פרוטוקול מפגש מציעים מיום  15ביוני - 2022 ,מכרז פומבי מס' - 06/2022
מפעילי צהרונים/מועדוניות בבתי ספר יסודיים בעיר גבעתיים
משתתפים  -עיריית גבעתיים:
יוני רובינשטיין – סגן ראש מנהל החינוך ,הנוער והצעירים
עו"ד שרונה לוי – סגנית היועצת המשפטית
אורי מלכין – מנהל מחלקת חינוך יסודי
צור טהון – אחראי על נושא הזנה בעירייה
יהודית קורוטקי – יועצת בתחום תכנית "ניצנים".
משתתפים – מציעים:
מס"ד

שם החברה

שם הנציג

דוא"ל

טלפון

.1

רשת תיכוני טומשין

דנה עטיה
טומשין שרה

dana@tomashin.co.il
sari@tomashin.co.il

050-6507603

.2

ג'ודוקא

רועי נייגוז
דותן דוד

roy@judoka.co.il

.3

קיטו מרום

כפיר כהן

052-2606020 kfirc@kitomarom.co.il

.4

שרון וחגי

שרון ציוני

050-5202069
052-3221529
054-7236223

sharon@t-d.co.il

052-2305528

מהלך דיון
יוני רובינשטיין הציג את עקרונות המכרז ,מדובר במכרז מסגרת שמטרתו ליצור מאגר מציעים
שיעמדו בתנאי המכרז ,העירייה תבחר לכל בית ספר מפעיל מתוך המאגר .הדגש הוא על איכות
הצוות ,התכנים והמזון ובחירת המפעיל לכל בית ספר תהיה בשיתוף עם חוות הדעת שיתקבלו
מבתי הספר ונציגי ההורים .לצהרון שיהיה איכותי ,תהיה דרישה גבוהה .יש שני בתי ספר בהם
היו בשנה החולפת צהרונים עד כיתה ד'
אנו עושים שימוש בכלים רב פעמיים בלבד ,ובכל בית ספר יש מדיח כלים.
דנה עטיה מטומשין – במכרז נדרשים המציעים למסור רשימת עובדים .האם ניתן לפרט באופן
כללי את צוות הניהול ולהתחייב לעובדים מתאימים? האם ניתן להפעיל צהרון של  3או  4ימים
בשבוע .מה לגבי נושא אבטחה?

יוני רובינשטיין – מטרת הדרישה להעריך את כח האדם האיכותי .העלי את השאלה במסגרת
שאלות הבהרה ונשיב בהתאם .צהרון ל 3-או  4ימים בשבוע זה לפי הדרישה .כך גם שאלות לגבי
נושא אבטחה .יש להעלות במסגרת שאלות הבהרה ואנו נשיב בהתאם.
צור טהון – יש הקפדה ודרישה לאוכל איכותי שיירכש מקייטרינג איכותי .אינני יכול להמליץ
על קייטרינג מסויים .יש חשיבות להקפיד בנושא מזונות מסכני חיים לילדים אלרגיים.
יהודית קורוטקי – משרד החינוך מתקצב סייעות רפואיות לאלרגיה מסכנת חיים שנשארות עד
לאחר ארוחת הצהריים .אחרי האוכל ,אין סייעות לאלרגיה מסכנת חיים .האחריות לתיקצובן
חלה על משרד החינוך.
רשמה :עו"ד שרונה לוי.

