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 03/2021  'מס פומבי מכרז

 שכונת רביןב לגיל הרך מעון יום הפעלת
 

 נאים כללים להשתתפות במכרז ותנאי המכרזת
 מידע כללי .1

לקבל , מעון יוםבתחום הפעלת ים "( מזמינה בזה גופים ורשתות שפועלהעירייה)להלן: " עיריית מעלות תרשיחא .1.1
 כדלקמן:החרדי לציבור  יום ןלשמש כמעובמעלות ומיועד  ים רח' ירושלב הנמצא תקני  המבנ לידיהם בשכירות

נספח כ)תשריט המבנה מצ"ב  "(.המבנה)להלן: ".במעלותרבין שכונת ב, ירושלים ברחוב מבנה 
 .התקשרות(ה"ח" להסכם 

להאריך אופציה לעירייה, להמשיך ועם  1.9.2021החל מתאריך  שנים 3ההתקשרות מכח מכרז זה תהא לתקופה של  .1.2
  וקף ההתקשרות לשנתיים נוספות. את ת

זוכה הלהתקשרות עם מי מהמציעים. ההתקשרות עם  העירייהאין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של  .1.3
 תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה  על ידי ועדת מכרזים

 . ו/או מי מטעמה

 .החרדיזרם החינוך ועד ליובהר כי מעון היום מי .1.4

   הגשת ההצעה .2

 הבאים:  רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים

בתחום סוקו העיקרי או המהותי הינו ישע תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, או עמותה  הרשומה כדין בישראל( .2.1
  .החינוכי לגיל הרך

יא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות ורשימה משתתפת במכרז שה (א)
 של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם השותפויות  (ב)
 ואחריותו לחובות השותפות.   ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף

משתתפת במכרז שהיא עמותה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של העמותה אצל רשם העמותות  (ג)
 ורשימה של חבריה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של העמותה.     2020אישור ניהול תקין לשנת 

הזכאים לחתום ולהתחייב בשם  ח של התאגיד המפרט מי"רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ד)
    התאגיד.

( 3-0)גילאי  , ובו שלוש כיתותבעל סמל מעוןמעון יום אחד ניסיון מוכח בניהול והפעלה של לפחות גוף בעל הינו  .2.2
 1965-כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה –ברציפות. לעניין זה "מעון"  ,האחרונות בשנתיים, במקביל

 הים ילדים.ותקנותיו, אשר בו שו

בשנתיים  )ו/או כל גורם  מוסמך שהיה רשאי להעניק סמל ארגון( ממשרד הכלכלהארגון  סמלברשות המציע  .2.3
 האחרונות ברציפות לפחות.

המציע בעל יכולת פיננסית להפעלת מעונות יום וברשותו כל האמצעים, הציוד והאביזרים הדרושים למתן  .2.4
 השירות.

ורם אחר המעורב בצורה כל גנו של התאגיד משפטי המגיש את הצעה ולא של מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הי (א)
 זו או אחרת בגוף המגיש.   

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים: 1כנספח ב' על המציע לצרף הצהרה המסומנת (ב)

 היום מעונותבוצעה הפעלת  ןת בתחומיוהרשו. 

 במעונות היוםלויות שעברו פירוט כמות הילדים, התכנים וסוגי הפעי. 

  על איתנות פיננסית של המציע.המעידים  2019-2020דו"חות כספיים לשנים 

   .טלפון וכתובת לצורך יצירת קשר 
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 2.1-2.3את כל האסמכתאות המעידות על הניסיון הנדרש בתנאי הסף כמפורט בסעיף  בנוסף על המציע לצרף (ג)
 .המלצותוכן , לעיל

   , תביא לפסילת המשתתף.כאמור לעיל תהמצאת האסמכתאו למען הסר כל ספק, כי אי

מנהלים ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש להם אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק  .2.5
 הנ"ל.

 עבירהגין לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .2.6
 .  שיש עמה קלוןסוג של מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה מ

ביצוע לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין ו/או  שפטלא הורשע בעבר על ידי בית מ .2.7
 מין.  תעביר

בשנה שקדמה למועד לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים,  .2.8
 האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.  

   :מסמכי המכרז .3

   :ובהתאם להם ב,"הרצו ההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן, .3.1

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 .הסכם (ב)

 + הצהרת ניסיון  מסמך "הצהרת מציע"  (ג)

    יבוריים.צאות גופים עסק ות לפי חוקאישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומ (ד)

   אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור. (ה)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ו)

     ;תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד (ז)

  ;ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו

   שיש עמה קלוןבה ו/או  בגין עבירה מסוג של מתן שוחד ו/או גני עבירהגין באישור על העדר הרשעות  (ח)

   אישור על העדר הרשעות בעבירות מין. (ט)

 לעובדים. אישור על העדר הרשעות בעבירות מיןכתב התחייבות על הוצאת  (י)

   תצהיר בעניין עובדים זרים . (יא)

  ערבות בנקאית. (יב)

   אישור קיום ביטוחים. (יג)

 ע"פ דין.  תורישיונואסמכתאות המעידות על ניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים  (יד)

 .תכנית פעילות (טו)

 .במבנה השקעותתכנית  (טז)

 

בשעה   13/7/21שלישי  מיום החל העירייהלהשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  םהמעונייניעל  .3.2
 שלא יוחזרו.כחוק  בתוספת מע"מ ₪ 800 –וזאת תמורת   ,10:00

 ההצעה    .4

במעטפה סגורה  טפסים המיועדים לכך,ל גבי "( עהההצעעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: " .4.1
 , לא יאוחר מיוםהעירייהנציג בנוכחות  העירייה, שתוכנס לתיבת המכרזים של במסירה אישיתהמיועדת לכך, 

 .13:00בשעה   8/21/1

 לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או שתישלחנה .4.2
  .אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל באמצעות דואר
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 נספחי ההצעה   .5

מעוניין להשתתף במכרז המובהר בזאת, כי ומות המיועדים לכך. קדף ובמ כלל המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי ע
למעט מעטפת המכרז( בראשי תיבות בשולי כל דף )מכרז מקוריים המסמכי מזה יחתום על כל עמוד של כל אחד 

 ו לצרף להצעתך את המסמכים והאישורים הבאים:    ילע; וכן ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכך

 , ע"סלמסמכי המכרז 'גכנספח , בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן העירייהערבות בנקאית אוטונומית, כלפי  .5.1
, כשהיא צמודה המשתתףועל שם לבקשת שהוצאה על ידי בנק בישראל (, ₪ ף אל שלושים )במילים: ₪  30,000

   וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.,  21/11/1שתוקפה עד ליום "(, המדדלמדד המחירים לצרכן )כללי( )להלן: "

 יובהר ויודגש, כי לא תתקבל כל ספק,. למען הסר אי המצאת הערבות הבנקאית, יביא לפסילת ההצעה (א)
לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית חלופה 

   ., בלעדיו איןכנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז

כלשהוא , לרבות שינוי הערבות לעומת הנוסח המצ"ב ל שינוי בכתבכלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  (ב)
  . משתתףהגרום לפסילת הצעת י - בתאריך תוקפה של הערבות

וצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז תחולנה על הלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  (ג)
 לבד.  בהמציע 

מציע לאחר חתימת למציע שלא זכה במכרז תוחזר  "יעערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה  (ד)
אחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד החודשים מהמועד  3-מ אוחריההסכם עם הזוכה במכרז אך לא 
 מאוחר מבין מועדים אלו.   ההארכת הערבות כאמור לעיל, לפי 

רבות בנקאית עימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת  90רבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך ע (ה)
 לביצוע ההסכם.  

ארכת תוקף הערבות לתקופה הלדרוש מהמציע  ההעירייודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית הנמסרה  (ו)
 ערבות בהתאם.  הידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף -שתיקבע על

הערבות  רעוןפלקבל ולדרוש  העירייהא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ז( לעיל, רשאית ל (ז)
 נוספים. עדיםסוזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או 

למען הסר ספק, אי המצאת אישור  .ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים  ניהולאישור תקף על  .5.2
   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.זה

, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. .5.3
   המשתתף.

    , עלולה להביא לפסילת המשתתף., אי המצאת אישור זהלמען הסר ספקאישור על ניכוי מס במקור.  .5.4

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת  .5.5
למען  זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה.

   , עלולה להביא לפסילת המשתתף.י המצאת אישור זההסר ספק, א

בצירוף העתק של תעודת האגד, וכן אישור עו"ד או רו"ח על או העמותה אישור על רישום החברה או השותפות,  .5.6
, עלולה להביא לפסילת למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה  קיומו של הגוף ובעלי זכות החתימה בשמו.

    המשתתף.

תביא למען הסר ספק, אי המצאת אישורים אלו,  .לעיל 2.2כנדרש בסעיף ניסיון באסמכתאות ידים אישורים המע .5.7
    לפסילת המשתתף.

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של התאגיד משפטי המגיש את הצעה ולא של אף גורם אחר המעורב  (א)
 בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.   

 להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים: 1ח ב'כנספ על המציע לצרף הצהרה המסומנת (ב)

 מעונות היום או גני הילדיםבוצעה הפעלת  ןת בתחומיוהרשו. 

  במעונות היוםפירוט כמות הילדים, התכנים וסוגי הפעילויות שעברו. 

  המעידים על איתנות פיננסית של המציע. 2019 -ו 2018דו"חות כספיים לשנים 

 צורך יצירת קשר.  טלפון וכתובת ל 

  המלצותהמציע לצרף  רשאי בנוסף  (ג)

   , תביא לפסילת המשתתף.כאמור לעיל תלמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאו

התחייבות בכתב על המצאת אישור על העדר   - . לעיל2.1תאגיד משפטי כהגדרתו בסעיף   .5.8
ורך ביצוע המכרז. נוסח עבירות מין, ממשטרת ישראל עבור עובדיו אשר יועסקו על ידו לצ

למען הסר ספק, אי  ההתחייבות מסומנת כנספח ט' ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,
 , תביא  לפסילת המשתתף באופן מידי.המצאת התחייבות זו
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תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים ע"י המציע המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  .5.9
, עלולה למען הסר ספק, אי המצאת אישורשר ע"י עו"ד, יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי המכרז. הימנו, מאו

  להביא לפסילת המשתתף.
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   את הפרטים הבאים: למסמכי המכרז, א'  נספח, המצורף כעל המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה .5.10

  שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי. (א)

 ;דיןחתימה מלאה כ (ב)

שמורה הזכות להתקשר עם זוכה אחד ביחס  לעירייה, כאשר המבנהאין חובה להגיש הצעות ביחס לכלל  (ג)
 או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים, באופן שזוכה אחד יפעיל מבנה אחד או יותר. המבנהלכלל 

    שלא לדון בה כלל.  העירייההצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית  .5.11

  לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור במסמכי המכרז. .5.12

    :ההסכם .6

 תודיע לזוכה, במכתב רשום, על הזכייה במכרז, לאחר ובמידה וועדת המכרזים תאשר את ההצעה הזוכה.     העירייה .6.1

. למען הסר ספק יחשב  השב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיימובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יח .6.2
 משלוח המכתב הרשום.    מימים  3מועד קבלת ההודעה 

ההיתרים, האישורים  כללרבות קבלת  מעון יום הפעלת הדרוש והכרוך ל כלמתחייב להשלים את המציע שיזכה  .6.3
 מוסמכת, והכל לשביעות רצונה שלהנדרשים בהתאם להוראת כל דין, דרישה והנחיית כל רשות  תוהרישיונו

   יום מהמועד בו נמסרה לו החזקה במבנה. 30 -, לא יאוחר מהעירייה

אחד מן ההיתרים ו/או  חברה או לא ימציא ל מעון יום  זוכה אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך בהפעלת .6.4
ותית ויסודית את הוראות כמי שהפר הפרה מהלראות בו   העירייהשיונות כאמור, רשאית יהאישורים ו/או הר

 היום מעונות  . להלן, לאלתר ותעביר את הפעלת6.5כאמור בסעיף ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 
כל טענה ו/או תביעה ו/או  העירייהלאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והזוכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד 

 דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

₪  30,000המחירים לצרכן בגובה של ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד יזכה להפקיד על מציע ש .6.5
, לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט 'ד כנספחמסמכי המכרז והמסומן לפי הנוסח המצורף לו ₪(שים אלף שלו)

תוך פרק ימציא את הערבות לא מציע שיזכה במידה וה .היימים מיום קבלת הודעת הזכי 10 -ולא יאוחר מ בהסכם
לאחר עפ"י המבנה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את  העירייההזמן האמור לעיל, תהיה 

כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה  העירייהיהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד מציע שיזכה שיקול דעתה הבלעדי. ה
     מכל סוג שהוא.

הסכם יום לאחר תום תוקפו של  90עד  לעיל, ו 6.5וצאתה בכפוף לאמור בסעיף ממועד התוקף הערבות יהיה  .6.6
 ההתקשרות.     

זוכה אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים, לאחר המועדים הנקובים במכרז זה ו/או בהסכם ההתקשרות  .6.7
, לפי שיקול העירייהזכאית  -כיית הזוכה במכרז זהסכימה לקבלם באחור בלי לבטל   העירייהו ,המצורף אליו

 ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין הזוכה.הדעתה, לראות בהצעת הזוכה ומתן 

  העירייהזה, המצאת המסמכים באחור אינה מהווה ראייה להסכמת  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי .6.8
 .     יהווה הסכמה כאמור  העירייהאחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל בלקבלתם 

אישור קיום ביטוחים, מועד מסירת המבנה לידיו וכתנאי למסירתו, לא יאוחר מ  לעירייהמתחייב להמציא כה והז .6.9
 חתום על ידי חברת הביטוח .   כנספח ו',המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

האישור ו בגוף , בין אם נעשלאישור קיום הביטוחיםעריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס מובהר בזאת כי 
  .העירייה, אלא אם קיבלו את אישור עלולים לגרום לפסילת ההצעהובין אם במכתב לוואי, 

 מהות המכרז   .7

תכנית ההשקעות והפעילות במעון היום אשר לציון איכות שיוענק על סמך בדיקת הזוכה במכרז יוכרז בהתאם  .7.1
 ., להלןהמציעים ידרשו להגיש

 תכנית השקעות אשר כוללת את הפרטים כדלקמן:המציעים נדרשים להגיש בהצעתם  .7.2

 תכנית השקעות במטבח לרבות הציוד הנלווה, חדר הכביסה והמחסן; (א)

 תכנית השקעה במשרד מנהל המעון וחדר הצוות; (ב)

 תכנית השקעה מפורטת של פנים המעון; (ג)

 ה בתשתית ומתקני החצר;עפירוט ההשק (ד)

ם ונדרש להגישו בטבלת אקסל , סעיפיהפירוט כאמור לעיל יכלול עלויות מפורטות לכל אחד מה
 פריט ועלות לפי הקטגוריות המופיעות לעיל בצירוף הצעות מחיר.

 ההשקעות והציוד חייבים לעמוד בדרישות התקן של משרד הכלכלה.

 הפירוט שיוגש יהיה חלק מהצעת המשתתף על כל המשתמע מכך.
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)כל פרמטר יפורט  לול את הפרמטרים כדלקמןהמציעים נדרשים להגיש בהצעתם תכנית הפעלה חינוכית אשר תכ .7.3
 :בנפרד(

 .פירוט יחס מספר מטפלות למספר ילדים בכל אחת משלוש קבוצות הגיל במעון (א)

נושאים ושעות הדרכה בתוך המעון  ,תכנית הדרכה והשתלמויות מפורטת הכוללת רציונל (ב)
 ת.ון, פירוט היקפי השעות והתדירולמנהלת ושעות השתלמות לצוות המע, לצוות 

ת העשרה תוספתיות לילדים ללא תשלום נוסף הכוללת תחומי העשרה, היקף תכניו (ג)
 הפעילות והתדירות.

 -הנוסף למימוש הפעילויות המפורטות : תחומי ההכשרה , ותק ,ניסיון ו כוח אדם פירוט  (ד)
 % משרה.

 הפירוט שיוגש יהיה חלק מהצעת המשתתף על כל המשתמע מכך.
 

מנהלת אגף החינוך, חברים )מנכ"ל העירייה,  ארבעהיבחנה ע"י ועדה מקצועית בת והפעילות תתכניות ההשקעות  .7.4
 30%מהנדס העיר( אשר תבחן את התכניות ותעניק ציונים לכל משתתף ביחסיות של נציג העירייה ו ותגזברנציג 

 ט כדלקמן:ונתן משקל על פי הפיריית הפעילות, יבמתן הציון לתכנ לתכנית הפעילות. 70% -לתכנית ההשקעות ו

 על פי הפירוט כדלקמן: 30% -תכנית השקעות   (א)

 פנים מעון - 10% .1

 תשתית וחצר  10% .2

 מינהלה ומטבח 10% .3

 ;20% –יחס מס' מטפלות למס' ילדים  (ב)

 ;15% –תכנית הדרכה  (ג)

 15% –תכנית העשרה תוספתית  (ד)

יכולת / התרשמות כללית מראיון אישי ובכלל זאת תיבדק  - הועדה המקצועיתוהתרשמות שיקול דעת  (ה)
 .20% –ם פיזיים וחינוכייםבהיבטילהפעלת מעון היום  המשתתף

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה זהה שהיא  .7.5
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה   התוצאה הטובה ביותר,

 , אישור ותצהיר. האמורה כזוכה בהליך, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה
 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה 
 מחזיקה בשליטת העסק. 

 

  -לעניין סעיף זה 

 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם  –"עסק בשליטת אישה" 
( של 2)-( ו1שהתקיימו הוראות פסקאות )נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד 

 ההגדרה אישור; 

 
אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף  –"אישור" 

 אחד מאלה: 

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן  -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה       ( 1)
 של המחזיקה בשליטה; זוג של אח, הורה או צאצא(

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

 
נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין  –"מחזיקה בשליטה" 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או בעקיפין, בלמעלה מ

משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל  מנהל כללי, –"נושא משרה" 
 ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על  -"עסק" 
 פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
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 (ועל פי דרישות המשרד.) העבודה והרווחהמשרד תמהיל המציע שיזכה יהיה רשאי להפעיל את המבנה בהתאם ל .7.6

יחויב בהגשת בקשה לקבלת אישור ראשוני להפעלת מסגרת בהתאם לנהלי משרד העבודה, הרווחה המפעיל שיזכה  .7.7
ויבצע את כל הנדרש לשם הגשת הבקשה, לרבות העסקת עובדים מקצועיים ובעלי הכשרה  והשירותים  החברתיים
עזרה ראשונה(, חתימה על הצהרה בעניין התנהלות בטוחה למעון יום, היעדר רישום פלילי מתאימה, )כולל קורס 

 וכו'.

ובלבד  "(תקופת ההסכםתקופת ההתקשרות/" )להלן: .1.9.2021מיום שנים  שלושל הינהתקופת ההתקשרות  .7.8
   "(.ת ההסכםתקופ" :להלן(  העירייהלשביעות רצונה המלאה של  התחייבויותיויקיים את כל מציע שיזכה שה

ופה "התק :להלן)נוספות  לשנתייםתהא רשאית להאריך את תוקפו של ההסכם  בלבד העירייהו העירייה .7.9
      יום לפני תום תקופת ההסכם.  60 עד העירייהשל י מתן הודעה מוקדמת "וזאת ע "(, המוארכת

  הוצאות המכרז .8

 ז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכר

    הבהרות ושינויים .9

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז  העירייה .9.1
ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד 

    ידם.-מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיליה, לפי הפרטים שנמסרו על

"( על פי שיקול דעתה, המועד האחרוןרשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " העירייה .9.2
ובמקרה כזה יהיה על המציע לעדכן את  לעיל ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור

      .יום מהמועד האחרון 90תוקף הערבות, על מנת שזה יעמוד בתוקפו למשך 

הודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז, בדואר רשום ו/או בהודעה  .9.3
     דם.י-בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים שנמסרו על

  , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .9.4

    בחינת ההצעה .10

אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או עריכת כל שינוי,  .10.1
ן אם נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בי

    .עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או לדחייתה על הסף

תחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של ת העירייה .10.2
רשויות אחרות או מי קודם של  שלילי ןניסיותוך השמת דגש על  המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים,

ני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, יאם הייתה כזו, ובאופן כללי, בכל קריטריון עני - בהתקשרות עם המציע
     לקראת קבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.

 .וסיור פגישת הבהרות .11

 .  יעיםהמצ עם וסיור הבהרות פגישת תערך  3051: הבשע  13/8/21שלישי  ביום .11.1

 בפגישה חלק ייטול שלא מציע. חובה הינה כאמור בפגישה השתתפות כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .11.2
 .    כלל הוגשה לא כאילו אותה ויראו תידון לא הצעתו, ל"הנ

 .  תרשיחא במעלות 1 גוריון בן רחוב, בעירייה חינוך מינהל במשרדי יתקיים המפגש .11.3

 וההסברים ההבהרות, השאלות כל את כאמור בפגישה העלותל בזאת ומוזמנים מתבקשים המציעים .11.4
 .  להם והנחוצים הדרושים

 דרישה או/ו תביעה או/ו טענה כל מלהעלות ומנוע מושתק יהיה המציע כי, בזאת מובהר ספק הסר למען .11.5
 הנובע או/ו בו הקשור או/ו הכרוך בכל או/ו המכרז בגין ידיעה אי או/ו הבנה אי לרבות שהוא סוג מכל

 או/ו תביעה כל על בזאת מוותר והמציע, ביצועו ואופן דרך, אופיו, דרישותיו תנאיו, הוראותיו לרבות מנומ
 .כאמור שהוא סוג מכל טענה או/ו דרישה
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    בעלות על המכרז .12

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל שימוש העירייהמכרז זה הינו קניינה הרוחני של  .12.1
    ינו לצורך הכנת ההצעה.שא

 כל האמור בלשון זכר במכרז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  .12.2

 

          

____________________   __________________________ 

 ,אירית מורן                                   ארנה טל,     

 העירייה יתגזבר     חינוךאגף ראש 
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 03/2021  'מס פומבי כרזמ
 

 רביןשכונת במעון יום להפעלת  מבנה להפעלת
  מעלותב
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 הסכם

 _____ביום  במעלות תרשיחאשנערך ונחתם  

 

 עיריית מעלות תרשיחא :בין
 , מעלות1בן גוריון מרחוב 

  "(העירייה" :להלן(
 מצד אחד 

        :ין לב

        

        

  "(המפעיל)להלן:" 

 צד שני מ

  _____ברח' ___מגרש  __וחלקה     5         חלקה   19442 בגושהמצוי    מעון יוםמבנה בעלים של ההינה  העירייהו :והואיל
 ;"(המבנה")להלן:  ,'חכנספח כפי שפורט וסומן בתרשים המצורף להסכם זה, 

 .גזר החרדילמ מעון יום להשכיר את המבנה לטובת הפעלת מעוניינת   העירייהו והואיל:

  "(המכרז":להלן) 03/2121' מספומבי מכרז   העירייה ולשם כך פרסמה :והואיל

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

תקף כדין להפעלה, קיום, אחזקה וניהול קבוע, שיון ירסמל מוסד / מעון ובעל  וכי הינ תחייבמצהיר ומ המפעילו והואיל:
א בעל והוכי  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  מטעםאישור בהתאם להוראות כל דין לרבות  עון יוםמ

  ;מעון יום סיון, יכולת, כישורים, אמצעים, כח אדם וציוד להפעלה, קיום וניהול שליידע, נ

)לילדים בגילאים המפורטים  ן יוםמעוולאפשר לו להפעיל  להפעלת המפעילאת המבנה העמיד להחליטה   העירייהו והואיל:
 בהסכם זה במבנה(; 

אוכלוסייה הקיימת נכון להיום והצורכת את ול חרדיזרם החינוך המעון היום מיועד לוהמפעיל מצהיר כי ידוע לו ש והואיל:
 ;שירותי המעון

 

אותם ודרך שיתוף הפעולה ההוראות שיחייבו  התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל
  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זהביניהם בקשר 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  הכותרות והנספחים. המבוא, .1

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

  שנות הסכם זה.כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פר .1.2

 תקופת ההסכם   .2

ובלבד  "(תקופת ההסכםתקופת ההתקשרות/" )להלן: 1.9.2021מיום  שנים שלושלתקופת ההתקשרות הינה  .2.1
   "(.תקופת ההסכם" :להלן(  העירייהלשביעות רצונה המלאה של  התחייבויותיויקיים את כל מציע שיזכה שה

הפעלה, החזקה, קיום וניהול   לצורך, את המבנה  פעילהממסכימה ומתחייבת בזאת להעמיד לרשות  העירייה .2.2
 .11.9.202החל מיום שנים שלוש לתקופה של  וזאת  "(המעון)להלן: " מעון יום  עצמאי ופרטי של

וזאת "( ופה המוארכת"התק :להלן) בשנתיים נוספותזה תהא רשאית להאריך את תוקפו של ההסכם   העירייה .2.3
ובכפוף לקבלת אישור משרד  יום לפני תום תקופת ההסכם  60 עד  יההעירישל  י מתן הודעה מוקדמת"ע

 על הארכה יבוא הסכם זה לקיצו.   העירייהלא הודיעה  .הפנים

. יחולו כל תנאי הסכם זה על תקופת הארכה הרלוונטית 2.3את האפשרות כאמור בסעיף   העירייהמימשה  .2.4
יום ממסירת ההודעה על הארכת  30תוך   לעירייהלהמציא  המפעילבשינויים המחייבים ובכלל זה חובתו של 

להסכם ובשינויים המחייבים או אישור דבר הארכת תוקפה של   16תוקפו של הסכם זה, ערבות כאמור בסעיף 
 הערבות הבנקאית הקיימת לתקופת הארכה בשינויים המחייבים. 
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 מטרת השימוש  .3

 למגזר החרדי מעון יום  , אחזקת, קיום וניהוללצורך הפעלת אך ורק לשוכר יהיה מותר לעשות שימוש במבנה .3.1
לכל צורך אחר, אלא אם קיבל לכך  המפעילע"י  . לא ייעשה כל שימוש במבנה "מטרת השימוש"( )להלן:

    .העירייהמראש אישור בכתב מאת  המפעיל

במבנה לא לעשות ולא לאפשר לעשות ו/או לנהל  המפעיל. מתחייב 3.1מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף  .3.2
 כל סוג שהיא, שאינה למטרת השימוש.     מפעילות 

שלא לעשות או לגרום כל שימוש או להרשות לעשות כל מעשה או דבר או להביא או  המפעילכמו כן, מתחייב  .3.3
להחזיק כל דבר, אשר עלול בכל דרך שהיא לגרום לנזק למגרש ו/או למבנה, לפגום בערך של המגרש וכל הבנוי 

 דבר העלול לגרום מטרד ו/או הפרעה. עליו, לרבות כל 

 מתחייב שלא לעשות שום פעילות פוליטית מכל סוג שהוא במגרש ו/או במבנה.  המפעיל .3.4

   המפעילהצהרות והתחייבויות  .4

 . בכל  הנוגעהמפעילהבלעדית של ו יהיו על אחריות ווניהול ו, קיומו, אחזקתהמעוןמוסכם בזאת כי הפעלת  .4.1
בכל זמן  במבנהרשאי לבקר  , אשר יהיההעירייהפעולה עם נציג  המפעילשתף ימבנה ההתקינה של  ולאחזקת

וזאת מבלי שהדבר  -וכיוצ"ב  הציוד ודרכי השימוש בהם  מתקבל על הדעת, כדי לוודא את תקינות המבנה,
 אחריות ו/או חבות כלשהי. העירייהיטיל על 

 . החרדיך יופעל על ידו כמעון בזרם החינוכי מעון היום המפעיל מתחייב  .4.2

פעולה עם  לשתף המפעילמתחייב  מעוןהמתנהלת בוהאחרת מוסכם בזאת כי בכל  הנוגע לפעילות  החינוכית  .4.3
מצבת את בכל זמן מתקבל על הדעת, כדי לוודא  במעוןלבקר  םרשאיו , אשר יהיהעירייהאגף החינוך של  ינציג

    אחריות ו/או חבות כלשהי.  העירייהל וזאת מבלי שהדבר יטיל ע -הפעילות החינוכית וכיוצ"ב ו כח האדם

בכפוף ועל פי הוראות כל דין,  היעש המעון, ניהול וקיום ו, אחזקתומתחייב כי השימוש במבנה והפעלת המפעיל .4.4
 ומשרד הבריאות, וכל משרד ממשלתי אחר וכל גוף משרד הכלכלהלרבות הוראות והנחיות משרד החינוך 

   מוסמך אחר.

יפעל לביצוע כל התחייבויותיו על פי תכנית ההשקעות המצורפת  30.8.2021לתאריך  עדהמפעיל מתחייב כי  .4.5
 מהסכם זה. דכחלק בלתי נפר

 יפעיל את מעון היום בהתאם לתכנית הפעילות המצורפת כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.המפעיל  .4.6

תם של כל להשגתם ולקבל לדאוג המפעילמתחייב  המעוןשל  וואחזקת ו, תפעולו, קיומולצורך הפעלת .4.7
על המעונות האישורים הנדרשים על פי חוק פיקוח על  והאישורים הנדרשים על פי כל דין, לרבות הרישיונות

    תקנותיו.

 ולהעמיד לרשות  העירייהתמורת הסכמת  שלם דמי מפתחיו/או לא  םמצהיר ומאשר בזאת, כי לא שיל המפעיל .4.8
וכי לא חל ולא יחול על העמדת סיום ההתקשרות יום מ מכל אדם ו/או חפץהמבנה יהיה פנוי את המבנה וכי 

והתקנות על פיו ו/או כל  1972 -ו/או על המבנה חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב המפעיללרשות  המבנה
    הוראות חוק או חיקוק בנושא הגנה על הדייר שיבואו במקומם.

  לעירייה וולהחזיר ווהוא מתחייב לפנות  במבנהכל זכויות  וולא יהיו ל ומצהיר ומאשר בזה, כי אין ל המפעיל .4.9
    .העירייה, לשביעות רצונה המלאה של , במועד הגעת הסכם זה לידי סיוםובאותו מצב בו הוא קיבל אות

מסירה ע"י מחלקת ההנדסה במועצה וההוראות עם סיום ההתקשרות יערך פרוטוקול ליקויים ופרוטוקול  .4.10
 .המפעילשינתנו על ידה יחייבו את 

 שמירה .5

 המפעיל יפעיל את המעון בהתאם לנהלים וההנחיות שיחולו מעת לעת על הפעלת מעונות ו/או גנים.

 שינויים במבנה  .6

בכפוף  מראש  העירייהלא יהיה רשאי לעשות במבנה כל שינוי או תוספת, אלא בהסכמה בכתב של  המפעיל .6.1
  .לקבלת כל ההיתרים הנדרשים עלפי דין

, ללא מתן תמורה העירייה כל שינוי או תוספת במבנה יהיו רכושה הבלעדי של לשם הסרת ספק, מוסכם כי .6.2
 . העירייההא רשאי לעשות בהם כל שינוי ללא הסכמת ילא  המפעילו  העירייהכלשהי על יד 

 

 העברת זכויות  .7

  מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן: המפעיל

פת ההסכם או כל חלק הימנה, לאחר או לאחרים לתקו מנו,מבנה, או כל חלק מהלא להשכיר ו/או להעביר את  .7.1
   בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
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וגם/או להוציא מבנה כדי לבדוק את מצב ה להיכנס למבנה בכל זמן מתקבל על הדעת  העירייההרשות לנציג ל .7.2
  הכנסת תיקונים בו. המפעיללדרוש מ  לפעול תיקונים בו  וגם/או

 תיקון ליקויים.  .8

או שיהיה צורך להוצימבנה ב המפעיל של ווכן כל הוצאה בשל שימושמבנה ה צורך לבצעם בכל התיקונים שיהי .8.1
ועל  המפעילבמשך כל תקופת ההסכם, יחולו על  מעון יום בקשר לאחזקת, הפעלת, תפעול, ניהול וקיום 

 ת בהקדם האפשרי ומבלי לגרום הפרעות מיותרות להפעל המפעיל. כל תיקון כאמור יבוצע על ידי וחשבונ
   יתוקנו מיידית. ואולם, תקלות שיש בהן כדי לגרום נזק למבנה מעונות היום,

רשאית, מבלי לפגוע בזכותה לכל תרופה או   העירייהמלא אחר הוראות סעיף זה, תהיה ילא  המפעילבמקרה ש
קופת הן בת המפעילסעד אחר, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לתקן את הנזקים ו/או התקלות ולתבוע מ

ההסכם והן לאחר מכן את מלוא שיעור ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו לה בגין תיקון כל תקלה ו/או נזק 
 ו/או אובדן מכל סוג שהם, ישירים ו/או עקיפים. 

  לעירייהמצהיר, מאשר ומתחייב בזה לשלם את מלוא שיעור ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו  המפעיל
 וללא כל דיחוי.  העירייהה הראשונה של כאמור, מיד עם דרישת

  העירייהייעשה ע"י  -ית המבנה שמקורו בבני לעיל, הרי כל תיקון של ליקוי כלשהו. 8.1למרות האמור בסעיף  .8.2
   ועל חשבונה.

מתן אפשרות לבצע את התיקונים -אי ידוע לשוכר כי הימנעות ו/או שהוי בדיווח על גלוי הלקויים ו/או  .8.3
  העירייהאחראי כלפי  המפעילולפיכך יהיה   העירייהלעיל, עלולים לפגוע בזכויות  8.2יף בסעהדרושים, כאמור 

   לעיל. 8.2 יףעקב מחדל ו/או שהוי בקיום התחייבויותיה עפ"י סע  לעירייהלכל נזק שיגרם 

 פינוי  .9

כולל צועי באופן מקמתחייב  להשיב את המבנה לחברה  כשהוא נקי ומסויד  המפעילעם תום תקופת ההסכם  .9.1
 .   העירייהבנזקים וכל קלקול במבנה או בסביבתו, לשביעות רצונה המלאה של  תיקוני טיח

מכל אדם וחפץ, פרט לריהוט  מבנהה מצהיר, מאשר ומתחייב בזה לפנות בתום תקופת ההסכם את  המפעיל .9.2
    . לעירייהאחרים השייכים  ומיטלטלין

)צמוד  ליום₪  1000 -ל לחברה  סך השווה בשקלים חדשים  עילהמפשלם מבנה יבגין כל יום איחור בפינוי ה .9.3
   ועד ליום ביצוע התשלום בפועל. האיחורכשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום למדד( 

לתבוע ולנקוט בכל הסעדים   העירייהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי בנוסף לאמור ומבלי לגרוע מזכותה של  .9.4
כל אדם וחפץ מבנה מן ה המפעילרשאית לסלק ולפנות את   העירייהדין, תהיה  העומדים לרשותה על פי כל

 ועל כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות, הקשורות והנובעות מכך, ועל אחריות המפעילוהכל על חשבון 
  .המפעילשל 

    המעוןניהול  .10

ות למטרות הסכם זה ולפיכך מתאימ ומצא אותןותוכניותיו  מבנההמצהיר ומאשר בזה כי בדק את  המפעיל .10.1
   התאמה. -מחמת אי  העירייהו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  על כל טענה  המפעילמוותר 

 ב כי הפעלת המבנה תהיה כדלקמן:ימצהיר ומתחי המפעיל .10.2

 החרדיזרם החינוך מעון היום מיועד ל

משרד העבודה הרווחה  ו/או להנחיות משרד הכלכלה, יהיה בהתאם מעונותהרכב ומספר הילדים שיקלטו ב .10.3
 .והשירותים החברתיים

מעונות איכות המערך הפדגוגי טיפולי ואיכות מתחייב לעשות את המיטב לשיפור איכות השירות ב המפעיל .10.4
   , תוך שימת דגש על איכות הציוד, החזקתו והפעלתו.המזון

ם מקצועי כמפורט כח אד המעוןלהעסיק בהפעלת, קיום ניהול ואחזקת  מצהיר, מאשר ומתחייב המפעיל .10.5
   להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 'זכנספח ברשימה המצורפת 

ין ההצטיידות יהן בענ המעוןלהשלים את כל הסידורים הנחוצים להפעלת, קיום וניהול מתחייב  המפעיל .10.6
לפגוע מבלי  .30.6.22עד ליום "ב, שיונות וכיויח האדם, ההיתרים הרוכ ין השגתיוהן בענ והתאמת המבנה

באמור לעיל, על המפעיל להגיש בקשה לקבלת אישור ראשוני , הכוללת את כל המסמכים הרלבנטיים, וזאת 
 בתוך ___ יום מיום חתימת הסכם זה.

, לרבות מבנהותפעול של ה ה, הפעלם, ניהול, קיוהבהוצאות אחזק וועל חשבונ ומתחייב בזה לשאת לבד המפעיל .10.7
 .טלפוןו, אות גז, חשמל, מיםומבלי לפגוע בכלליות האמור: הוצ

וכי הוא מופעל  המעוןרעונות ו/או ברווחי יאינה שותפה בג  העירייהמוצהר ומוסכם בין הצדדים במפורש, כי  .10.8
  .העירייה, ללא כל שותפות ישירה או עקיפה מצד המפעילעל ידי ועל אחריות 
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לבין  העירייהבהסכמה הדדית בין  ויקבע םעודיוי מבנההוכן תוכן וצורת השלטים שעל  המעוןשמו הרשום של  .10.9
  ובכפוף כל דין. המפעיל
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 ציוד  .11

 .מעונות היוםאת הציוד הדרוש להפעלת  ולספק על חשבונ מצהיר, מאשר ומתחייב המפעיל .11.1

תפעולו ברמה ובהיקף הציוד על  , בכל הציוד הדרוש והנחוץ לשםוועל חשבונ ועל ידכיתות צייד את הי המפעיל .11.2
 מעון. ציוד ה העירייהשורה המוקדם של ילאחר קבלת א ו/או משרד הכלכלהינוך פי התקנים של משרד הח

 המפעילובתום תקופת ההסכם מתחייב  המפעילהבלעדי של  ויהיה רכוש המפעילשיירכש על ידי ועל חשבון 
   .מהמעוןלפנותו 

 יוחזר להם בהתאם לדרישתם עם סיום שנה"ל.  במעוןציוד אשר יירכש ע"י ההורים  .11.3

לרבות מכספי תרומות או הקצבות של גופים ממשלתיים,  - העירייהציוד אשר יירכש על ידי ועל חשבון  .11.4
ולצורכי  המעוןמתחייב להשתמש בציוד זה אך ורק בתוך  המפעיל. העירייהיהיה רכוש  -ציבוריים או פרטיים 

במצב תקין, כפי  ואהסכם כשהבתום תקופת ה  העירייהלידי  ובלבד ולהחזיר ווניהול ו, אחזקתו, קיומוהפעלת
  שקיבל אותו.

 אחריות  .12

א יהיה אחראי, באופן מוחלט וה זה, הסכם נשוא  וביצוע התחייבויותיבמשמש כקבלן עצמאי  המפעילהואיל ו .12.1
זה, בגין מוות, אבדן,  הסכם על פי  וובלעדי, כלפי עובדיו וכל מי שעוסק בשמו ו/או מטעמו בביצוע התחייבויותי

נזק רכוש מכל סוג שהם שייגרם להם בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעת  נזק גופני, או
   או בקשר אליה או בדרך לעבודה וממנה.

המועסקים על ידה ו/או כלפי  ו/או כלפי העובדים  העירייהיהיה האחראי הבלעדית והישיר כלפי  המפעיל .12.2
צד ג' כלשהו, לכל נזק גוף או רכוש או נזק אחר, מכל סוג יורשיהם ו/או כלפי כל התלויים בהם ו/או כלפי 

ו/או  ו, ו/או בנוגע  לוזה, ו/או בקשר אליהסכם נשוא  וכתוצאה מביצוע התחייבויותי שהוא, שייגרם להם
בין אם נגרם על  המפעילי ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על יד ובין במישרין ובין בעקיפין, בין במהלכ והכרוך ב

ו/או מי מטעמו, בין במעשה ובין במחדל, והוא מתחייב לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או  ודיו ו/או שלוחיידי עוב
   בגין כל נזק שייגרם להם, מייד עם דרישתם הראשונה.  העירייהאת התלויים בהם וכן את 

ית אחרת כלפי יהיה אחראי הבלעדי לכל נזק ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או לכל עילה נזק המפעיל .12.3
וכלפי אדם אחר בקשר ו/או כתוצאה מבנה , כלפי המבקרים במבנה, כלפי עובדיו בבמעוןהילדים אשר ישהו 

   , בין במישרין ובין בעקיפין.במבנה מעונות היוםמהפעלת 

 תקלה ו/או אובדן אשר ייגרם לרכוש ו/או , לכל נזק ו/אוהעירייהיהיה האחראי הישיר והבלעדית כלפי  המפעיל .12.4
ו/או עובדיו  המפעילשל  וו/או מחדלי ושהוא, עקב מעשי ו/או של עובדיה ו/או של צד ג' כל  העירייהציוד של 

, ו/או בכל וזה ו/או בקשר אלי הסכם נשוא  וו/או כל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו, תוך כדי ביצוע התחייבויותי
   , בין במישרין ובין בעקיפין.מנוו/או נובע מ והכרוך ב

זה, ונגנב ו/או ניזוק עקב כך, רכוש  הסכם ב ואיזו מהתחייבויותי המפעילי לגרוע מכלליות האמור, הפר בלמ .12.5
  אחראי בלעדית לכל נזק כאמור. המפעילו/או ציוד, אם בפריצה ואם בדרך אחרת, יהיה 

במועד הקרוב מתחייב בזה לתקן, להשלים ולהשיב כל נזק ו/או אובדן, שנגרמו כאמור לעיל בסעיף זה,  המפעיל .12.6
לא עשה כן  המפעיללתקן את הנזק, לאחר ש  העירייהביותר לאחר קרותם, אך אין בכך כדי לגרוע מזכות 

   בתשלום הוצאותיה. ובהקדם, ולחייב

  להלן, כולה או מקצתה, לתיקון הנזקים כנ"ל. 17בסעיף  םכפירוטהביטחונות תהא רשאית לממש את   העירייה .12.7

אחראי לפצות  המפעילהמשפט, יהיה  יוצא צו מאת בית המפעילודה כלשהי של אם כתוצאה מפעולה או מעב .12.8
לעשות את  המפעילשל  ועל כל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובת  העירייהאת 

כל הדרוש ולנקוט את כל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי על 
   .ובגין הצו, הנ"ל או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע התחייבויותי המפעיללפצות את   העירייה

בין כל תביעה, או דרישה, בכל  על כל נזק מכל סוג שהוא   העירייהמתחייב בזאת לפצות ולשפות את  המפעיל .12.9
זה, לרבות  הסכם עם , בקשר ו, או נגד כל מי מעובדיו ושלוחיהמפעילעילה שהיא שתוגש נגדה, ו/או נגד 

   ההוצאות המשפטיות, והוצאות שכ"ט עו"ד במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לחברה  עקב כך.

תחויב בתשלום   העירייה , על פי סעיף זה, היא מוחלטת ותעמוד גם אם העירייהכלפי  המפעילשל  וחובת .12.10
על כל תשלום שתחויב בו,   העירייהפצה את י פעילהמלניזוק בגין היותה מחזיקה במקרקעין, או על פי כל דין. 

  כאמור.

 

 ביטוח   .13

ואת  ולבטח את עצמ  המפעילו/או על פי כל דין, מתחייב  על פי הסכם זה  המפעילמבלי לגרוע מהתחייבויות  .13.1
בהתאם לשיקול דעתו ובלבד , מהפעלה ואחזקת המבנההוא, בפני כל נזק שיגרם כתוצאה  ו, על חשבונ העירייה

', המהווה חלק בלתי ויפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח  שלא
 ( .    "טופס האישור על קיום ביטוחים"נפרד מהסכם זה )להלן: 
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-ולעשות כל פעולה, אשר יידרש לעשותה על חמתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטו המפעיל .13.2
    הצורך. י לסייע במימוש פוליסות הביטוח בעת כד  העירייהידי 

לא יהוו   לעירייהאו תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישור על קיום ביטוחים /עריכת הביטוחים ו .13.3
אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך  העל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי  העירייהמאישור כלשהו 

       פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על המפעילשל  הכדי לצמצם את אחריות

א בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות ישאחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן  דולב המפעיל .13.4
      .במקרה נזק בפוליסות הביטוח

ו/או הפועלים  המפעילאחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  יהיה ולבד המפעיל .13.5
, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של מטעמו

תהיה אחראית לנזקים בלתי  המפעילמובהר, כי  תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.     

לנזקים באופן  אחראי  המפעיליהיה ,  העירייהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  המפעילהפר  .13.6
     עקב זאת. ועל כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל  העירייהטענה כלשהי כלפי  ומלא ובלעדי מבלי שיהיה ל

ספים כראות עיניו על רשאי לבצע ביטוחים נו המפעיליטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ובה .13.7
 את אחריותו, כנזכר בסעיף לעיל.    ת מנת לכסו

, לשלם את דמי ההשתתפות העצמית של הפוליסה ו/או כל תשלום  העירייהל מקרה של אירוע בו תיאלץ כב .13.8
 את הסכום שיידרש על ידה.       לעירייהלהחזיר מיידית  מתחייב המפעיל -בו  תחייב לשא המפעילאחר אשר 

 המפעיל, יהא  העירייהאת הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות  פעילהמהפר  .13.9
באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לשוכר כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות,   לעירייהאחראי לנזקים שייגרמו 

 .   רומה, כאלות כלפי החברה  כל טענהעיהיה מנוע מל המפעילכספיות או אחרות, כלפיה ו

 וליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.פה .13.10

  יחסי עובד מעביד וכ"א .14

חשב י המפעילמפורשות כי  , מוצהר ומוסכם בזאתהמפעיללבין   העירייהבכל הקשור למערכת היחסים בין  .14.1
יו.  בכל מקרה בו ידונו בפני ו/או עובד  המפעיללבין   העירייהמעביד בין  -כקבלן עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

להליך כצד ג',  המפעילצורף י, המפעיללבין מי מעובדי   העירייהבית המשפט המוסמך יחסי עובד ומעביד בין 
בכל סכום בו תחויב כתוצאה מתביעה כאמור וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.   העירייהשפה את יו

  מור לעיל.תודיע לשוכר על פתיחת הליכים נגדה כא  העירייה

מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את ההתחייבויות על פי הסכם זה הינם  המפעיל .14.2
שא בכל ההוצאות והתשלומים יא ו, והההמלא ווהשגחת ו, פיקוחועובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותי

  העסקתם.הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים ב

בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב  ויהיה האחראי היחיד והבלעדי כלפי עובדיו ו/או מועסקי המפעיל .14.3
לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי,  -או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 

שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, 
, תשלומים כלשהם בגין חופשה 1963 -, פיצוי פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים, תשכ"ג1958 -תשי"ח

, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח 1951 -שנתית או עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א
מכל וסוג שהוא, על פי כל דין, הסכם, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי  כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות

  וצו הרחבה.

, מיד עם דרישתה הראשונה, במידה ותחויב בתשלום,  העירייהמתחייב בזה לפצות ולשפות את  המפעיל .14.4
  ו/או לכל מי שפועל בשמו ומטעמו.  וכאמור, לשוכר ו/או לעובדיו ו/או למועסקי

כנדרש על פי כל  ונאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידמתחייב להבטיח ת המפעיל .14.5
דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון הפיקוח על עבודה, 

  .1954 -תשי"ד

ים תושבי ישראל זה עובדים ו/או מעוסק הסכם מתחייב בזה להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של  המפעיל .14.6
 בישראל.  ל פי כל דין להעסיקם עואשר אין כל מניעה  

שלא להעסיק עובדים בעלי עבר  המפעילדלעיל, מתחייב בזה  14.6בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק  .14.7
 אטרי ו/או שאושפזו לטיפול בבית חוליםיכיפלילי ו/או מכורים לסמים ו/או לאלכוהול ו/או שנזקקו לטיפול פס

    לחולי נפש ו/או שהם בעלי הפרעה נפשית כלשהי.

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים,  פי עלמצהיר לפעול  המפעיל .14.8
ולא יקבל לעבודה בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר "( החוק)להלן: " 2001 -התשס"א

אשר יועסק על ידו לצורך ביצוע מצהיר לדרוש מכל עובד  המפעיל. או יותרונידון עליה לשנת מאסר בפועל 
 .  אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראלהסכם זה, 

ושאין כל מניעה רפואית ו/או חוקית ו/או חוזית ו/או  18מתחייב בזה להעסיק עובדים קבועים מעל גיל  המפעיל .14.9
   זה. הסכם נשוא  וותיאחרת מכל סוג שהוא להעסקתם בבצוע התחייבוי
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. הפעילה תיתן עדיפות (מעון יוםו/או התמ"ת )לעובדים על פי תקני משרד החינוך מעונות היום עסיק בי המפעיל .14.10
, בתנאי השכר המקובלים  ורק באם לא ימצא עובד הנחוץ לשוכר מעלות תרשיחאבהעסקת עובדים לתושבי 

רשאי להעסיק עובדים  המפעילאמורים, יהיה בתנאים ה מעלות תרשיחאמקרב תושבי  ןלשם הפעלת הג
  .מעלות תרשיחאבאותם תנאים שהוצעו לתושבי  מעלות תרשיחאלהמתגוררים מחוץ 

 

 סיום התקשרות   .15

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומכל סיבה שהיא   העירייהזה, תהא הסכם על אף האמור בכל מקום ב
י סיום, על ידי מתן הודעה בכתב לשוכר חודש אחד מראש. למען הסר ספק מוסכם , כולו או מקצתו, לידהסכם זהלהביא 

מוותר בזאת ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא באשר  המפעילבזאת כי 
  בגין הפסקת ההתקשרות כאמור. העירייהלשיקול דעתה של 

 בטחונות  .16

 במועד ו/או להבטחת המבנה גין האמור בהסכם זה ו/או להבטחת פינוי בלמבנה  םהבטחת תשלום נזקיל .16.1
בלבד,  וערבות בנקאית אוטונומית, של המפעילמציא י המפעילהחלים על  ו/או התשלומים תשלום המסים

להסכם זה והמסומן לפי הנוסח המצורף ו ,₪()חמישים אלף ₪  50,000של בגובה צמודה למדד המחירים לצרכן 
ממועד קבלת החזקה במבנה וכתנאי ולא יאוחר  לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם כנספח ד', 

 . לקבלת החזקה

 .    זההסכם יום לאחר תום תוקפו של  90עד  ומועד הוצאתה על ידי הבנק מתוקף הערבות יהיה  .16.2

  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של: .16.3

עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו מתנאי   לעירייהול להיגרם כל נזק או הפסד העל (א)
   ו/או על ידי מי מעובדיו. זכייןזה על ידי ההסכם 

או להתחייב בהם, ו/ או לשלםו/ עלולה להוציא  העירייהש לזכייןכל ההוצאות והתשלומים הקשורים  (ב)
 זה.הסכם בקשר עם 

זכיין בכל מקרה שהוא על הה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבל (ג)
    פי הסכם זה.

בחוק  6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, .16.4
 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)החוזים 

 הפרות יסודיות  .17

הינם סעיפים עיקריים ויסודיים , ,  על סעיפי המשנה שלהם17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 ,4, 3, 2 סעיפים .17.1
, הסכם ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו תחשב כהפרה יסודית של ה המפעילזה והפרתם ע"י  הסכם ב

  .1970 -(, תשל"אהסכם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  6כהגדרתה בסעיף 

זה  הסכם רשאית להביא   העירייהדלעיל, תהיה  17.1זה כאמור בס"ק הסכם של הוראה יסודית  המפעילהפר  .17.2
וזאת מבלי לגרוע  הסכם )שלושים( יום לפני מועד סיום ה 30לידי סיום ובלבד שמסרה על כך הודעה לשוכר 

 זה ו/או על פי כל דין. הסכם מזכותה לנקוט ולתבוע את כל הסעדים העומדים לרשותה על פי 

 רשאית להביא להפסקת ההתקשרות לאלתר. העירייהפרה יסודית מהותית וחריגה, תהיה במקרים של ה .17.3

 

 כללי .18

שניתנה לצד אחד לא יהוו  זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה הסכם הסכמת הצדדים לסטות מתנאי  .18.1
  תקדים למקרה אחר.

לראות בכך הקלה או ויתור  אין זה, הסכם לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי  .18.2
   על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדיים. 

לא תהיה   העירייהאו, וכי ומוסכם בין הצדדים כי ההסכם זה משקף נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במל .18.3
ים והתחייבויות, בכתב ובעל פה, שאינם נכללים קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמ

בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו 
ין שלא יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעני המפעילכל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, ו

   נעשתה בדרך האמורה.

זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא יהי לו  הסכם י בכל שינו .18.4
  כל תוקף.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית, או במכתב רשום לפי הכתובת  .18.5
ים ושתיים שעות לאחר שבע שנתקבלההמצוינת במבוא להסכם זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב 

  .וזאת מבלי לגרוע מדרכי מסירה אחרות שלחה מבית דואר בישראליה
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 לראייה באו הצדדים על החתום : 

 ________________                                                       __________________ 
 המפעיל                            העירייה            

 
וכי חתימות דלעיל  המפעילאני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של 

 לכל דבר ועניין. המפעילמחייבות את 

       ___________________ 
 חתימה וחותמת.                 
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 03/2021 'מס מכרז
 

רבין שכונת במעון יום להפעלת  מבנה להפעלת
 עלותמב

 

 

 

 

  נספח א'

 

 טופס הצעת משתתף
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 03/2021  'מס מכרז
 

רבין שכונת במעון יום להפעלת  מבנה להפעלת
 מעלותב

 

 

 

 

 'בנספח 

  

 

 

 המציעהצהרת 
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 נספח ב'

 המציעהרת צה

 תאריך:______           בודכל
 "(העירייה)להלן: " מעלות תרשיחא עיריית

 
 

 במעלותמעון יום לת להפע מבנה להפעלת 03/2021 'מס מכרז ון: דנה
 

כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז ובין שאינם  ת, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית אאני
ובדתיים והמשפטיים הנחוצים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים קדבכלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש

 ת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:לצורך הגש

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או דרישות ו/או הנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ובה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-טענות המבוססות על אי

בהתאם לתנאי מכרז  הפעולותהעובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע  קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתוניםדב .2
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות  זה ואת כל הגורמים

 ר. טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמו ואו/או דרישות 

הזכות להחליט על הזוכה או הזוכים במכרז ולהחליט האם למסור את ההפעלה ולחתום על חוזה  לעירייהידוע לי כי 
 שנכללים במכרז או יותר. המבנהשכירות מול גורם אחד או יותר ביחס למבנה אחד מ

כי המכרז והנני מקבל עתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמצ, ההנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז .3
 תנאים שבמסמכי המכרז.  לעל עצמי לפעול בהתאם 

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות   העירייהבמידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא  .6
  ת מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה.הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעו

לבטל המכרז ללא כל תביעות  העירייהבמידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית  .7
   .לעירייהמצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 

 סמכי המכרז. ט במי, והכל בהתאם למפורנויעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשצה .8

 יני לביניכם.  בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .9

צמודה  ש"ח(. ים אלףשלוש)במילים: ₪  30,000 להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס .10
  .ןהמחירים לצרכלמדד 

מציא את הערבות הבנקאית , אזרכמימים  ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .11
 . עד מועד קבלת החזקה במבנה להסכם וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא,  17.1כאמור בסעיף 

ת הנלווית להצעתי במכרז תמומש על , אני מסכים כי הערבות הבנקאייה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .12
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידידכם, וסכום הערבות יחולט על 

לתבוע את נזקיה הממשיים אף אם הם  העירייהאו במימושה כדי לפגוע בזכויות כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .13
  .לעירייהות אחרת העומדת יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכ

מן והציוד הדרוש לביצוע ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .14
, לרבות תכנית ההשקעות ותכנית הפעילות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות הפעילות

 . המצורפות להצעתי זו

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם  הניעתי זו הצה .15
חתימת הסכם ההתקשרות ובביצוע בהתאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 

בגין מתן שוחד ו/או גניבה  הלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פליליתמנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .16
 שיש עמה קלון. ו/או 

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופיםנה .17
 לחוק הנ"ל.  2אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף  לעירייהלהמציא  , וביכולתי1976 -מס(, תשל"ו 

 יירשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי והצלחות העירייה מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .18
  בתחום נשוא המכרז.

ולתנו בתחום נשוא המכרז, ואנו ממליצים מידע לגבינו ולגבי יכמהאו מי שימונה על ידה יקבל  העירייהשמסכים  יאנ .19
מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר הקשור ו/או הנובע 

  כאמור. העירייהמהמידע שימסרו לנציגי 
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 ני מתחייב לבצע את ההסכם ונספחיו.  נהצעתי זו תזכה במכרז ה םא .20

את ההיקף, המהות את המבנה וסביבתו ידי לאחר שבדקתי היטב -זו הוכנה והוגשה על עתיצני מצהיר ומתחייב כי הנה .21
תתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי לא  העירייהוכרז במות האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה יובוהתנאים וההתחיי

כם ההתקשרות פי הס-אחר כל ההתחייבויות שיחולו עלי על אומל אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, 
 ונספחיו. 

הבאת הצעתי לדיון -מכרז, עלול לגרום לאיהידוע לי כי אי צירוף מסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי  .22
 .בועדת המכרזים

 

 

 :2021אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________ רלו

 

      המציע:  םש

 

    ס: קפ     ון:פלט     בת:ותכ_______' תאגיד: סמ 

 

 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 

                מה:יתח

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד.ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 
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 032021  'מס מכרז
 

רבין שכונת בן יום מעוהפעלת ל מבנה להפעלת
 מעלותב

 

 

 

 

 1'בנספח 

  

 הצהרת ניסיון 
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 1ב'נספח 
 הצהרה

 אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: (1)

(. )במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ ב _______________ )להלן:  (2)
 בהתאם(.

במסגרת הצעת מציע   מעלות תרשיחאהמקומית  לעירייהזו בשם ומטעם המציע לצורך הגשת הצעתי  אני עושה הצהרה (3)
 (."המכרז")להלן:  _______למכרז מס' 

האחרונות  נתיים, בשכיתות 3-הכולל לא פחות מ יום מוסד חינוכי לרבות מעוןבניהול הריני להצהיר שיש לנו ניסיון מוכח  (4)
   .לפחות

 :נועל ידשבוצעו  מעון יוםלניהול ובהפעלת , בהתייחס להלן הפרטים הנדרשים (5)

 : ___________ השנה בה בוצעה : ________ מעון יוםהרשות בתחומה בוצעה הפעלת )א(   

  מס' המסגרות שפעלו בפועל _______ מעון היוםכמות הילדים שהיו במסגרת ________________ 

 _______ התכנים וסוגי הפעילויות שעברו במסגרות___________________________________ 

 

 : ___________ השנה בה בוצעה : ________ מעון יוםהרשות בתחומה בוצעה הפעלת )ב(  

  מס' המסגרות שפעלו בפועל _______ מעון היוםכמות הילדים שהיו במסגרת ________________ 

  ____________________ התכנים וסוגי הפעילויות שעברו במסגרות______________________ 

 

 : ___________ השנה בה בוצעה : ________ מעון יוםהרשות בתחומה בוצעה הפעלת )ג(  

  מס' המסגרות שפעלו בפועל _______ מעון היוםכמות הילדים שהיו במסגרת ________________ 

 __________________________________ התכנים וסוגי הפעילויות שעברו במסגרות________ 
 

 : ___________ השנה בה בוצעה : ________ מעון יוםהרשות בתחומה בוצעה הפעלת (  )ד

  מס' המסגרות שפעלו בפועל _______ מעון היוםכמות הילדים שהיו במסגרת ________________ 

 __________________________________________ התכנים וסוגי הפעילויות שעברו במסגרות 

 

 סיף נספח במידת הצורך()להו
 

 

 חתימה: __________________       
 

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ 
המוכר/ת לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

 תעשה כן , אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני. /הקבועים בחוק אם יעשה
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 03/2021  'מס מכרז
 

רבין שכונת במעון יום להפעלת  מבנה להפעלת
 מעלותב

 
 

 

 

  'גנספח 

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז
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 'גנספח           

 וית להצעה למכרזנלו ערבות בנקאית אוטונומית

 לכבוד
 עיריית מעלות תרשיחא

 

אנו ערבים בזה "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1
אשר יהיה  ,"(הסכום הבסיסי" :להלן(₪(  אלף שלושים)במילים:  ₪  30,000ל כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו במכרז מספר  להלן,  2דה המפורטים בסעיף בהתאם לתנאי ההצמ צמוד,
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. במעלותמעון יום להפעלת  מבנה להפעלת 3/2021 מס'

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  ,המחירים לצרכןלמדד יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2
 ."(המדד הבסיסי" :להלן) 2021 פברואר לחודש -15 המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב כאשר לסטטיסטיקה,

יהיה גבוה מן המדד  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון, 
סכום " :להלן(והמדד החדש נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי  הבסיסי,
 "(.הערבות

 

 בכתב, מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו,

   ם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכ

  

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
    ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   י חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלת .5

  

 גיע בכתב למען הרשום מטה עד ליוםוכל דרישה לפיה צריכה לה ועד בכלל,  14/9/21 ליוםערבות זו תעמוד בתוקפה עד  .6
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.;  14/9/21______

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 

 

 

 בכבוד רב         

 _____________בנק         
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 03/2021  'מס פומבי מכרז
 

 רבין _שכונת במעון יום להפעלת  מבנה להפעלת
 מעלותב

 

  'דנספח 

 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה
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 דנספח           

 דלכבו
 עיריית מעלות תרשיחא

 

 לקיום ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית:הנדון

אנו ערבים בזה כלפיכם  "(המפעילת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________פי בקשתעל  .1
בהתאם  יהיה צמוד, ( אשר"הבסיסי הסכום:להלן)₪(   אלף חמישיםבמילים: )₪  50,000לתשלום כל סכום עד לסך של  

מעון הפעלת  בקשר להסכם שביניכם לבינו בקשר עם המפעילשתדרשו מאת  להלן,   לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף
 .במעלותיום 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  המחירים לצרכןיהיה צמוד למדד  לעיל, 1 האמור בסעיף הסכום הבסיסי, .2
( 'נק ___ ___דהיינו, 2021 שנת 02לחודש  15 - כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב לסטטיסטיקה,

 "(. המדד הבסיסי)להלן:"
  

יהיה גבוה מן המדד  , (המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,
סכום :"להלן)נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש  הבסיסי,
  ."(הערבות

  

לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה ימים  7תוך  חייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,אנו מת .3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

  ן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבל קבלןתחילה מאת ה

  

שכל אחת מהן  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5
  

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למען  ועד בכלל,_ חודשים אחר סיום ההסכם 3_ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  .6
  כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו. ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -הרשום מטה לא יאוחר מ

  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

 

 כבוד רב,ב        

 

  ___________________בנק 
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 03/2021  'מספומבי  מכרז
 

 רבין שכונת במעון יום להפעלת  מבנה להפעלת
 מעלותב

 

 

  'הנספח 

 

 תצהיר עובדים זרים
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 'הנספח 

 תצהיר

 

כן אהיה צפוי לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה  _____________________________ *מ"אני הח
 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן לעונשים הקבועים בחוק,

 אכיפת ניהול חשבונות,)ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
דין -לא הורשענו בפסק (,החוק –להלן  1976(-ו"התשל (שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין תשלום חובות מס,

חוק  –להלן ) 1991 -א"התשנ( איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים)חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
  בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. (עובדים זרים

שנים  3לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה של  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
  דמה לתאריך תצהיר זה.שק

 (י הסעיפים המיותרים/חק)מ ג בחוק2אלי כמשמעותו בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .3

  ."(חוק שכר מינימום )להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

  .הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, ג.
 האחרונה.

 .עיריית מעלות תרשיחאהתקשרות בהסכם עם /אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"התצהיר נחתם עלמילוי כאשר 

 'ז מס"נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד _________________
 ים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבוע

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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 03/2021  'מס מכרז
 

רבין שכונת במעון יום להפעלת  מבנה להפעלת
 מעלותב

 

 

 

 

 ו'נספח 

  

  קיום ביטוחים אישור
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 'ונספח 

 

הנפקת האישור תאריך                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             אישור ביטוח                                                                                                                     
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
אים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור במקרה של סתירה בין התנתנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש עמדמ העסקה אופי מבוטחה בקש האישורמ

 תרשיחא -עיריית מעלותשם: 

  וגופים שלובים הומי מטעמ

 "(מרשה)"המזמין"/"ה

 :שם
 

................ 
 ו/או המזמין

 נדל"ן☒
 יום מעוןהפעלת המבנה כ

 

 משכיר☒

 אחר: רשות, מרשה ☒

 ח.פ 
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען תרשיחא-מעלות 1מען: בן גוריון 
 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין פירוט השירותים 

 .מעון יוםהפעלת יטוח כולל הרשאה לשמוש מבנה לנשוא הב, 096 בנספח ג'(:

 

 לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינויביטול/שינוי הפוליסה: 
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא 

 חתימת המבטח וחותמת:

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח סכומיאחריות או 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
הפוליסה 

בסיס 
תמליל 
ו "ביט" א
 שקול

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 בתוקף נוספים כיסויים

 מטבע סכום
 ש"ח

מ סכום
ט
ב
 ע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

רכוש: מבנה, 
 השקעות; 

תכולה לרבות מלאים  
 וקלקול מזון

 "1ח' "נזק  12אבדן שכירות 

 כינון    
 )למעט למלאי(

 ויתור תחלוף,  309   
 טבע, 313
 פריצה, 314
 רעש, 316
 המבקש מבוטח  318
מוטב מבקש האישור  324

 )למעט לתכולה(
 "ראשוניות",328

 צד ג'
 

אח' צולבת הילדים  302    20,000,000    
מבוטחים גם זה כלפי 

 זה;
 הרחב שיפוי,  304
 , ויתור תחלוף,309
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,   318
 המבקש כצד ג, 322
 "ראשוניות", 328
 רכוש המבקש  329

 ביטול סייג "רשלנות רבתי",
 ,328, 319, 309    15,000,000     חבות מעבידים
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 03/2021  'מס רזמכ
 

שכונת רבין במעון יום להפעלת  מבנה להפעלת
 מעלותב

 

 

 

 

 

  ז'נספח 

  

 פירוט הרכב גילאים וכ"א
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 ' זנספח 

 מעונות היום הרכב כח אדם מקצועי ומספר הילדים ב

 

 

ומספר הילדים והגילאים אותם רשאי מובא בזאת פירוט הרכב כוח האדם הנדרש לשם הפעלת מעון יום 
 מעון:ללרשום  להמפעי

 .תינוקות חמישההיה מטפלת אחת לכל נדרש יתקן : חודשים 13 -עד  שלושה חודשים (א)

 .פעוטות שמונהמטפלת אחת לכל נדרש תקן   :חודשים 24 – 14גילאי  (ב)

 .ילדים 12מטפלת אחת לכל נדרש תקן חודשים: 36 – 25גילאי  (ג)

 נסו, אם יוכנסו.האמור כפוף להוראות משרד הכלכלה )התמ"ת( על העדכונים שיוכ

 

הצעת המשתתף בעניין הרכב כח אדם כפופה לתנאי משרד הכלכלה ויכולה להיטיב אך לא להרע 
 מתנאים אלו.
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 03/2021  'מס מכרז
 

רבין שכונת במעון יום להפעלת  מבנה להפעלת
 מעלותב

 

 

 

 

  'חנספח 

  

 תשריט
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 03/2021  'מכרז מס
 

  רבין שכונת ב מעון יוםלהפעלת  מבנה להפעלת
 מעלותב

 

 

 

 

  'טנספח 

  

 כתב התחייבות
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 נספח ט'

 כתב התחייבות 

 

עיריית  ______________, מתחייב בזאת כלפי___אני הח"מ,__________ נושא ת.ז. מס' __________ מרחוב
  כדלקמן: מעלות תרשיחא

על ידי בית  הורשע בעברשר א במישרין או בעקיפין,עובד/ת בין במסגרת הפעלת מעונות היום להעסיק לא  (א)
 . הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שיש עמה קלוןו/או משפט 

  

על ידי בית  הורשע בעבראשר  במישרין או בעקיפין,בין  במסגרת הפעלת מעונות היוםלהעסיק עובד/ת לא  (ב)
 מין.  תעבירביצוע הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט, בגין ו/או משפט 

  

במסגרת הפעלת עבור כל עובד אשר יועסק על ידי   יא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראללהמצ (ג)
מעונות היום עפ"י הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, 

 .2001 -התשס"א
  

ר אינם מצוידים באישורי כניסה לא להעסיק תושבי אזורי יהודה ושומרון, שאינם אזרחי מדינת ישראל, אש (ד)
 לישראל מטעם שלטונות צה"ל ו/או המנהל האזרחי וכן ברישיון עבודה בישראל. 

  

אהיה חייב לפצותכם יחשב הדבר כהפרת הסכם יסודית ו -או חלק ממנה  -בכל מקרה שאפר התחייבותי זו  (ה)
ופה אחרת שיש לכם עפ"י כל חוק בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תר

 ו/או דין
 

 

__________      _________________ 

 חתימה             תאריך 
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