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  6/22מס' מכרז פומבי 
 ציונה להפעלת צהרונים בגני הילדים בנס

 
 )רשות(פרוטוקול ישיבת הבהרות 
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במכרז, ניתנה סקירה אודות הוצגו בפני המשתתפים לוחות הזמנים  ישיבהה במסגרת
 .עירייהה דרישותו המכרז

 
ראשית הובהר כי מדובר במפגש שהינו מפגש רשות וכי סיכום המפגש יישלח לכל 

 המשתתפים וכן ייעלה לאתר האינטרנט.
 

שנים העירייה החליטה  3הציגה את המכרז בנקודות כלליות. לפני  :מנכ"לית העירייה
לעשות שינוי בפורמט ההפעלה של צהרוני גני הילדים בעיר, כך שכל הצהרונים יופעלו ע"י 

 מפעילים חיצוניים.
כל הצהרונים הועברו להפעלת  האחרונות, שנתייםההתהליך נעשה בהדרגה כאשר במהלך 

 מפעילים חיצוניים.
 שמתייחס רק לחלק ממסגרות הגניםקע ליציאה למכרז ולכך שמדובר במכרז הוצג הר

שישנם בעיר שכן חברת המשכיל תמשיך להפעיל את הצהרונים שהיא הפעילה עד היום על 
 בסיס המכרז שהיא זכתה בו.

הובהר כי העירייה עובדת בשיתוף פעולה מלא  ובאחידות בין כל המפעילים. העירייה 
לאיכות וסוג השירות שניתן והעירייה עובדת מאוד קרוב עם  מייחסת חשיבות רבה

 המפעילים. חשוב שהמפעילים יכירו וידעו את הנושא הזה.
שההפעלה ע"י מפעילים חיצוניים הוא מתווה חדש בעיר, כל טענה של ההורים מכיוון 

 מגיעה ישר לעירייה והעירייה מאוד מעורבת.
 המפעילים אלא בצורה מאוד מתואמת. העירייה לא עובדת באופן חד צדדי אל מול
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יש הרבה מאוד שינויים בנושא של הפעלת קייטנות וצהרונים, כמו למשל הקול מאחר ו
במכרז התייחסות לשני מודלים של הפעלה בקייטנות וברור העירייה כללה מראש קורא, 

 שככל שיהיה קול קורא כל הפעילות תהיה בהתאם לו.
 ולכן קול קורא ניצנים לא רלוונטי אלינו. 9ורגת סוציו אנחנו רשות שמד –לגבי הגנים 

 
 

כי יש להקפיד על הגשת ערבות מכרז תקינה,  ההיועץ המשפטי המלווה את המכרז הבהיר
ולבדוק היטב את התאמתה לנוסח הקבוע במכרז. הובהר כי אין צורך להגיש עם ההצעה 

 תחול על הזוכה בלבד.  את אישור הביטוחים חתום על ידי המבטח, מאחר ודרישה זו
 

: למציעים הוצג עיקרי המכרז וכן ניתן עדכון בנוגע לתעריפים המאושרים לימור רט
 לגבייה.

 
 להלן התעריפים המעודכנים:

 
 תעריף סוג מסגרת

כולל  ₪ 965 ילדים 20, בקבוצה מעל 14:00-17:00ה', -צהרון מלא א'
 מע"מ

כולל  ₪ 995 ילדים בלבד 15-19יש , בקבוצה בה 14:00-17:00ה', -צהרון מלא א'
 מע"מ

 במועדים הבאים: 07:30-14:00עלות יומית לצהרון בין השעות 

         )שביתה )עבור כלל הילדים 

          חופשות במהלך שנת הלימודים )עבור ילדים שאינם רשומים
 לצהרון(

          השלמה בימי חופשה נוספים מעבר ללוח הימים המלאים
 ע במכרז, במידת הצורך )עבור כלל הילדים(הקבו

כולל  ₪ 113
 מע"מ

 במועדים הבאים: 07:30-16:30עלות יומית לצהרון בין השעות 

          חופשות במהלך שנת הלימודים )עבור ילדים שאינם רשומים
 לצהרון(

          השלמה בימי חופשה נוספים מעבר ללוח הימים המלאים
 הצורך )עבור כלל הילדים(הקבוע במכרז, במידת 

כולל  ₪ 157
 מע"מ

לילד שאינו רשום לצהרון במהלך כל השנה,  לקייטנת פסח/חנוכהעלות 
 ככל שיפורסם קול קורא לעניין זה

על פי תעריפי 
 הקול קורא

קייטנת קיץ ככל שיפורסם קול קורא לעניין זה,  מחזור ראשון – חלופה א'
 13:00-07:30יום, בין השעות  15

פי תעריפי על 
  הקול קורא

יום, בין השעות  15תוספת לצהרון ליום מלא,  מחזור ראשון – חלופה א'
16:30-13:00 

750 ₪  

יום, בין  15עם סיום מחזור ראשון ולתקופה של  מחזור שני – חלופה א
 13:00-07:30השעות 

1000 ₪  

יום, בין  15ולתקופה של  7עם סיום מחזור ראשון  שני  מחזור – חלופה א
 16:30-07:30השעות 

₪1515 

 28הכוללת  13:00-08:00יום , בין השעות  15, קייטנה ציבורית – חלופה ב
 ילדים לפחות

בהתאם לתעריף 
צו הפיקוח 
לקייטנות 
 ציבוריות

-13:00יום , בין השעות  15תוספת צהרון לקייטנה ציבורית,  – חלופה ב
 ילדים לפחות 28הכוללת  16:00

בהתאם לתעריף 
צו הפיקוח 
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ונמסר להם כי התשובות יועברו במרוכז. ניתנה אפשרות לשאילת שאלות,  למשתתפים .6
 להלן השאלות והתשובות:

 תשובה שאלה הפנייה מס'

1 
, סעיף 98עמוד 

 ד'

האם בפירוט השכר המשולם 

לעובדים יש לכתוב את הסכום 

 כולל עלויות המעסיק?

לא. יש להציג את הסכום ברוטו 
 לא כולל עלויות המעסיק. לעובד

2 
האם מתוך היכרותכם מהשטח,  

האם יש התכנות או רצון של 
עובדות סייעות בוקר שנשארות 

 לעבוד במסגרות הצהריים?
 

מניסיוננו, סייעות הבוקר לא 
מעוניינות לעבוד במסגרות 

 הצהרונים.

 

3 
האם ההבהרות שהתקבלו לעיל  

 יתקבלו בכתב?
 

 כן

 

למציעים מועדי המכרז וכי ישנה אפשרות להגיש שאלות הבהרה בכתב מעבר לכך, נמסרו  .7
 .12:00בשעה  14/06/22עד ליום 

 מחייבות את המציעים.  עירייה הודעות ההבהרה מטעם ה .8

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .9

בהליך  השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף .10
להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על 

 ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .11

 אישור

אני הח"מ __________________________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר כי קבלתי 

הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף  6/22 –את מסמך תשובות ההבהרה מכרז מסגרת פומבי מס' 

 העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי במכרז. 

 שם המשתתף : _____________________

 _____________________ חתימה:_____

      

לקייטנות 
 ציבוריות

כולל  1,420₪ 07:30-16:30בין השעות   יום 15קייטנה מיוחדת מחזור ראשון,  חלופה ב
 מע"מ

כולל  1,000₪ 07:30-13:00יום בין השעות  15קייטנה מיוחדת מחזור ראשון,  חלופה ב
 מע"מ

עם סיום מחזור ראשון ולתקופה של   קייטנה מיוחדת מחזור שני, חלופה ב
 07:30-16:30יום , בין השעות  15

כולל  ₪ 1,420
 מע"מ

עם סיום מחזור ראשון ולתקופה של   קייטנה מיוחדת מחזור שני, חלופה ב
 07:30-13:00יום , בין השעות  15

כולל  1,000₪
 מע"מ
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