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הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר  - 06/2022: מכרז פומבי )מסגרת( מס' הנדון
 מפעילי צהרונים/מועדוניות בבתי ספר יסודיים בעיר גבעתיים

 2' מס מסמך – ההבהרה לשאלות גבעתיים עיריית עמדת

 להשיב גבעתייםעיריית  מתכבדת, בקשר להליך שבנדון שהתקבלו ושאלות פניות בעקבות .1

 :כדלקמן ולהבהיר

 

מסמך או ה מס"ד
הנספח 

אליו 
מתייחסת 
 ההבהרה

וסעיף פרק 
 רלוונטיים

 התייחסות השאלהנוסח 

 –מסמך א  1
הזמנה להציע 

 הצעות

סעיף  6עמוד 
1.1 

מבוקש להמיר את 
רשימת העובדים 

בהצהרה של רו"ח כי 
 Xהמציע מעסיק 

עובדים בתחום 
 הצהרונים/קייטנות.

יובהר כי חברתנו מנהלת 
פרויקטים חינוכיים 
רחבי היקף בפריסה 

ארצית ומעסיקה מאות 
עובדים, אולם לא 

מפעילה כיום פרויקט 
בעיר גבעתיים, אולם 

מאליו מובן שתוכל 
להעמיד את כח האדם 

 הרצוי

 מקובל. המציע יעביר
תצהיר של רואה 
חשבון כי המציע 

עובדים  Xמעסיק 
בתחום 

 הצהרונים/קייטנות
וכי אין לו מניעה 

להעסיק את מספר 
העובדים המבוקש 

והנדרש לעבודה 
 נשוא המכרז.

 

ל המציע במסגרת "ע
הצעתו להציג רשימת 

מה מספר  .."עובדים
העובדים שיש להציג 

במכרז? האם יש להציג 
את העובדים אשר 

עובדים כיום מטעמינו 
בצהרוני בתיה"ס 

בגבעתיים או את כל 
 עובדי הצהרונים בכל

 הארץ ?



 –מסמך א  2
הזמנה להציע 

 הצעות

סעיף  10עמוד 
5.3.5 

מבוקש לצרף פרוטוקול 
מהמפגש שהתקיים 

 15.06.2022בתאריך 
)מפגש חובה(, ככל 

 שישנו.

 

למשתתפים ואף  הועבר
יפורסם באתר 

 העירייה.

 –מסמך א  3
הזמנה להציע 

 הצעות

סעיף  10עמוד 
6.1.1 

 3סעיף  7עמוד 

 

 10עמוד  6.1.1בסעיף 
אין להותיר כתוב: "ו

        ..."סעיפים ללא מילוי
עמוד ב כתובסותר את ה

 בו כתוב כי 3סעיף  7
-ו )א(9, 11, 10 טפסים:

ימולאו לאחר זכייה  13
ימים ממועד  7"בתוך 

המצאת הודעת הזכייה 
למציע, ימסור הזוכה 
לגזברות העירייה את 

 כים הבאים:..."המסמ

הכוונה הינה לכל 
הסעיפים שניתן 

לפני הודעה למלא 
 .על זכייה במרכז

 –מסמך א  4
הזמנה להציע 

 הצעות

סעיף  18עמוד 
10.2  

מבוקש להוסיף, הן לגבי 
תשלום ההורים והן לגבי 

השתתפות משרד 
החינוך, כי התמורה 

למפעיל תגדל ככל 
שמשרד החינוך יוציא 
עידכון לתעריף, אולם 

 בכל מקרה לא תקטן

לא מקובל להוסיף 
במסמכי המכרז. 
החלטה תתקבל 

בכפוף לאישור ועדת 
היגוי רשותית 

שתכונס על פי תנאי 
של  הקול הקורא

 משרד החינוך.

 –א מסמך  5
הזמנה להציע 

 הצעות

 – 17עמוד 
סעיף 

10.2.2 
 א'+ב'

 

"עבור השתתפות 
ימים, עבור  4שבועית בת 

 3השתתפות שבועית בת 
                               – ימים..."

.האם הצהרון החלקי 1
מיועד לשכבות ג' ומעלה 

 בלבד?

האם -.במידה ולא2 
מחיר הצהרון החלקי 

יהיה ימים בשבוע(  3/4)
 כל שכבות הגיל?ב זהה

התקורה האם .3 
הצהרון  עבורתשולם, 
יחסי באופן  החלקי,
  ?למחיר

הקול "במידה ותנאי 
" של משרד הקורא
פשרו יא החינוך

רישום חלקי עבור 
אין  -ב' -שכבות א'

 מניעה.

 

ד' -בנוגע לשכבות ג'
התקורה תשולם 

 באופן יחסי למחיר.

 –מסמך א  6
הזמנה להציע 

 הצעות

סעיף  - 18עמוד 
10.2.6 

 

סעיף  -55עמוד 
13.2 

 

 :10.2.6, סעיף 18 בעמוד
 תעביר ה העירי ימצוין כ

תשלום עבור ילדי כיתות 
ב הרשומים לתכנית -א ו

לילד ₪  150ניצנים בסך 
 55בעמוד           לחודש.
מצוין כי : 13.2בסעיף 

התמורה היחידה 
שתשולם ל"נותן 

גובר.  10.2.6סעיף 
סבסוד משרד 

החינוך עבור שכבות 
ב' בלבד יועבר -א'

על ידי הרשות 
המקומית לידי 

 המפעיל.



השירותים" היא 
התמורה שתתקבל 
מההורים, ו"שום 

תשלום אחר או נוסף 
פרט לתמורה לא ישולמו 

אודה ע"י העירייה" 
 לתיקון.

ד' לא -עבור שכבות ג'
יועברו סכומים שכן 

הם אינם מוגדרים 
בקול הקורא, מלבד 

 הבוקרונים.

 –מסמך א  7
הזמנה להציע 

 הצעות

סעיף  19עמוד 
6 

מבוקש לבטל אמת מידה 
 זאת.

ויחס מספר הילדים 
התשלום נקבע על ידי 

משרד החינוך ושינוי בו 
עלול  עשות את ההפעלה 

גירעונית וחמור מכך, 
עלול לתת העדפה למציע 

שהינו מלכ"ר על פני 
 מציע שהינו ע"מ

ישונה   6סעיף ניקוד  
 5למקסימום 

הנקודות  5 .נקודות
שנגרעו מסעיף זה 

 2לסעיף  יועברו 
אשר ינוקד עד 
 10למכסימום של 

)ניסיון של נקודות 
המציע בתחום מתן 

שירותי 
 צהרונים/מועדוניות(

 – 8טופס מס'  8
 הצעת מחיר

סעיף  31עמוד 
2 

מבוקש לציין במפורש 
את הסכום שהעירייה 

תשלים למפעיל 
אשר ₪  785כהשלמה ל 

משלמים ההורים 
 ב'(-)בכיתות א'

העירייה תעביר את 
שיועברו ההשלמות 

במערכת המיתר של  
משרד החינוך, 

כהשלמה לתעריף 
 .המלא

אישור  9
 הביטוח

פירוט 
 השירותים

נבקש למחוק את קוד   37עמוד 
, משום שבמהות לא 082

מדובר על "שירותי 
ניהול" אלא על פעילות 

 חינוך לילדים

לא מקובל. הקבלן עוסק 
פעילות בניהול 

 המועדוניות.

 11טופס מס'  10
פרטי חשבון  –

 בנק

האם יש למלא את כל  39עמוד 
הפרטים בטופס מס' 

בעת הגשת  11
המכרז ולפני אישור 

 זכייה .

אין צורך למלא את 
 הטופס בעת ההגשה. 

הפרטים ימולאו על ידי 
 הזוכה/ים.

 –מסמך ב'  11
הסכם למתן 

 שירותים

סעיף  49עמוד 
2.4 

מבוקש להבהיר כי ספק 
הזנה ו/או ספק 

חוגים לא ייחשבו 
 כקבלני משנה 

נוסח הסעיף אינו מכוון 
חוגים /לנושא הזנה

, חיצוניים
באישור  המופעלים

   .מראש של הרשות

 –מסמך ב'  12
הסכם למתן 

 שירותים

סעיף  58עמוד 
16.1 

מבוקש להוסיף: "ובלבד 
שהעירייה הודיעה 
על כוונתה למפעיל 
מראש ונתנה לו די 

 זמן להתגונן"

 .לא מקובל

 –מסמך ב'  13
הסכם למתן 

 שירותים

סעיף  59עמוד 
20 

מבוקש כי הפיצוי ישולם 
רק אם העירייה 
הסבה בכתב את 

תשומת לב המפעיל 
לתקלה ונתנה לו 

אחרי המילים "על פי כל 
דין" יוסף:"וזאת לאחר 
שההפרה או הליקוי לא 

ימים  7תוקנו בתוך 



זמן סביר לפעול 
 לתיקונה,

זאת בדומה למופיע 
)לעניין קנסות( 

 26.2בסעיף 

ממועד מתן הודעת 
 העירייה לקבלן" 

בהתאם להחלטת כב'   כללי 14
-השופטת דנה כהן

לקח בבית המשפט 
המחוזי בירושלים 

-46012-10בעת"מ 
מתאריך  20

על  – 12/1/2020
מנת למנוע פגיעה 

בשוויון בין מציעים 
החייבים במע"מ 

ובין מציעים שאינם 
במע"מ,  חייבים

מבוקש מהרשות כי 
תפעל לפי ההלכה 
שנפסקה במסגרת 

פסק הדין הנ"ל 
ותחייב מציע שהינו 

עמותה או חל"צ 
)ולמעט עוסק 

מורשה או חברה 
בע"מ( לפנות אל 

רשות המיסים לא 
ימים  45יאוחר מ 

טרם המועד האחרון 
להגשת הצעות 
למכרז לקבלת 

אישור רשות 
המיסים על חובתה 

של העמותה או 
צ לתשלום החל"

מע"מ במכרז זה או 
פטור ממע"מ ולצרף 
את האישור כאמור 

 כנספח להצעה

 על לפעול המציע על
 המיסים רשות הנחיות

  אליו הרלוונטיות

מבוקש מעורך המכרז   כללי 15
להבהיר כי תלמיד 

הזכאי לסייעת 
רפואית במהלך שנת 

הלימודים, יגיע 
לפעילות עם סייעת 

במהלך רפואית גם 
הפעילות נשואת 

המכרז, על חשבון 
 עורך המכרז

הסייעת פעילות 
הינה עד הרפואית 

 .14:00השעה 

מבוקש מעורך המכרז   כללי 16
ריפי לפרט מה תע

השכר )ברוטו( של 
 עובדי

תעריפי השכר נקבעים 
על פי הגדרות הקול 

הקורא של משרד 
החינוך )בהתאם 



 

 .שינוי ללא יוותרו המכרז תנאי יתר .2

 בתוספת המציע של החתימה מורשי י"ע חתום כשהוא המכרז למסמכי זה מסמך לצרף יש .3

 .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה המסמך. החברה חותמת

 במסמכי האמור על גוברות והוראותיו המכרז במסמכי האמור את מתקנות זה מסמך הוראות .4

 זה במסמך הניתנת לשאלות תשובה או/ו המכרז לסעיפי תיקון כל. המכרז

 הסעיפים אם גם המכרז שבמסמכי הרלוונטיים הסעיפים לכל יתייחסו/יפרשו/יתקנו

 .במפורש זה במסמך צוינו לא הרלוונטיים

 ,ובברכה רב בכבוד

 עיריית גבעתיים

 

הצהרונים/מועדניות 
בבתי הספר 

 כיום בגבעתיים
)התעריפים אשר 

משולמים כיום על 
ידי הזכיינים 
הקיימים( הן 

בצהרונים והן 
 בקייטנות

למאפייני וותק 
הסכומים  –והכשרה( 

 הינם סכומי מינימום
 ולא מקסימום

 -מסמך א'  17
הזמנה להציע 

 הצעות

 – 13עמוד 
 7.5.4סעיף 

 –העסקה  החוזבעיניין 
האם ניתן להשחיר 

את רכיבים אישיים 
בהסכם העסקה, 
 כדוגמת שכר וכו'

ניתן להשחיר שכר 
 בלבד.

 –מסמך א'  18
הזמנה להציע 

 הצעות

 – 18עמוד 
סעיף 

10.2.6 

בעניין תשלומי העירייה 
למפעיל, באיזו 

תדירות ובאיזה 
אופן יועברו 
 התשלומים?

התשלומים יועברו 
למפעילים על ידי בתי 

 הספר, אחת לחודש. 


