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        8/8/22 

        

 18/2022מכרז צהרונים  -26/7/2022שאלות שעלו בכנס מציעים שנערך ביום הנדון: 

 

 תשובות: שאלות:

דרישה להפעלת צהרון  .1

ועד השעה  14:00משעה 

, במידה ויאושר מה 16:00

 העלות של מסלול זה. 

האם המפעיל או ועד הישוב  .2

יכולים לקבוע מחיר למסלול 

 זה?

יש לפעול עפ"י מכרז  .1

 המועצה ואין לשנותו. 

במכרז שיוצא דרך ועד  .2

 הישוב יש לפעול על פיו.  

נבקש לדעת מהו הנוהל?  .3

לגבי ילד אלרגי לאגוזים 

ברמה מסכנת חיים, שלומד 

בגן ישעי, ומלווה במשך 

שעות הפעילות בגן ע"י 

  סייעת רפואית אישית,

הוריו מעוניינים לרשום אותו  .4

 לפעילות הצהרון.

האם יש אפשרות לקבל - .5

ליווי סייעת רפואית עבור 

אותו הילד ממטה יהודה גם 

 צהרון?בשעות פעילות ה

האם יש חובה למפעילת - .6

הצהרון לקבל לצהרון ילד 

אלרגי ברמה מסכנת חיים 

 בהעדר ליווי סייעת רפואית?

באם קיימת חובה, או - .7

שהחליטה מפעילת הצהרון 

שכן לקבל את הילד לצהרון, 

היכן ניתן לקבל הדרכה עבור 

  צוות הצהרון לטיפול בילד

במקרה חירום רפואי?  .8

  }הזרקת אפיפן{

יש צורך לקבל הדרכה האם - .9

ממשרד הבריאות לגבי 

תפריט ארוחות 

הצהריים?}תבלינים שיכולים 

 להכיל וכו"...{

 

  

אין סייעות רפואיות  .3

 במסגרת צהרון . 

ההורים יודעים כי אין  .4

 סייעת בשעות אלו

 לא  .5

כן .האחריות של מפעילת  .6

הצהרון לדאוג כי הילד 

יקבל מענה במסגרת 

 הצהרון .

ההדרכה נעשית ע"י  .7

ההורים והפניה על ידם 

 לגורם מתאים 

 בכל גן יש מזרק   .8

כן חברת מלג"מ מטעם  .9

משרד הבריאות תנחה את 

 מפעיל.ת הצהרון 

 

 תשובות: שאלות:

לאחר בדיקה מול  11.6סעיף  .10

עו"ד נאמר כי הסעיף הנ"ל 

אינו חוקי משום שאם יש 

יבדק ביום השביתה על מי 

 חלה חובת השביתה . 
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אישור להפעיל שביתה אין 

יכולת להיכנס ולהיכנס ולתת 

 מענה באותו היום. 

 -במידה ויש חוק אחר בנושא .11

והוחלט כן להפעיל באותו 

היום דורשים שיפוי/ תשלום 

 משעות הבוקר. ₪  70של 

 

במידה ויהיה ניתן להפעיל 

ימים  3ע הזוכה לתת 

נה ללא תוספת לאורך הש

 מההורים 

מבקשים  -יום התחפושות .12

 14:00לקצר עד השעה 

 ₪.  20בתוספת של 

 לא. יש לפעול עפ"י שעות המכרז

צום תשעה באב, האם תינתן  .13

למפעילים אפשרות בחירה 

לא לעבוד ביום זה ולהשלים 

 את היום ביום אחר?

.במידה והתאריך נופל על ימי 13

ניצנים )דרך משרד החינוך(  קיטנת

  14:00יש להפעיל צהרון מהשעה 

במידה ולא נוציא הבהרה לפני 

 קיום הקייטנה.

-אישור היעדר עבירות מין .14

 האם מיועד לגברים בלבד?

 כן 14

מבקשים להמיר את המחאה  .15

 בנקאית, לשיק ביטחון פרטי.

 

ניתן לתת צ'ק ראשוני אישי . 15

)לצורך הגשת המכרז( ולאחר זכיה 

במכרז יש להפקיד המחאה בנקאית 

 . 

לאור יוקר המחייה המתרחש  .16

בחודשים האחרונים, 

ובעקבות עליית מחירי המזון, 

  מוצרי הניקיון,

החשמל, ועוד...נבקש מאוד 

לשקול בחיוב העלאת המחיר 

החודשי לילד המשתתף בפעילות 

שכן הפעלת הצהרון הצהרון, 

הפכה הרבה פחות רווחית ופחות 

 .משתלמת

 

 

  

 

 .לא ניתן להעלות את המחיר . 16

. אנא הבהרתכם לגבי היקף  17

המכרז מבחינת כמות הגנים 

 וכמות הילדים הצפויה.

 7סעיף  2. בתנאי הסף במסמך 18

נדרש להוכיח את ניסיון המציע 

והפעלת  בארגון

 דים. וקייטנות בגני יל צהרונים

נבקש לאשר בדומה למכרזים 

דומים שיהיה ניתן להוכיח את 

באמצעות ניסיון  ניסיון המציע

 בעל השליטה/מנכ"ל במציע.

מצ"ב טבלה מפורטת עם   .17

 מספר הילדים המשוער 

ניתן להוכיח את ניסיון  .18

באמצעות ניסיון  המציע

בעל השליטה/מנכ"ל 

 במציע.
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. האם אפשר לתת המחאה 19

פטור על שם  בנקאית ועוסק

 אחר?

.  הצ'ק צריך להיות על שם 19

 הזוכה במכרז.

. מבקשים הבהרה לגבי סעיף 20

 . 43. עמוד 9

משמעות קביעה כי המפעיל או  

מי מטעמו הם עובדי המועצה 

מוסכם על הצדדים כי היה  1.9

וייקבע מסיבה כלשהי כי למרות 

כוונת הצדדים כפי שבאה לידי 

 ביטוי בהסכם זה, רואים את

המפעיל כעובד המועצה, הרי 

ששכרו של המפעיל יחושב 

למפרע למשך כל תקופת הסכם זה 

מהתמורה הכוללת  %70-כ

ששולמה לו (ע"י ההורים 

והמועצה); ועל המפעיל יהיה 

להשיב למועצה את ההפרש בין 

התמורה ששולמה לו לפי הסכם 

זה לבין השכר המגיע לו כעובד 

היה וייקבע כי  2.9 .המועצה

של המפעיל או מי מטעמו עובד 

סיפק את השירותים כעובד 

המועצה, יהיה על המפעיל 

לשפות את המועצה, מיד עם 

דרישה על כל ההוצאות שיהיו 

 3.9 .למועצה בשל קביעה כאמור

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור 

לעיל, אם המועצה תחויב 

בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף 

זה, רשאית תהיה המועצה לקזז 

ו, מכל סכום שיגיע סכומים אל

 .למפעיל מהמועצה

 

הסעיף הינו סעיף  .20

סטנדרטי בין 

קבלן  זוכה //מזמין

 למועצה .

הכונה הינה כאשר 

עובד יגיש תביעה 

למועצה בנושא 

העסקה בצהרון כזה 

או אחר  בטענה 

ת .עובד הוא /היא

מועצה ובית דין יקבל 

את הטענה הזאת . על 

בו  מפעיל ההצהרון

ע להחזיר תובעבד ה

 30%למועצה  ב 

 מסך ההכנסות .

 20.7מבקשים הבהרה סעיף   .21

 48עמוד 

מוסכם בזה כי היה ותופסק 

ההתקשרות בין הצדדים מכל 

סיבה שהיא, אם בהתאם לאמור 

לעיל, ואם בדרך אחרת ומכל 

סיבה שהיא, יעמיד המפעיל 

לרשות המועצה בצורה מועצה 

פומבי אזורית מטה יהודה מכרז 

עניינית  - 49 - 2022/18

ומסודרת את הציוד, הכלים, 

החומרים, המידע והנתונים 

הכוונה הינה להשאיר  .21

את הציוד של הגן וכל 

החומרים והמידע 

עיל שישמשו את המפ

 הבא .
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שבידיו בקשר עם ביצוע 

השירותים ויפעל ככל שיידרש 

באופן ובדרך שיאפשרו למועצה 

להמשיך בביצועה של הפעילות 

 .ללא עיכוב

 


