החופש

 "(.  תקופת ההסכם"

)שלוש(  3ד החברה העירונית תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך ע 2.2

נוספות או חלק מהן את תקופת ההתקשרות, וזאת מעבר לתקופת ההסכם  שנים

עפ"י שיקול  , במהלך כל תקופת ההסכם,כאמור. החברה העירונית תהא רשאית
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דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לשנות את תנאי ההתקשרות, לרבות הוספה ו/או גריעה 

התנאים שנקבעו על ידה ואשר , לרבות זוכהשל צהרונים, ותודיע על כך בכתב ל

מובהר כי בכול מקרה בו  .יום מראש 90עליהם כאמור תיתן הודעה בכתב לזוכה 

הזכיין לא יעמוד בתנאי ההסכם ו/או יגיעו לחברה תלונות ו/או מידע על הפרות 

לגרוע מהזכיין הפעלה של בית ספר  לאלתר סעיפי ההסכם, החברה עירונית רשאית

ולזכיין אין ולא תהיה כל טענה ו/או  הספר שמפעיל הזכייןאחד ו/או את כול בתי 

 . תביעה ו/או דרישה בגין ובקשר לכך

בתמורה לביצוע כל התחייבויותיו של הזוכה על פי המכרז והסכם ההתקשרות,  2.3

תינתנה לזוכה במכרז זכויות הפעלת צהרונים בבתי הספר על פי תנאי הסכם 

כרז, הסכם ההתקשרות והוראות קול ב על פי המ-ההתקשרות ובקשר עם כיתות א

 קורא ניצנים.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור במסמכי המיכרז ו/או בהסכם  2.4

ההתקשרות כדי לגרוע מהיותם של המתקנים נשוא מכרז זה רכושה הבלעדי של 

עיריית ראשל"צ, אשר הסמיכה את החברה העירונית להתחייב בשמה בכל הנוגע 

ת הסכם ההתקשרות לרבות נספחיו והארכות ו/או שינויים ככל למיכרז זה, לחתימ

 שיהיו מעת לעת, לביצועו ולניהול ההתקשרות עם הזכיין.

מוסכם במפורש כי מעמד הזוכה בכל עת יהיה של "בר רשות" בלבד ולצורך מתן  2.5

השירותים בלבד. למען הסר ספק, מצהיר המשתתף בזה ומסכים בזה, כי על 

לא תחולנה הוראות חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, היחסים שבין הצדדים 

והשימוש במבנה ו/או במתקנים ינתן ללא תשלום דמי מפתח  1972-התשל"ב

כמשמעותם בחוק הנ"ל, או כל תשלום אחר שאפשר לפרשו כדמי מפתח 

כמשמעותם בחוק הנ"ל, או כל תשלום אחר שאפשר לפרשו כדמי מפתח. ולכן לא 

תף ו/או לזוכה לעשות שימוש במתקנים ו/או במבנים יחול על מתן הרשות למשת

ו/או כל  1972-בהתאם לקבוע במכרז זה, חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב 

 תיקונים שינויים שיחולו בו, והזוכה לא יהיה דייר מוגן. 

ההסכם אשר ייחתם בין החברה העירונית לבין הזוכה במיכרז מותנה בכך שהזוכה  2.6

ים הנדרשים, ככל שיידרשו, לרבות, אישורי משרד החינוך והיתר יקבל כל האישור

 הרשויות המוסמכות לצורך ביצוע עבודות נשוא מכרז זה. 

ככול ויפתחו צהרונים חדשים במהלך תקופת ההתקשרות תהיה החברה העירונית  2.7

עפ"י אשר יבחר פעיל להפעלת הצהרון מרשאית  להפעילם באופן עצמאי או לשבץ 

  בלעדי.שיקול דעתה ה

   

 מסמכי המיכרז .3

 95ז'בוטינסקי את מסמכי המיכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה העירונית ברח'  3.1

ש"ח,  1,000, תמורת 15:00–10:00 , בין השעות1/6/2021החל מיום בראשון לציון, 

שישולמו באמצעות המחאה שמועד פירעונה הוא יום רכישת מסמכי המיכרז, 

לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ ושלא יוחזרו  לפקודת החברה העירונית ראשון

 בכל מקרה .  
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ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, במשרדי החברה העירונית ברחוב  3.2

 .15:00עד  09:00ה' בין השעות  –, בימים א' 2ראשון לציון, קומה 95ז'בוטינסקי 

ולעיין בהם  לשם הנוחות ולצורכי עיון בלבד ניתן יהיה למצוא את מסמכי המכרז 3.3

. למען הסר ספק, יובהר www.hironit.co.ilבלבד באתר החברה העירונית בכתובת 

ויודגש, כי במקרה של סתירה בין הוראות המכרז המופיעות באתר החברה 

העירונית לבין הוראות המכרז המפורסמות בחוברת המכרז יגברו ההוראות 

 ות בחוברת המכרז. הקבוע

באחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים בדבר המכרז, ככל שיהיו, באתר  3.4

 האינטרנט של החברה העירונית.

לרכישת מסמכי המיכרז ניתן לפנות לחברה העירונית ראשון לציון לבירורים בקשר  3.5

  .03-9650063לתרבות ספורט ונופש בע"מ בטלפון 

 

 שאלות הבהרה .4

התאמה או חוסר בהירות, או -רז סתירה, שגיאה, אימצא משתתף במסמכי המכ 4.1

שהתעורר אצלו ספק בקשר למובנו של סעיף או פרט כלשהו במסמכי המכרז, רשאי 

בשעה  21/206/9יאוחר מיום , עד לא בכתב בלבדלהפנות שאלות הבהרה, המשתתף 

 בפקס' מס':לעו"ד נתן רוזנצוייג, "(, המועד האחרון להגשת שאלות)להלן: " 15:00

  .sivan@hironit.co.ilו/או בדוא"ל  03-7393600

, בטלפון 5.1, כאמור בסעיף ו/או דוא"ל המשתתף נדרש לאשר את קבלת הפקס' 4.2

פה -בעל שאלות והבהרות שיועברו בכל אמצעי אחר, ובכלל זה .03-9650063מס': 

 או בדוא"ל, לא ייענו.

ס' טלפון, מס' פקס' על הפונה לציין בפנייתו את שמו, מספר המכרז, כתובתו, מ 4.3

לחזרה וכתובת דוא"ל. כמו כן, ביחס לכל שאלה יצוין מספר הסעיף הרלוונטי אליו 

 מתייחס הפונה.

 

 שאלות הבהרהתשובות ל .5

 13/6/2021 החברה העירונית תשיב על השאלות ובקשות ההבהרה בכתב עד ליום  5.1

 "(.המועד האחרון למתן תשובות: ")להלן

ובות יצורפו התשובות למסמכי המכרז ומשתתף לאחר המועד האחרון למתן תש 5.2

 לעיל.  3.2יוכל לעיין בהם במשרדי החברה העירונית, כאמור בסעיף 

מבלי לגרוע מהאמור, החברה העירונית תשלח העתק של התשובות למשתתפים  5.3

 אשר רכשו את מסמכי עד למועד האחרון למתן תשובות באמצעות הפקס'.

מכי המכרז, ויצורפו להצעת המשתתף במכרז התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממס 5.4

 כשהן חתומות בשולי כל עמוד ועמוד.  

הבנה או חוסר ידיעה בקשר לסעיף או פרט כלשהם -כל טענה בדבר טעות, אי 5.5

במסמכי המכרז או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר המועד האחרון 

 להגשת הצעות במכרז. 

http://www.hironit.co.il/
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הסתמך על תשובות שנתנו על ידי  משתתף לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו 5.6

 .החברה העירונית, אלא אם ניתנו בכתב כאמור לעיל

 מועד ומקום הגשת ההצעות .6

את את כל מסמכי המיכרז יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר יחד עם מסמכי המיכרז. 

ללשכה "( היום הקובע)להלן: " 00:15 בשעה 20/6/2021להגיש עד יום המעטפה הסגורה יש 

 ראשון לציון.  95ז'בוטינסקי ברחוב פטית בקומה השניה במשרדי החברה העירונית שהמש

 

 תנאי המיכרז –פרק ב' 

  תנאים כלליים .7

 אין החברה העירונית מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.  7.1

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למיכרז, יחולו על המשתתף  7.2

 במיכרז ולא יוחזרו לו בשום מקרה. 

זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות, מכל מין וסוג שהוא  7.3

במסמכי המיכרז שייכות לחברה העירונית. המשתתפים במיכרז אינם רשאים 

לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות 

 עם החברה העירונית. 

ות כלשהי של החברה העירונית לביצוע אין לראות בפרסום מיכרז זה משום התחייב 7.4

 ההתקשרות. 

החברה העירונית תהא רשאית לדרוש מן המשתתפים במכרז, גם לאחר המועד  7.5

האחרון להגשת הצעות במכרז או לאחר פתיחת המעטפות, פרטים נוספים ו/או 

הבהרות נוספות ו/או מסמכים על פי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא, על מנת 

משתתף והצעתו במסגרת שיקוליה ו/או לכל מטרה אחרת הנוגעת לבחון את ה

למכרז והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. במקרה שמשתתף לא ימציא את 

הפרטים הנוספים כנדרש ובמועד הנדרש, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה העירונית 

המצאת הפרטים הנוספים כתכסיסנות -רשאית שלא לדון בהצעתו או לראות באי

 של המשתתף, על כל המשתמע מכך. מצדו

על המשתתף לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה. אי מילוי אחת או  7.6

 יותר מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

חל איסור למחוק, לתקן או לבצע כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז. במקרה של  7.7

גות ביחס אליהם, בין אם שינוי, מחיקה או תוספת במסמכי המכרז, לרבות הסתיי

במסמכי המכרז גופם, לרבות בתנאי ההתקשרות ואו בנספח הביטוח, ובין אם 

 במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, תהיה החברה העירונית רשאית:

 לפסול את הצעת המשתתף. 7.7.1

 להתעלם מהשינוי / מחיקה / תוספת / הסתייגות, כאילו לא נכתבו כלל. 7.7.2

וי / המחיקה / התוספת / ההסתייגות, לדרוש מהמשתתף לתקן את השינ 7.7.3

 ובלבד שאין בתיקון האמור כדי לשנות את ההצעה או פרט מהותי בה.
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על תתי סעיפיו, נתונה לשיקול  7.7ההחלטה בין האפשרויות המנויות הנ"ל, בסעיף  7.8

דעתה הבלעדי של החברה העירונית. אם תחליט החברה העירונית לפעול לפי אחת 

תתף יסרב, תהיה החברה העירונית רשאית לפסול את האפשרויות הנ"ל, והמש

  .הצעתו או לחלט את הערבות הבנקאית או שניהם

על המשתתף להיות ישות משפטית קיימת במועד הגשת ההצעה במכרז, ולמלא  7.9

 אחר התנאים הבאים:

 במקרה שהמשתתף הוא אדם פרטי: 7.9.1

 המשתתף הוא אזרח ישראלי.  7.9.1.1

 ות:במקרה שהמשתתף הוא תאגיד מסוג שותפ 7.9.2

 השותפות רשומה כדין ברשם החברות והשותפויות. 7.9.2.1

על כל אחד מהשותפים בשותפות לעמוד בתנאי הסף/תנאים  7.9.2.2

 להלן. 8מיקדמיים, כמפורט בסעיף 

 יידרשו חתימות כל השותפים ביחד וכל אחד לחוד.  7.9.2.3

המשתתף יצרף להצעתו אישור רו"ח / עו"ד המאשר כי על פי  7.9.2.4

החתימה, וכי יש מסמכי השותפות, החותמים הם מורשי 

בחתימתם, בצירוף חותמת השותפות, כדי לחייב את השותפות 

 .ולהגיש הצעות מחייבות בשם השותפות

המשתתף יצרף להצעתו העתק של תעודת ההתאגדות ותדפיס  7.9.2.5

מעודכן, נכון למועד הגשת ההצעה במכרז, של רשם החברות 

והשותפויות המפרט את השעבודים שהוטלו על התאגיד או 

   נכסיו.

 במקרה שהמשתתף הוא תאגיד מסוג חברה פרטית / ציבורית: 7.9.3

 התאגיד רשום כדין ברשם החברות והשותפויות. 7.9.3.1

ההצעה תיחתם על ידי מנהליו המוסמכים של המשתתף.  7.9.3.2

המשתתף יצרף להצעתו אישור רו"ח / עו"ד המאשר כי על פי 

מסמכי ההתאגדות של התאגיד ועל פי החלטות אורגניו 

הוא מורשה החתימה, וכי יש בחתימתו, המוסמכים, החותם 

ולהגיש הצעות בצירוף חותמת התאגיד, כדי לחייב את התאגיד 

 .מחייבות בשמו

המשתתף יצרף להצעות נסח מעודכן של רשם החברות   7.9.3.3

והשותפויות המפרט את הון המניות המונפק והנפרע של 

 התאגיד, וכן את השעבודים שהוטלו על התאגיד או נכסיו.  

ף במיכרז לציין מהו מעמדו המשפטי. טופס הצהרה על מעמד משפטי על המשתת 7.10

 למכרז.  כנספח ג'מצורף 

על המשתתף במיכרז לצרף ערבות מקורית על פי התנאים הקבועים במסמכי  7.11

 המיכרז להבטחת קיום התחייבויותיו והצעתו, בהתאם לאמור בתנאי מיכרז זה. 
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להלן,  8המפורטים בסעיף  על המשתתף במיכרז לעמוד בכל התנאים המיקדמיים 7.12

וכן לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים 

המיקדמיים, לרבות אישורי עו"ד ו/או רו"ח בדבר עמידתו בתנאים הנ"ל, וכן 

 . קבלה בדבר רכישת מסמכי המיכרז

 ימצא המשתתף במסמכי המיכרז שגיאות, סתירות, אי התאמות או שיהיה לו ספק 7.13

כלשהו ביחס למובן המדויק של כל סעיף או פרט, עליו להודיע על כך לעו"ד נתן 

ימים טרם מועד  4-לפני הגשת הצעתו ולא יאוחר מ 03-7963600רוזנצוייג בפקס 

 . 03-9650063הגשת ההצעות ולוודא קבלת הפקס בטלפון 

 

 :תנאים מיקדמיים להשתתפות במיכרז .8

שנות  3יסיון ותק מוכח באסמכתאות של המשתתף הינו בעל יכולת מקצועית, נ 8.1

לפחות בהקמה, ניהול והפעלת צהרונים ( לי: מספטמבר עד יופעילות)שנת  פעילות

ילדים בו זמנית בכל שנה, במהלך  60ומועדוניות בבתי ספר בהיקף של לפחות 

המשתתף יצרף להצעתו מכתבי המלצות ו/או מסמכים  2019 - 2016 השנים

כמו כן, יצרף  מידה בתנאי ההסכמים וביצוע העבודות.הקשורים המעידים על ע

המשתתף תצהיר החתום על ידו בנוסח המצורף כנספח ז' למסמכי המכרז, המפרט 

 את הצהרונים אשר נוהלו על ידו. 

לעניין זה, ייחשב משתתף העונה על דרישות סעיף קטן זה, גם בהתקיים האמור 

  להלן:

לפחות מן המניות בתאגיד,  30%על המשתתף הינו תאגיד אשר מנהל ו/או ב 8.1.1

 לעיל.  8.1העונה על הדרישה האמורה ברישא 

לפחות מן המניות  30%המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל ו/או בעל  8.1.2

 לעיל.  8.1בתאגיד, העונה על הדרישה האמורה ברישא 

המשתתף הינו התאגדות של מספר תאגידים, אשר לפחות אחד מהם עונה  8.1.3

 לעיל.  8.1רישא עם הדרישה האמורה ב

המשתתף הינו בעל כושר ואיתנות פיננסית המסוגלים לעמוד בהתחייבויות  8.2

ובהוצאות הכרוכות בביצוע המיכרז וההסכם, והציג אישור מטעם רו"ח על מחזור 

מאות אלף( ש"ח כולל מע"מ לפחות, בכל ארבע ) 000004,עסקים שנתי בהיקף של 

במהלך השנים שי( לספטמבר עד יו: מפעילותפעילות )שנת השנות  3 –מ  אחת

2016 - 2019 . 

וביצע את כל הבדיקות הנחוצות  "קול קורא ניצנים"המשתתף קרא ולמד את תנאי  8.3

והינו בעלת היכולת לקיים את תנאי הקול קורא במלואם וכלשונם לרבות, כוח אדם 

מקצועי, מורים מוסמכים ו/או מדריכים, הזנה וכו, וחתם על תצהיר בנוסח 

 ף כנספח יא'.המצור

המשתתף הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין )או אישור שהוא פטור  8.4

מלנהלם( מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס 

 .במקור

 . המשתתף הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ 8.5
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 . בתוקף כדיןהמשתתף הינו בעל רשיון עוסק מורשה  8.6

במידה והמשתתף מעסיק עובדים, מי שמנהל תיק ניכויים לעובדיו, ומשלם עבורם  8.7

 . את כל התנאים הסוציאליים

למשתתף כל האישורים הנדרשים לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  8.8

 .1976 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

של המציע בנוסח  גופים ציבוריים על פי חוק עסקאות על המציע לצרף תצהיר 8.9

 .ו'המצורף  כנספח 

על המשתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית )להלן: "הערבות"( על סך של  8.10

העירונית ראשון לציון לתרבות  אלף( ש"ח לפקודת החברה עשרים וחמש) 00025,

ספורט ונופש בע"מ, להבטחת ההצעה בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמכי המיכרז, 

 . המיכרז , ובהתאם לתנאי20/9/2021תהיה בתוקף עד ליום ר ואש

 .'גילצרף טופס ניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח  משתתףעל ה 8.11

 . המשתתף רכש את מסמכי המיכרז 8.12

המשתתף הינו בעל כתובת, מס' טלפון, פקסימיליה קבועים אשר יצוינו בהצהרת  8.13

 . המציע ובהסכם ההתקשרות

 

 ההצעה .9

לחלק א' למסמכי  ד'נספח  –נספח טופס הצעת משתתף  המשתתף יחתום על 9.1

 המכרז.

או עד למועד כניסת ההסכם  20/9/2021ף עד יום הצעת המשתתף תהיה בתוק 9.2

 לתוקף, לפי המוקדם. 

החברה העירונית תהיה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה בהודעה בכתב  9.3

 למשתתף. 

פס הצהרה ובו הוא מאשר, כי כל משתתף במיכרז יגיש, יחד עם מסמכי המיכרז, טו 9.4

קרא ובחן בחינה זהירה את כל מסמכי המיכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך. 

 ההצהרה תינתן על טופס הצהרת המשתתף המצורף כנספח א' למסמכי מיכרז. 

להלן  10על המשתתף במיכרז לצרף ערבות בנקאית מקורית, כאמור בסעיף  9.5

התחייבויותיו בהתאם להצעה שהגיש.  ובהתאם לנספח ב', וזאת להבטחת קיום

תוקף הערבות  ( ₪אלף  עשרים וחמש) ₪ 25,000הערבות תהיה בסך כספי כולל של 

 והיא תהא בלתי מותנית וניתנת למימוש בכל עת.  20/9/2021יהיה עד ליום 

 

  ערבות למיכרז .10

 כל משתתף במיכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית, כמפורט בתנאי המכרז.  10.1

ח הערבות הבנקאית יהיה על פי נוסח טופס כתב הערבות המצורף כנספח ב' נוס 10.2

 למיכרז. 

המציע יהיה חייב להאריך את תוקפה על פי  20/9/2021 ות יהיה עד יוםתוקף הערב 10.3

 דרישת החברה העירונית. 
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משתתף במכרז שלא יצרף את הערבות באופן הנדרש בסעיף זה, הצעתו לא תידון  10.4

 כלל והיא תיפסל. 

יום ממועד  14תוחזר לו הערבות שצירף תוך  –תתף במיכרז שהצעתו לא זכתה מש 10.5

חתימת הסכם ההתקשרות בין החברה העירונית לבין המשתתף במיכרז שהצעתו 

 "(. הזוכהנקבעה כהצעה הזוכה על ידי החברה העירונית )להלן: "

אם לא יחתום הזוכה על ההסכם בנוסח המצורף כחלק ב' למיכרז זה )להלן:  10.6

"( במועד שייקבע על ידי החברה העירונית, תהא החברה הסכם ההתקשרות"

העירונית רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה ולפעול כאמור 

 להלן.  15.3-15.5בסעיפים 

מבלי לגרוע באמור לעיל, החברה העירונית תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה  10.7

את טענותיו, להציג את ערבות  הבלעדי, לאחר שנתנה למשתתף הזדמנות להשמיע

המכרז לפירעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב בה או חלקו, בכל מקרה בו 

המשתתף לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות, ובכלל זה אם נהג בעורמה, 

בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע בלתי מדויק, המשתתף או מי מטעמו חזר בו 

חלק שלה, בכל צורה שהיא, או סירב למלא אחר  מהצעתו בעודה בתוקפה או מכל

מלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה או מסמכי המכרז או נהג שלא בתום לב או 

 שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז מעין זה.

אין בזכותה של החברה העירונית להציג את ערבות המכרז לפירעון כדי לגרוע מכל  10.8

נית בהתאם למסמכי המכרז או על פי זכות או סעד אחר, אשר עומד לחברה העירו

 כל דין.

 

 אופן הגשת ההצעות .11

המשתתף במכרז יגיש לחברה העירונית את כל מסמכי המיכרז עם  11.1

וזאת עד ליום הנספחים וההמלצות, במעטפה  סגורה היטב, 

שת ההצעות" או )להלן: "המועד האחרון להג 00:15שעה  20/6/2021

 "המועד הקובע"(

 שמו או כל פרט מזהה  אחר על גבי המעטפה. המשתתף לא יציין את  11.2

הצעת המשתתף במיכרז תהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם בין  11.3

 . הזוכה במיכרז לבין החברה העירונית

המשתתף יגיש את הצעתו במסירה ידנית עד היום הקובע והשעה הקובעת  11.4

נופש בע"מ, רח' לכתובת הבאה:  החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ו

-ל 9:00)מחלקה משפטית( בין השעות  2ראשון לציון, קומה , 95ז'בוטינסקי 

15:00 . 

מודגש, כי החברה העירונית הינה מלכ"ר, ואינה גובה מע"מ, ואינה מנפיקה  11.5

 חשבונית מס בגין התקבול.

מסמכי )להלן ולעיל: " הצעת המשתתף במיכרז תכלול את כל המסמכים הבאים 11.6

 שכל פרטיהם ממולאים והם חתומים על פי הוראות מיכרז זה:ז"( כהמיכר
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למיכרז, כשהוא נספח א' , המצורף כ מסמך הצהרת המשתתף במיכרז 11.6.1

 חתום במקומות המיועדים לכך. 

נספח ב' מקורית בנוסח טופס כתב הערבות, המצורף כ ערבות בנקאית 11.6.2

 למיכרז. 

כשהוא למיכרז, נספח ג' , המצורף כמסמך הצהרה על מעמד משפטי 11.6.3

חתום במקומות המיועדים לכך. במקרה של תאגיד או שותפות יצורף 

 אישור מאת רשם החברות המעיד על שמו של המשתתף במיכרז. 

נספח , חתום על ידי המשתתף במיכרז, המצורף כמסמך הצעת המשתתף 11.6.4

למיכרז. טופס ההצעה יהיה חתום על ידי המשתתף בשולי כל עמוד ד' 

 ועמוד ובסופו. 

חתום על למכרז,  נספח ה'בנוסח המפורט כ,   על קיום ביטוחים אישור  11.6.5

. חתימת המשתתף על נספח (לא ע"י חברת הביטוחבלבד ) ידי המשתתף

הביטוח מהווה התחייבות בלתי חוזרת של המשתתף להנפיק את נספח 

הביטוח לחברה העירונית בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות. יודגש, כי 

ימה על הסכם ההתקשרות, יהא הזכיין חייב מיד עם הכרזת הזוכה וחת

להמציא את פוליסות הביטוח בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות ואשר 

יהא עליהן, בין היתר, לקבל את אישורה של יועצת הביטוחית של החברה 

 העירונית.

 ' למכרז.נספח ו, תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  11.6.6

 נספח ז', והלו ע"י המשתתףתצהיר בדבר צהרונים המנוהלים או שנ 11.6.7

 למכרז. 

למכרז, יובהר כי הגשת התצהיר אינה  נספח ח'תצהיר חוק עברייני מין,  11.6.8

פוטרת משתתף אשר יבחר להפעלת צהרונים במסגרת תוכנית "ניצנים" 

להעביר במועד חתימת ההסכם, ביחס לכל עובדיו, אישור משטרה כי מ

 ם". אין כל מניעה להעסקתם במסגרת תוכנית "ניצני

בדבר הרשעות, כתבי אישום וחקירות פליליות של המציע, ובעל תצהיר  11.6.9

 למכרז. נספח ט', זיקה למציע

נספח יא' , תצהיר בדבר יכולת עמידה וקיום הוראות קול קורא ניצנים 11.6.10

 למכרז.

ואת ההמלצות בנוסח המפורט בנספח  'ביספח נ טופס פירוט המלצות 11.6.11

  . 'בי

 למכרז. 'גטופס ניגוד עניינים, נספח י 11.6.12

, ובכלל לעיל 8אישורים המעידים על קיום כל תנאי הסף כמפורט בסעיף  11.6.13

מסמכים המעידים על עמידתו של המשתתף בדרישות כמצויין לעיל  –זה 

)לרבות, רשימת הרשויות המקומיות ו/או מוסדות ציבוריים עימם 

התקשר המשתתף בעבר לביצוע עבודות דומות(, וכן מכתבי המלצות ו/או 

 הקשורים לרמת ביצוע התחזוקה והעמידה בתנאי ההסכמים.  מסמכים
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יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו וכן יצרף את  – משתתף יחיד

 חותמתו. 

יחתמו מספר השותפים המזערי הדרוש כדי  – משתתף שהינו שותפות

לחייב השותפות תוך ציון שמם המלא וכתובתם, וכן תצורף הוכחה על 

אישור על  –ות ובמידה והשותפות רשומה זכות החתימה בשם השותפ

 רישום השותפות. 

יחתמו מספר המנהלים המזערי הדרוש כדי לחייב  – משתתף שהינו תאגיד

את התאגיד תוך ציון שמם המלא, בצירוף חותמת התאגיד, וכן יצורפו 

אישורים על זכות החתימה בשם התאגיד ועל רישום התאגיד ברשם 

 החברות. 

 . פרי חשבונות כחוק ו/או על פטור מניהולםאישור על ניהול ס 11.6.14

 . אישור על ניכוי מס במקור 11.6.15

, חתומים על ידיהם במקומות המיועדים הסכם ההתקשרות ונספחיו 11.6.16

 לכך. 

 בכל עמוד ועמוד. על ידםחתומים מכתבי שאלות הבהרה,  11.6.17

ללא שם או כל פרט מזהה אחר של  מעטפה ועליה רשומים פרטי המיכרז 11.6.18

 המציע.

  וניםשינויים ותיק .12

החברה העירונית רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות,  12.1

לבצע שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת ו/או בתגובה לשאלות 

 המשתתפים במכרז.

השינויים ו/או התיקונים יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המיכרז, ויובאו בכתב  12.2

 ו באמצעות הפקסימיליה. לידיעתם של רוכשי המכרז בדואר רשום ו/א

 תקינות ההצעה .13

 הצעות שיוגשו באופן השונה מן המפורט במכרז זה עלולות להיפסל.  13.1

 הסתייגות כלשהי של המשתתף במיכרז עלולה כאמור לגרום לפסילת הצעתו.  13.2

 להגשת ההצעות לא תיפתחנה. והשעה הצעות שיוגשו לאחר היום הקובע  13.3

 ל בהצעה שהיא בלתי סבירה. החברה העירונית רשאית שלא להתחשב כל 13.4

החברה העירונית איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שיינתנו בעל פה  13.5

 למשתתפים במיכרז. 

 החברה העירוניתושיקולי ועדת המכרזים  .14

 כל הצעה. לקבל אין ועדת המכרזים של החברה העירונית מתחייבת  14.1

כללי המכרז הועדה תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם ל 14.2

 והוראותיו כמפורט לעיל ולהלן. 

החברה העירונית תהיה רשאית לבחור על פי שיקול דעתה הבלעדי זכיין אחד  או  14.3

יותר להפעלת צהרונים נשוא מכרז זה, או לחלק את הפעלת הצהרונים האמורים 

  .בהתאם להחלטת הוועדה המשבצת בין מספר זוכים שונים
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 ונית תכריז על הזכיינים שיכנסו למאגר.וועדת המכרזים של החברה העיר 14.4

 המורכבת מאנשי מקצוע, הוועדה המשבצת משבצתוועדה החברה העירונית תקים  14.5

המשבצת רשאית  ההוועדמובהר כי  .הצהרוניםמפעילים מהמאגר להפעלת שבץ ת

ואינה מחוייבת לשבץ את כל הזכיינים הנמצאים  זכייני המאגרלשבץ רק חלק מ

ומתן  בין היתר, תוך התחשבותתיעשה  לכול צהרוןיל ביחס הבחירה במפע .במאגר

, במאפייני החינוכי בקשה ו/או בעמדת המוסד הלימודי, במאפייני המוסדבמשקל 

המפעיל, בגודל המפעיל וניסיונו, ביכולת הפריסה של המפעיל וכו'. מובהר כי 

ן הוועדה המשבצת לא תהיה חייבת לשבץ לכול הזכיינים במאגר צהרון/ים וכ

צהרונים להפעלה, הכול בהתאם לשיקול  7הוועדה רשאית לשבץ לכול מפעיל עד 

דעתה המקצועי, להתרשמותה של הוועדה מיכולת המפעיל להפעיל מספר 

  צהרונים בו זמנית, ולמידת ההתאמה של המפעיל לצהרון.

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים  14.6

יוכח לכאורה קשר כאמור, או אם מצאה כי התקיים קשר מוקדם אחרים, ככל ש

בין מציעים כגון קשרי בעלות בין משתתפים, קשרים בין חברות אחיות, חברות 

בנות וכיו"ב או מקום בו קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית או בלתי סבירה או 

וא במקרה בו ההצעה מעלה חשש כי המשתתף לא יוכל לעמוד בכל ההתחייבויות נש

 המכרז במחירי הצעתו.

לאחר שקילת  ,עבור כל צהרוןהחברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבחור  14.7

 .עבור הצהרון ביותרהטובה והמתאימה בהצעה כל השיקולים הרלוונטים, 

החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז, כולו או חלקו, או  14.8

ו מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות א

 הבלעדי.

החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המשתתפים  14.9

 במכרז, בכפוף לכל דין.

ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת  14.10

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.

 

 בדיקת ההצעות

 שלבים: בשניבדיקת ההצעות תעשה  14.11

. רק (עמידה בתנאי סף)בחינת עמידה בתנאים המקדימים להגשת הצעות  -שלב א' 

ידי צוות -תנאי הסף הנדרשים המפורטים דלעיל תוערכנה על הצעות שתעמודנה בכל

 שתסמיך וועדת המכרזים. השיבוץוועדת 

לאמות המידה  אשר תנוקד בהתאם וצעתמה איכות ההצעה בדיקת -שלב ב'  14.12

מציעים בעלי הניקוד הגבוה ביותר  7במאגר יכללו עד המפורטות בטבלת הניקוד. 
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המציעים האמורים יועברו לשיבוץ  מכלל הההצעות שהוגשו במסגרת מכרז זה.

     בהתאם ובכפוף להוראות מכרז זה.  בוועדה המשבצת

ועדת המכרזים ידי -ויוערכו עלשיבחנו  לניקוד ההצעותלהלן פירוט אמות מידה  14.13

 : וועדת המכרזים צוות שיוסמך בידיו/או 

 ניקוד מירבי פירוט קריטריון

והפעלת ניסיון המציע בניהול 

 60צהרונים בבתי ספר בהיקף של 

ניקוד  .ילדים לפחות בשנה

 נקודות 10י: מירב

 5-ל 4נקודות בין  5 –שנות ניסיון  4-ל 3בין 

שנות ניסיון  5נקודות מעל  7 –שנות ניסיון 

 נקודות 10 –
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ממנהל/ת בית הספר המלצות 

והמלצות ,שביעות רצון הורים 

 בשנתיים האחרונות כלליות, 

2019-, 2019-2018)שנות הלימוד 

 נקודות 30ניקוד מירבי :  (2020

 .קודותנ 30עד 

 – ניקוד מקסימאלי המלצהטופס עבור כל 

טופסי  3ככל שיוגשו למעלה מ  .נק' 10

משוב, ניקוד האיכות יינתן לגבי הטפסים 

 המיטיבים עם המשתתף.

30 

התרשמות מתכנית ההפעלה של 

 נקודות 20המפעיל ניקוד מירבי : 

 20 .נקודות 02עד 

התרשמות כללית ואישית ראיון 

פעיל + רכז/מנהל מטעם המ

מנכ"ל התרשמות מקונספט, 

קבלת חוות  ,חזון, בדיקת המלצות

 .דעת מאנשי קשר, ניסיון עבר

 נקודות 30ניקוד מירבי : 

 30 נקודות. 30עד 

 נקודות 100  סה"כ

              

החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול או  14.14

ביו היה לחברה העירונית ניסיון רע ו/או כושל את הצעתו של מציע, לג לדחות

במהלך השנים האחרונות, לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו 

 .ו/או הפרת הסכם ע"י המציע ו/או חובות כספיים לחברה העירונית וכיוצ"ב

הניקוד הסופי  תקבע אתהמלצות הוועדה המנקדת יועברו לוועדת המכרזים אשר  14.15

  מציע.שינתן לכל 

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .15

הצעות המשתתפים, תובאנה בפני ועדת המיכרזים של החברה העירונית אשר תקבע  15.1

 את ההצעה ו/או ההצעות הזוכות במיכרז. 

החברה העירונית תמסור לכל משתתף שהגיש הצעה במיכרז הודעה בכתב על  15.2

 ועל אישור ההצעה הזוכה. להכניסו למאגר החלטת הועדה 
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כי אין בבחירת זוכה על ידי ועדת המכרזים משום התחייבות שוב הר ומודגש מוב 15.3

מצד החברה העירונית ו/או מי מטעמה כלפי המציע לכך שהוא ישובץ להפעלת 

, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או לקבלת מס' צהרונים ו/או לכמות ילדים צהרון

משתתף כי הוא מודע ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. בהגשת הצעתו, מצהיר ה

ב ו/או לצהרוני גן -לכך שהחברה העירונית תשבץ מפעילים לצהרונים כיתות א

וכיתות ג ומעלה על פי צרכי החברה העירונית ו/או על פי צרכים פדגוגיים והכל 

 בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

 , בין היתר, המשבצת הוועדהזכו ונכנסו למאגר ישובצו לצהרונים ע"י המפעילים ש 15.4

  והוראות ממכרז זה. לעיל 14.5סעיף  בהתאם להוראות

החברה העירונית שבה ומודיעה כי במקרה בו יכלל במאגר מפעיל אשר אין לחברה  15.5

העירונית נסיון עבודה עמו ישובץ המפעיל )אם וככל שהוועדה תחליט על שיבוצו(  

ונים. לתקופת ניסיון בת כשנה אחת להפעלת צהרון אחד או לכול היותר שני צהר

המציעים בהגשת הצעתם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה מהחברה העירונית בגין 

יובהר כי, החברה העירונית תהא זכאית לסיים את ההתקשרות עם ובקשר לכך. 

המפעיל במיידית בכל שלב במהלך תקופת הניסיון במקרה של חוסר שביעות רצון 

 המפעיל.של החברה העירונית מהשירותים הניתנים על ידי 

לעיל, כדי לסיים את הליכי המכרז  15.2אין במתן ההודעה על הזוכה, כאמור בסעיף  15.6

או כדי ליצור יחסים חוזיים בין החברה העירונית לבין המשתתף שהצעתו הוכרזה 

כהצעה הזוכה במכרז. מובהר בזאת, כי קודם לחתימת מורשי החתימה מטעם של 

הצדדים, תהיה ועדת המכרזים רשאית, החברה העירונית על הסכם ההתקשרות בין 

 על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל או לשנות את החלטתה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  15.7

המכרז או לא לחתום על הסכם ההתקשרות או לא לבצע אותו, כולו או חלקו, והכל 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בין החברה העירונית ייחתם הסכם ההתקשרות, בשינויים המחוייבים, בין הזוכה ל 15.8

 אם יהיו כאלו כתוצאה מהחלטת החברה העירונית. 

תוך שבעה ימי עסקים מרגע קבלת ההודעה בדבר מוכנות הסכם ההתקשרות  15.9

 לחתימה, ייחתם הסכם ההתקשרות על נספחיו בין הזוכה לבין החברה העירונית. 

לעיל, או ממועד אחר שיקבע  15.2ההודעה, כאמור בסעיף  ימים ממועד מתן 7תוך  15.10

על ידי החברה העירונית בהודעה כאמור, יחליף הזוכה את ערבות המכרז שצורפה 

להצעתו בערבות בנקאית, כאמור בהסכם ההתקשרות, ימציא לידי החברה 

העירונית את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא, כמפורט במסמכי המכרז 

ההתקשרות שצורף כחלק ב' של מסמכי המכרז, ובכלל זה האישור על  ובהסכם

קיום ביטוחים, ויחתום על הסכם ההתקשרות שיומצא לו על ידי החברה העירונית, 

 לאחר הטמעת כל השינויים, ככל שהיו, בחלו במהלך הליך המכרז.

למען הסר ספק, ערבות המכרז תוחזר לזוכה רק לאחר שימציא לחברה העירונית  15.11

 רבות בנקאית בהתאם לנדרש בהסכם ההתקשרות.ע
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אם הזוכה יחזור בו מהצעתו, לרבות, לגבי אחד או יותר מהצהרונים שהוקצו לו על  15.12

ידי החברה העירונית או לא ימציא את ערבות בנקאית בהתאם להסכם ההתקשרות 

או לא ימציא את האישור על קיום ביטוחים או לא יקיים את יתר התחייבויותיו, 

שיש כאלה, תוך פרק הזמן שנדרש על ידי החברה העירונית, תהיה החברה ככל 

 העירונית רשאית:

 לבטל את הזכייה במכרז. 15.12.1

 לבטל את המכרז. 15.12.2

לחלט את ערבות המכרז שצורפה להצעתו של הזוכה, כולה או חלקה,  15.12.3

  וזאת מבלי כל צורך להוכיח נזקים, הפסדים או הוצאות כלשהם.

ביטול המכרז, לא תהיה למי מהמשתתפים או לזוכה החליטה החברה העירונית על  15.13

 כל תביעה או דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי החברה העירונית.

החליטה החברה העירונית לחלט את ערבות המכרז כאמור לא יהיה בכך כדי לגרוע  15.14

או לפגוע בזכויותיה לפי כל דין לתבוע את נזקיה הממשיים, לרבות הוצאות, מעבר 

 רבות המכרז.לסכום ע

 

 הוראות שונות .16

במקרה שהמשתתף, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר  16.1

אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המיכרז ו/או תנאי ההסכם ו/או יסרב למלא או לא 

יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, החברה העירונית תהא זכאית במקרה 

י שיקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר כגון זה לפעול על פ

ככל שתמצא לנכון. כן תהא החברה העירונית רשאית לחלט את הערבות הבנקאית 

כולה לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש, וסכום הערבות הנ"ל ייחשב לקניינה 

כות הגמור והמוחלט של החברה העירונית. אין באמור לעיל כדי לפגוע או לגרוע בז

 מזכויותיה של החברה העירונית על פי מיכרז זה ו/או על פי כל דין. 

ככל שהחלטת ועדת המכרזים תשתנה כתוצאה מהליך משפטי או בחינה נוספת של  16.2

ההצעה הזוכה, לא תהיה לזוכה או ליתר המשתתפים במכרז טענה או דרישה או 

ן זה. מבלי לגרוע תביעה כנגד החברה העירונית, והם יהיו מנועים מלטעון בעניי

מהאמור לעיל, ככל שיתעכב הליך המכרז כתוצאה מהליך משפטי או בחינה נוספת 

 של ההצעה הזוכה, יוארכו בהתאם מועד ערבות המכרז ותוקף ההצעה.

עמידה בתנאי הסף או שלא נבחרה כהצעה -משתתפים שהצעתם נפסלה מחמת אי 16.3

ה. במקרה שמשתתף סבור הזוכה במכרז, יהיו זכאים לעיין במסמכי ההצעה הזוכ

שישנם חלקים חסויים בהצעתו שהוא מבקש כי לא יתאפשר עיון בהם, עליו לצרף 

 להצעתו מסמך בו יפרט המשתתף את המסמכים החסויים לדעתו.

מובהר בזאת כי ההחלטה בדבר חיסיון של פרט כלשהו בהצעה הזוכה במכרז היא  16.4

במקרה שהחברה העירונית של החברה העירונית, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

תחליט כי חלק בהצעה הזוכה אינו חסוי, וזאת בניגוד לדעתו של הזוכה, תודיע על 

כך החברה העירונית לזוכה ותיתן לו את האפשרות להגיב על כך בכתב תוך מועד 

שיקבע בהודעה מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי סעיף זה לא יחול במקרה של דרישת 
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תק מלא ממסכי המכרז והצעת המשתתף ולמשתתף לא משרד החינוך לקבל הע

תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בדבר מסירת מסמך או מידע או פרט וכיו"ב 

 בגין ו/בקשר עם הצעתו במכרז.

החברה העירונית תראה את המשתתף כמי שקרא את מסמכי המכרז, קיבל את  16.5

רוש לצורך הגשת הנתונים המופיעים בהם, בדק אותם ואסף את כל המידע הד

הצעתו במכרז. לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לא תתקבלנה טענות 

כלשהן מצד הזוכה בנוגע לקשיים או הפרעות העלולים לפגוע ביכולתו לעמוד 

בהתחייבויותיו בהתאם להסכם ההתקשרות או שנתקל במצב עניינים שלא ידע עליו 

 או לא צפה אותו מראש.

 

 

                                                                                                             

 בכבוד רב,                                                                                          

 אלי פולק, מנכ"ל

 החברה העירונית ראשון לציון

 בע"מ לתרבות ספורט ונופש
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 נספח א'
 

 לכבוד:
 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

 )להלן: "החברה העירונית"(
 הצהרת המשתתף במיכרז

 
   צהרונים בתחומי ראשון לציוןוהפעלת : מכרז לניהול שם המיכרז

 010/21 מס' המיכרז:
 

י המיכרז, מצהירים ומתחייבים אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכ
 כדלקמן:

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

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

 
כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מן המשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו אנו מצהירים  .2

עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתקשרות, 
 בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ובהסכם ההתקשרות ונספחיו. 

 
 ים אחרים במכרז. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפ .3
 
או  20/9/2021הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד יום  .4

מועד כניסת ההסכם לתוקף, לפי המוקדם, או לתקופה נוספת על פי דרישת החברה העירונית 
 כאמור במסמכי המכרז. 

 
 בים במסמכי המיכרז. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בתוקף ובסכום הנקו .5
 
)שבעה( ימי עסקים מיום הודעתכם נחתום על  7אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבים כי בתוך  .6

 מסמכי הסכם ההתקשרות. 
 
אם מסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים שאת הערבות שצירפנו למיכרז,  .7

 כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש. 
 
נו מסכימים כי הצעתנו זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו א .8

מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים ומורשים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על 
 פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

 מכי המכרז. אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מס .9
 
 

 פרטי המשתתף במיכרז:
 

 שם המשתתף: ___________________________________
 כתובת: ________________________________________
 טלפונים: _______________________________________
 שם איש קשר ומס' טלפון: ___________________________

 
 
 

____________________     ________________ 
 חתימה וחותמת            תאריך             
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 נספח ב'
 

 תאריך: _______________
 

 לכבוד:
 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ

 95ז'בוטינסקי רח' 
 ראשון לציון

 "(החברה העירונית)להלן: "
 
 

 א.ג.נ;
 כתב ערבות מס'___________

 
 
ש"ח  25,000בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך של  הננו ערבים .1

כולל מע"מ )להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת  ₪אלף(  עשרים וחמש)
של החברה העירונית ראשון  010/21מכרז מס' ____________ )להלן: "החברה"( בקשר עם 

 לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ.
 
ו נשלם לכם תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם את סכום הערבות בצירוף אנ .2

להלן, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או  3הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 
לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החברה, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם 

 3ות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערב
 להלן. 

 
 בערבות זו: .3

משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה  -"מדד המחירים לצרכן" 
המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה או כל מדד אחר שיתפרסם 

 במקומו. 
 .2021מאי בגין חודש  15/6/2021רסם ביום מדד המחירים לצרכן אשר פו –"מדד הבסיס" 

מדד המחירים לצרכן הידוע האחרון ואשר התפרסם לפני מועד תשלום  –"המדד החדש" 
 סכום הערבות. 

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות כי המדד החדש שונה  –"הפרשי הצמדה למדד" 
אם לעליית או ירידת המדד ממדד הבסיס ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בהת

 החדש לעומת מדד הבסיס. 
 

 . ועד בכלל 20/9/2021ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך  .4
 
 
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו צריכה להימסר בכתב לסניפינו על פי הכתובת  .5

______ _______________________________ וצריכה להגיע לסניף זה עד יום __
 בשעה _______.

 
 התחייבותנו על פי כתב זה איננה ניתנת להעברה או להסבה.  .6
 
 

 בכבוד רב,
 

 _______________ -בנק 
 סניף _____________        

  
 
 
 
 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 הצהרה על מעמד משפטי
 

 על המשתתף במיכרז לציין במדוייק את מעמדו המשפטי בהתאם לפירוט שלהלן:
 ו'( –ת הפרטים בסעיפים א' חברה )יש למלא א

 ז'(.  –שותפות )יש למלא את הפרטים בסעיפים א' 
 

 שם ________________________  .א
 כתובת _________________________________ .ב

 
 טלפון __________________________________ .ג

 
 מס' עוסק מורשה ________________________ .ד

 

 _______________מס' חברה / שותפות ברשם החברות _ .ה
 

 שמות בעלי זכויות החתימה בחברה / בשותפות: .ו
 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 
2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 
3. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 
4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 

 שמות השותפים: –ות במקרה של שותפ .ז
 

1. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 
2. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 

3. ____________ _____________ ___________  ___________ 
 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     

 
4. ____________ _____________ ___________  ___________ 

 דוגמת חתימה  שם פרטי      שם משפחה      מס' זהות     
 

מדנו המשפטי בטופס זה מדויקים אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי הפרטים שמסרנו על מע
 ועדכניים. 

 
_______________ ________________ _______________ ______________ 

 חתימה           תאריך            שם משפחה          שם פרטי       
 

  __________________________ דוגמת חותמת:
   

 
 
 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 תרבות, ספורט ונופש בע"מהחברה העירונית ראשון לציון ל
 

 אדון/גברת נכבד/ה,
 
 

 טופס הצעת המשתתףהנדון: 
 
 

   צהרונים בתחומי ראשון לציוןוהפעלת מכרז לניהול : שם המיכרז
 010/21 :מס' המיכרז

 

אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  

"(, מצהיר, מתחייב המשתתף____ )להלן: "_______________ ח"פ/מס' זיהוי ___________

 ומסכים בזאת כדלקמן: 

קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז לרבות המודעה לעיתונות, הוראות למשתתפים, נוסח  .1
החוזה שייחתם עם הזוכה, המפרט ויתר מסמכי המכרז, והבנתי את כל התנאים והדרישות 

 הנדרשים מהמשתתפים במכרז. 

מגיש בזאת הצעתי  על הצעתי, הנניתנאי ונתון העשוי להשפיע  לאחר שבדקתי ושקלתי כל .2
 העיר ראשון לציון כמפורט במסמכי המכרז. צהרונים בתחומיוהפעלת לניהול מכרז 

הנני מצהיר כי כל תנאי המכרז, חוזה ההתקשרות, המקום ינתנו השירותים ותנאיהם, וכל  .3
ובנים לי ממסמכי המכרז, אני הגורמים האחרים המשפיעים על מתן השירותים, ידועים ומ

 מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

 הנני מתחייב בזאת כי ככל שאזכה במכרז אמלא אחר כל הוראות מסמכי המכרז.  .4

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז  .5

 וע השירות. ומסמכיו, לרבות עמידה בלוח הזמנים שנקבע לביצ

הנני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי הסף הנקובים במכרז, וידוע לי כי ככל שיתברר בכל שלב  .6

תהיה החברה רשאית לבטל את  -שלאחר הגשת הצעתי כי אינני עומד בכל התנאים 
ההתקשרות עימי. הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה, תביעה או זכות לפיצוי עקב ביטול 

  ה זה.ההתקשרות במקר

 כמפורט:הנני מתחייב לשלם דמי השתתפות  .7

דמי והמשך צהרון ביה"ס של החופש הגדול לחברה העירונית הנני מתחייב לשלם   .7.1
מתשלום  %13תקורה בגובה וצהרוני ג ומעלה  חטיבה צעירהעבור צהרוני ההשתתפות 

 ההורה, עבור כל ילד.

עבור הפעלת צהרוני כיתות  ודשמדי חהנני מתחייב לשלם דמי ההשתתפות לחברה העירונית  .7.2
 :   כמפורטב' )"תכנית ניצנים"( והמשך צהרון ביה"ס של החופש הגדול -א'

דמי השתתפות  מס' תלמידים קטגוריה

 "ח בש לילד חודשיים

 לילד ₪ 30 ילדים 18-36 1

 לילד ₪ 45 ילדים 36מעל  2



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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ורא ניצנים" ולהחלטות תשלום זה נכון ליום הגשת ההצעה וכפוף לשינויים בהתאם ל"קול ק

 החברה.

צהרון של כיתות בלחודש לכל ילד,  ₪ 15סך של  בנוסף, הנני מתחייב לשלם לחברה העירונית .7.3

החטיבה הצעירה ו/או בית הספר של החופש הגדול, בגין דמי שימוש צהרון של  ,ג ומעלה

 של פעילות הצהרון בבית הספר. במתחם 

הזנה ישולם על ידי החברה העירונית ויקוזז מהתשלום ואני מסכים כי התשלום בגין הלי ידוע  .7.4
שיועבר אלי על ידי החברה העירונית. מחיר ההזנה שיקבע יהיה צמוד לקול קורא של משרד 
החינוך ויתעדכן מפעם לפעם, המחיר שיקוזז כולל את מחיר המנה, ביקורות, פיקוח ושרותי 

 בניית תפריטים ע"י תזונאית ודיאטנית .

פעילות  לרבותמאבטח החברה עירונית תספק ילדים  100על מגרות המונות במסידוע לי ש .7.5
ישירות על ידי ישולם בגין שירותי המאבטח שלום התהנני מתחייב כי  ,ימי חופשה ארוכיםב

 לחברת האבטחה .

צהרון הנני מתחייב לרכוש על חשבוני ציוד, משחקים וערכות מותאמות לצהרונים בפתיחת  .7.6
, כמו כן ידוע נאותהליצור סביבה חוויתית  במהלך כל השנה, כדי יםבצהרונים הפעילו חדש

 הקול קורא של משרד החינוך.הנחיות לרכוש ציוד באופן שוטף על פי   לי ואני מתחייב

הינם קבועים ואינם הצהרונים נכון למועד הגשת ההצעה ידוע לי כי דמי ההשתפות עבור  .7.7
 בתחרות. 

מעת לעת, במהלך תקופת ההתקשרות לרבות תקופות  ידוע לי כי החברה העירונית רשאית, .7.8
ההארכה, לערוך ביקורות פתע בצהרונים לבדיקת כמות הילדים השוהה בצהרון ו/או 

ו/או בביה"ס של החופש הגדול. ככל שבמועד הביקורת יתגלה כי כמות  ת החגיםבקייטנ
ל גדולה מכמות ו/או בביה"ס של החופש הגדו ת החגיםהילדים הנוכחת בצהרון ו/או בקייטנ

הילדים שדווחה לחברה העירונית על ידי, תהא החברה העירונית זכאית לקזז מכל סכום 
המגיע לי, ומבלי שתדרש למתן הודעה מוקדמת, את דמי ההשתפות עבור כמות הילדים 

ו/או בביה"ס של החופש הגדול שהינה בחריגה מכמות הילדים  ת החגיםבצהרון ו/או בקייטנ
ה העירונית וזאת רטרואקטיבית ממועד תחילת שנת הלימודים. מבלי לגרוע עליה דווח לחבר

עבור כל ילד אשר לא דווח לגביו  ₪ 900ובנוסף לאמור לעיל, ידוע לי כי אחויב בקנס בסך של 
 ו/או בביה"ס של החופש הגדול. ת החגיםלחברה העירונית והמשתתף בצהרון ו/או  בקייטנ

ו/או מספר מסוים של צהרונים  מבטיחה קבלת צהרון להפעלהכניסה למאגר אינה ידוע לנו כי  .7.9
 .ו/או כמות ילדים

פעלת צהרונים, הובהר לנו ואנו הכי הוועדה המשבצת תשבץ זכיינים מהמאגר לידוע לנו  .7.10
אינה וכי הוועדה  ,מקצועילשיקול דעתה המסכימים כי הוועדה תבצע את השיבוץ בהתאם 

וכן רשאית הוועדה לשבץ מספר צהרונים  ,ת צהרוןמחוייבת לשבץ לכול זוכה שבמאגר הפעל
 ., הכול בהתאם לשיקול דעתה המקצועילזכיין אחדצהרונים(  7)עד 

ניסיון של הכשרה פדגוגית ובעל  ,ראשון לציוןעיר רכז שטח ייעודי להעסיק אנו מתחייבים ל .7.11
 .הצהרוניםשנים בריכוז תחום   3לפחות 

 

         שם המשתתף:

 

       משתתף:חתימה וחותמת ה



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 אישור על קיום ביטוחים   

  
 תאריך: __________

 לכבוד
 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

 , ראשון לציון95ז'בוטינסקי רחוב 
 "(החברה העירונית)להלן: "

 
 

ן הפעלת צהרונים אישור על קיום ביטוחים של______________________ )להלן "הזכיין"( בגי הנדון:
בראשון לציון כולל בין היתר )אך לא רק( הפעלת חוגים, פעילויות,  ובחטיבה הצעירהבבתי ספר 

אספקת ארוחות, ומתן רשות שימוש במבנים עירוניים, מכך בקשר עם הסכם _______  )להלן: 
 "(  "השירותים

 
 

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחוה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה אישור ביטוח זה מהו
קרה במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במוחריגיה. יחד עם זאת, 

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 –החברה העירונית ראשון לציון 

תרבות ספורט ונופש ו/או עיריית 

)החברה ו/או חברות ראשון לציון 
 בנות ועובדים של הנ"ל(

 שם
 
 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☐

 אחזקה☐
 

 פעלתה אחר : שירותי☒
ו/או תכנית ניצנים צהרונים 

 ו/או קייטנות של החופש הגדול
   נלווים שירותים או/ו

 

בעל חוזה )מזמינת שירותים / ☒
 מוצרים(

 

 ת.ז./ח.פ. אחר ________________☐
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 

 מען
 

 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
 

29 

 
 

בו  –ית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצוע)*( 
 יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים.

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

פר מס
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

מט סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 בע

ביט   צד ג'
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
  קבלנים וקבלני משנה 307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב כצד  329

  ג
 צד ג' –אחר )*(

חריג אחריות 
מקצועית, אינו 
 חל על נזקי גוף

ביט  
______ 

במשותף עם   
פוליסת צד ג' 

הנ"ל ולא 
 בנוסף

 סת צד ג'כנ"ל כמו בפולי  ₪
 

אחריות 
 מעבידים

 

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304  ₪     20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 
 ראשוניות  328

אחריות )*(
 מקצועית

 
 

 ת.       
 רטרו: 

 
____ 

 

 

 

4,000,00 ₪  

 

 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ר על תחלוף לטובת מבקש ויתו 309

 האישור 
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

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

 בתי אבות ומעונות 016
 חינוך/ קורסים/ סדנאות  034
 טיולים/ קייטנות/ פעילות לילדיםנופש ו 055

 ביטול/שינוי הפוליסה *
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 נספח ו'

  1976תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 

 
 

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

 

 הריני לאשר בזאת כדלקמן:  .1

 

  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו ב לחוק2עד מועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף ,
וק( לא הורשעו בפסק דין ב לח2( הספק או בעל זיקה אליו )כהגדרתם בסעיף החוק -להלן

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה
, 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (.31.10.2002שנעברה לאחר יום 

 

 או     

 

 ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2 ספק ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיףה
עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירות )עבירה לעניין זה
, שנעברה לאחר יום 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו לפי  1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

פחות ממועד ההרשעה , אולם במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה ל 31.10.2002
 האחרונה.

 ]למחוק את הסעיף שאינו רלבנטי[

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  .2

 

 __________________ 

 

 

 אישור  

הנני מאשר בזה כי ביום ___________ הופיע בפני עו"ד ________________ במשרדי 

עצמו ע"י ת.ז. מספר ___________/המוכר לי שברח'___________, מר __________ אשר זיהה 

אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 תאריך _____________ חתימה _________________  חותמת _______________

 

 

 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 נספח ז' 

 
 תצהיר      

  
אני הח"מ _____________ נושא ת.ז. _____________ מורשה חתימה מטעם __________ 

 "( מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:המציעשמספרו ______________ )להלן:"

 הפעלתי את הצהרונים המפורטים להלן:  .1

 

תקופת  הפעלת  שם הצהרונים וכתובתם   מס'
הצהרונים )נא לפרט 

 משנה עד  שנה( 

ר הילדים מספ
 בצהרון

 פרטי איש קשר

1.     

2.  

 

   

3.     

 

4.     

5.     

 

6.  

 

   

 

 ילדים __________מסוגל לספק שירותי צהרונים בהתאם לדרישות המכרז ל___ערוך והנני  .2

 בעת ובעונה אחת.

      

 אישור

____, נושא ת.ז. הנני מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע בפני עו"ד______, מר __________

_____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

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

________       _____________ 

 חתימת עו"ד           תאריך



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 נספח ח'     
 לכבוד,

 ציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מהחברה העירונית ראשון ל
 

 אדון/גברת נכבד/ה,
 

 התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מיןהנדון: 
 

אני הח"מ ___________ נושא ת"ז מס' ___________, מורשה חתימה מטעם  
כי "(, לאחר שהוזהרתי המשתתף_______________ ח"פ/מס' זיהוי _______________ )להלן: "

עליי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב 
 בזאת כדלקמן:

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

"(, והתקנות לפיו, חל עלי כנותן השירותים במסגרת מכרז החוק)להלן: " 2001-התשס"א

החברה של החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ )להלן: " 010/21

 "(.העירונית

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

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

על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעביד בצירוף ייפוי כוח להתקבל מהמשטרה הן 

 מטעם הבגיר וצילום של תעודת הזהות של הבגיר המועמד לעבודה, והכל בהתאם לחוק.

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

אישורים ולהציגם לחברה העירונית בכל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את ה

 עת שאדרש.

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

 

 

_______________ ________________    _______________     ________________ 
 חתימה                תאריך               שם משפחה          שם פרטי        

 
 

 חתימהאימות 
 

אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי 
ה"ה _________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם 

ני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה בפ
 ________________ מוסמך לחייב בחתימתו את המשתתף.

 
 
 

 חתימה  תאריך

 
 
 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 נספח ט'

 לכבוד,
 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

 
 אדון/גברת נכבד/ה,

 
 חקירות פליליות של המציע, ובעל זיקה למציע תצהיר בדבר הרשעות, כתבי אישום ו

 
אני הח"מ ___________, נושא/ת ת.ז. מס' ___________, לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עליי לומר 

את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת 

________ )מס' תאגיד:____________( בדבר העידר כתבי אישום וחקירות פליליות של _____

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

 
 ההני מצהיר/ה בזאת כדלקמן: 

 
 ההני מכהן בתפקיד _________ במציע. .א

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

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

 ומחקירה ודרישה שביצעתי.

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

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

נות ולא תלויים ועומדים כנגדם כתבי אישום, וכן )שבע( השנים האחרו 7-כתבי אישום בשבע ב

)שבע( השנים  7-לא נחקרו על ידי המשטרה או רשות חוקרת אחרת תחת אזהרה חלוט ב

 כל זה באחת או יותר מהעברות שלהלן: -האחרונות

 עברית אלימות ו/או  .1

 ו/או)להלן: "חוק העונשין(;  1977 –עבירה לפי סימן י' בפרק ח' לחוק העונשין, תשל"ז  .2

 ו' בפרק י' לחוק העונשין; ו/או-עבירה לפי סימנים ה' ו .3

 ג' לחוק העונשין; ו/או 368-ב' ו368עבירה לפי סעיפים  .4

 כל עבירה אחרת שנעברה כנגד קטין או בקשר לקטין. .5

 -" משמעו כל אחד מאלהבעל זיקהזה, המונח " 1בסעיף 

a. ;תאגיד שנשלט על ידי המציע 

b. :אחד מאלה 

 בעל השליטה במציע; .א

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין,  .ב

דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם 

 לתחומי פעילותו של המציע;

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

 תשלום שכר העבודה/

c.  נשלט שליטה מהותית בידי תאגיד אחר, ש –אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליטה מהותית

 מי ששולט במציע;



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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d. בן זוג, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח, הורה וכן צאצא של בן זוג של כל אחד  -בן משפחה

מאלה, אם הוא שוהה או עשוי לשהות באופן תדיר בזמן שעות פעילות הצהרון או חלק מהן 

 בתחומי הצהרון או באופן נגיש לו.

"שליטה" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( -החזקה" ו, "אמצעי שליטה"המונחים "

 ;1981 -תשמ"א

)שבעים וחמישה אחוזים( או יותר בסוג  75%" משמעו: החזקה של שליטה מהותיתהמנוח "

 מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד. 

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

)שלוש( שנים האחרונות בעבירות  3-ובדי המציע, לא הורשעו ולא עמדו כנגדם כתבי אישום בע

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

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

 ם פלילחייםבחשד לביצוע עבירות כאמור נכון למועד זהנגדם הליכי

 לעיל. 1( להגדרת המונח ב.3( עד )1זה המונח בעל זיקה משמעו: כל אחד מס"ק ) 2בסעיף 

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

 

 

_______________ ________________    _______________     ________________ 
 חתימה                תאריך               שם משפחה          שם פרטי        

 
 
 
 
 
 
 

 אימות חתימה
 

אני הח"מ, עו"ד ________________ מאשר בזאת כי ביום ____________ הופיע בפניי במשרדי 
ה"ה _________________, נושא ת"ז מס' ________________ / המוכר לי אישית, ולאחר 

זהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן, חתם שה
בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתתו. הריני לאשר כי בהתאם לכל דין ה"ה 

 ________________ מוסמך לחייב בחתימתו את המשתתף.
 
 
 

 חתימה  תאריך

 
 
 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 נספח י'

  רשימת צהרונים בבתי ספר

    

  מס'
)בית  שם הצהרון
 ספר(

 כתובת הצהרון

 39 משה מבצע איתמר 1

 35 דרובין אשכולות 2

3 
 אריאל - האירוס

 שרון
 10 זליג שמשון

 2 אלקבץ מרחבים 4

 53 דקלים נווה דקלים נווה 5

 27 ברניצקי הקורא עין 6

 26 כצנלסון בארי 7

 11 רמז הראל 8

 31 נגבה נגבה 9

 13 וייז טפןס תרבות 10

 14 לוין מיכאל אופקים 11

 4 הירקון ידלין 12

 13 האורנים נוף יפה 13

 31 גיבשטיין הנוף מישור 14

 4 מרים עוז נווה 15

 30 אברבנאל רוזן 16

 1 ל"ריב שקמה 17

 43 התזמורת אנתרופולוגי אשלים 18

 37 העצמאות גוריון בן 19



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 11 אבן תמר הדרים 20

 4 היין זיו-כרמים 21

 4 שבע ובת ראובן רעות 22

 4 השריון חיל חוף נווה 23

 39 ויניק ניצנים 24

 15 סמואל הרברט עדיני 25

 4 ההכשרות תמיר 26

 31הרקפת  רזאל 27

 36פינסקר  יעקב בית 28

 39ירושלים  חיים חפץ 29

 16הבריגדה  שובו 30

 119נחמיה  מלכה אור 31

 8 קיבוץ גלויות אברהם מגן 32

 מבוא ישורון  חיה בנות 33

 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 נספח יא'
 

 לכבוד:
 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

 )להלן: "החברה העירונית"(
 
 
 

 הצהרת המשתתף במיכרז לעניין קול קורא ניצנים
 

   צהרונים בתחומי ראשון לציוןוהפעלת : מכרז לניהול שם המיכרז
 010/21 מס' המיכרז:

 
הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המיכרז, מצהירים ומתחייבים  אנו

 כדלקמן:
 

קול קורא לתקצוב רשויות אנו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי  .10
בכל  3-8עבור הפעלה במסגרת תכנית "ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי  מקומיות

וכי ביצענו את כל הבדיקות הנחוצות )להלן: "קול הקורא"(  "אתשפלשנה"ל  - הארץ
והגשנו את הצעתנו  להבטיח את קיומם המלא כל התנאים והדרישות האמורות בקול הקורא

 בהתאם.
 

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים בקול הקורא וכי הצעתנו זו עונה על כל  .11
עצמנו לבצע את ההתקשרות, בהתאם לתנאים  הדרישות שבקול הקורא וכי אנו מקבלים על

 מעת לעת.  שונוהמפורטים בקול הקורא, כפי שי
 

אנו מסכימים לכל האמור בקול הקורא ולא נציג תביעות את דרישות המבוססות על אי ידיעה  .12
 ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

 
 
 
 
 

____________________     ________________ 
 חתימה וחותמת            תאריך             

 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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  יב'נספח 
 

 :לכבוד
 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ 

 95רחוב ז'בוטינסקי 
 ראשון לציון 

  

 א.ג.נ., 
 מאגר למתן זכויות לניהול והפעלת צהרונים בתחומי ראשון לציון - 010/21מכרז המלצה עבור 

 פר המהווה את הערכתך לגבי הקריטריונים הבאים:יש לבחור את המס

 ו להפעלת הצהרוןהזמנים שנקבע ותלוחעומד ב "המפעיל" – זמנים ותעמידה בלוח .1

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית

 המעבר בין פעילות הבוקר לפעילות הצהרון מתבצע כמצופה .2

1 2 3 4 5 

ה במיד כלל לא
 מעטה

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית

 שביעות רצון ממידת המקצועיות של צוות הצהרון לרבות עבודה על פי סדר יום ויסודיות .3

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית

 שיתוף פעולה עם צוות בית הספר ועבודה על פי כללי בתי הספר .4

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית

 התכנים והחוגים המועברים בצהרון איכותיים .5

1 2 3 4 5 

במידה  כלל לא
 מעטה

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית

 התנהלות זמינות ומענה / פתרון בעיות של רכזת ומנהלת הצהרון מספקת  .6

1 2 3 4 5 

ידה במ כלל לא
 מעטה

 במידה רבה מאוד במידה רבה במידה בינונית

 
 הערות: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________  
 

 חתימה: ________________        ____________ הממליץ ממלא הטופס: ותפקיד שם 

 ____________ :                                         תאריך

 חברה/ עירייה/ גוף:____________        ____________  טלפון ליצירת קשר: 
  .תלפחו גופים שונים 3-יש לצרף המלצה כאמור מ*



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 טופס ניגוד עניינים -יג'נספח 

 

 חברה עירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 

 מועמד לתפקיד: _____________________________________________

 
 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישים .1
 תאריך לידה שם פרטי שם משפחה מספר זהות

 
            

 
 רחוב ישוב

 
 מיקוד מס' דירה מס' בית

 טלפון נייד טלפון בבית טלפון עבודה
 

 כתובת דואר אלקטרוני
 

 
 תפקידים ועיסוקים .2

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות ולרבות כשכיר, 
 יועץ וכד'.כעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן, כ

יש להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה, שותפות, עמותה )כיו"ב( וכן לתפקידים בשכר או 
 בהתנדבות )ציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות(. 

 
1. 

 כתובת המעסיק  תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק
 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות
 

 
2. 

 כתובת המעסיק י הפעילות של המעסיקתחומ שם המעסיק
 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות
 

 
3. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק
 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות
 

 
4. 

 כתובת המעסיק תחומי הפעילות של המעסיק שם המעסיק
 

 תאריך העסקה התפקיד ותחומי האחריות
 

 
 
 תפקידים ציבוריים .3

 לעיל(. 2פירוט תפקידים בשירות הציבורי )כהונות ציבוריות: שלא צוינו בסעיף 
 יש להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים בארבע השנים האחרונות.

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 יםחברות בדירקטוריונים או בגופים מקביל .4



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים ובין 
 שאינם ציבוריים. יש להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים האחרונות

תחום  שם התאגיד/רשות/גוף
 העיסוק

פעילות מיוחדת  סוג הכהונה תאריך
תחילת  בדירקטוריון 

 הכהונה
סיום 

 הכהונה
     

 
     

 
     

 
     

 
 
 

    

יש לפרט גם שמות בעלי  –דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני  .1

 ידם.-המניות אשר מונית על

 כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים. .2
 

 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 ת ראשון לציון קשר לפעילות עיריי .5

, לפעילות העירייה שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו זיקה או קשר 
ו/או החברה העירונית בה אתה מועמד לעבוד או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים 

עמם או לגופים אחרים  סטטוטוריים שבאחריות העירייה / מינהל / אגף / יחידה בהם אתה מועמד לעבוד
 שהעירייה קשורה אליהם(?

יש להתייחס לזיקות וקשרים נוכחים לזיקות קשרים בארבע השנים האחרונות ולצין כל זיקה או קשר באופן 
 מפורט.

לרבות מי שיש לו אחזקות כגוף ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו  -"בעל עניין" בגוף 
ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות 

 , בתאגידים הנסחרים בבורסה. 1968 –ערך, התשכ"ח 
 

 כן   נא פרט :   לא                      
 
 
 

 

 
 
 
 
 1968( חוק ניירות ערך, תשכ"ח 3)
 

מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שראשי 

ללי או תאגיד שאדם כאמור למנות דירקטור אחד או יותר הדירקטורים של התאגיד או כמנהלו הכ

מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי 

 –למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פיסקה זו 

יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות  (א)

 כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.

זיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו הח (ב)

 גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים.

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן  -לעניין זה, "נאמן" 

לפקודת מס  102או כנאמן להקצאות מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף  46להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 סה.הכנ

 חברה בת של תאגיד למעט חברת רישומים

 
 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 לעיל לגבי קרובים )יש להתייחס לתפקידים בהווה בלבד. 2-5פירוט תפקידים כאמור בסעיפים  .6

יש לפרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית )את הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )כגון: כאשר 
אגיד ותחום עיסוקו תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות בן זוגך חבר בדירקטוריון יש לפרט שם הת

 מיוחדת שלו בדירקטוריון
 בן / בת זוג, הורה צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –קרוב 

 
 

 

 

 
 
 
 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .7

אתה מועמד האם אתה ומי שאמורים להיות ממונים עליך במישרין או בעקיפין או כפופים לך בתפקיד אליו 
 מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים:

 האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות:
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים. .8

יינים שלא פורטו לעיל שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של האם ידוע לך על תפקידים וענ
 חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד.

 בן/בת זוג הורה צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –קרוב 
 

 כן   נא פרט :   לא                      
 

 

 

 
 
 
 
וקים כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש תפקידים עיס .9

 לניגוד ענייניים

האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים אליהם התבקשת להתייחס 
לולים להעמיד אותך במצב של בשאלות לעיל או של מקורביך )בכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים( שע

 חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
 יש להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה  1-8יש להתייחס במיוחד לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים 
 שר שיש להם לפעילות העירייה.חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וק

 כן   נא פרט :   לא                      
 
 

 

 

 
 
 
  

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10
 יש לצרף בנפרד קורות חיים בעברית מעודכנים ליום מילוי השאלון, 

 כיםהכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה כולל תארי



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 וחותמת ___________________________המשתתף חתימת 

 

 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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 מ  ס  מ  כ  י   ה  ה  ת  ק  ש  ר  ו  ת  -ח  ל  ק    ב'  
 

 הסכם
 

 2021שנערך ונחתם בראשון לציון ביום _____ בחודש __________ בשנת 
 

 החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ  :בין

 511467326ח.פ.   

 ("החברה העירונית")להלן:             ראשון לציון 95ז'בוטינסקי מרח'   

 מצד אחד,                     

 __________________  :לבין

 מס' זיהוי ___________  

 מרח' __________________    

 ("הזכיין")להלן:                  טלפון: ____________ פקס: _________                                         

 מצד שני,                       

 

ניהול צורך כניסה למאגר זכיינים לוהחברה העירונית, מעוניינת להתקשר עם זכיין ל הואיל

 הפעלת צהרונים המיועדים לילדי בתי ספר יסודיים בתחום שיפוטה;ו

 (;"המכרז")להלן:  010/21מס'  ולשם כך פרסמה החברה העירונית מכרז פומבי   והואיל

 והזכיין הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז; והואיל

והחברה העירונית החליטה למסור לזכיין הפעלת צהרונים בבתי הספר היסודיים  והואיל

הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים במכרז  להסכם זה על סמך 'הנספח שיפורטו ב

 "(;השירותים" או "ירותהשובהסכם זה )להלן: "

והזכיין מצהיר ומאשר כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה חוקית ו/או אחרת  והואיל

 לביצוע הסכם זה;

והזכיין מצהיר, כי הנו קבלן עצמאי לכל דבר ועניין ואין ולא תהינה בינו ו/או למי  והואיל

 מטעמו לבין החברה העירונית כל יחסי עובד מעביד; 

 והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות.             והואיל

 

 :לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 . מבוא, והכותרות .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.  1.1

הסכם כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות  1.2

 זה.



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
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הזכיין מצהיר, כי תנאי ההסכם נהירים לו וכי הוא מכיר את כל הנתונים והדרישות בגין  1.3

השירות ובחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע השירות, כפי 

 שנמסרו לו על ידי החברה עירונית.

לבין במקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה מהוראות הסכם זה  1.4

האמור בנספחים, יגברו הוראות הסכם זה. בכל מקרה בו קיימות הגדרות שונות 

בנספחים להסכם לעומת ההגדרות המופיעות בהסכם, גוברות ההגדרות המופיעות 

בהסכם אלא אם כן הוסכם במפורש ובכתב על ידי הצדדים אחרת, מפאת אופי הפעילות 

 אשר הצדדים נדרשים לה בנספחים.

מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי בכל הקשור לנושאים מקצועיים, במקרה  מבלי לגרוע  1.5

של 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 

גוברת על הוראות מסמכי המכרז האם הוראה של קול קורא ניצנים הינה מקצועית ו

ו/או חוזה ההתקשרות, נציג מטעם החברה העירונית הוא שיכריע והחלטתו תחייב את 

 המשתתף.  

 נספחים להסכם. .2

 נוסח כתב ערבות בנקאית להבטחת קיום הוראות ההסכם. - נספח "א" 2.1

 אישור קיום ביטוחים. - נספח "ב" 2.2

 .לוח קנסות – "גנספח " 2.3

 יין.הצעת הזכ - "דנספח " 2.4

 רשימת בתי הספר, שלהם נבחר הזכיין לספק את השירות.  –" הנספח " 2.5

עבור הפעלה במסגרת תכנית "ניצנים"  קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות – "ונספח " 2.6

 .תשפ"אלשנה"ל  - בכל הארץ 3-8בתום יום הלימודים לגילאי 

 

 הצהרות והתחייבויות הזכיין .3

תאם להתחייבויותיו על פי ההצעה שהגיש הזכיין מתחייב כי יספק את השירות בה 3.1

ברמה שלא תפחת מזו שאליה התחייב בהצעתו  וכל יתר מסמכי המכרז, במענה למכרז

כאמור, ויקיים את כל יתר התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ונספחיו, במלואן 

ובמועדן, והכל בצורה מקצועית ומטבית ברמה מעולה, לפי מיטב כללי המקצוע, ובמירב 

 קידה המאמצים, המסירות, הנאמנות.הש

הזכיין מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם הפעלת  3.2

צהרונים, בהיקף, ברמה, בשיטה, באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה ובנספחיו, לרבות, 

עבור הפעלה במסגרת תכנית  מקומיותהיכן שידרש על פי קול קורא לתקצוב רשויות 

קול )להלן :" תשפ"אלשנה"ל  - בכל הארץ 3-8צנים" בתום יום הלימודים לגילאי "ני

"( ועל פי כל דין ו/או נוהל של החברה העירונית ו/או משרד החינוך ו/או קורא ניצנים

משרד התמ"ת ו/או של כל גוף אחר וכי אין לו כל מניעה חוקית או אחרת בביצוע 

 ההסכם.
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דיקות הנחוצות, למד את דרישות החברה העירונית הזכיין מצהיר כי ביצע את כל הב 3.3

ו/או הוראות קול קורא ניצנים ו/או את הדין החל ו/או דרישות משרדים ממשלתיים, 

לרבות משרד החינוך והתמ"ת ע"פ הסכם זה לצורך הגשת הצעתו, לרבות יכולתו לעמוד 

נה ו/או דרישה בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ונספחיו, והוא מוותר בזאת על כל טע

 ו/או תביעה בכל סוג שהוא כלפי החברה העירונית בקשר עם כך.

הזכיין מצהיר ומתחייב כי ברשותו כח אדם בהכשרה, ברמה האישית ובכמות הדרושים  3.4

לשם הפעלת צהרונים בהיקף, ברמה, בשיטה, בתנאים ובאופן הקבועים בהסכם זה 

מיומנים, מקצועיים, אמינים, בעלי  ובנספחיו וכי יבצע את השירותים באמצעות עובדים

 ידע ויכולת בתנאים ולתקופות כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

הזכיין מצהיר ומתחייב כי יבצע את השירותים בנאמנות, במקצועיות, ברמת מיומנות  3.5

ובזהירות המתחייבת מאופי השירותים, תוך הקפדה על הבטיחות בהפעלת הצהרונים 

ות הדרושים למתן השירות, וכן להמנע מכל מעשה או ותוך נקיטת כל אמצעי הזהיר

מחדל העלולים להוות סכנה לגוף או לרכוש ובכלל זה להנחות את כל חברי צוות 

העובדים המועסקים על ידי הזכיין, בדבר מתן השירותים תוך שמירה על כללי 

ם הבטיחות. מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, לחברה העירונית הזכות להביא לידי סיו

 הסכם זה, בכל עת, במקרה ורמת השירותים אינה מספקת.  

הזכיין מצהיר, כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל  3.6

ממנהליו כתב אישום, בגין עבירה מסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או בגין עבירה שיש 

 עמה קלון.

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

ממנהליו ו/או נגד עובד מעובדיו ו/או נגד כל מי שיפעל מטעמו, במישרין או בעקיפין, 

בביצוע הפעלת צהרונים, כתב אישום, בגין ביצוע עבירת מין ו/או בעבירות המנויות 

ל פי קול קורא בנספח ט' למסמכי המכרז, ויגיש לחברה העירונית כל אישור כנדרש ע

 ניצנים ו/או על פי דרישת החברה העירונית. 

במהלך כל תקופת כיום ויהיו ברשותו הזכיין מצהיר ומתחייב, כי יש ברשותו  3.8

ההתקשרות, כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ו/או 

צהרונים וכי הוא עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י קול קורא ניצנים עפ"י כל דין לשם הפעלת 

 יציגם בפני החברה העירונית בכל עת עפ"י דרישתה.

הזכיין מצהיר ומתחייב, כי הוא מקיים, יקיים ויהא אחראי הבלעדי לפעול בהתאם  3.9

 להוראות כל דין לקיום עסקו ולמילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

א' לחוק 33ו  33יפים הזכיין מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסע 3.10

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

הזכיין מצהיר ומתחייב, כי בדק לפני הגשת הצעתו את המבנים בהם יופעלו הצהרונים  3.11

וסביבותיהם, את כמותם, מידותיהם וטיבם ודרכי הגישה אליהם, כי בדק את כל 

 פעה על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם הש

הזכיין מצהיר ומתחייב כי הוא ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות ו/או הוראות החברה  3.12

העירונית ו/או המפקח ו/או מי מטעמם וזאת מבלי שיהיה בכך לגרוע מאחריותו על פי 

 הסכם זה ו/או על פי דין.
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ו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות על יד במכרז נבדקוהזכיין מתחייב, כי המחירים  3.13

וההוצאות שייגרמו לו עקב הפעלת הצהרונים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו, לרבות 

עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת מזון, ציוד, הובלה, עלות תוכניות פעילות, תשלום 

עלויות  שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לזכיין משנה, עלויות ניקיון המבנה,

ביטוח וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי 

 להסכם זה. 18החברה העירונית להפחתת התשלום הנקוב בסעיף 

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות החברה העירונית עם הזכיין בהסכם זה  3.14

הזכיין כאמור לעיל ובמסמכי נעשית אך ורק על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו של 

המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מטעם הזכיין לחזור בו ו/או 

להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה 

שבעטיה תהיה לחברה העירונית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר על פי כל דין, הזכות לבטל 

והזכיין לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי ההסכם, בהתאם להוראות הסכם ולפעול 

והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין 

 זה.

 

 מסירת ההפעלה .4

החברה העירונית מוסרת בזאת לזכיין, והזכיין מתחייב בזה, להפעיל צהרונים לשביעות  4.1

תאם להוראות הסכם זה על נספחיו, וזאת בבתי ספר רצון החברה העירונית ובה

 '. ההמפורטים בנספח 

במקרה שבו יידרש הזכיין, בהתאם להוראות המכרז ו/או על פי הנחיות החברה  4.2

העירונית, לספק את השירות בהתייחס לצהרונים נוספים בעיר ראשון לציון אשר לא 

הוראות הסכם זה ויתר  ', אזי תחולנה על הפעלת הצהרונים אלההמופיעים בנספח 

החברה העירונית תהיה רשאית לשבץ את  .מסמכי המכרז, בשינויים המחויבים

החלטה בדבר הפעלת  קבלתהצהרונים האמורים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות 

 עצמית של של הצהרון.

  

 תקופת ההתקשרות .5

 . קרי:שנות לימוד שתיתקופת ההתקשרות הינה לתקופה של   5.1

[ ומסתיימת ביום 1/9/2021המתחילה ביום ] תשפ"בים שנת הלימוד 5.1.1

 .לימוד זו הלימוד העוקבת לשנתשנת ו [31/08/2022]

לכל  קיץב המשך צהרון בבית הספר של החופשווכן קייטנות בתקופות החגים  5.1.2

"תקופת  על תתי סעיפיו יקרא להלן: 5.1שנות הלימודים לעיל )סעיף 

שהזכיין יקיים את כל (, ובלבד "תקופת ההסכם"" או ההתקשרות

 התחייבויותיו לשביעות רצונה המלא של החברה העירונית.

החברה העירונית תהה רשאית, אך לא חייבת, להאריך את תוקפו של ההסכם בשנת  5.2

(, לכל הצהרונים ו/או רק לחלק "התקופה המוארכת"לימוד אחת בכל פעם )להלן: 

דעתה הבלעדי, ובלבד שמספר לעיל, בהתאם לשיקול  4מהצהרונים המצוינים בסעיף 

החברה העירונית תהא רשאית עפ"י שיקול תקופות הארכה.  3ההארכות לא יעלה על 
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דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לשנות את תנאי ההתקשרות, לרבות הוספה ו/או גריעה של 

צהרונים, ותודיע על כך בכתב לזכיין, לרבות התנאים שנקבעו על ידה ואשר עליהם 

 יום מראש 90דעה בכתב לזכיין כאמור תיתן הו

יום מקבלת הודעת החברה העירונית לעיל, באם לא  14הזוכה ימסור תגובתו בכתב בתוך  5.3

תתקבל הודעה כאמור יחשב הדבר כשלילת הצעת החברה העירונית להאריך את תקופת 

 ההתקשרות.

על , יחולו כל תנאי הסכם זה 5.2מימשה החברה העירונית את האפשרות כאמור בסעיף  5.4

 תקופת הארכה הרלוונטית בשינויים המחויבים.

היה והחברה העירונית האריכה תוקפו של הסכם זה, מתחייב הזכיין להמציא לחברה  5.5

יום ממסירת ההודעה על הארכת תוקפו של הסכם זה, ערבות כאמור  30העירונית תוך 

ות להסכם ובשינויים המחוייבים או אישור דבר הארכת תוקפה של הערב 24בסעיף 

הבנקאית הקיימת לתקופת הארכה בשינויים המחוייבים וכן אישור ביטוח חתום בנוסח 

 המצ"ב להסכם זה.

 

 הפעלת צהרונים  .6

', במהלך תקופת ההזכיין מתחייב להפעיל צהרונים בהתאם לרשימה המפורטת בנספח  6.1

 .ובתי הספר היסודיים חטיבה הצעירהההתקשרות, לילדי ה

ב במסגרת התוכנית ניצנים בהתאם -נים עבור כיתות אהזכיין מתחייב להפעיל צהרו 6.2

 להוראות קול קורא ניצנים. 

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

שיידרש לשם קליטת כל כמות הילדים אשר יירשמו לצהרונים, וזאת תוך שמירה על כל 

 התנאים, בין היתר כמפורט להלן:

 כל צהרון יפעל בכיתה אחת. .א

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

החברה העירונית מראש ובכתב. כל הילדים ישובצו בצהרונים אשר יופעלו באותו 

מידה ואין צהרון בבית הספר בו הם בבית ספר בו הם לומדים בשעות הבוקר. 

 הקרוב כפי שיקבע על ידי החברה העירונית.בית הספר בלומדים ישובצו הילדים 

לחברה העירונית ו/או מי מטעמה תעמוד הזכות, אך לא החובה, בהתאם לשיקול דעתה  6.4

הבלעדי, להתיר לזכיין בכתב, במקרים מיוחדים, להפעיל צהרונים בחריגה מאחד או 

 כתב.לעיל. אישור כאמור ינתן מראש וב 6.3יותר מהתנאים המפורטים בסעיף 

הזכיין מתחייב לקבל אישור החברה העירונית מראש ובכתב לכל סגירה ו/או איחוד של  6.5

צהרונים מכל סיבה שהיא. מובהר בזאת, כי החלטת החברה העירונית הינה סופית 

והזכיין יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה 

מען הסר ספק, כי הפרה של סעיף זה מהווה הפרה העירונית בעניין זה. מובהר בזאת ל

יסודית של הסכם זה אשר בגינה תהא רשאית החברה העירונית להפסיק את 

התקשרותה עם הזכיין לאלתר ולהעביר את הפעלת הצהרונים של הזכיין, כולם או 

חלקם, לאחר והחברה תהא רשאית לעשות שימוש בכל מסמך ו/או תוכנית אשר הוכן על 



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
 

49 

יין לצורך הפעלת צהרונים אלו. והזכיין יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ידי הזכ

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 

בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם  לפי שיקול דעתה הבלעדי, העומד לרשותה

 להוראות כל דין.

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

בזאת, כי לא תהא לזכיין זכות לסרב לרשום ילד לצהרון מפאת מילוי המכסה בצהרון 

 האמור.

 כל דין.הזכיין מתחייב להפעיל את הצהרונים בהתאם להוראות  6.7

 1ה' )כולל( במשך כל שנת הלימודים, קרי -הזכיין יפעיל את הצהרונים בימים א 6.8

(. לא יופעלו הצהרונים "תקופת פעילות הצהרונים"ביוני )כולל( )להלן:  30בספטמבר עד 

 בערבי חג.

 הזכיין מתחייב להפעיל את הצהרונים, בשעות כדלקמן: 6.9

 .ובחטיבה הצעירהדים בבית הספר תחילת פעילות הצהרונים תהיה עם סיום הלימו .א

 .17:00שעה  שעת סיום הפעלת הצהרונים בכיתות א ומעלה תהיה  .ב

, 17:00או  16:30תהא עד השעה  בחטיבה הצעירהצהרונים בשעת סיום הפעלת  .ג

 עפ"י בחירת ההורים.

בימים בהם הצהרון מופעל בימי חופשה מהלימודים במסגרת של קייטנות בימי  .ד

תחל וימים ארוכים עד סוכות, חנוכה, חופשת פסח וכו'( החגים )כמו חול המו

. מובהר בזאת, כי הפעלה 16:00בבוקר ותימשך עד  07:45-פעילות הצהרון החל מ

קייטנות החגים יוכלו להירשם ל. זאת כלולה במחיר החודשי הקבוע של הצהרון

 , לעניין ילדים חדשים אלושאינם רשומים לצהרון במהלך השנה ילדים חדשים

 מפורט בחוזה זה.כ ,בכפוף לתשלום נוסף נפרדתהתחשבנות  בוצעת

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

 .על פי חוברת הנהלים שהנהלת הצהרונים מפרסמת כל שנה ולוודא קבלתם בצהרון

ועד על מנת לקבל את על הזכיין למנות עובדים מטעמו שיהיו נוכחים במקום מבעוד מ 6.11

הילדים. כל עובד יהיה מחויב להחזיק ברשותו בעת האיסוף רשימת הילדים עליהם הוא 

אמון, ועליו לוודא על פי רשימה זו את נוכחות הילדים וכל זאת על מנת שלא יווצר מצב 

 בו הילדים אבדו ו/או נשכחו.

ם, מיד עם התחלת הזכיין מתחייב לחייב את עובדי הצהרונים לבדוק ולברר בכל יו 6.12

 הפעלת 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.

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

 ירונית על העדרו של הילד.ולאחר מכן ובמיידית לחברה הע

 על הזכיין להשלים תהליך זה בתוך חצי שעה מרגע תחילת הפעלת הצהרונים.  .ג
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אסור יהיה לזכיין ו/או מי מעובדיו לשלוח ילד לביתו לפני שעות סיום פעילות הצהרון,  6.13

מסיבה כל שהיא. בכל מקרה בו ילד אינו חש בטוב, ישוחרר הילד רק אם אותרו הוריו 

 קחתו מהצהרון.ואלה באו ל

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

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

 שנת הלימודים.

הזכיין מתחייב לקיים אספת הורים לפני תחילת שנת הלימודים בשיתוף צוות הבוקר,  6.15

 אחה"צ והיועצת הפדגוגית. צוות

הזכיין מתחייב לטפל בכל בעיה שתיווצר בקשר עם הפעלת הצהרונים ו/או צהרון כלשהו  6.16

ואשר הובאה לידיעתו על ידי החברה העירונית ו/או מי שמונה מטעמה לצורך הסכם זה 

( בהתאם ללוח הזמנים שיקבע המפקח. במידה ולא קבע המפקח לוח "המפקח")להלן: 

שעות ממועד מסירת ההודעה על ידי  24הזכיין מחויב לתיקון הליקויים בתוך  זמנים יהא

המפקח. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של 

הסכם זה אשר בגינה תהא רשאית החברה העירונית, מבלי לגרוע מיתר הסעדים 

התקשרותה עם הזכיין לאלתר. העומדים לרשותה מכוח הסכם זה ו/או כל דין, להפסיק 

כן תהיה החברה העירונית רשאית להעביר את הפעלת הצהרונים של הזכיין, כולם או 

חלקם, 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 

ברה העירונית לנקוט בכל סעד שתמצא לראוי ולנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, של הח

 העומד לרשותה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

וכיתות ג  חטיבה צעירהבנוסף לאמור לעיל, מתחייב זכיין המפעיל צהרונים לגילאי  6.17

 ומעלה לפעול כדלקמן: 

וסד בו ירשמו ילדים. מבלי לגרוע מן האמור הזכיין חייב בהפעלת צהרון בכל מ .א

שמפעיל  ןצהרובמספר הילדים מינימום ברישא של הסעיף זה מובהר בזאת כי 

 .18-הזכיין, לא יפחת מ

ילדים בכיתה.  35-צהרון הממוקם בכיתת בית ספר קבועה, לא יכיל יותר מ .ב

 ילדים. 28-צהרון הממוקם בכיתת בית ספר במבנה יביל, לא יכיל יותר מ

ילדים יהיה הזכיין חייב לפצל את  35-במידה ובמתחם מסוים יירשמו למעלה מ .ג

 הצהרון לשתי כיתות או יותר בתאום עם מנהל/ת הצהרונים בחברה העירונית. 

צהרונים אשר יופעלו בבתי ספר ממלכתיים דתיים, יופעלו כצהרונים בעלי אופי  .ד

התנהלות צוות דתי כהגדרתם ובהתאם להוראות הסכם זה, לרבות לעניין 

 הצהרון ויתר אנשי הצוות מטעם המפעיל.

 החינוך המיוחד.לילדי הזכיין חייב להפעיל צהרון ו/או קייטנה  .ה

 לילדי טרום חובה והחובה יהיה צהרון נפרד. .ו

 לא יעלה הפרש הגילים בין ילדי אותו צהרון על הפרש של כיתה אחת בלבד. .ז
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ך לא החובה, בהתאם לשיקול דעתה לחברה העירונית ו/או מי מטעמה תעמוד הזכות, א 6.18

הבלעדי, להתיר לזכיין בכתב, במקרים מיוחדים, להפעיל צהרונים בחריגה מאחד או 

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

 ביה"ס של החופש הגדולהמשך צהרון הפעלת  6.19

הגדול בהתאם לרשימה ביה"ס של החופש  המשך צהרון הזכיין מתחייב להפעיל 6.19.1

ג -כיתות או חט"צ ', במהלך תקופת ההתקשרות, לילדיההמפורטת בנספח 

 .ובהתאם להוראות החברה העירונית אוגוסט יולי יםבמהלך חודש

  מיקום וציוד .7

הזכיין יפעיל צהרונים ו/או קייטנות עבור ילדים אשר הוריהם מעוניינים בקבלת השרות  7.1

לרשות הזכיין על ידי החברה העירונית, הכל בהתאם בכיתות בתי הספר, אשר יועמדו 

להוראות והנחיות החברה העירונית כפי שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי, 

לרבות מיקום הצהרונים ו/או קייטנות וכמותם. הזכיין מצהיר, כי הוא מוותר בזאת על 

בתי הספר, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה העירונית בקשר להתאמת 

 למטרות הסכם זה.

מעמדו של הזכיין בכיתות בתי הספר יהיה מעמד של בעל רישיון ובר רשות לעשות  7.2

שימוש באלה, בהתאם להסכם זה ולמטרת קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה בלבד 

 ובהתאם להוראות מנהלי בתי הספר.

או על היחסים שבין למען הסר ספק, מצהיר הזכיין בזה ומסכים בזה, כי על הסכם זה  7.3

והשימוש  1972-הצדדים לא תחולנה הוראות חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב

ניתן לזכיין ללא תשלום דמי מפתח כמשמעותם בחוק הנ"ל, או כל בכיתות בתי הספר 

תשלום אחר שאפשר לפרשו כדמי מפתח כמשמעותם בחוק הנ"ל, או כל תשלום אחר 

בכיתות לכן לא יחול על מתן הרשות לזכיין לעשות שימוש שאפשר לפרשו כדמי מפתח. ו

 1972-בהתאם לקבוע בהסכם זה, חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[, התשל"ב בתי הספר 

 ו/או כל תיקונים שינויים שיחולו בו, והזכיין לא יהיה דייר מוגן.

תות לזכיין יהיה מותר לעשות שימוש בציוד הקבוע המותקן ו/או אשר יהיה מצוי בכי 7.4

בתי הספר בהם יפעל הצהרון/הקייטנה, אך ורק לשם הפעלת הצהרון/קייטנה ובלבד 

 שניתנה לכך רשות בית הספר מראש ובכתב.

הזכיין מתחייב לצייד את המקומות בהם יופעלו הצהרונים ו/או קייטנות, על חשבונו,  7.5

תאם בכל הציוד הקבוע אשר יידרש לשם הפעלה תקינה של צהרונים ו/או קייטנות בה

 7.4לתנאי הסכם זה, מעבר וכהשלמה לציוד הקבוע המצוי במקומות אלה כאמור בסעיף 

לעיל, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: כלי הגשה לאוכל )צלחות, כוסות, 

 סכו"ם(, ציוד הפעלה, משחקים, ספרים, מזרונים למנוחה וכד'.

ובצורה שוטפת את כל החומרים  הזכיין יספק לצהרונים ו/או לקייטנות על חשבונו הוא 7.6

המתכלים הדרושים לשם הפעלת הצהרונים ו/או קייטנות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות 

האמור לעיל: חומרי הפעלה ויצירה  )ציור, מלאכה וכיוצ"ב( מוצרי ניקיון, נייר טואלט, 

 וכיוצ"ב.
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זאת  יהא רשאי לעשות -במידה וירצה הזכיין להעמיד על חשבונו אמצעי אחסון  7.7

בהסכמה ובתיאום מראש עם החברה העירונית ו/או מי מטעמה ובכפוף לאישור מנהל/ת 

 בית הספר.

 -ו 7.5רמת ומהות הציוד בו יצייד הזכיין את הצהרונים ו/או קייטנות כאמור בסעיפים  7.8

לעיל, לרבות כמות החומרים המתכלים, אשר יסופקו על ידי זכיין הצהרונים ו/או  7.6

 לעיל, יעמדו תחת פיקוח החברה העירונית.קייטנות כאמור 

למפקח תעמוד הזכות להורות לזכיין בכל עת להפסיק שימוש בציוד או בחלק מהציוד  7.9

ו/או לספק ציוד ו/או חומרים נוספים ו/או אחרים ו/או  7.6 -ו 7.5המצוין בסעיפים 

ה של שונים לצהרונים ו/או לקייטנות, באם לדעת המפקח הדבר נחוץ לשם הפעלה תקינ

הצהרונים ו/או קייטנות ו/או באם הדבר נחוץ לדעת המפקח לשם אספקת שרות 

ותעסוקה ברמה נאותה לילדי הצהרונים ו/או הקייטנות. הזכיין מתחייב למלא לאלתר 

 אחר כל הוראה כאמור.

הזכיין יהיה אחראי כלפי החברה העירונית לכל נזק אשר ייגרם על ידי עובדיו ו/או על  7.10

רונים ו/או הקייטנות בשעות הפעלת הצהרונים ו/או הקייטנות למבנים ידי ילדי הצה

בהם מופעלים הצהרונים ו/או הקייטנות ו/או לציוד החברה העירונית המצוי בהם, 

והזכיין מתחייב לדווח לחברה העירונית לאלתר על כל נזק כאמור, ולפצות את החברה 

 פי החלטת החברה העירונית.ל -העירונית בגין נזק כאמור ו/או לתקנו על חשבונו

בהגיעו הסכם זה לסיומו מכל סיבה שהיא, מתחייב הזכיין להחזיר לידי החברה  7.11

העירונית את המבנים בהם הופעלו הצהרונים ו/או הקייטנות ואת הציוד הקבוע 

שהועמד לרשותו לצורך זה, כשהם במצב תקין, כפי שקיבלם, כולל ניקיון המבנים למעט 

 זהיר בהם. בלאי הנובע משימוש

דלעיל מתחייב בזאת הזכיין, לפעול  7.4-7.11בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור בסעיפים  7.12

 בכל הנוגע לציוד בצהרונים ו/או בקייטנות בהתאם להוראות כל דין.

הכל בהתאם מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזכיין מתחייב להפעיל קייטנות בבתי ספר,  7.13

י שתמצא לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להוראות והנחיות החברה העירונית כפ

וכל  חוזר מנכ"ל משרד החינוךלרבות מיקום הקייטנות וכמותן ובהתאם להוראות

 קייטנות ל הוראה אחרת מכול מוסד ו/או רשות רלוואנטיים 

 כח אדם .8

 כללי

מובהר בזאת, כי החברה העירונית תהא רשאית להשתתף בבחירתם של העובדים, וכן  8.1

סול מראש את בחירתו של עובד/ת לטיפול בילדים ו/או לבקש את תהיה זכאית לפ

 הפסקתו של עובד בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות.

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

ו/או ישתמש ו/או ייעזר ו/או יפעיל כח אדם לרבות שומרים, מטפלות, אחראי ביטחון 

נהלי צהרונים אלא בהתאם ובכפוף להוראת כל דין, דרישה והנחיית כל רשות ומ

 מוסמכת.

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

בנספח ט' למסמכי המכרז, ממשטרת ישראל עבור כל עובד אשר יועסק על ידו לצורך 
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, אחראי ביטחון ומנהלי צהרונים לא הסכם זה לרבות מטפלות, שומרים, מדריכים

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי יום לפני מועד תחילת שנת הלימודים.  20-יאוחר מ

הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה אשר בגינה תהא רשאית החברה 

העירונית להפסיק את התקשרותה עם הזכיין לאלתר. כן תהיה החברה העירונית רשאית 

ר את הפעלת הצהרונים של הזכיין, כולם או חלקם, לאחר. והזכיין יהיה מנוע להעבי

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 

ה הבלעדי, העומד לרשותה בהתאם להוראות סעד שתמצא לראוי ולנכון לפי שיקול דעת

 הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזכיין מתחייב להעסיק בצהרונים אשר יופעלו בבתי הספר  8.4

 ממלכתיים דתיים, אנשי צוות דתיים/מסורתיים.

גוגית וניסיון הזכיין מתחייב להעסיק רכז שטח ייעודי לעיר ראשון לציון בעל הכשרה פד 8.5

אשר יהיה אחראי על כל הפעלת הצהרונים  שנים בריכוז בתחום הצהרונים.  3של לפחות 

 מטעם הזכיין לצורך טיפול ומתן פתרונות לכל בעיה שנוצרת, למול החברה העירונית.

 

 :וכיתות ג ומעלהחטיבה צעירה הפעלת צהרון לילדי 

 :8מבלי לגרוע מהאמור בפרק הכללי לסעיף 

מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת, כי הפעלת הצהרונים והטיפול בילדים יעשה על  הזכיין 8.6

ידי צוות עובדים מנוסה, ומיומן בטיפול והפעלת ילדים בהתאם לנוהל משרד הכלכלה, 

 כפי שיעודכן מעת לעת, כמפורט להלן:

 עובדות לפחות, כמפורט: 2ילדים יופעל על ידי  30כל צהרון של עד  .א

 ת ו/או מורה מוסמכת.בכל צהרון תהיה גננ .1

שנות לימוד לפחות, בעלת ניסיון של  12בנוסף סייעת  בעלת השכלה של  .2

 שנים בטיפול בילדים. 3לפחות 

 עובדות לפחות, כמפורט: 3ילדים יופעל על ידי   45-ל 30כל צהרון של בין  .ב

 בכל צהרון תהיה גננת ו/או מורה מוסמכת. .1

לימוד לפחות ובעלות ניסיון של שנות  12סייעות  בעלות השכלה של  2בנוסף  .2

 שנים בטיפול בילדים. 3לפחות 

 עובדות לפחות, כמפורט: 4ילדים יופעל על ידי   45-60כל צהרון של בין  .ג

 בכל צהרון תהיה גננת ו/או מורה מוסמכת. .1

שנות לימוד לפחות ובעלות ניסיון של  12סייעות  בעלות השכלה של  3בנוסף  .2

 שנים בטיפול בילדים. 3לפחות 

ת /שנים לפחות, בעל 3ת ותק של /ת הכשרה בחינוך ובעל/ת בעל/ת פדגוגי/יועצ .ד

המלצות כתובות אשר יוגשו לחברה העירונית טרם תחילת תקופת ההתקשרות, 

ת לבניית תוכנית פעילויות חינוכית פדגוגית, חוגים ואדמיניסטרציה. /כאחראי

ירונית, בשעות פעילות ת תוצב במקום שייקבע על ידי החברה הע/ת הפדגוגי/היועצ

 הצהרונים.
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יום לפני  20הזכיין מתחייב להעביר  לחברה העירונית את שמות העובדים הנ"ל עד  .ה

 פתיחת שנת הלימודים וכן את כל האישורים הנדרשים כאמור בהסכם זה.

הזכיין מתחייב, להעביר לכל עובדיו בטרם תחילת פעילות הצהרונים, השתלמות  8.7

שעות שנתיות. מובהר בזאת, כי תוכן השתלמות זו  16-חות מחינוכית בהיקף של לא פ

 יתואם ויאושר מראש על ידי החברה העירונית.

קול הלפי תעריפי  יםהזכיין מתחייב לשלם את שכר העובד, מבלי לגרוע מהאמור לעיל 8.8

קורא של משרד החינוך ולשלם את כל התנאים הסוציאלים שמחוייבים על פי חוק , כל 

יטופל שכר אשר לא שולם לפי תנאים אלו ,  בגיןתלונה לחברה עירונית פניית עובד/ת ב

מובהר בזאת למען הסר ספק,  .העומדים לרשותההחברה עירונית בכל האמצעים על ידי 

כי הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה אשר בגינה תהא רשאית 

כן תהיה החברה החברה העירונית להפסיק את התקשרותה עם הזכיין לאלתר. 

העירונית רשאית להעביר את הפעלת הצהרונים של הזכיין, כולם או חלקם, 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 

שתמצא לראוי ולנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, העומד  העירונית לנקוט בכל סעד

 לרשותה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 ב )תוכנית ניצנים(: -הפעלת צהרון לילדי א

ובנוסף, הזכיין מצהיר, מאשר ומתחייב , 8מבלי לגרוע מהאמור בפרק הכללי לסעיף  8.9

יעשה על ידי צוות עובדים מנוסה, ומיומן  בזאת, כי הפעלת הצהרונים והטיפול בילדים

בטיפול והפעלת ילדים בהתאם להוראות קול קורא ניצנים, בין היתר, לעניין הכשרתם 

 .ותנאי העסקתם, לרבות, שכר כפי שיעודכן מעת לעת

בנוסף, ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת לקול קורא ניצנים הזכיין מתחייב כי הצהרון  8.10

 ות: מדריך או מורה וסייעת.אנשי צו 2יופעל על ידי 

 

 תכנית פעילויות להעשרה חינוכית .9

 וכיתות ג ומעלה וקייטנות: חטיבה צעירההפעלת צהרון לילדי  

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

ל צהרונים, תכנית פעילויות מלאה ומפורטת הכוללת פעילות להעשרה חינוכית, בצורה ש

 טבלה.

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

שעות פעילות שבועיות לילדים בגילאי בית ספר הכוללות חוגים כגון:  2בצהרונים לפחות 

העשרה לימודית, ספורט, מוסיקה, אומנות פלסטית, יוגה לילדים, תיאטרון, תוכנית 

מובהר בזאת וכו'. על פי תוכנית קבועה מראש ועל ידי בעלי מקצוע. בשילוב בעלי חיים 

למען הסר ספק, כי סוג הפעילות ואופייה תקבע בשיתוף עם החברה העירונית, נציגות 

ההורים ונציגות הגננות ובאישורם בלבד. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הפרה של 

תהא רשאית החברה העירונית סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה אשר בגינה 

להפסיק את התקשרותה עם הזכיין לאלתר. כן תהיה החברה העירונית רשאית להעביר 

את הפעלת הצהרונים של הזכיין, כולם או חלקם, לאחר. והזכיין יהיה מנוע ומושתק 
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מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה העירונית בעניין זה. מוסכם על 

כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה העירונית לנקוט בכל סעד  הצדדים,

שתמצא לראוי ולנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, העומד לרשותה בהתאם להוראות 

 הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

מודגש ומובהר בזאת, כי בצהרון בעל אופי דתי, מתחייב הזכיין כי בנוסף לכל האמור  9.3

במכרז זה על נספחיו ומבלי לגרוע מן האמור בהם, כי הפעילות בצהרון בכל מקום אחר 

לעיל, תכלול את כל המרכיבים, הצרכים ו/או הנהוגים ו/או  9.2כאמור בסעיף 

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

קים הדידקטיים וסוגם אשר כמו כן, על הזכיין לפרט במסגרת התוכנית את מספר המשח 9.4

יעמדו לרשות הילדים, ורשימת החומרים המתכלים לפעילות שבועית שוטפת. מובהר 

 משחקים דידקטיים לפחות. 15בזאת, כי על הזכיין לציין 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי על הזכיין לקבל אישור לתוכנית הפעילויות וזאת עד לא  9.5

אישור תוכנית הפעילויות ואופיין יבוצע בשיתוף . שתקבע החברה לכךיאוחר מהמועדים 

אגף החינוך של עיריית ראשון לציון, נציגות ההורים ונציגות הגננות ובאישורם בלבד. 

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי הפרה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה 

ין לאלתר. אשר בגינה תהא רשאית החברה העירונית להפסיק את התקשרותה עם הזכי

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 מזכותה של החברה 

צא לראוי ולנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי, העומד העירונית לנקוט בכל סעד שתמ

 לרשותה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

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

 הילדים.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזכיין מתחייב להכין תוכנית פעילות לקייטנות. 9.7

 ב )תוכנית ניצנים(:-ת צהרון לילדי כיתות אהפעל

 מבלי לגרוע מהוראות ופרק הכללי לסעיף זה וקול קורא ניצנים ובנוסף לאמור בו, הזכיין 9.8

 מתחייב לפעול בהתאם לתכנית העבודה הרשותית הפדגוגית.

חוגי העשרה מתוך מאגר משרד החינוך של  2הזכיין מתחייב להפעיל בצהרונים לפחות  9.9

 ומות ומאושרות.תוכניות רש

מודגש ומובהר בזאת, כי בצהרון בעל אופי דתי, מתחייב הזכיין כי הפעילות בצהרון  9.10

תכלול את כל המרכיבים, הצרכים ו/או הנהוגים ו/או המקובלים ו/או המחייבים במגזר 

 .הדתי, לרבות תפילות, ברכת המזון ונטילת ידיים

 ת הורי הילדים בתחילת השנה.הזכיין מתחייב להביא את תוכנית הפעילויות לידיע 9.11

 

  הזנה .10

לילדי הצהרון, קרי ארוחה חמה, באמצעות ספק ההזנה  הזנהספק חברה העירונית תה 10.1

 אשר יבחר על ידי החברה העירונית. 
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ישולם החברה העירונית תהא אחראית לביצוע הזמנה מרוכזת והתשלום עבור ההזנה  10.2

י שיועבר למפעיל הצהרון על ידי מהתשלום החודשוזז באופן אוטומטי ויקע"י הזכיין ו

 החברה העירונית.

, נכון למועד חתימת התשלום אותו תקזז החברה העירונית עבור מנה חמה לילד הינה 10.3

 כדלקמן:  חוזה זה,

 )כולל מע"מ( לכל מנה. ₪ 12 –עבור מנה חמה בתפזורת  10.3.1

 )כולל מע"מ( לכל מנה.[ ₪ 28] –לילדים בעלי רגישויות עבור מנה חמה  10.3.2

כי ההחלטה באם לרכוש מנה חמה בתפזורת ו/או מנה חמה בחמגשית, הינה יודגש 

 של ועל פי שיקול דעת החברה העירונית בלבד.

החברה העירונית תהא זכאית לעדכן את סעיף זה על תתי סעיפיו, מעת לעת, בהתאם  10.4

מכרזים אשר תוצאות ו/או  להוראות משרד הבריאות ו/או שינוי בחקיקה וחוזרי מנכ"ל

 .החברה פרסמה

הזכיין, עבור כל הגילאים והמסגרות, מתחייב לשמור ו/או לגרום לכך, כי יישמרו תנאי  10.5

היגיינה וניקיון קפדניים בכל מהלך אריזת, הובלת והטיפול בארוחות מרגע היציאה 

משער המטבח/המפעל ועד לאספקתם לילדי הצהרון ו/או הקייטנה. לפי כך, הזכיין 

ים תתבצע ע"י שימוש בכפפות חד פעמיות, וכי עובדי מתחייב כי הגשת המזון לילד

הצהרונים ו/או הקייטנות ידאגו לשטוף מדי יום, בתום פעילות הצהרונים ו/או 

הקייטנות, את כלי האוכל בהם השתמשו ילדי הצהרונים ו/או קייטנות. מובהר בזאת 

קיום כל למען הסר כל ספק, כי למפקח מטעם החברה העירונית תעמוד הזכות לפקח על 

ההוראות האמורות לעיל. הפרת הוראה של המפקח על פי סעיף זה תהווה הפרה יסודית 

של הסכם זה, אשר בגינה תהא רשאית החברה העירונית להפסיק את התקשרותה עם 

הזכיין לאלתר. כן תהיה החברה העירונית רשאית להעביר את הפעלת הצהרונים של 

ן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או הזכיין, כולם או חלקם, לאחר, והזכיי

 תביעה ו/או דרישה כנגד החברה העירונית בעניין זה. 

על הזכיין להודיע לחברה העירונית במיידית, בכל מקרה שמתקבל דיווח על מזון חשוד  10.6

להעבירה לבדיקות מעבדה. כדי )טעם/ריח/מראה( וכן לדאוג לשמירת דגימת מהמזון 

  מזון החשוד כמקולקל.יובהר כי אין להגיש 

על האירועים  מיד עם הגעת הצוות לצהרון  הזכיין מתחייב להודיע לחברה העירונית 10.7

 הבאים:

 מזון שהגיע באיחור העולה על חצי שעה;  10.7.1

 תקלה עם המזון: מזון שפוך, אוכל לא טרי, אי התאמה לתפריט וכו; 10.7.2

 אי הגעת מנה מיוחדת כגון: מנות לילדים רגישים לסוג אוכל; 10.7.3

 ות לא מספקת של מזון.כמ 10.7.4

 שמירה ואבטחה  .11

תעשה  בחגיםהקייטנות הזכיין מתחייב, כי האבטחה והשמירה על הצהרונים ו/או  11.1

בהתאם להוראות כל דין ו/או כל גוף ו/או רשות מוסמכת אחרת, על חשבונו,  לרבות 

ובהתאם להנחיות משטרת ישראל ו/או משרד החינוך ו/או המשרד לביטחון פנים, הכל 
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)ב( לפיו על מאבטחים 5ום עם מנכ"ל החברה העירונית ובהתאם לחוזר מנכ"ל סא/בתיא

בבוקר לפני בוא הילדים במידה והצהרון ו/או  07:15לבצע סריקות בהתאם לנוהל בשעה 

  הקייטנה יחל את פעילותו בשעות הבוקר.

ידוע לזכיין כי המאבטח הנו מאבטח שהחברה העירונית תזמין עבורו מחברת האבטחה  11.2

 של החברה העירונית, הזכיין מתחייב לשלם את שכרו ישירות לחברת האבטחה.

הזכיין מתחייב בזאת לספק על חשבונו לכל שומר ומאבטח אמצעי קשר, שבאמצעותו  11.3

ניתן ליצור קשר מיידי בין עימו ובין בינו לאחראי הביטחון בצהרון ו/או בקייטנה 

 ולקב"ט החברה העירונית.

כי לא יועסק על ידו שומר ו/או מאבטח, אלא אם יש בידו אישור הזכיין מתחייב בזאת,  11.4

 משטרת ישראל על העדר עבירות מין ו/או העבירות המנויות בנספח ט' למסמכי המכרז.

הזכיין מתחייב בזאת למנות בכל צהרון ו/או קייטנה אחראי לביטחון מטעמו ועל חשבונו  11.5

 הוא.

שירותי חברת האבטחה המבצעת את  לצורך ביצוע האבטחה כאמור, ישכור הזכיין את 11.6

 משימת האבטחה בבתי הספר במשך כל השנה עבור החברה העירונית.

עלות האבטחה שתשולם לחברת השמירה ע"י הזכיין תכלול גם את עלות השעות 

שעות עבודה מהבוקר(. מובהר בזאת למען הסר  8הנוספות שתשולם למאבטחים )אחרי 

תף בעלות כאמור בסעיף זה. אין באמור כדי לגרוע כל ספק כי החברה העירונית לא תשת

מחובות הזכיין ע"פ הסכם זה ובאחריות הזכיין לדרוש ולוודא, כי חברת האבטחה 

 עומדת בכל הדרישות המפורטות לעיל.  

הזכיין מתחייב, כי היה והחברה העירונית תחליט לפצל את המכרז, וזכיין נוסף קיבל  11.7

ו הזכיינים במשותף באופן שיקבע ע"י החברה כיתות באותו מבנה/בית ספר, ישא

 העירונית בעלות השמירה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הזכיין מתחייב לבצע את האבטחה במסגרת הקייטנות  11.8

 .לכול דין ולכול הנחיה של החברה העירוניתבהתאם 

 

 סדר, ניקיון ותברואה .12

קייטנות בתום כל יום הזכיין מתחייב לסדר את המקומות בהן מופעלים הצהרונים ו/או ה 12.1

פעילות בצהרונים ו/או בקייטנות, ולהכינם לקליטת תלמידי מוסדות החינוך בבוקר יום 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הזכיין יעשה כאמור אף אם לא מתקיימים  המחרת.

 לימודים בכיתות בבוקר שלמחרת.

בכל הנוגע לסדר,  הזכיין מאשר, מצהיר ומתחייב כי בהפעלת הצהרונים ו/או הקייטנות 12.2

ניקיון ותברואה ינהג ויפעל בהתאם להוראות כל דין והוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות 

  כל רשות מוסמכת ו/או החברה העירונית ו/או המפקח מטעם החברה העירונית.

 פרסום, רישום, גבייה ודיווח  .13

ונים ו/או הזכיין יפרסם על חשבונו בתחום העיר ראשון לציון, את דבר הפעלת הצהר 13.1

 הקייטנות והפעילות בצהרונים ו/או בקייטנות על ידו ואת תנאי ועלות ההשתתפות בהם.
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כל פרסום כאמור טעון את אישור החברה העירונית מראש ובכתב. לחברה העירונית  13.2

יהיה מותר, באם תראה צורך בכך, לבצע אף היא פרסום מטעמה בדבר הפעלת 

 הצהרונים ו/או הקייטנות.

 צע את הרישום לצהרונים ו/או הקייטנות באמצעות החברה העירונית.הזכיין יב 13.3

גביית התמורה, אשר תגיע לזכיין מהורי ילדי הצהרונים ו/או הקייטנות, תבוצע על ידי  13.4

החברה העירונית ו/או עיריית ראשון לציון. הזכיין מתחייב שלא לגבות מההורים, 

דלהלן. מבלי לפגוע  15טת בסעיף במישרין או בעקיפין, כל סכום מעבר לתמורה המפור

בכלליות האמור אסור יהיה לזכיין לקבל ו/או לדרוש מההורים תשלום נוסף עבור 

הפרה  חומרים, פעילויות מיוחדות, ציוד מתנות וכד'. הפרת הוראת סעיף זה תהווה

יסודית של ההסכם זה, אשר בגינה תהיה רשאית החברה העירונית להפסיק את 

ין לאלתר. כן תהיה החברה העירונית רשאית להעביר את הפעלת התקשרותה עם הזכי

הצהרונים ו/או הקייטנות של הזכיין לאחר, והזכיין יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 

 טענה ו/או תביעה  ו/או דרישה כנגד החברה העירונית בעניין זה.   

נים , ביום הראשון של הפעילות בצהרוחברה העירוניתהזכיין ימציא למפקח ול 13.5

ובקייטנות, רשימה מלאה ומפורטת של כלל הילדים המשתתפים בצהרונים ו/או 

הקייטנות, לרבות פרטים מזהים )תעודת זהות(, שמות ההורים, כתובות, מספרי טלפון 

, אשר בגינה תהא אי קיום הוראת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם וכיוצ"ב.

הייה החברה תה עם הזכיין לאלתר. כן תרשאית החברה העירונית להפסיק את התקשרו

העירונית רשאית להעביר את הפעלת הצהרונים ו/או הקייטנות של הזכיין לאחר, 

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

 הזכיין ימציא לחברה העירונית הודעה בכתב על כל שינוי במספר ילדי הצהרונים ו/או 13.6

 הקייטנות, מיד עם קרות השינוי.

ב בתוכנית ניצנים, על פי דרישת החברה העירונית, יעביר -זכיין המפעיל צהרוני כיתות א 13.7

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

 החינוך. 

ביוני,  1-בינואר וב 1-הזכיין מתחייב להמציא להורי הילדים בצהרון, פעמיים בשנה, ב 13.8

דפי משוב בנוסח שימסר לו. דפי המשוב הממולאים על ידי ההורים יומצאו על ידי 

 ביולי בכל שנת פעילות. 1–בפברואר ומה 1–לא יאוחר מה חברה העירוניתהזכיין ל

 

 של החופש הגדול המשך צהרוןומחיר השתתפות בצהרון  .14

 5המחיר אותו ישלמו ההורים עבור ילד בודד השוהה בצהרון  14.1

-בכיתות בית הספר )כיתות א 17:00ם בשבוע עד השעה ימי

בבתי הספר המתוקצבים בתוכנית "ניצנים" לכל התקופה  ב(

כולל מע"מ. יובהר, כי מחיר הצהרון  ₪ 735לא יעלה על 

עבור כל ילד  200₪, כאשר סיבסוד בסך של 935₪המלא הינו 

מועבר לרשות המקומית ויועבר בהמשך לזכיין. הזכיין יהא 

 בעבור כל ילד בניכוי כל סכום המגיע 935₪לקבל סך של  זכאי

עוד יובהר, כי מחיר זה הינו בעבור ימי לחברה העירונית. 
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יולי אוגוסט, בהם  למעט חודשי, הלימודים חופשות חגים

יוצעו להורים השתתפות במסגרות ביה"ס של החופש הגדול 

 .להלן 1.15בסעיף בכפוף לתשלום נוסף כמפורט 

 5ישלמו ההורים עבור ילד בודד השוהה בצהרון  המחיר אותו 14.2

ג' בחטיבה הצעירה ובכיתות  16:30עד השעה ימים בשבוע 

ועד כולל מע"מ  875₪לכל התקופה לא יעלה על ומעלה 

 כולל מע"מ.  975₪לא יעלה על  17:00השעה 

המחיר אותו ישלמו ההורים עבור ילד בודד השוהה בהמשך צהרון של "ביה"ס של  .15

ג', מהשעה -דול" במהלך חודש יולי )להלן: "המשך צהרון"( לכיתות א'החופש הג

 ימים. 15-בעבור כ ₪ 700לא יעלה על סך של  16:30עד  13:00

בסעיף זה, הינם נתונים לשינוי, בכל עת,  הצדדים מסכימים בזאת כי המחירים הקבועים 15.1

על פי כל דין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית, כפי שיקבע מעת לעת 

ו/או 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 מוותר באופן שלם ומוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה 

 כך.ו/או תביעה בגין ובקשר ל

 

 הנחות  .16

 ב בתוכנית ניצנים:-למעט כיתות א

משפחה, אשר יש לה יותר מילד אחד בצהרון, צהרון המשך או בקייטנה אצל זכיין אחד,  16.1

 הנחה מהסכום עבור הילד השני. 10% –תזכה ל 

משפחה, אשר יש לה יותר מילד אחד בצהרון, צהרון המשך או בקייטנה אצל שני זכיינים  16.2

הנחה אצל  5%ופן יחסי עבור כל ילד אצל כל אחד מהזכיינים. )שונים תזכה להנחה בא

 הנחה(. 10%סך  –כל זכיין 

מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, ילדים אשר נקבעו כמתאימים  16.3

וזכאים לכך על ידי ועדת ההנחות בחינוך של החברה העירונית ישלמו מחיר מופחת, הכל 

ל ידי ועדת ההנחות בחינוך כאמור, ובלבד שמספר בהתאם לשיעור ההנחה כפי שנקבע ע

מכלל  10%הילדים בכלל הצהרונים ו/או של הזכיין הזכאים להנחה כאמור לא יעלה על 

 של הזכיין. החופש הגדולצהרוני  ו/או ילדי הצהרונים

למען הסר ספק, יובהר ויודגש בזאת, כי שיעור ההנחה ומספר הילדים הזכאים ייקבע על  16.4

תה הבלעדי של ועדת ההנחות בחינוך של החברה העירונית ולזכיין לא תהא פי שיקול דע

 כל טענה /או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
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 שירותים ופיקוח מטעם החברה העירונית .17

החברה העירונית תסייע כמיטב יכולתה לזכיין בטיפול בבעיות תחזוקה דחופות, אשר  17.1

 שעות הפעלתם, אלא אם מדובר בעבודותתתעוררנה במבנים בהם יופעלו הצהרונים ב

  .אחזקה שוטפות הנובעות מהפעלת הצהרון

הזכיין הזכיין מצהיר, כי ידוע לו, כי החברה העירונית רואה בשרות המוענק על ידי  17.2

העירונית עניין  לתושבי ראשון לציון על פי הסכם זה שרות מרכזי וחשוב, וכי יש לחברה

לו על ידי הזכיין ברמה מעולה, וכי הפעלת הצהרונים מובהק להבטיח, כי הצהרונים יופע

 ו/או הקייטנות באופן כאמור מהווה תנאי מהותי ועיקרי של הסכם זה.

( שיפקח על אופן הפעלת "המפקח"החברה העירונית תמנה מפקח מטעמה )להלן:  17.3

והתנהלות הצהרונים, בהתאם להוראות הסכם זה, ויעקוב אחר פעילות הצהרונים 

ולגביהם, הכל כמפורט בהסכם זה ונספחיו. המפקח יהיה בקשר מתמיד עם  הזכיין בהם

 הזכיין ו/או עובדיו ו/או מועסקיו.

המפקח מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח, לרבות עריכת ביקורות פתע, בעצמו ו/או באמצעות  17.4

מי מטעמו על אופן הפעלת הצהרונים לרבות, התייחסות עובדי הזכיין לילדים, טיב 

המסופק לילדים, טיב וכמות בחומרי והציוד המסופק לצהרונים ו/או  וכמות המזון

הקייטנות, טיב ואיכות תוכניות הפעילות, כמות הילדים הנמצאים בפועל בצהרון 

בהשוואה לכמות הילדים המופיעה ברישומים שנמסרו לחברה העירונית ושעל פיהם 

 משולמים דמי השימוש.

דיו ו/ או מועסקיו כל הוראה הנוגעת לאופן ניהול המפקח רשאי להורות לזכיין ו/או לעוב 17.5

הצהרונים לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הוראות מנהליות, חינוכיות, וכן להורות 

על נהלים שונים עליהם יהיה על עובדי הזכיין להקפיד, והזכיין מתחייב לבצע ו/או 

 ליישם הוראות אלה במלואן.

המפקח יהוו הפרה יסודית של הסכם זה, אשר בגינה מובהר בזאת, כי אי מילוי הוראות  17.6

תהא רשאית החברה העירונית להפסיק את התקשרותה עם הזכיין לאלתר. כן תהיה 

החברה העירונית רשאית להעביר את הפעלת הצהרונים של הזכיין, כולם או חלקם, 

גד לאחר, והזכיין יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנ

 החברה העירונית בעניין זה.

המפקח לא יהא רשאי לשחרר או לפטור את הזכיין מחובה כל שהיא מחובותיו  17.7

 המוטלות עליו על פי הסכם זה.

המפקח יהיה מוסמך להורות על ביצוע שינוי בתוכניות הפעילות ו/או בסוג המזון ו/או  17.8

ודעה מראש ובכתב בסוג החומרים והציוד המופעל בצהרון ו/או בקייטנה ע"י מתן ה

 לזכיין.

כל הוראה בכתב שתינתן ע"י המפקח לזכיין בתחום סמכויותיו דינה כדין הוראה  17.9

 שניתנה ע"י החברה העירונית.

הזכיין מתחייב להעביר לחברה העירונית העתק מכל מכתב תלונה אשר יגיע אליו  17.10

 מההורים, וממכתב תשובתו בנדון.



 

 חותמת וחתימת המשתתף: _________________
 

61 

בות ובסבלנות אל הילדים והוריהם ואל עובדי הזכיין ועובדיו יתייחסו בנימוס, באדי 17.11

 החברה העירונית, ויימנעו מלהיכנס אתם לויכוחים ועימותים.

הזכיין מתחייב לדווח לחברה העירונית על כל בעיה ו/או אירוע חריג, מכל מין וסוג, אשר  17.12

אירע במהלך הפעלת הצהרונים ו/או הקייטנות בטופס אשר יסופק לו על ידי החברה 

 ת.העירוני

מבלי לגרוע מכל הוראה ו/או סעד ו/או זכות אחרת הנתונה לחברה העירונית על פי  17.13

הסכם זה ועל פי כל דין, הפרה של הוראה מהוראות הסכם זה ו/או אי מילוי דרישות 

המפקח במועד ו/או דיווח שיקרי באשר לכמות הילדים תחייב את הזכיין בתשלום של 

עבור כל הפרה, יובהר כי כל ילד שלא ידווח יזכה  ₪ 900פיצויים קבועים ומוסכמים בסך 

והחברה תהא רשאית לקזז פיצויים אלו מכל . , ₪ 900את החברה העירונית בפיצוי של 

 .סכום שמגיע לזכיין וזאת מבלי שתדרש למתן הודעה מראש

בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל הוראה ו/או סעד ו/או זכות אחרת הנתונה לחברה  17.14

כי זכיין אשר שלא ימלא אחר תנאי קול  ת על פי הסכם זה ועל פי כל דין, יודגשהעירוני

קורא ניצנים במלואם ו/או יפר תנאי ו/או הוראה ו/או הנחיה מתנאי קול קורא ניצנים 

ו/או בקשר אליו כפי שיהיו מעת לעת, יהיה חייב לפצות את החברה העירונית בגין כל 

ידי משרד ממשלתי ו/או רשות כלשהי ו/או בגין קנס שיושת על החברה העירונית על 

הפחתה מהסבסוד בקשר עם הפרה ו/או קיום תנאי כאמור לעיל, והחברה תהא רשאית 

 לקזז סכומים אלו מכל סכום שמגיע לזכיין וזאת מבלי שתדרש למתן הודעה מראש.  

 

 התמורה לחברה העירונית  .18

 העירונית. הכספים שיתקבלו יית הכספים מההורים של הילדים תבוצע ע"י החברהגב 18.1

אצל החברה העירונית כאמור יועברו למפעיל הצהרון מידי חודש בניכוי דמי ההשתתפות 

שעל המפעיל לשלם לחברה העירונית ובניכוי עלות הארוחות שסופקו באותו חודש 

 "(. דמי ההשתתפות)להלן:"

לכמות הילדים דמי ההשתפות יחושבו בהתאם לקבוע להלן בעבור כל קטגוריה ובהתאם  18.2

בביה"ס של החופש הגדול. היה ויוודע לחברה המשך צהרון בצהרון ו/או הרשומה 

העירונית, בין אם במסגרת ביקורת מטעמה ו/או בכל אופו אחר, כי כמות הילדים 

ביה"ס של החופש הגדול גדולה מכמות הילדים המשך צהרון בהנוכחת בצהרון ו/או ב

זכיין, תהא החברה העירונית זכאית לקזז מכל סכום שדווחה לחברה העירונית על ידי ה

המגיע לזכייו מהחברה העירונית, ומבלי שתדרש למתן הודעה מוקדמת, את דמי 

 בביה"ס של החופש הגדולהמשך צהרון ההשתפות עבור כמות הילדים בצהרון ו/או 

ד שהינה בחריגה מכמות הילדים עליה דווח לחברה העירונית וזאת רטרואקטיבית ממוע

תחילת שנת הלימודים וזאת מבלי לגרוע ובנוסף לכל סעד אחר,לרבות פיצויים 

 מוסכמים, לו זכאית החברה העירונית מכוח הסכם הזה ו/או על פי דין.

עבור הפעלת  מדי חודשדמי ההשתתפות אשר על המפעיל לשלם לחברה העירונית  18.3

ילדים התקורה  18-36צהרונים קטנים : ב' )"תכנית ניצנים"( הנם-צהרוני כיתות א'

 לחודש.  לילד ₪ 45ילדים התקורה תהיה  36צהרונים מעל . לילד לחודש  ₪ 30תהיה 
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, יהיו בהתאם מדי חודשדמי ההשתתפות, אשר על המפעיל לשלם לחברה העירונית  18.4

 ויעמדו על  וכיתות ג ומעלה לחטיבה הצעירהלמספר התלמידים שרשומים בצהרון 

 .מתשלום ההורה 13% של תקורה

 .המפעיל ימסור לחברה העירונית חשבונית מס בגין הכספים שיועברו  אליו 18.5

יובהר כי גם ילדים המשתתפים באופן חלקי בצהרון יילקחו בחשבון לשם החישוב  18.6

 שלעיל. 

 דמי השתתפות עבור המשך צהרון של החופש הגדול: 18.7

דמי ההשתתפות אשר על המפעיל לשלם לחברה העירונית יהיו בהתאם למספר 

דמי ההשתתפות  הגדוללהמשך צהרון ביה"ס של החופש למידים שרשומים הת

להמשך צהרון ביה"ס של החופש אשר על המפעיל לשלם לחברה העירונית 

  .כל השנההמשולמים על ידו יהיה זהה לתעריפים  הגדול

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

, של החופש הגדולצהרון  ן ו/אועם ו/או בעבור תשלום ההורים לצהרו סכום הקשור

לרבות, כל סבסוד מכל גורם, הסכום הקובע לחישוב דמי ההשתתפות עבור צהרונים 

ו/או צהרון המשך ו/או קייטנות לא יפחת מהסכומים הרשומים מעלה בהתאמה. 

העירונית, סכום זה  במקרה בו הזכיין יקבל את הסבסוד ישירות לידו, לבחירת החברה

יועבר אל החברה העירונית או יקוזז מכל סכום שמגיע לזכיין מהחברה העירונית מבלי 

 שתדרש להודעה מוקדמת בעניין.

יובהר כי מחיר צהרון לילד המצויינים בסעיפים מעלה, הינם כפופים לכל חקיקה ו/או  18.8

לרבות, הוראות , תקנה ו/או הוראה או החלטה של משרד ממשלתי, כפי שתהא מעת לעת

ראשון לציון  קול קורא ניצנים וכן לכל החלטה של החברה העירונית ו/או עיריית

כתוצאה מכך ו/או בכלל. קרי ככל ויאושר חוק בעניין פיקוח מחירים ו/או סבסוד 

צהרונים ו/או קייטנות אזי הגבלת המחירים תחול על התקשרות הזכיין עם החברה 

 לתוקף לאחר חתימת חוזה בין הצדדים. העירונית, גם אם אלו יכנסו

למען הסר ספק יובהר כי מחירי הצהרונים והקייטנות המצוינים בסעיף זה, על תתי  18.9

סעיפיו, הינם מחירים מקסימאליים והזכיין אינו רשאי, בשום אופן, לגבות כל סכום 

 נוסף מההורים.

ם לקופת ביה"ס סך וכיתות ג ומעלה לשל לחטיבה הצעירהכמו כן, יידרש מפעיל הצהרון  18.10

לכל ילד בגין השתתפות בתחזוקת החלל של פעילות הצהרון. החברה העירונית  ₪ 15של 

 קזז סכום זה מכל סכום לו זכאי המפעיל מהחברה העירונית.ת

מוסכם על הצדדים, כי היה והזכיין לא שילם לחברה העירונית את התמורה לה היא  18.11

אמור בסעיף לעיל, יראו את הזכיין כמי זכאית בהתאם להוראות הסכם זה עד למועד כ

 שהפר הפרה יסודית ומהותית הוראות הסכם זה.

במקרה זה תהיה החברה העירונית זכאית לבטל את ההסכם לאלתר בלא כל הודעה 

להסכם  24מוקדמת. כן תהיה החברה העירונית זכאית לחלט את הערבות כאמור בסעיף 

ר את הפעלת הצהרונים ו/או הקייטנות זה. כן תהיה החברה העירונית רשאית להעבי

הזכיין יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בהם זכה לאחר. 

כנגד החברה העירונית בעניין זה. מוסכם על הצדדים, כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה 
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לעדי, של החברה העירונית לנקוט בכל סעד שתמצא לראוי ולנכון לפי שיקול דעתה הב

 העומד לרשותה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.

 החברה העירונית מודיעה כי הינה מלכ"ר ואינה מנפיקה חשבונית אלא קבלות בלבד  18.12

 

 .אי קיום יחסי עובד מעביד .19

מוסכם בזאת מפורשות, כי לצורך הסכם זה הזכיין הינו קבלן עצמאי, וכי אין בהסכם  19.1

נאיו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בינו לבין החברה העירונית. כמו כן זה או בתנאי מת

מצהיר הזכיין בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו, וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי 

עובד ומעביד, יחסי שותפות או יחסי סוכנות בין החברה העירונית לבין הזכיין, מי 

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

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת, כי החברה העירונית לא תהיה מעבידתם של  19.2

 עובדי ו/או מועסקי הזכיין, והם יהיו עובדיו של הזכיין בלבד.

כמו כן, הזכיין יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו/או מועסקיו בגין כל  19.3

ות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות, אך מבלי אחריות, חובה או חב

לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מיסים או 

 1958-היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעו בחוק הגנת השכר, תשי"ח

, תשלומים כלשהם בגין 1963-צווי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג

, תשלומים והפרשות 1951-חופשה שנתית או עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, 

 על פי כל דין, הסכם, הסדר קיבוצי וצו הרחבה.

יות ו/או חבות שהיא הנובעת מיחסי הזכיין פוטר בזה את החברה העירונית מכל אחר 19.4

מעביד, וישפה את החברה העירונית, מיד עם -עובד ומעביד ו/או הקשורה ליחסי עובד

דרישתה הראשונה בעבור כל תשלום שהחברה תידרש לשלם או תחויב בו ע"י בית דין או 

מעביד בין החברה לזכיין -גורם מוסמך אחר כלשהו, הנובעים או הקשורים מיחסי עובד

 ו/או בין החברה עירונית למי מן העובדים. 

לעיל, מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי  19אם חרף האמור בסעיפים  19.5

עובד, או עובדים של הזכיין, או כל מי מטעמו הינם עובדים של החברה העירונית, ו/או 

ת ולשפות את העירייה בין ביחד עם החברה ובין בנפרד, כי אז מתחייבת החברה לפצו

החברה העירונית, מיד לפי דרישתה הראשונה, בגין כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, 

שהחברה העירונית תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, 

 לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. 

זה יבואו על חשבון עוד מוסכם כי במקרה כזה, התשלומים ששולמו לזכיין על פי הסכם  19.6

ערכן ו/או היקפן של כל הזכויות העודפות, והזכיין מתחייב להשיב לחברה העירונית את 

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

מוסכם ומוצהר בזה כי התמורה שעליה הסכימו הזכיין והחברה עירונית בהסכם זה,  19.7

לת והיא נקבעה בהתחשב בעובדה שהזכיין הינו קבלן עצמאי הינה תמורה סופית וכול

ומתוך כוונה כי על החברה העירונית לא תחולנה כל הוצאות נוספות בגין ביצוע 

 התחייבויות הזכיין על פי הסכם זה.
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 שיפוי בנזיקיןאחריות ו .20

דן לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אוב חברה העירוניתלבדו יהיה אחראי כלפי ה זכייןה 20.1

ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד  חברה העירוניתו/או הפסד העלולים להיגרם ל

ו/או לעובדיהם ו/או  זכייןו/או לקבלני משנה מטעם הזכיין שלישי כלשהו ו/או לעובדי ה

ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל  השירותיםלמי מטעמם בכל הנובע ו/או קשור להפעלת 

 /או כל מי מטעמו. ו/או עובדיו וזכיין של ה

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג חברה העירונית לבדו יהיה אחראי כלפי ה זכייןה 20.2

 נשוא ההסכם.   יםותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירות

ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים  חברה העירוניתפוטר בזאת את ה זכייןה 20.3

ימים על כל  7תחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך כאמור ומ

 חברה העירוניתסכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. ה

 על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. זכיין תודיע ל

זכאי להם מכוח הסכם זה   הזכייןרשאית לקזז מן התשלומים אשר חברה העירונית ה 20.4

על ידי צד שלישי כלשהו  חברה העירוניתו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מה

כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו  זכייןבגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של ה

 כאמור לעיל. זכייןמחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של ה חברה העירוניתל

 ול גם לטובת עיריית ראשון לציון בהתאמה. האמור יח 20.5

 

 ביטוח .21

על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת תקופת  זכייןמבלי לפגוע באחריות ה 21.1

כל תקופת  ההתקשרות או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם ולמשך

ת לערוך ולקיים על חשבונו בחבר זכייןההתקשרות )לרבות כל הארכה שלה(, מתחייב ה

ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס 

המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נספח ב' מסומן כ -האישור על קיום ביטוחים 

אצל חברת ביטוח המורשית בישראל , ולעניין  נפרד ממנו )להלן: "אישור הביטוח"(,

 אחריות על פי דין. זכייןביטוח אחריות מקצועית כל עוד עלולה להיות ל

 לכלול את הסעיפים הבאים: זכייןבכל הפוליסות הנזכרות מתחייב ה 21.2

 :חברה העירוניתה או/ו זכייןה – הינו בפוליסות" המבוטח" שם (1

 –החברה העירונית ראשון לציון : הביטוחי הכיסוי לעניין" חברה העירוניתה"

חברות בת ו/או עובדים של תרבות ספורט ונופש ו/או עיריית ראשון לציון לרבות 

 הנ"ל.

 בגין ועובדיה חברה העירוניתה אחריות את מכסה שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 

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

 עליה ותוטל היה חברה העירוניתה את לשפות מורחב מעבידים חבות ביטוח 

 לעובדי שיגרמו מקצוע מחלות או/ו עבודה ונתתא בגין לנזקים כמעבידה אחריות

 .השירותים ביצוע עם בקשר זכייןה
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 או/ו בגין ועובדיה חברה העירוניתה אחריות את מכסה מקצועית אחריות ביטוח 

 .השירותים בביצוע מטעמו ומיזכיין ה של מקצועית חובה הפרת עם בקשר

ת כיסוי במסגרת )*(ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכלל

בו יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים. 

 התחלת ממועד יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך יכלול –מקצועית אחריות ביטוח (2

 .ההתקשרות

 מקרי של הסדר או אחד ביטוח מקרה בגין, בפוליסות עצמית השתתפות סכום (3

 . ₪ 50,000 סך על יעלה לא אחת מקורית מסיבה הנובעים ביטוח

 כלפי למעט, עובדיה או/ו חברה העירוניתה כלפי התחלוף או/ו השיבוב זכות ביטול (4

 .בזדון לנזק שגרם מי

 שתימסר לאחר אלא, לרעה תנאיהם לשנוי או/ו לביטול ניתנים יהיו לא הביטוחים (5

 במכתב, מטעמו הביטוח חברת או/ו זכייןה י"ע ,בכתב הודעהחברה העירונית ל

 .המבוקש השינוי או/ו הביטול מועד לפני לפחות יום 60, רשום

 . בפוליסות יחול לא רבתי רשלנות חריג (6

 כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם)זכיין ה בפוליסות סעיף כל (7

חברה ה כלפי ליופע לא אחר ביטוח קיים כאשרזכיין ה מבטחי אחריות את

 ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח חברה העירוניתה ולגבי, מבטחיה וכלפי העירונית

 לפי המגיע השיפוי במלוא חברה העירוניתה את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא

 למבטחי שתהיה מבלי החברה העירונית בביטוחי השתתפות זכות ללא, תנאיו

 כאמור החיוב בנטל להשתתף חברה העירוניתה ממבטחי תביעה זכות זכייןה

 על מוותר זכייןה, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף

 . מבטחיה וכלפי חברה העירוניתה כלפי כפל ביטוח של טענה

 קבוצת של" ביט" פוליסות פי על הכיסוי מהיקף יפחת לא בפוליסות הכיסוי היקף (8

 מקצועית אחריות ביטוח  ייןולענ הביטוח התחלת במועד התקפות ביטוח כלל

, המבטחת החברה של מקצועית אחריות ביטוח פוליסת פי על יהיה הכיסוי

 .הרחבותיה כל על הפיקוח ידי על והמאושרת המעודכנת

 החברה העירוניתמתחייב להמציא לידי  זכיין, החברה העירוינתללא כל דרישה מצד ה 21.3

 זכייןתום על ידי מבטחו. העם החתימה על הסכם זה, את אישור הביטוח כשהוא ח

מצהיר כי ידוע לו כי המצאת אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי 

מתלה ומקדמי למתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של 

יום לפני מועד תום תקופת  14-על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. לא יאוחר מ זכייןה

את אישור הביטוח  חברה העירוניתלהפקיד בידי ה זכיין, מתחייב הזכייןי הביטוח

כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח נוספות, מידי תקופת ביטוח ולמשך כל 

 התקופה בה התחייב לערוך ביטוח.

להמציא את פוליסות הביטוח  זכייןרשאית, אך לא חייבת, לדרוש מה חברה העירוניתה 21.4

מתחייב היה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל  זכייןוהרונית חברה העיל

 .חברה העירוניתשינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש ה
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יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  זכייןה -ביטוח כלי רכב 21.5

ת שחובה לבטחה בעקיפין לביצוע השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבו

על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח 

חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח 

. למען ספק מוסכם כי המונח ₪ 1,000,000 -חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 לל כלים נעים ממונעים מכל סוג."כלי רכב" כו

רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי  חברה העירוניתה 21.6

מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו  זכייןכאמור לעיל, והזכיין ה

על מנת להתאים את הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט חברה העירונית מצהיר כי זכויות ה יןזכיה

ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי  חברה העירוניתלעיל אינה מטילה על ה

הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין  זכייןהלגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים 

 ובין אם לאו.

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם  זכייןה 21.7

יש בו כדי לצמצם ו/או ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה ש

יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות  זכייןלהפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי ה

 .זכייןהעצמיות הנקובים בביטוחי ה

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  זכייןמובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי ה 21.8

מחובתו לשפות ו/או  זכייןמהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את ה

אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי  זכייןבגין כל נזק שה חברה העירוניתלפצות את ה

כל דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי 

 ו/או מי מטעמה בגין נזק או הפסד. חברה העירוניתו/או הפיצוי לו יהיו זכאים ה

גבולות האחריות ו/או היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת  מוסכם כי קביעת 21.9

שאינה פוטרת אותו ממלוא  זכייןהביטוחים הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על ה

לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות  זכייןחבותו לפי הסכם זה. על ה

להעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מ זכייןבהתאם. ה

ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף  חברה העירוניתה

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש  חברה העירוניתפוטר את הזכיין ה 21.10

ו/או המשמש לצורך מתן  יתחברה העירונהמובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי ה

ו/או  חברה העירוניתהשירותים, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק 

 בזדון.

 האמור יחול גם לטובת עיריית ראשון לציון בהתאמה.  21.11
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 ביטול ההסכם .22

נית תהיה רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי החברה העירו 22.1

כל דין, להביא הסכם זה לקיצו ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהתקיים לפחות אחד 

 :מהתנאים הבאים

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

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

 הפיכתו לבלתי כשיר משפטית.

 אם הזכיין הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלון. .ג

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

 של החברה העירונית על פי קביעתה  הבלעדית של החברה העירונית.

 וראות ההסכם.אם הזכיין הפר הפרה יסודית הוראה מה .ה

הזכיין יפנה את בית הספר ויעביר לידי החברה העירונית את כל הציוד שהועמד לרשותו  22.2

בקשר עם ביצוע הסכם זה, עד לסיומו של הסכם זה ו/או עד למועד ביטול ההסכם 

תוך יומיים מיום סיום ו/או ביטול ההסכם. כמו כן יסייע הזכיין בהעברה  –כאמור 

ן או לגורם אחר, שלו נמסר המשך הפעלת הצהרונים ו/או מסודרת של תפקידו לזכיי

הקייטנות כאמור, ככל שיידרש על ידי החברה העירונית והזכיין או הגורם האחר לו 

נמסר המשך ההפעלת הצהרון ו/או הקייטנה יהא רשאי לעשות כל שימוש במסמך ו/או 

 בתוכנית שהוכן על ידי הזכיין לצורך מתן השירותים.

, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש למען הסר ספק 22.3

לחברה העירונית על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו 

 בהסכם זה.

כל נזק שיגרם לזכיין ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם על פי הוראות הסכם זה,  22.4

פי העירייה ו/או החברה העירונית ו/או מי מטעמה יחול על הזכיין, ולזכיין לא תהייה כל

כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול ההסכם, נזקים שנגרמו לו החזר השקעתו וכל 

 פיצוי אחר.

 קיזוז .23

הספק מוותר בזאת על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד החברה  23.1

 העירונית.

ב תחת ידה או לגבות כל סכום או נכס או החברה העירונית תהיה זכאית לקזז או לעכ 23.2

זכות 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.

 

 ההסכם ו/או העסקת זכיין משנה העברת .24

כולו או חלקו לאחרים ולא יעביר או ימחה לאחרים כל זכות או הזכיין לא יסב הסכם זה  24.1

חובה שלו על פי ההסכם, אלא אם יקבל את הסכמת החברה העירונית לכך בכתב 

 ומראש.
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הסכמתה של החברה העירונית להעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את הזכיין  24.2

שלישי כלשהו על פי כל  מהתחייבות או אחריות כלשהי כלפי החברה העירונית ו/או צד

 דין ועל פי הסכם זה.

 סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 24.3

 

 ערבות .25

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ימציא הזכיין לחברה  25.1

בסך של  העירונית ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד המחירים לצרכן

 זה, לשם הבטחת להסכם  א'כנספח (, ולפי הנוסח המצורף ₪אלף  ם שלושי) 30,000₪

 התחייבויותיו כמפורט בהסכם.

יום לאחר תום תוקפו של  90תוקף הערבות יהיה לפחות החל מיום חתימת ההסכם ועד  25.2

 הסכם זה.

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של: 25.3

זק או הפסד העלול להיגרם לחברה העירונית עקב או בקשר עם כל הפרה או כל ה .ו

 אי מילוי של תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על ידי הזכיין ו/או על ידי מי מעובדיו.

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

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

ובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של אין בג .ח

 הזכיין בכל מקרה שהוא על פי הסכם זה.

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה  25.4

 .1970 -בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( תשל"א 6בסעיף 

 

 סודיות .26

-עובדיו, קבלניו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע התחייבויותיו עלהספק מתחייב כי הוא,  26.1

"(, ישמרו בסודיות כל מידע המגיע אליהם בקשר עם אנשי המקצועפי הסכם זה )להלן: "

הסכם זה ומתן השירותים לרבות, מידע לגבי ההורים /או ילדי הצהרון או הקייטנה, 

לציון ולא יעשו בהם כל שימוש, לא מידע הסודי של החברה העירונית ו/או עיריית ראשון 

 יעבירו ולא יגלו אותם כולם או מקצתם, במישרין או בעקיפין לכל אדם או גוף אחר.

כל מידע בע"פ או בכתב אשר סומן ע"י החברה העירונית  –" מידע סודי" -בסעיף זה  26.2

ע כסודי או זוהה בעת גילויו כסודי, או שמעצם טיבו עשוי להיחשב כסודי, ומבלי לגרו

מכלליות האמור לעיל, הסודות המקצועיים והמסחריים של החברה העירונית, או 

למעט  –שברשותה, מידע אודות נוהלי עבודה, תכניות עבודה ונתונים פיננסים, והכל 

 מידע כאמור, שהספק יוכיח שהוא אחד מאלה:

 היה מצוי בחזקת הספק קודם לגילוי ללא חובת סודיות; 26.2.1

 י הספק, ללא כל קשר להסכם זה;פותח באופן עצמאי על יד 26.2.2

 נמסר לספק ע"י צד ג' ללא חובת סודיות; 26.2.3

 הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל; 26.2.4
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבויות הספק על פי סעיף זה  26.2.5

תשארנה בתוקפן גם לאחר סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת 

 זמן.

 כללי .27

ם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה הסכמת הצדדים לסטות מתנאי הסכ 27.1

 לצד אחד לא יהוו תקדים למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הניתנות בידם על פי הסכם זה, אין  27.2

לראות בכך הקלה או ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו 

 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה.הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים 

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת היחסים המשפטיים בניהם והוא  27.3

בעל פה, מבטל כל הסכם, מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין אם בכתב ובין 

 על ידי מי מהצדדים.

צדדים לו, וכל עוד כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת ה 27.4

 לא נעשה כן, לא יהיה לו כל תוקף.

ארכה, ויתור הימנעות מפעולה מצד החברה העירונית לא יחייבוה ולא ישמש מניעות  27.5

לנקיטת זכויותיה, אלא אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של 

 החברה העירונית. 

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. 27.6

 72שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  כל הודעה 27.7

 שעות מיום מסירתה למשלוח כדבר דואר רשום.

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות  27.8

 סעיף זה יחולו על הכתובות החדשות.

 

 כתובת הצדדים 27.9

   הנמען: –החברה העירונית 

 רונית לתרבות, ספורט ונופש בע"מהחברה העי

 , ראשון לציון95ז'בוטינסקי 

 .03-9650162; פקס: 03-9650063טלפון:   

 

 הנמען:   -הזכיין

 שם: _____________________________________ 

כתובת:_____________________________________ 

 טלפון:________________ פקס:__________________

 

 או הצדדים על החתום:ולראיה ב

 

___________________  ___________________ 
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 הזכיין:______________ החברה העירונית:_____________

 על ידי:_______________   על ידי: __________________

 תואר:________________  תואר:___________________

 

 

 

 

 אישור

מש כיועץ המשפטי של החברה מאשר בזאת כי אני הח"מ, עו"ד ______________ המש

_____________ ת.ז. _______________ אשר  -_______________ ת.ז. ________________ ו

חתמו על הסכם זה בפני, בשם החברה הינם מוסמכים לחתום מטעמה וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי 

מיך את הנ"ל לחתום על ההסכם החברה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה להתקשר בהסכם זה ולהס

 ונספחיו.

 _______________________ 

 עו"ד  
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 נספח א'

 כתב ערבות 

 

 לכבוד 

      החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ
 תאריך:_________

 95ז'בוטינסקי רחוב 
 ראשון לציון

 
 א.ג.נ, 

 כתב ערבות מס' ____________ 

 ש"ח ) 30,000 כם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך של הננו ערבים בזאת כלפי .1

אלף שקלים חדשים( כולל מע"מ )להלן: "סכום הערבות"(, המגיע או עשוי להגיע  םשלושי

לכם מאת __________ )להלן: "החברה"( בקשר עם הסכם מיום __________, עם החברה 

 העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ.

אנו נשלם לכם, תוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום הערבות בצירוף  .2

להלן וזאת, מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם  3הפרשי הצמדה למדד כמפורט בסעיף 

או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הקבלן, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על 

 3ם הערבות בצירוף הפרשי ההצמדה למדד הנקובים בסעיף פי ערבותנו זו, לא יעלה על סכו

 להלן.

 בערבות זו: .3

 
משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי  –"מדד המחירים לצרכן" 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר 

 שיתפרסם במקומו.

 .2021אשר פורסם ביום ____בגין חודש ____ שנת  מדד המחירים לצרכן –"מדד הבסיס" 

מדד המחירים לצרכן אשר יתפרסם לאחרונה לפני מועד תשלום סכום  –"המדד החדש" 

 הערבות.

אם יתברר, לפני מועד תשלום סכום הערבות, כי המדד החדש  –"הפרשי הצמדה למדד" 

תאם לעליית או ירידת שונה ממדד הבסיס, ישולם סכום הערבות כשהוא מוגדל או מוקטן בה

 המדד החדש לעומת מדד הבסיס.

 ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה עד לתאריך ______ ועד בכלל. .4
כל דרישה לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה  .5

 ___________________, וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה
.___________ 

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 בכבוד רב,         

 בנק ________        

 סניף________         
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 נספח ב'

 אישור על קיום ביטוחים

 
 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

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

 ם מבקש האישור.שבו תנאי באישור זה מיטיב ע
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 –החברה העירונית ראשון לציון 

תרבות ספורט ונופש ו/או עיריית 

)החברה ו/או חברות ראשון לציון 
 בנות ועובדים של הנ"ל(

 שם
 
 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☐

 אחזקה☐
 

 הפעלת אחר : שירותי☒
 ו/או תכנית ניצניםצהרונים 

 ו/או קייטנות של החופש הגדול
   נלווים שירותים או/ו

 

בעל חוזה )מזמינת שירותים / ☒
 מוצרים(

 

 ת.ז./ח.פ. אחר ________________☐
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 

 מען
 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 ההפוליס

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

מט סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 בע

ביט   צד ג'
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ש ויתור על תחלוף לטובת מבק 309

 האישור 
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב כצד  329

  ג
 צד ג' –אחר )*(

חריג אחריות 
מקצועית, אינו 
 חל על נזקי גוף

ביט  
______ 

במשותף עם   
פוליסת צד ג' 

הנ"ל ולא 
 בנוסף

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'  ₪
 

אחריות 
 מעבידים

 

ט בי 
______ 

 הרחב שיפוי 304  ₪     20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309
מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 
 ראשוניות  328

אחריות )*(
 מקצועית

 
 

 ת.       
 רטרו: 

 
____ 

 

 

 

4,000,00 ₪  

 

 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

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

 בתי אבות ומעונות 016
 חינוך/ קורסים/ סדנאות  034
 נופש וטיולים/ קייטנות/ פעילות לילדים 055

 ביטול/שינוי הפוליסה *
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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בו  –ריות כלפי צד שלישי ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח אח)*( 

 יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים.
 'גנספח 

 טבלת קנסות

 

 פיצוי מוסכם בש"ח תאור ההפרה 

איחור בהתייצבות עובדי נותן השירותים  1

 ללא הצדקה

 למקרה ₪ 100

אי ביצוע הפעלת הצהרון ע"פ תוכנית  2

חוגים , כוח אדם, ציוד  הפעלתמאושרת , 

 בהתאם לנדרש

1,500 ₪ 

 למקרה

הפרעה לפעולת פיקוח  3

 החברה

 למקרה ₪ 500

תיקון ורכישת ציוד זהה  גרימת נזק לציוד/למבנה 4

חדש/תשלום מלוא גובה 

 הנזק

אי ביצוע הנחייה של  5

 החברה

 למקרה ₪ 2,000

ביצוע העבודה באמצעות  6

קבלן משנה ללא אישור 

 ומראש מהחברה בכתב

 למקרה ₪ 20,000

התעלמות מדוחות  7

 ביקורת ואי תיקון ליקוי

שנמצא ע"י החברה ו/או 

 כל גוף ביקורת אחר

 למקרה ₪ 2,000

גביית כספים בניגוד  8

 לאמור בהסכם

למקרה+ השבת  ₪ 2,000

 לחברה/להוריםהכספים 

איחור בהגשת דוחות  9

ביצוע ו/או מסמכים 

הנדרשים ע"י משרד 

נוך ו/או כל גורםן החי

 בחברה העירונית

למקרה + קיזוז  ₪ 2,000

סכומי השיפוי שלא תקבל 

החברה העירונית בגין איחור 

 זה
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 'דנספח 

 הצעת הזכיין במכרז
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 'הנספח 

 ( להפעלת הזכייןבתי הספרהצהרונים )רשימת 

 

  מס'
)בית  שם הצהרון
 ספר(

 כתובת הצהרון

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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 'ונספח 

 קול קורא ניצנים

 

 

קריטריונים לקול 
pdf.קורא ניצנים תשפא

 


