
 החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 
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 10 /2021/  הצמכרז פומבי מס' 

 
 

 תנאים להשתתפות במכרז
 

העומדים, במועד הגשת  בישראל  רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין  
 מפורטים להלן:ההצעות במכרז, בכל התנאים ה 

   

 לילדיםותכנית קיץ  הפעלה של צהרונים  - 1פרק  2.1

הצעה   2.1.1 המגיש  משתתף  צהרוןהפעלה  לעל  קיץ  של  וב  ותכנית  ילדים  ספר, בגן   בית 
 :לעמוד באחד מהתנאים המפורטים להלן

 

לפחות   2.1.1.1 הפעיל  במצטבר,    200המשתתף  בחינוך  צהרונים  ילדים  עבור 
דתי,   הממלכתי  ו/או  לימוד  3)  לוששבמהלך  הממלכתי  שנות  ,  לפחות( 

במוסדות חינוך  ועד למועד הגשת ההצעות למכרז,    1.9.2014בתקופה שמיום  
דתי  ממלכתי  ו/או  ממלכתי  מרכזים    שבפיקוח  ו/או  במתנ"סים  ו/או 

 . קהילתיים
 

מובהר בזאת, כי לענין דרישת הניסיון בסעיף זה, ילקח בחשבון רק צהרון  
 דשים לפחות בשנת לימודים. חו 8אשר הופעל על ידי המשתתף במהלך 

 
בחינוך הממלכתי    ,מסגרת חינוכית לילדים  –  ו" משמעצהרוןזה "תנאי  לענין  

  , בגילאי גן או בית ספר יסודיילדים,    35  -ל  10בין  המונה  ו/או הממלכתי דתי,  
במבנה   חינוך  הפועלת  דתי  מוסד  ממלכתי  או  ממלכתי  בשבפיקוח  מבנה  או 

קהילתי במרכז  או  והזנה    הכוללת   ,מתנ"ס  ו/או העשרתית  לימודית  פעילות 
 . לילדים

 הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 
 

)במצטבר(, היקף הכנסות    2019  -ו  2018,  2017בשנים  כמו כן היה למשתתף  
 פחות )לא כולל מע"מ(.למיליון ₪  7של 

 
להצעתו לצרף  המשתתף  מקור,  /אישור  על  המצורף  ים,  הנוסח  פי  על 

צהרונים   ,המכרזלמסמכי   המשתתף  הפעיל  עבורו/ם  אשר    מהגורם/ים 
 . נוסח המצורף למסמכי המכרז, בכהגדרתם במכרז

 
יש לצרף אישורים מגורם הממונה על הפעלת צהרונים ברשות המקומית או  

 במתנ"ס או במרכז הקהילתי. אין לצרף אישורים מהורי הילדים. 
   

כן,   להצעתו  כמו  לצרף  המשתתף  המעל  של  רו"ח,  הצהרה  ואישור  שתתף 
 מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

 
הפעיל   2.1.1.2 שנתיות  עבור  המשתתף  חינוכיות  העשרה  תוכניות  מקומיות  רשויות 

ב ל דתי  ילדים  הממלכתי  ו/או  הממלכתי  התוספתיות  חינוך  התוכניות  מתוך 
ות, בכל שנה, במהלך  שעות שנתי   25,000של משרד החינוך, בהיקף של לפחות  

)ש לימוד  3לוש  שנות  שמיום  לפחות(  בתקופה  הגשת  1.9.2014,  למועד    ועד 
 ההצעות למכרז. 

 
 הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 

 
  )במצטבר(, היקף הכנסות   2019  -ו  2018,  2017בשנים  כמו כן היה למשתתף  

 פחות )לא כולל מע"מ(.למיליון ₪  7של 
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המשתתף להצעתו  על  מקור,    לצרף  המצורף  אישור/ים,  הנוסח  פי  על 
המכרז תוכניות  למסמכי  המשתתף  הפעיל  עבורן  המקומיות  מהרשויות   ,

הפעיל   במסגרתם  הספר  מבתי  או  זה  בתנאי  כמפורט  חינוכיות  העשרה 
 המשתתף תוכניות כאמור עבור הרשות המקומית.

 
כן,   להצעתו  כמו  לצרף  המשתתף  ואיעל  המשתתף  של  רו"ח,  הצהרה  שור 

 מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. 
 
 

 בגן ילדים חרדי ובבית ספרותכנית קיץ  על משתתף המגיש הצעה להפעלה של צהרון   2.1.2
 חרדי, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

 
לוש  שהחרדי במצטבר, במהלך    חינוךצהרונים ב  100הפעיל לפחות  המשתתף   2.1.2.1

  ועד למועד הגשת ההצעות   1.9.2014, בתקופה שמיום  לפחותות לימוד  ( שנ3)
 . של החינוך החרדי ילדים למכרז, בבתי ספר ו/או בגני

 
מובהר בזאת, כי לענין דרישת הניסיון בסעיף זה, ילקח בחשבון רק צהרון  

 חודשים לפחות בשנת לימודים.  8אשר הופעל על ידי המשתתף במהלך 
 

  -ל  10מסגרת חינוכית לילדים, המונה בין    –  ו" משמעצהרוןזה "תנאי  לענין  
במבנה    35 הפועלת  יסודי,  ספר  בית  או  גן  בגילאי  חינוך  ילדים,  של  מוסד 

 הכוללת פעילות לימודית ו/או העשרתית והזנה לילדים. ,החינוך החרדי
 

מוסדות חינוך שהוגדרו על ידי    -  " משמעוחינוך חרדיזה "   תנאי לענין  כמו כן  
 וך כמוסדות חינוך חרדיים.      משרד החינ

 
 הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 

 
  )במצטבר(, היקף הכנסות   2019  -ו  2018,  2017בשנים  כמו כן היה למשתתף   2.1.2.2

 פחות )לא כולל מע"מ(.למיליון ₪  7של 
 

להצעתו לצרף  המשתתף  מקור,    על  המצורף  אישור/ים,  הנוסח  פי  על 
המכרז מהגורלמסמכי  צהרונים  ,  המשתתף  הפעיל  עבורו/ם  אשר  ם/ים 

 . נוסח המצורף למסמכי המכרזכהגדרתם במכרז, ב
 

ברשות המקומית.  צהרונים  על הפעלת  הממונה  מגורם  לצרף אישורים  יש 
 אין לצרף אישורים מהורי הילדים.

   
כן,   להצעתו  כמו  לצרף  המשתתף  רו"ח,  על  ואישור  המשתתף  של  הצהרה 

 ות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. מקור, בדבר היקף ההכנס
 
 

 הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך  - 2פרק  2.2
 

ו/או הממלכתי להפעלה של תכנית קיץ  על משתתף המגיש הצעה   2.2.1 בחינוך הממלכתי 
 :באחד מהתנאים המפורטים להלןלעמוד דתי 

)"בית הספר של החופש הגדול"(  2.2.1.1   המשתתף הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ 
ו/או   הממלכתי  החינוך  במסגרת  הלומדים  ילדים  עבור  קייטנות  ו/או 

( בשלוש  דתי,  שנים  3הממלכתי  )כולל(,    2020-2014השנים  בין  מ  לפחות( 
 כולל( בכל שנה כאמור.  18ילדים )עד גיל   700בהיקף של לפחות 

של  )במצטבר(, היקף הכנסות    2019  -ו  2018,  2017בשנים  בנוסף היו למשתתף  
 פחות )לא כולל מע"מ(.   ל₪ מיליון  3
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עבור   הצעה  להגיש  רשאי  כי  בזאת  קיץמובהר  תכנית  של  בחינוך    הפעלה 
משתתף אשר הפעיל צהרונים    למחוז אחד בלבד ו/או ממלכתי דתי  הממלכתי  

)"בית הספר של החופש הגדול"( ו/או קייטנות עבור ילדים   ו/או תכנית קיץ 
הממל ו/או  הממלכתי  החינוך  במסגרת  )הלומדים  בשלוש  דתי,  שנים  3כתי   )

ילדים )עד גיל    300)כולל(, בהיקף של לפחות    2020-2014השנים  בין  מ  לפחות
 כולל( בכל שנה כאמור.  18

של  )במצטבר(, היקף הכנסות    2019  -ו  2018,  2017בשנים  בנוסף היו למשתתף  
 פחות )לא כולל מע"מ(.   ל₪ מיליון  3

  על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרזאישורים    על המשתתף לצרף להצעתו
הספר   )"בית  קיץ  תכנית  ו/או  צהרונים  המשתתף  הפעיל  עבורם  מהגופים 
ניסיונו,   לבסס  המשתתף  מבקש  עליהן  קייטנות  ו/או  הגדול"(  החופש  של 

ותוכניות פדגוגיות שהפעיל המשתתף  חוזים ו/או הזמנות עבודה  כאמור וכן  
עיף זה לרבות, פרוט עבור איזה כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי ס

ה בוצעו  גורם.  שירותיםגורם  אותו  אצל  הקשר  איש  למחוק    ופרטי  )ניתן 
 מהחוזה / הזמנת העבודה את התנאים הכספיים(.

היקף   בדבר  מקור,  רו"ח,  אישור  להצעתו  לצרף  המשתתף  על  בנוסף 
 ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 צריך שיהא של המשתתף עצמו.  הניסיון המפורט לעיל
 

של   2.2.1.2 קיום  או  לפתיחה  על שמו,  רישיון תקף,  בעל  הינו  ספר    5המשתתף  בתי 
להוראות   בהתאם  דתי,  הממלכתי  ו/או  הממלכתי  החינוך  של  חוק  לפחות 

 . 1969-פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט

חוק  מובהר בזאת כי רישיון לפתיחה או קיום של גן ילדים בהתאם להוראות  
, אין בו כדי לענות על הדרישה שבתנאי זה  1969  -בתי ספר, תשכ"ט  פיקוח על

 לעיל.  

לצרף כנדרש   על המשתתף  על שמו, ממשרד החינוך,  רישיון תקף  להצעתו 
 בתי ספר לפחות.    5 -בתנאי זה, ל 

בשנים למשתתף  היו  היקף    2019  -ו  2018,  2017בשנים    בנוסף  )במצטבר(, 
 ולל מע"מ(.   פחות )לא כל₪  מיליון 3של הכנסות 

ההכנסות   היקף  בדבר  מקור,  רו"ח,  אישור  להצעתו  לצרף  המשתתף  על 
 כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

 הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 
 

ל 2.2.2 הצעה  להגיש  קיץ  רשאי  תכנית  של  באחד הפעלה  העומד  משתתף  החרדי  בחינוך 
 : התנאים המפורטים להלן

)"בית הספר של החופש הגדול"(  המשתתף הפע  2.2.2.1 יל צהרונים ו/או תכנית קיץ 
( שנים  3בשלוש )  ,ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך החרדי

ילדים )עד גיל    700)כולל(, בהיקף של לפחות    2020-2014השנים  בין  מ  לפחות
 )כולל(, במצטבר, בכל שנה כאמור.  18

של  )במצטבר(, היקף הכנסות    2019  -ו  2018,  2017בשנים  בנוסף היו למשתתף  
 פחות )לא כולל מע"מ(.   ל₪ מיליון  3
 

בחינוך   קיץ  תכנית  של  הפעלה  עבור  הצעה  להגיש  רשאי  כי  בזאת  מובהר 
בלבד אחד  למחוז  קיץ    החרדי  תכנית  ו/או  צהרונים  הפעיל  אשר  משתתף 

הלומדים   ילדים  עבור  קייטנות  ו/או  הגדול"(  החופש  של  הספר  )"בית 
)במסג בשלוש  החרדי,  החינוך  שנים  3רת    2020-2014השנים  בין  מ  לפחות( 

 כולל( בכל שנה כאמור.  18ילדים )עד גיל  300)כולל(, בהיקף של לפחות 

של  )במצטבר(, היקף הכנסות    2019  -ו  2018,  2017בשנים  בנוסף היו למשתתף  
 פחות )לא כולל מע"מ(.   למיליון ₪  3
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  על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז  אישורים  על המשתתף לצרף להצעתו
עבורם  מה הספר  גופים  )"בית  קיץ  תכנית  ו/או  צהרונים  המשתתף  הפעיל 

ניסיונו,   לבסס  המשתתף  מבקש  עליהן  קייטנות  ו/או  הגדול"(  החופש  של 
ותוכניות פדגוגיות שהפעיל המשתתף  חוזים ו/או הזמנות עבודה  כאמור וכן  

סעיף זה לרבות, פרוט עבור איזה כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי  
ה בוצעו  גורם.  שירותיםגורם  אותו  אצל  הקשר  איש  למחוק    ופרטי  )ניתן 

 מהחוזה / הזמנת העבודה את התנאים הכספיים(.

היקף   בדבר  מקור,  רו"ח,  אישור  להצעתו  לצרף  המשתתף  על  בנוסף 
 ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.

"  תנאילענין   חרדיחינזה  משמעו  וך  ידי   -"  על  שהוגדרו  חינוך  מוסדות 
 משרד החינוך כמוסדות חינוך חרדיים.      

 הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 

של   2.2.2.2 קיום  או  לפתיחה  על שמו,  תקף,  רישיון  בעל  הינו  ספר    5המשתתף  בתי 
להוראות   בהתאם  החרדי,  החינוך  של  ספר,  לפחות  בתי  על  פיקוח  חוק 

 . 1969-"טתשכ

חוק  מובהר בזאת כי רישיון לפתיחה או קיום של גן ילדים בהתאם להוראות  
, אין בו כדי לענות על הדרישה שבתנאי זה  1969  -פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט

 לעיל.  

לצרף כנדרש   על המשתתף  על שמו, ממשרד החינוך,  רישיון תקף  להצעתו 
 בתי ספר לפחות.    5 -בתנאי זה, ל 

)במצטבר(, היקף הכנסות    2019  -ו  2018,  2017בשנים  שתתף  בנוסף היו למ 
 פחות )לא כולל מע"מ(.   ל₪ מיליון  3של 

ההכנסות   היקף  בדבר  מקור,  רו"ח,  אישור  להצעתו  לצרף  המשתתף  על 
 כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

 הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 
 
 

מ       2.3 במכרז  ערבות  להצעתו  ידי  מקורצורפת  על  או  בישראל  בנק  ידי  על  שהוצאה  אוטונומית,   ,
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי  

התשמ"א   ליום 1981  -הביטוח,  עד  בתוקף  החברה,  לפקודת  במכרז,  המשתתף  לבקשת   ,  
המכר,  6.20218. מסמכי  תנאי  מילוי  להבטחת  לפי  וזאת  במסגרתו,  ההתקשרות  חוזי  ותנאי  ז 

 .כדוגמה נוסח הערבות המצ"ב
 

בין אם ההצעה  )  ₪  50,000יהא סכום הערבות    כל מחוז לו מגיש המשתתף הצעה במכרזבגין  
 . (במחוז  או לסוג מסגרת אחת או יותר מוגשת לפרק אחד או יותר

 
למפור  בהתאם  הנדרש  הסכום  כלל  על  ערבות  להצעתו  לצרף  המשתתף  ובהתאם  על  לעיל  ט 

 למספר המחוזות להם הגיש הצעה.  

יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור  
 אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח מוציא הערבות.

ידי על  חתומה  להיות  חייבת  כאמור,  ביטוח,  מחברת  ערבות  כי  בזאת  הביטוח    מובהר  חברת 
 עצמה ולא על ידי סוכן שלה. 

החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו  
 . ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו  על פי תנאי מכרז זה

ידי        2.4 על  תוגש  המשתתף  במכרז,    אישיות הצעת  הנדרשים  המסמכים  וכל  בלבד  אחת  משפטית 
 יו על שם המשתתף במכרז בלבד. כולל הערבות יה

 
 
 
 
 
 


