
 השלטון המקומי בע"מ  וכלכלה של  החברה למשק
 לילדים הפעלה של צהרונים מכרז למתן שירותי  

 כנית קיץ במוסדות חינוך ושל ת
 5 /2022/  הצמס'  פומבי מכרז 

 
 

העומדים, במועד הגשת  בישראל  שומים כדין  רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים ר 
 ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

   

 לילדיםותכנית קיץ  ל צהרונים לה שהפע - 1פרק  2.1

הצעה   2.1.1 המגיש  משתתף  צההפעלה  לעל  קיץ  רוןשל  וב  ותכנית  ילדים  בית בגן 
 : מהתנאים המפורטים להלן באחד דלעמו ספר,

 

לפחות   2.1.1.1 הפעיל  במצטבר,  צהרוני  200המשתתף  בחינוך  ם  ילדים  עבור 
דתי,   הממלכתי  ו/או  )שבמהלך  הממלכתי  לימוד  3לוש  שנות  ,  לפחות( 

  במוסדות חינוך ועד למועד הגשת ההצעות למכרז,    1.9.2015שמיום  ה  בתקופ
ממשבפי ו/או  ממלכתי  דתי קוח  במתנ"סים  לכתי  מרכזים  /ו  ו/או  או 

 . ילתייםקה
 

סעיף זה, ילקח בחשבון רק צהרון  מובהר בזאת, כי לענין דרישת הניסיון ב
 . חודשים לפחות בשנת לימודים 8אשר הופעל על ידי המשתתף במהלך 

 
למשתתף  ו  כמ היה  היקף )  2021  -ו  2020,  2019,  2018בשנים  כן    במצטבר(, 

 פחות )לא כולל מע"מ(.ל מיליון ₪  7של הכנסות 

בגן    תכנית קיץצהרון והפעלה של  בהר בזאת כי רשאי להגיש הצעה עבור  ומ
ספר ובבית  בלבד מל  ילדים  אחד  אשר  תשמ  חוז    120  לפחות פעיל  התף 

במהלך  ו/או הממלכתי דתי,    נוך הממלכתים בחיר ילדי עבם במצטבר,  צהרוני
ועד למועד הגשת ההצעות    1.9.2015שמיום  תקופה  , בלפחות  אחתלימוד  נת  ש

שבפי,  רזלמכ חינוך  ממבמוסדות  ו/או  ממלכתי  דתיקוח  ו/או    לכתי 
 .ילתייםאו מרכזים קה /ובמתנ"סים  

רון סעיף זה, ילקח בחשבון רק צהמובהר בזאת, כי לענין דרישת הניסיון ב
 חודשים לפחות בשנת לימודים.  8שר הופעל על ידי המשתתף במהלך א

היה כן  היקף    2021  -ו   2020,  2019,  2018בשנים    תתףשמל   כמו  )במצטבר(, 
    פחות )לא כולל מע"מ(.ל ₪ מיליון  3של הכנסות 

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

  , בגילאי גן או בית ספר יסודי  ,םיילד   35  -ל  10בין  נה  המו,  דתיו/או הממלכתי  
במבנה   חינוך  הפועלת  דתי  שבפמוסד  ממלכתי  או  ממלכתי  מבנה  ב  אויקוח 

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

 
 הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 

 
להצ לצרף  המשתתף  למסמכי  ים,  /ורישא  עתועל  המצורף  הנוסח  פי  על 

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

 
נים ברשות המקומית או  ורעלת צהיש לצרף אישורים מגורם הממונה על הפ

 שורים מהורי הילדים. קהילתי. אין לצרף איבמתנ"ס או במרכז ה
   
כןמכ להצעתו  ,  ו  לצרף  המשתתף  רו"ח,  על  ואישור  המשתתף  של  הצהרה 

 רף למסמכי המכרז. צומקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המ
 



2 
 

הפ 2.1.1.2 העשעבור  עיל  המשתתף  תוכניות  מקומיות  חינרשויות  שנתיות  כ ורה  יות 
ב ל דתי  ילדים  הממלכתי  ו/או  הממלכתי  הת חינוך  התוספתיות  מתוך  וכניות 

ת שנתיות, בכל שנה, במהלך  שעו  25,000וך, בהיקף של לפחות  החינ  של משרד
)ש לימוד  3לוש  שנות  בתקופה  לפחות(  הגשת  1.9.2015שמיום  ,  למועד    ועד 

 כרז. ההצעות למ
 

 תף עצמו. תששל המ הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא
 

למשתתף   היה  כן    טבר(,)במצ  2021  -ו  2020,  2019,  2018בשנים    בשניםכמו 
 פחות )לא כולל מע"מ(. למיליון ₪  7של  כנסותהיקף ה

ן  בג  תכנית קיץצהרון והפעלה של  ובהר בזאת כי רשאי להגיש הצעה עבור  מ
ספר ובבית  בלבדמל   ילדים  אחד  אשר  תשמ  חוז  רשויות  עבור  פעיל  התף 

העש תוכניות  חינ מקומיות  שנתיות  כורה  ב ליות  ו/או  ילדים  חינוך הממלכתי 
דתי   הת הממלכתי  משהתוס   וכניותמתוך  של  של  פתיות  בהיקף  החינוך,  רד 

ב  18,000לפחות   שנתיות,  לימוד  שנמהלך  שעות  בתקופה  לפחותאחת  ת   ,
 כרז. ההצעות למ ועד למועד הגשת 1.9.2015שמיום 

 תף עצמו. תששל המ הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא

היה כן  היקף    2021  -ו   2020,  2019,  2018בשנים    תתףשמל   כמו  )במצטבר(, 
    פחות )לא כולל מע"מ(.ל ₪ מיליון  3של  הכנסות

 
להצעתו לצרף  המשתתף  למסמכאישור/ים,    על  המצורף  הנוסח  פי  י  על 

עבורן  המכרז המקומיות  מהרשויות  העשרה ,  תוכניות  המשתתף    הפעיל 
כמפורנוכחי מ  טיות  או  זה  המשתתף  בתנאי  הפעיל  במסגרתם  הספר  בתי 

 רשות המקומית.תוכניות כאמור עבור ה
 

כן להצעתו  ה  על ,  כמו  לצרף  רו"ח,  משתתף  ואישור  המשתתף  של  הצהרה 
 צורף למסמכי המכרז. הממקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח 

 
 

ה 2.1.2 משתתף  הצעה  על  צהרון  מגיש  של  קיץותכנילהפעלה  חרדי דיליבגן    ת  ם 
 לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:, חרדי ובבית ספר

 
לוש  שהחרדי במצטבר, במהלך    חינוךב  וניםצהר  100הפעיל לפחות  ף  המשתת 2.1.2.1

  צעות ההועד למועד הגשת    1.9.2015שמיום  , בתקופה  לפחות( שנות לימוד  3)
 . של החינוך החרדי ילדים למכרז, בבתי ספר ו/או בגני

 
בסעיף זה, ילקח בחשבון רק צהרון    ן דרישת הניסיוןינלע   זאת, כימובהר ב

 חות בשנת לימודים. ם לפחודשי 8המשתתף במהלך  אשר הופעל על ידי 
 

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

 וללת פעילות לימודית ו/או העשרתית והזנה לילדים.כ ה ,יוך החרדהחינ 
 

מוסדות חינוך שהוגדרו על ידי    -  מעו" משחינוך חרדיזה "   אי תנלענין  כמו כן  
 משרד החינוך כמוסדות חינוך חרדיים.      

 
 שיהא של המשתתף עצמו.   יךהניסיון המפורט לעיל צר

 
למשתתה 2.1.2.2 הי(ר)במצטב  2021  -ו  2020,  2019,  2018בשנים  ף  יה  הכנסות ,    קף 

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

לצ המשתתף  להצעתועל  למסמכי  הנוסח  י  פ  עלאישור/ים,    רף  המצורף 
כהגדרתם המכרז צהרונים  המשתתף  הפעיל  עבורו/ם  אשר  מהגורם/ים   ,

 . המצורף למסמכי המכרז סחנובמכרז, ב
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לצ אייש  על הפעלתרף  הממונה  מגורם  שות המקומית. רבצהרונים    שורים 
 י הילדים.אין לצרף אישורים מהור

   
כן,   המשתתכמו  להצעתו  על  לצרף  המשתתףף  של  רו"ח,  ואי  הצהרה  שור 

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

 תכנית קיץ במוסדות חינוך ה של  עלהפ - 2פרק  2.2
 

הצעה   2.2.1 המגיש  משתתף  תעל  של  קיץ  להפעלה  ו/או חבכנית  הממלכתי  ינוך 
 :באחד מהתנאים המפורטים להלןלעמוד הממלכתי דתי 

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

( בשלוש  דתי,  שני3הממלכתי    לל(, )כו   2021-2015השנים  בין  מ  לפחותם  ( 
 כולל( בכל שנה כאמור.  18ילדים )עד גיל   700של לפחות  ףבהיק

למ היו  היקף)  2021  -ו  2020,  2019,  2018בשנים  שתתף  בנוסף   במצטבר(, 
 פחות )לא כולל מע"מ(.   ל מיליון ₪  3של הכנסות 

להגי רשאי  כי  בזאת  עבור  ש  מובהר  קיץהצעה  תכנית  של    בחינוך   הפעלה 
תף אשר הפעיל צהרונים  תשמ  חוז אחד בלבד מלו/או ממלכתי דתי  י  הממלכת

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

  ד גיל ילדים )ע  300בהיקף של לפחות    )כולל(,  2021-2015השנים  בין  מ  לפחות
 . ורכולל( בכל שנה כאמ 18

ל  בנוסף היקף   2021  -ו   2020,  2019,  2018בשנים    תתףשמהיו   )במצטבר(, 
 (.   פחות )לא כולל מע"מל ₪ יליון מ  3של הכנסות 

  על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרזאישורים    על המשתתף לצרף להצעתו
הפעיל עבורם  תכנ ה  מהגופים  ו/או  צהרונים  הספר  משתתף  )"בית  קיץ  ית 

ו/אוש הגדול"(  החופש  מבקש    ל  עליהן  ניסיונו,  ש מהקייטנות  לבסס  תתף 
גוגיות שהפעיל המשתתף  יות פדותוכנחוזים ו/או הזמנות עבודה  מור וכן  כא

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

 אים הכספיים(.ת התנודה א וזה / הזמנת העבמהח

היקף  סובנ בדבר  מקור,  רו"ח,  אישור  להצעתו  לצרף  המשתתף  על  ף 
 ף למסמכי המכרז.ור, על פי הנוסח המצורות כאמההכנס

 הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 
 

רישיון   2.2.1.2 בעל  הינו  קיוםתקהמשתתף  או  לפתיחה  על שמו,  ספר    5של    ף,  בתי 
הממלכתלפ החינוך  של  דתי,  חות  הממלכתי  ו/או  להוראות  תה ב י  חוק  אם 

 . 1969-פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט

חוק  ת  גן ילדים בהתאם להוראוון לפתיחה או קיום של  י רישי מובהר בזאת כ 
נאי זה  בת, אין בו כדי לענות על הדרישה ש1969  -פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט

 לעיל.  

לצרף רישיו על המשתתף  על שמולהצעתו  כנדרש  החינוך,  , ממשרד  ן תקף 
 בתי ספר לפחות.    5 -ל  ,הבתנאי ז

בשנים למשתתף  היו   ר(, )במצטב  2021  -ו  2020,  2019,  2018בשנים    בנוסף 
 פחות )לא כולל מע"מ(.   ל₪   מיליון 3של הכנסות  היקף

רו"ח אישור  להצעתו  לצרף  המשתתף  ההכנסות  ,  על  היקף  בדבר  מקור, 
 ז. רף למסמכי המכרפי הנוסח המצוכאמור, על 

 שיהא של המשתתף עצמו.   הניסיון המפורט לעיל צריך
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ל 2.2.2 הצעה  להגיש  תכנית רשאי  של  העו   בחינוךקיץ    הפעלה  משתתף  מד החרדי 
 :מפורטים להלןבאחד התנאים ה

)"בית הספר של החופש   2.2.2.1 דול"(  הגהמשתתף הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ 
( שנים  3וש )שלב  ,חינוך החרדיו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת ה

  ילדים )עד גיל   700כולל(, בהיקף של לפחות  )  2021-2015ם  ינהש בין  מ  לפחות
 כאמור.  במצטבר, בכל שנה )כולל(, 18

למשתתף   היו  היקף)  2021  -ו  2020,  2019,  2018בשנים  בנוסף   במצטבר(, 
 פחות )לא כולל מע"מ(.   ל ₪ ן יומיל 3של הכנסות 

 

להגי רשאי  כי  בזאת  עמובהר  הצעה  הפעלש  תכבור  של  בחינוך  ה  קיץ  נית 
בלבד  ידהחר אחד  ת  למחוז  ו/או  צהרונים  הפעיל  אשר  קיץ  משתתף  כנית 

הס החופ)"בית  של  הגדול"(  פר  הלומדים  ש  ילדים  עבור  קייטנות  ו/או 
( בשלוש  החרדי,  החינוך  שנים  3במסגרת    2021-2015השנים    ןי במ  לפחות( 

 כל שנה כאמור. כולל( ב 18ד גיל ילדים )ע 300)כולל(, בהיקף של לפחות 

ל היו  ה)  2021  -ו  2020,  2019,  2018בשנים  תתף  שמבנוסף   יקףבמצטבר(, 
 ות )לא כולל מע"מ(.   חפל ₪ מיליון  3של הכנסות 

 
  על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז אישורים    על המשתתף לצרף להצעתו

עבורם  וגהמ הספר פים  )"בית  קיץ  תכנית  ו/או  צהרונים  המשתתף  הפעיל 
מבקש  ה  של עליהן  קייטנות  ו/או  הגדול"(  ניסיונו,    שתתףמהחופש  לבסס 

שהפעיל המשתתף  יות  דגוגותוכניות פהזמנות עבודה  חוזים ו/או  כאמור וכן  
כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה לרבות, פרוט עבור איזה  

הב  גורם גורם.  שירותיםוצעו  אותו  אצל  הקשר  איש  למחוק    ופרטי  )ניתן 
 עבודה את התנאים הכספיים(./ הזמנת ה זהחומה

מקונב רו"ח,  אישור  להצעתו  לצרף  המשתתף  על  היקף  וסף  בדבר  ר, 
 ל פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז., עמורההכנסות כא

"  תנאילענין   חרדיזה  משמעו  חינוך  שהו  -"  חינוך  ידי גדמוסדות  על  רו 
 ך כמוסדות חינוך חרדיים.      משרד החינו

 צריך שיהא של המשתתף עצמו. רט לעיל ופהניסיון המ

קהינ   ףהמשתת 2.2.2.2 או  לפתיחה  על שמו,  תקף,  רישיון  בעל  של  ו  ספר    5יום  בתי 
להוראות  החישל  לפחות   בהתאם  החרדי,  ספר,  נוך  בתי  על  פיקוח  חוק 
 . 1969-תשכ"ט

חוק  ם להוראות  ה או קיום של גן ילדים בהתאיחמובהר בזאת כי רישיון לפת
אי זה  נת, אין בו כדי לענות על הדרישה שב1969  -"טכשפיקוח על בתי ספר, ת

 לעיל.  

לצרף רישיו על המשתתף  על שמו, ממשרד החילהצעתו  כנוךן תקף  נדרש  , 
 בתי ספר לפחות.    5 -בתנאי זה, ל 

למשתתף   היו  היקף   2021  -ו   2020,  2019,  2018בשנים  בנוסף   )במצטבר(, 
 פחות )לא כולל מע"מ(.   ל ₪ מיליון  3של  הכנסות

ה בדבר  משתתעל  מקור,  רו"ח,  אישור  להצעתו  לצרף  ההכנסות  יהף  קף 
 ף למסמכי המכרז. ר כאמור, על פי הנוסח המצו

 רט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. מפוהניסיון ה
 

נומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או  וטוא   ,מקורמצורפת ערבות  המשתתף במכרז    להצעת           2.3
פי  ק בביטוח  שברשותה רישיון לעסוברת ביטוח  ח  , קריבארץעל ידי חברת ביטוח   חוק  על 

פ  שירותים  על  תשמהפיקוח  )ביטוח(,  ערבויות   וכן  ,1981-"איננסיים  למתן  ת  שומר  רישיון 
וחיסכון ביטוח  ההון,  ה שוק  לבקשת  ב,  החברה,  לפקודת  במכרז,  ליום משתתף  עד    תוקף 

מסמכי,  18.8.2022 תנאי  מילוי  להבטחת  חהמכרז    וזאת  ההתקשרות  ותנאי  מסגרתו,  בוזי 
 . כדוגמה המצ"בלפי נוסח הערבות 
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הצעבגין   המשתתף  מגיש  לו  מחוז  במכרזכל  הערבות    ה  סכום  אם)   ₪  50,000יהא    בין 
 . (במחוז או לסוג מסגרת אחת או יותר שת לפרק אחד או יותר הצעה מוגה

 
התאם  לעיל וב למפורט  ת על כלל הסכום הנדרש בהתאם  להצעתו ערבו  המשתתף לצרף  על

 חוזות להם הגיש הצעה.  למספר המ 

אלצריש   צילום  יתקבל  לא  בלבד.  מקורית  ערבות  להצעה  ערבות ף  של  עותק  או  העתק  ו 
 מות מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח מוציא הערבות.ום בחתיחתכאמור אף אם הוא 

טוח  ברת הביל ידי חכאמור, חייבת להיות חתומה ע  מחברת ביטוח,את כי ערבות  מובהר בז
 על ידי סוכן שלה. עצמה ולא 

תה רשאית  החברה  שהמשתתף  א  אימת  כל  לגביה  הערבות  את  יעמוד  להגיש  לא 
 . ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו העל פי תנאי מכרז זבהתחייבויותיו 

במכרז,   ל המסמכים הנדרשיםשפטית אחת בלבד וכמ  אישיותהצעת המשתתף תוגש על ידי              2.4
 רז בלבד. במכם המשתתף ות יהיו על שכולל הערב


