
 

 

 קול קורא

מרכזים מעון יום בלאוכלוסיה שומרת מסורת בכיתה להפעלת 

 פתח תקווה )מקפ"ת( קהילתיים

פתח תקווה )להלן: "מקפ"ת", או "המזמינה"( מזמינה בזאת הצעות  מרכזים קהילתיים .1

 מעון יום )להלן: "השירותים"(, כמפורט להלן:כיתה אחת בלהפעלת 

יפורסם באתר מפורטים במסמך הדרישות שעל פי הדרישות והתנאים ההכיתה תופעל  .2

ה של שנת ופוכותרת משנה "מכרזים", לתק "הפעלת מעון"תחת הכותרת  מקפ"תהמזמינה 

שנים  5+ אופציה ל לימודים אחת, שתחל בשנת הלימוד תש"פ )להלן: "תקופת ההתקשרות"(

 .נוספות

, במעמד זה פ"תמשרדי מקב 10:00בשעה  1929.01.20 המזמינה תקיים מפגש מציעים ביום .3

 בלבד ניתן יהיה להעלות שאלות הבהרה.

למען הסר ספק, השתתפות במפגש המציעים הינה חובה, וועדת המכרזים של המזמינה לא  .4

 תדון בהצעה של מציע אשר לא השתתף במפגש.

הדרישות וחוזה מובהר בזאת כי תנאי ההתקשרות עם הזוכה יהיו על פי תנאי מסמך  .5

לעיל, וכי בחותמו על הצעתו  2ין בסעיף מזמינה כפי שמצון באתר הדים לעיוההתקשרות העומ

מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל פרטי קול קורא זה והחוזה, לרבות את נספחיו, וכי 

 הצעתו כוללת את כל המחירים והשירותים הנדרשים.

ציע וכי המ  01.09.2019במקפ"ת הינה מיום למען הסר ספק, תחילת הפעלת מעון היום  .6

עתו תזכה מתחייב להיערך בהתאם, בין היתר בכל הנוגע לתהליך הרישום למעון. )ע"פ שהצ

 לוח חופשות במעונות יום של משרד הכלכלה(.

ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בדרישות, כולל ערבות  .7

את כל המסמכים  מציע, תוגש במעטפה סגורה היטב וכוללתבנקאית, כשהם חתומים ע"י ה

"קול קורא להפעלת מעון יום  –לקבלת הצעות, כשעליה מצוין  הדרושים על פי ההזמנה

 במקפ"ת".

במייל במשרדי מקפ"ת,  12:00בשעה  06.02.2019את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום  .8

שיוגשו לאחר מועד זה ו/או הצעות שלא צורפו לתיבת המכרזים. הצעות  במסירה ידנית או 

 .להן מלוא המסמכים לא יילקחו בחשבון וייפסלו

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה או לדחות את כל ההצעות או חלקן,  .9

לרבות את ההצעה המיטבית/הזולה/יקרה ביותר )בהתאמה(, לבטל בכל שלב את הקול קורא 

ת, לפרסם ומתן עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימו מכל סיבה שהיא, לנהל משא

ת בתנאים שונים ו/או זהים, והכל על פי שיקול דעתה הזמנה חדשה ו/או נוספת להגשת הצעו

 הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יודגש כי המציעים נדרשים להציע הצעה מפורטת הכוללת את מתן  .10

פורט במסמך הדרישות. המזמינה שומרת כלל השירותים הנדרשים ביחס למעון היום כמ

 הצעה שלא תכלול את כל השירותים המפורטים כנדרש. ת הזכות לפסול על הסףלעצמה א

 הוראות הקול קורא מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר, אך מתייחסות לשני המינים כאחד. .11

 הליך זה.מובהר, כי הליך זה אינו מהווה הליך מכרזי וכי דיני המכרזים לא יחולו על  .12



 

 

 מסמך דרישות
מעון יום במקפ"ת בורת שומרת מס לאוכלוסיהכיתה להפעלת 

 לשנת התש"פ
רשאים להשתתף ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל הדרישות המפורטות להלן, ואשר  .1

 מתקיימים בהם, במצטבר, כל הדרישות והתנאים המפורטים להלן:

 בישראל או אזרח ישראלי.על המציע להיות תאגיד הרשום כחוק  .1.1

 וק.ה על ניהול ספרי מס הכנסה כחברשות המציע אישור מפקיד שומ .1.2

ו / או משרד החינוך  המציע הוא בעל רישיון בר תוקף, על שמו, מטעם משרד הכלכלה  .1.3

 להפעלת מעון יום.

שנים בהפעלה, ניהול מקצועי וחינוכי  5המציע בעל הכשרה וניסיון מוכח של לפחות  .1.4

ניהולו היו תחת מעונות יום. כאשר במשך כל תקופת הניסיון, המעונות ב כוללני של

חלטה אם המציע עומד בדרישות הניסיון פיקוח משרד הכלכלה )התמ"ת לשעבר(. הה

הינה בשיקול דעתה של וועדת המכרזים. על המציע להוכיח את כשירותו לפי סעיף זה 

 י של המציע.באמצעות מסמכים והמלצות שיפרטו את נסיונו הרלוונט

 כוח אדם .2

שנים, בעל/ת תואר  3נהל/ת בעל/ת ניסיון ניהולי בן המציע יעמיד מטעמו למעון היום מ .2.1

ראשון בחינוך לגיל הרך/חינוך/פסיכולוגיה/עבודה סוציאלית מאת מוסד המוכר על ידי 

 המועצה להשכלה גבוהה. הכל בהתאם לדרישות הניסיון/ההשכלה ע"פ משרד הכלכלה.

 ם המציע יעמוד בדרישות ההכשרה להלן:כוח אדם מטע .2.2

שנים בעבודה  2וניסיון של  1+2ת סוג גר/ת קורס מטפלומוביל/ת כיתה בו .2.2.1

 כמטפלת.

 .1מטפל/ת בכיתה בוגר/ת קורס מטפלות סוג  .2.2.2

 מוביל/ת כיתת בוגרים ת/יהיה בעל/ת תעודה של גננ/ת מוסמכ/ת. .2.2.3

מראש על ידי נציגי המזמינה, המועמדים מטעם המציע לעבודה במעון יעברו ראיון  .2.3

מינה שומרת על זכותה לאשר כוח האדם מטעם לבחינת התאמתם למתן השירות והמז

 ם תחילת ההפעלה.המציע בכתב מראש טר

 יחס בין מספר מטפלות למספר הילדים .3

המציע יעמיד מצבת כוח אדם אשר תעמוד לכל הפחות ביחס מספרי בין ילדים למטפלת  .3.1

 כדלקמן:לפי סטנדרט המזמינה, 

 ילדים למטפלת.בין  1:5חודשים: יחס מספרי של  18 –חודשים  3גילאי  .3.1.1

 בין ילדים למטפלת. 1:7שנים: יחס מספרי של  2 –חודשים  18גילאי  .3.1.2

 בין ילדים למטפלת. 1:10שנים: יחס מספרי של  3 –שנים  2גילאי  .3.1.3

 שות.המציע יפרט יחס מספרי בין מטפלות לילדים, בהתאם לנספח ב' למסמך הדרי .3.2

 נקאית כאמור בסעיף _:המציע יגיש עם הצעתו את כל המסמכים להלן לרבות ערבות ב .4

 3-פרופיל מפורט של העסק/התאגיד המצ"ב כנספח ה', וכן המלצות ואישורים לפחות מ .4.1

השנים האחרונות )לקוח אינו  5לקוחות להן סיפק המציע שירותים כמוגדר לעיל במהלך 

. לעיל( 1.4מפעיל בעבורה מעונות יום כאמור בסעיף  מעון בודד אלא ישות אשר המציע

 עד האחרון להגשת ההצעות כולל מספרי טלפון ליצירת קשר עימם.שקדמו למו

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .4.2

 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו



 

 

 

 על ניכוי מס הכנסה במקור. אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ ואישור .4.3

דות ואישור מותה, העתק מאושר של תעודת התאגככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות/ע .4.4

 עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה.

הצהרה חתומה על ידי המציע או מורשי החתימה מטעם המציע, ומאומתת על ידי עורך  .4.5

ממורשי החתימה שלו, דין, לפיה לא הוגש כנגדו ו/או כנגד מי ממנהליו ו/או כנגד מי 

או לבית דין בגין עבירה שיש עמה קלון, וכן  למיטב ידיעתו, כל כתב אישום לבית המשפט

תחייבות לפיה יודיע בכתב למקפ"ת, מיד עם היוודע לו הדבר, על כל תכלול ההצהרה ה

 כתב אישום אשר יוגש ו/או עלול להיות מוגש כאמור.

המציע ומאומתת על ידי עורך דין, לפיה  הצהרה חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם .4.6

 רשעו המציע ו/או מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עמה קלון.למיטב ידיעתו, לא הו

העתק חתום על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת של ההסכם המצורף  .4.7

 בכל עמוד. –למסמכים אלה 

 פרטיכל מפגש המציעים. .4.8

בלתי מסויגת )אוטונומית( לטובת המזמינה בנוסח  כל מציע יצרף להצעתו עברות בנקאית .5

 ד' המצ"ב )להלן: "הערבות"(. האמור בנספח

 כולל. 30/10/2020הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך  .5.1

לף שקלים חדשים( ותיועד להבטחת חמש עשר א)₪  15,000הערבות תהיה על סך של  .5.2

 קיום ההצעה וביצוע ההתקשרות.

למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או  .5.3

 בדבר יתרת חוב לטובת המציע.אישור מקפ"ת 

מציע אשר לא יזכה, תשלח אליו חזרה הערבות בדואר רשום בהקדם לכתובת שיציין  .5.4

 המציע בשולי הצעתו.

קופת ההתקשרות עד הערבות שיגיש המציע אשר יזכה תישאר בידי המזמינה במהלך ת .5.5

 לפקיעתה.

להשלים את ככל ותחולט הערבות כולה ו/או חלקה, מתחייב המציע שיזכה לחדש ו .5.6

 ימים מיום דרישת המזמינה. 10לתקופת ההתקשרות וזאת תוך ₪  15,000הערבות לסך 

 תנאים כלליים והתחייבויות המציע
על הציוד המצוי בו במעון  הכיתההמזמינה תעמיד לרשות המציע שהצעתו תזכה את  .6

 במקפ"ת כמפורט בנספח ו'.

תים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, יהיו כל העובדים אשר יועסקו על ידי הזוכה בביצוע השירו .7

ל וכשירים לעבודה במוסדות חינוך בהתאם להוראות משרד הכלכלה ובהתאם אזרחי ישרא

. המציע 2001-ראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אלהו

 מתחייב למלא תצהיר לפי החוק למניעת הטרדה מינית, המצ"ב כנספח ג'.

שנים, תושבי העיר  3 –חודשים  3יובהר בזאת כי כל ילד או ילדה, בגילאי  סר ספקלמען ה .8

ם למעון היום וכי אין למציע שיקול דעת בעניין פתח תקווה, יהיו זכאים ובעלי עדיפות להירש

 זה.

מובהר ומודגש כי המציעים נדרשים להגיש הצעה מפורטת הכוללת את מתן כלל השירותים  .9

"ב כנספח א' ולפרט את התמורה המבוקשת בגינם בנספח ב'. המפורטים במפרט המצ



 

 

השירותים  עה שלא תכלול את כלצההמזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף 

 המפורטים הנדרשים.

עם תחילת ההתקשרות תיערך בדיקה של הציוד בהתאם לרשימת הציוד המפורטת בנספח ו',  .10

 ת הציוד הנ"ל.והמציע שהצעתו תזכה יידרש לחתום על רשימ

המציע יציע את הסכום אותו ישלם למזמינה אחת לחודש בגין קבלת הרשאה לשימוש בנכס  .11

 .מטבח כולל שירותיהמעון ובציוד 

המציע יתחייב על חשבונו לספק שירותי הפעלת מעון יום על פי כל דין, בין היתר הצטיידות  .12

ות משרד הכלכלה המופיעים בציוד נוסף כפי שיידרש על ידי המזמינה ו/או בהתאם לדריש

 באתר האינטרנט של המשרד.

בהם תחזוקה המציע הזוכה נדרש לתחזק את מבנה המעון, החצרות, הגינון והציוד המצוי  .13

 שוטפת וטובה לשביעות רצון המזמינה.

מעון יום בלבד, וכי המציע הזוכה כיתה במובהר בזאת, כי מהות ההתקשרות הינה להפעלת  .14

 רה אחרת.מטרה זו ומנוע מעשיית שימוש במבנה ו/או בציוד לכל מטלא יהיה רשאי לשנות 

עשה בו שימוש כל עוד ישמש המציע הזוכה יחזיק במבנה כבעל מעמד של "בר רשות גרידא" וי .15

למטרת הפעלת מעון יום ו/או כל עוד לא תופסק או תבוטל זכותו של המציע הזוכה להחזיק 

 בות ההסכם.בו בהתאם להוראות הקול קורא ונספחיו, לר

המציע הזוכה מתחייב לפנות את המבנה ולהחזיר את החזקה בו לידי המזמינה בתום תקופת  .16

שהמזמינה תודיע לזוכה בכתב על סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ההתקשרות, או ככל 

כשהמבנה פנוי מכל אדם וחפץ שאינם שייכים למזמינה, למעט מחוברים שהותקנו על ידי 

 יה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה ו/או מי מטעמה.הזוכה, מבלי שתה

וכה ביותר )בהתאמה( ו/או כל הצעה המזמינה רשאית שלא לקבל את ההצעה הגבוהה/הנמ .17

 שהיא.

המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהמזמינה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו,  .18

צוע העבודה ו/או ממילוי התחייבויותיו על פי מסמך והנובעים בדרך ישירה או עקיפה מבי

 הדרישה וההסכם על כל נספחיהם.

שלישי והן לגבי המזמינה, המועסקים על ידם ו/או כל האמור לעיל יחול הן לגבי כל צד  .19

הפועלים מטעמם, האמור לעיל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף, נזק נפשי ונזק 

 רכוש.

לכך על ידי המזמינה ו/או מי מטעמה, את התחשיבים ציג, באם יידרש המציע מתחייב לה .20

 כי שמר לעצמו במסגרתם רווח סביר.שערך לצורך הכנת הצעתו לנשוא ההתקשרות ולהוכיח 

למען הסר ספק יובהר כי עם סיום תקופת ההתקשרות לא יהיה המציע הזוכה זכאי לפדיון כל  .21

 אישורה( במעון היום.השקעה שישקיע, באישור המזמינה )וגם ללא 

 :מחיר מירבי שנתי עבור הפעלת המעון .22

היום, יגבה המציע שהצעתו תזכה למען הסר ספק מובהר בזאת כי עבור הפעלת מעון  .22.1

תשלומים  11-תשלום שנתי אשר ישולם על ידי הורי הילדים המשתתפים במעון היום ב

 רצופים ושווים )להלן: "התשלום השנתי"(.

 ו בכתב ההצעה המצ"ב כנספח ב'.ם השנתי הנדרש על ידהמציע יפרט את התשלו .22.2

ילד במעון היום, סכום  המציע שהצעתו תזכה, יהא רשאי לגבות עבור השתתפות כל .22.3

שנתי אשר ייקבע בהצעת המציע ולא יותר מהמחיר המקסימלי הקבוע בהנחיות משרד 

 הכלכלה )להלן: "המחיר המקסימלי"(.



 

 

 

 

ועד  16:00רכת יום הפעילות במעון מהשעה הצעת המציע צריכה לכלול מחיר להא .22.4

 ה בשבוע.-בכל אחד מימי הפעילות של המעון ימים א 17:00

ע צריכה לכלול מחיר לקייטנת קיץ שתחל בסוף שנת הפעילות ותסתיים הצעת המצי .22.5

 של אותה שנה. 15/8ביום 

פעלת לעיל, המציע יגיש תכנית פעילויות ותכנים לה 23.5-. ו23.4לגבי האמור בסעיפים  .22.6

 הילדים במועדים אלה.

גביית התשלום בגין השירותים תתבצע ישירות מההורים והמזמינה לא תהיה אחראית  .22.7

שלומים אלו ו/או לגבייתם, מכל מין וסוג שהוא, וכן לא תקום חבות כלשהיא לת

 לתשלום מטעם מקפ"ת.

תקציבים והחזרי תמיכות מטעם משרד הכלכלה יתבצעו ישירות על ידי המציע  .22.8

 תו תזכה.שהצע

 לעיל( 4מסמכים אותם יש לצרף להצעה )נוסף על המסמכים המפורטים בסעיף 
 תכנית חינוכית .23

צרף להצעתו תכנית חינוכית שנתית המוצעת על ידו למעון היום. בין השאר על המציע ל .23.1

על המציע לפרט במסגרת התכנית השנתית כאמור את התכנים שיועברו על ידי הצוות 

לויות והחוגים שבכוונתו להעביר לילדים במהלך מתן השירות, המקצועי מטעמו, הפעי

די מי יועברו התכנים ומהי הכשרתו היקף/תדירות פעילויות החוגים, תוך שיצוין על י

 או ניסיונו בתחום ובהעברת פעילויות/חוגים לילדים.

לתכנית החינוכית המוצעת יהיה משקל בבחירות הזוכה במכרז, במסגרת בחינת  .23.2

בהר כי לנוכח נשוא ההתקשרות וחשיבותו תהא לועדת המכרזים שיקול האיכות. מו

 החינוכית וההצעה בכללותה.ן המשקל לאיכות התכנית דעת מלא ונרחב במת

 בחינת ההצעות
 בחינת ההצעות בקול קורא תיעשה בשלושה שלבים, כלדקמן: .24

 :בחינת עמידה בתנאי הסף –שלב א'  .24.1

המזמינה )להלן: "הוועדה  ההצעות תובאנה בפני ועדה מקצועית מטעם .א

 המקצועית"(.

שהוגדרו הוועדה המקצועית תבחן האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי  .ב

במסמכי הקול קורא. הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף, תיפסל, ולא 

 תעבור לשלבים הבאים.

מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה  .ג

ך הקול קורא )לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה או בסיום ההלי

מראש על כל טענה ו/או דרישה המציע מוותר  הבלעדי של המזמינה. יובהר, כי

 ו/או תביעה בעניין זה.

מובהר בזאת, כי רק הצעות אשר נמצאו עומדות בתנאי הסף יעברו לשלב ב',  .ד

 כמפורט להלן.

 :יתניקוד ההצעות ע"י הועדה המקצוע –שלב ב'  .24.2

הצעות המציעים אשר עמדו בתנאי הסף ינוקדו על ידי הועדה המקצועית וזו תבחן  .א

 בהתאם למפרט במסמכי הקול קורא. את איכות ההצעות



 

 

 

 

המלצת הועדה המקצועית להתקשרות המזמינה עם זוכה תעשה באמצעות ניקוד  .ב

 ותוגש לוועדת המכרזים לדיון.

ם שיפורטו להלן, מסמכים אשר בעת קביעת הניקוד יובאו בחשבון הקריטריוני .ג

עם המציע, בירורים עם ממליצים, לרבות ניסיונה של המזמינה צורפו על ידי 

 המציע ככל שקיים.

 להלן יפורטו הקריטריונים ומשקלם, אשר על פיהם ייבחנו ההצעות בשלב ב': .ד

 משקל קריטריון מס"ד

1. 
 3,000-מחיר לקבלת הרשאה להפעלת המעון ולא פחות מ

 .לחודש₪ 
15% 

 15% רבי לילדים השוהים במעון.תשלום חודשי מ .2

3. 

צוות מקצועי של על פי בדיקת  –איכות והתרשמות 

המזמינה, בהתאם להצעת המציע. בין היתר יבחן הצוות 

המקצועי את הפרמטרים הבאים: התאמה לצרכים של 

המזמינה, התכנית החינוכית המוצעת, התפריט התזונתי, 

ועי, מידת שביעות רצון של לקוחות איכות הצוות המקצ

 קודמים וקיימים, ליווי פדגוגי והכשרת הצוותים.

40% 

4. 

יחס בין מספר הילדים לבין מספר המטפלות, מעבר 

לסטנדרטים של משרד הכלכלה, ככל שנכלל בתשלום 

 החודשי המוצעץ

15% 

 15% הארכת יום הפעילות וקייטנת קיץ –הרחבת השירות  .5

 
כל היבטיו, הועדה המקצועית תהא רשאית, בין היתר, לדרוש  הניקוד, על לצורך הענקת

מהמציעים מסמכים ו/או מידע נוספים ו/או לבקש לשוחח עם ממליצים ו/או לבחון את 
 הקריטריונים בטבלה דלעיל בכל דרך אחרת או נוספת שתמצא לנכון.

 :ודירוגןחישוב הציונים הכוללים של ההצעות  –שלב ג'  .24.3

הניקוד הגבוה ביותר ע"י הוועדה המקצועית תועבר לדיון בפני יבלה את ההצעה שק
 וועדת המכרזים, אשר בסמכותה להמליץ עליה בפני ראש מקפ"ת כהצעה הזוכה.

 :סמכות המזמינה .25

לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה שאין בה  .25.1

 יפי מסמך הדרישות.התייחסות מפורטת לסעיף מסע

למזמינה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם בכדי  .25.2

לקבל הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת 

 ההצעות.

המזמינה רשאית לערוך את כל הבדיקות הנדרשות, לשם בחינת ההצעות לרבות פניה  .25.3

 ישירה לממליצים.

 



 

 

 

 

ת הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות מזמינה לעצמה אהאמור, שומרת הל אף ע .25.4

את כל ההצעות, לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל 

את הקול קורא ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמחולט, ולמציע 

טעמה בגין כך. מינה ו/או מי מלא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המז

כמו כן המזמינה רשאית לדרג מציעים נוספים, אליהם ניתן יהיה לפנות במידה 

וההתקשרות עם אחד המציעים הזוכים לא תצא אל הפועל או תופסק, מכל סיבה 

 שהיא.

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות אלה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים  .25.5

גם שנפל בהצעה או להבליג על על תיקון כל פ שיירשמו להורותרשאית מנימוקים 

 הפגם, וזאת בהתאם להוראות כל דין.

 אין בסעיפים אלה כדי לגרוע מזכויות המזמינה על פי כל דין. .25.6

 הודעת זכייה
 המזמינה תמסור לזוכה הודעת זכייה בכתב בדבר החלטתה. .26

על ידי , נספח ח'ביצוע ההתקשרות עם הזוכה מותנה בחתימת הסכם בנוסח המצ"ב כ .27

מורשי החתימה מטעם המזמינה והזוכה, והגשת אישור על קיום ביטוחים כנדרש 

בהסכם. ככל ולא ימציא הזוכה אישור על קיום הביטוחים תהא רשאית מקפ"ת לערוך 

שת הפוליסות. כן תהא רשאית את הביטוחים הנדרשים ולחייב את הזוכה בעלות רכי

 אצל המזמינה על ידי הזוכה.מקפ"ת לקזז עלויות אלה מהערבות שהופקדה 

ימים לאחר קבלת הודעת הזכיה יפעל הקבלן בהליכים לרישום ילדים  14-לא יאוחר מ .28

 למעון היום, בין היתר באופן של פרסום של תנאי ומועדי הרשמה.

והמציע יהיה חייב להיערך  1/9/2019ינו ביום מובהר כי מועד פתיחת שלנת הלימודים ה .29

 לכך בהתאם.

הגשת הצעתו, ידוע לו שככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה, בזאת כי עם המציע מאשר  .30

 אזי שאר המציעים שהשתתפו יהיו זכאים לעיין בה.

  



 

 

 
 
 
 
 

 מסמך הדרישות מכיל את המסמכים כדלהלן:
 קול קורא. .1

 מסמך דרישות זה. .2

 הפעלת המעון.מפרט  – 1נספח א'  .3

 תפריט. – 2נספח א' 
 הצהרת והצעת המשתתף. –נספח ב'  .4

 תצהיר לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין. –נספח ג'  .5

 נוסח הערבות )ערבות המוגשת עם הצעת המציע(. –נספח ד'  .6

 פרופיל המציע. –נספח ה'  .7

 פרטי הנכס והציוד המצוי בו )המעון(. –נספח ו'  .8

 נמחק. –נספח ז'  .9

 הסכם ההתקשרות ונספחיו. –ח'  נספח .10

 אישור קיום ביטוחים. –נספח ט'  .11

 כל ישיבת מציעים. מסמכים אשר יופקו במהלך ההליך כגון: פרטי –' ח ינספ .12

גילה מציע סתירה או אי התאמה בין הוראה אחת שבמסמך זה לבין הוראה אחרת, יפנה  .13

בבקשה שתתן לו  המציע מיד עם גילוי הסתירה או אי ההתאמה, בכתב, אל המזמינה

 הוראות בכתב כיצד עליו לנהוג.

או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות כשל /אין בו כדי לצמצם וכל האמור במסמך זה  .14

 מציעים ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של המזמינה על פי כל דין.

  



 

 

 
 

 1נספח א' 
 מפרט הפעלת המעון

 הכשרה ופיקוח .1

כלל המטפלות במעון היום הינן בעלות הכשרה מתאימה על הגוף המפעיל לוודא כי  .1.1

 ום ע"פ הקבוע במסמכי ההליך והנחיות משרד הכלכלה.לעבודה במעון י

 על הגוף המפעיל לדאוג להכשרה של הצוות המקצועי. .1.2

על הגוף המפעיל להעסיק מדריכה פדגוגית שתלווה את כלל הצוות החינוכי ואת  .1.3

 מנהלת המעון.

הגוף המפעיל, תעמיד המזמינה את נציגה כמפקח/ת מטעמה בנוסף לפיקוח שיעמיד  .1.4

אים וההסכמות שבחוזה ההתקשרות לרבות מתן הערות והארות ועל על קיום התנ

הזוכה יהיה לפעול בהתאם להנחיות המזמינה האמורות. יודגש כי הערות  המציע

יטת פעולה מיידית של הגוף יחייבו נק מקפ"תשתינתנה על ידי איש הבטיחות של 

 .המפעיל

 הגוף המפעיל יהיה ראשי להשתמש בסמל המעון של מקפ"ת. .1.5

 עות הפעילותוש ימי .2

ימי ושעות הפעילות של המעון יהיה בהתאם ללוח השעות והחופשות במעון יום של  .2.1

 משרד הכלכלה.

, 17:00עד  7:00ה', בין השעות -הפעילות במעון היום תתקיים בין הימים א' .2.1.1

 .13:00עד  7:00ובימי ו' וערבי חג בין השעות 

 -7:00היום בין השעות  בימי חול המועד ואיסרו חג, תתקיים הפעילות במעון .2.1.2

17:00. 

הארכת שעות הפעילות ו/או שינוי ימי הפעילות המפורטים לעיל, תיעשה לפי הצורך  .2.2

 ובהתאם לסיכום ישיר ומוקדם בין הגוף המפעיל לבין הורי הילדים.

במקרים של שביתות או מלחמות בעורף, המפעיל יפעל ע"פ הוראות פקוד העורף  .2.3

 ומקפ"ת.

 תזונה .3

ן לילדו המעון ומנות ארוזות לאוכלוסיות אחרות יבשל את המזוהגוף המפעיל  .3.1

במטבח המעון, יהא על הגוף המפעיל לספק לילדים השוהים בו ארוחות בהתאם 

ארוחות ביום )בוקר,  3-לא פחות מלתפריט השבועי המצורף להצעתו, ומכל מקום 

 ה.צהריים וביניים( בהתאם לתזונה המומלצת על ידי משרד הכלכלה והמזמינ

המזמינה מתחייבת לשלם לגוף המפעיל בגין אספקת המזון לאוכלוסיות אחרות, אם  .3.2

בחרה בכך והודיעה לגוף המפעיל ועל פי המחיר המוצע בנספח ב', על פי המנות 

 .30אי תשלום שוטף +שיסופקו בפועל ובתנ

 הגוף המפעיל יפרט בהצעתו תפריט צמחוני וכן תפריט לילדים בעלי רגישויות למזון. .3.3

 הארוחות המסופקות תהיינה בעלות תעודת כשרות. .3.4

 

 



 

 

 

 חזוקה שוטפתת .4

על הגוף המפעיל לדאוג לתחזוקה שוטפת של המבנה, החצרות והציוד בהם, לרבות  .4.1

זוקת ציוד באופן שיהא בטיחותי לילדים ציוד המשמש לכיבוי אש ומקרי חירום, תח

 רך.השוהים במעון וכן לדאוג לחידוש הציוד מפעם לפעם בהתאם לצו

כל תוספת אחרת העולה על הסטנדרטים הנקובים לעיל, תהא נתונה להסכם בין  .4.2

 הגוף המפעיל בין הורי הילדים.

 דגשים .5

שעות  האחריות על עמידה בתנאי ותקני משרד הכלכלה, בהיבטים חינוכיים, .5.1

 הפעילות, תזונה, אחזקה שוטפת, תכני הפעילות וכיו"ב, חלה על הגוף המפעיל.

ות הפרוגרמה של משרד הכלכלה ובניית אמת המבנה לדרישהאחריות בדבר הת .5.2

תכנית שיפוץ והתאמה ככל שתידרשנה, תחול על הגוף המפעיל למעט תוספת בניה 

 ם והוראות.למבנה כפי שידרשו על ידי משרד הכלכלה בשינוי תקני

למען הסר ספק יודגש כי אין בסמל המעון )ככל שיישאר סמל המזמינה(, או בפיקוח  .5.3

 , כדי לגרוע מאחריות הגוף המפעיל.המזמינה

  



 

 

 
 

 2נספח א' 
 

 תפריט
 

 תפריט שבועי:
 יום ה' יום ד' יום ג' יום ב' יום א'

קציצות בשר 
וירקות 

 מבושלים,
פסטה ברוטב 

 עגבניות,
 סלט

ירקות דג עם 
 בתנור,
 אורז,
 סלט

 עוף,
 קוסקוס,

 מרק ירקות,
 סלט ירקות

קציצות 
עדשים 
 בתנור,

שעועית 
ירוקה 
ת מוקפצ

במחבת עם 
 שומשום,
 פתיתים,

 סלט ירקות

חזה עוף 
מוקפץ עם 

ירקות 
 ונודלס,

 סלט ירקות

 
 אפשרויות לסלט: חסה וירקות, ירקות שורש, ירקות, כרוב וגזר עם סלט ערבי.

הינו דוגמא וניתן לשנותו לפי הבקשות של מקבלי המנות ובלבד שהיחסים בין קבוצות התפריט 
 המזון יישמרו.

  



 

 

 

 נספח ב'

 הצהרת והצעת המציע

 ימלא חלק זה: –ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות/עמותה 

-______________ נושאי ת.ז. מס' _____________ ו-אנו הח"מ ___________ ו

_____________ מורשי חתימה מטעם __________ הרשום אצל ____________________ 

_________________ טל שמספרו __________ כתובת ______________________

 ______________ פקס __________.

 ימלא חלק זה: –יחיד ככל שהמציע הינו 

אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. מס' ___________________ כתובת 

 ___________________________ טל ______________ פקס ___________________.

 "(המציע)להלן: "

הליך ונספחיו, מגישים בזה את הצעת המציע להליך זה, טב בכל מסמכי הלאחר שעיינו הי

 כדלקמן:

לאחר שבחנו בקפדנות את כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מההליך ו/או ההסכם  .1

 לרבות הוראות להגשת ההליך, ערבויות וכל המסמכים המתייחסים להליך ו/או להסכם זה;

 ים ומצבו הפיזי והתכנוני;לאחר שביקרנו במעון ובחנו את כל התנא .2

ל הדרוש לצורך הפעלת מעון היום כנדרש בהליך הננו מצהירים בזה, כי הצעתנו כוללת את כ .3

 ו/או בהסכם בשלמותו, וכי באפשרותנו להפעילו בהתאם למפרט המצורף להליך זה.

העבודה נשוא הליך זה תבוצע ישירות על ידינו. ידוע לנו כי האחריות המלאה והבלעדית  .4

 תקשרות ולביצועה תחול על המציע.לה

מסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים הננו מצהירים בזה כי הבנו את כל ה .5

המשפיעים על הוצאות העבודה, ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו 

 הליך.ואני מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע העבודה נשוא הליך זה, בתנאים המפורטים ב

 ה זו.אני מסכימים, כי המזמינה תהיה חופשית לקבל אל לסרב לקבל הצע .6

ידועה לנו כי אני נדרשים להציעה הצעה מפורטת הכוללת את מתן כלל השירותים הנדרשים  .7

ביחס למעון היום. וכי המזמינה רשאית לפסול את הצעתנו על הסף ככל שלא תכלול את כל 

 השירותים המפורטים כנדרש.

על  המחיר המבוקש על ידינו חושב לאחר שקילת כל הגורמים המשפיעיםספק,  למניעת .8

 הוצאות אספקת השירותים וביצוע העבודה.

 

 



 

 

 

 צעת מחירה

א. במידה והצעתי תיבחר כהצעה הזוכה בהליך, התשלום השנתי אשר יגבה על ידי מאת  .9

תשלומים שווים ורצופים יהיה  11 -הורי הילדים המשתתפים במעון היום ב

 ____________ ש''ח. 

גין קבלת ההרשאה להפעלת ב מקפ"תלחודש ל₪ ב. הנני מציע סך של __________ 

 לחודש(. ₪  3,000-המעון )לא יפחת מ

 יחס מספרי בין ילדים למטפלות במעון 

 יחס מספרי של  _________ בין ילדים למטפלת; -חודשים   18 –חודשים  3גילאי 

 בין ילדים למטפלת;יחס מספרי של  _________  -שנתיים   –חודשים  18גילאי 

 יחס מספרי של  _________ בין ילדים למטפלת; -שלוש שנים    –גילאי שנתיים 

 ₪. לכל ילד לשנה ___________  17:00מחיר בעבור הארכת יום הפעילות עד השעה  .10

 ₪.____ , לכל ילד עבור התקופה  ______15/8מחיר בעבור הפעלת קייטנת קיץ עד ליום  .11

 ד(. )חובה לצרף בנפרתכנית חינוכית שנתית לפעילות הפורמלית  .12

 )חובה לצרף בנפרד(.  תכנית חינוכית לפעילות של קייטנת הקיץ .13

 2מחיר בעבור מכירת מנת צהריים לאוכלוסיות אחרות על פי תפריט מוצע נספח א'  .14

 _____________ ש''ח ליחידה. 

 בנפרד(. )חובה לצרף  תפריט מוצע לילדי המעון .15

 יובהר כי כל המחירים המוצעים לעיל כוללים מע''מ.  .16

 הצהרת המציע

אנו הח''מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההליך, מצהירים ומתחייבים 

 בזה כדלקמן: 

 קראנו בקפדנות את כל מסמכי ההליך לפרטיהם על נספחיהם.  .1

 בהתאם. ת הצעתנו הבנו את כל האמור במסמכי ההליך והגשנו א .2

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההליך ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות  .3

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

''י מסמכי ההליך ואנו מקבלים על עצמנו לבצע אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים עפ .4

 אים המפורטים בטופס ההצעה. את העבודה נשוא ההליך, בתנ

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .5

לא הורשענו ו/או לא הוגש כנגדנו ו/או כנגד מי ממנהלינו ו/או כנגד מי ממורשי  .6

שום לבית המשפט או לבית דין בגין עבירה החתימה שלנו, למיטב ידיעתנו, כל כתב אי

דמו למועד פרסום ההליך. הננו מתחייבים השנים שק 7שיש עמה קלון במהלך 

פ"ת, מיד עם היוודע לנו הדבר, על כל כתב אישום ומצהירים כי נודיע בכתב לראש מק

 אשר יוגש ו/או עלול להיות מוגש כאמור.

גוף ו/או תאגיד הנמצא בשליטתנו,  לא הורשענו, לא אנו ולא מי ממנהלינו או כל .7

השנים  3-, בשל הפרת דיני עבודה, ב1987-בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 האחרונות.

 לא הורשענו, לא אנו ולא מי ממנהלינו, בעבירה של העסקת עובדים זרים. .8



 

 

 

כי כל העובדים אשר יועסקו על ידנו בביצוע השירותים, בין בשכר  םמתחייביננו ה .9

החוק חינוך בהתאם להוראות  במוסדותכקבלני משנה, יהיו כשירים לעבודה ובין 

 .2001-ת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"אלמניע

לא יועסק אדם כלשהו על ידנו בביצוע השירותים, אלא לאחר שניתן לגביו "אישור  .10

במוסד בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין משטרה" כהגדרתו של מונח זה 

 .2003-המכוון למתן שירותים לקטינים )אישור משטרה(, התשס"ג

ירים את כל הדינים המתייחסים לעבודה, ומתחייבים לפעול לפיהם לרבות מכ אנו .11

 לפי השינויים שיחולו מעת לעת.

הננו מצהירים בזאת כי אנו ו/או התאגיד אשר אנו מייצגים ו/או כל בעל זיקה  .12

המשתתף בהליך זה, מקיימים חובותינו לפי צווי לתאגיד אותו אנו מייצגים, 

יים הרלוונטיים ולפי חוקי העבודה )להלן: "חוקי ההרחבה וההסכמים הקיבוצ

 לן:העבודה"( המפורטים לה

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  •

 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  •

 1949-תש"טחוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(,  •

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א •

 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א •

 1953-שי"גיכות, תחוק החנ •

 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג •

 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד •

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד •

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח •

 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט •

 1967-עבודה בשעת חירום, תשכ"זחוק שירות  •

 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה •

 1957-יבוציים תשי"זכמים קחוק הס •

 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז •

 1988-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח •

 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו •

 1998-ם מוגבלות, תשנ"חפרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים ע •

 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח 8סעיף  •

 2001-ולהתפטרות, התשס"אדמת לפיטורים חוק הודעה מוק •

 2000-לחוק מידע גנטי, התשס"א 29סעיף  •

 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב •



 

 

 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו •

חובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או  א לחוק הגנה על5סעיף  •

 .1997-במינהל התקין(, התשנ"ז

 

יום  120בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  ו היאהצעתנ .13

מהמועד האחרון להגשת הצעות ובמידה שנתבקש להאריך משך ההצעה נאריך 

 תוקפה לתקופה הנוספת שתידרש.

מסכימים כי המזמינה תהא זכאית, אך לא חייבת, לראות בהצעתנו ובקבלתה על אנו  .14

 ומחייבת בינינו לבין המזמינה.ידה התחייבות בלתי חוזרת 

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי ההליך. .15

תמש היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים להתחיל בהפעלת מעון היום על כל המש .16

 ימים מהודעת הזכיה. 14מכך כאמור בהליך זה, בתוך 

אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו  .17

הצעתנו בהליך תוגש לגבייה על ידי המזמינה, וסכום הערבות יחולט על ידה ידינו עם 

 כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת הצעתנו הייתה בגדר  .18

נו מחייבת את המציע ההצעה, אנו רשאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, חתימת

 ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

 

 שם המציע: __________________________

 תאריך כתיבת ההצעה: ________________

 תמת המציע: _____________________חתימת וחו

-שמות מורשי החתימה: ____________________ ו  -למציע שהינו תאגיד

____._____________ 

 

 

 

 אישור עו"ד )למציע שהינו תאגיד(

אני הח"מ ___________________, עו"ד של ___________________ )להלן: "התאגיד 

____________ חתמו בפניי על הצעה זו ה"ה המציע"(, מאשר בזה כי ביום ____

____________ _______________ בעל ת.ז. ______________________ וכן ה"ה ____

בעל ת.ז. ____________________ בשם התאגיד המציע, לאחר שהוזהרו כדין לחתימת 

 מציע.על הצעה זו, וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את התאגיד ההתאגיד המציע 

 

 _________________________, עו"ד

  



 

 

 

 

 נספח ג'

-סוימים, תשס"אכתב התחייבות למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מ

2001 

אני הח"מ ___________________________, ת.ז. _________________________, 

מרכזים כתובת ________________________ )להלן: "המציע"(, מתחייב בזאת כלפי 

 פתח תקווה, כדלקמן: קהילתיים

ותים, ובכלל זה האדם, המועסק על ידי נותן השיר *הבהרה: כתב התחייבות זה מתייחס לכל כח

עובדים זמניים, מתנדבים )ואף מתנדבים בשנת שירות(, סטודנטים, חיילים עובדים קבועים, 

 ועובדי קבלן, ככל שיהיו כאלה.

-. לפעול בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א1

תן השירותים לקבלת האישורים פעול באופן מיידי ממועד תחילת מ)להלן: "החוק"(, ול 2001

 ושים ממשטרת ישראל, בהתאם לחוק.הדר

ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות ו/או עמידת המציע בכל  15. להעביר למקפ"ת תוך 2

 1תנאי הקול קורא כל האישורים הנדרשים ממשטרת ישראל על פי חוק ובהתאם לאמור בסעיף 

 ישורים אלו.לשמור בתיקו האישי של כל עובד אלעיל ו

. לא לקבל ולא להעסיק עובד/ת בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת מתן השירותים, אשר 3

 לחוק. 2הורשעו בעבירה לפי סעיף 

. לא לקבל ולא להעסיק עובד/ת בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת מתן השירותים, אשר לא 4

 לחוק. 1שטרת ישראל בהתאם להוראת סעיף ימציא אישור בתוקף ממ

. בכל מקרה שאפר התחייבותי זו ו/או חלק ממנה, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם 5

ואהיה חייב לפצותכם בגין כל נזק שייגרם לכם כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או 

 תרופה אחרת שתעמוד למקפ"ת על פי כל דין.

 חתימת המציע:

___________________     ______________________________   _______________ 
 שם                             תאריך                  חתימה/חותמת           מס' ת.ז./עוסק מורשה/ח.פ        

 אישור עו"ד

_ _________________________-הריני לאשר בזאת כי: ______________________ ו

תם דלעיל ובדבר אי עמידה י הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרהינם מורשי חתימה של המציע וכ

 בדרישותיה.

 חתימת עו"ד:

__________________  __________________     ______________________ 

 חתימה וחותמת                                 תאריך                            שם עורך הדין     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 נספח ד'

 ותנוסח הערב

 לכבוד

 פתח תקווה )מקפ"ת( מרכזים קהילתיים

 

 א.ג.נ.,

 הנדון: כתב ערבות

 חמש עשרה אלף שקלים )₪  15,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 

חדשים( )להלן: "סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ________________ 

להפעלת מעון יהום וזאת להבטחת כל התחייבויות המציע )להלן: "המציע"( בקשר עם הליך 

 כלפיכם.

ו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית סכום ערבות ז

לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו 

________, שהינו המדד הידוע במועד מתן מדד חודש ___________, אשר פורסם ביום ____

 ערבות זו.

ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות  אנו נשלם לכם, תוך שבעה

האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש תחילה 

שלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על את סילוק סכום הערבות מהמציע, ובלבד שהסכום העולל שנ

 סכום הערבות.

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב  30/10/2020ליום  ערבות זו תישאר בתוקפה עד

לידינו בדואר רשום או במסירה ידנית עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר תאריך 

 זה לא תיענה.

 ו להסבה.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/א

   __________________    _____________________________________ 

 כתובת הבנק   תאריך                            שם הבנק        

  



 

 

 

 

 נספח ה'

 פתח תקווה מרכזים קהילתיים

 קול קורא להפעלת מעון היום במקפ"ת

 פרופיל המציע

 טבלאות שלהלן:על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי, ב

עלולות להתעורר בעיות בעת ביצוע החתימה על יש לדייק במתן פרטים אלה, שאם לא כן  .1

 ההסכם.

על המציע לצרף להצעתו אישור מאת רואה חשבון או עורך דין המאשר את מעמדו  .2

 המשפטי ואת מורשי החתימה מטעמו.

 טבלה שלהלן:יש למלא את הפרטים במקומות המתאימים למעמדו המשפטי של המציע ב .3

ימולא ע"י מציע שהינו חברה 

 בע"מ/תאגיד

 מעמד משפטי

 שם החברה/תאגיד: .1

_____________________ 

 מס' רשם החברות/העמותות: .2

_____________________ 

כתובת:  .3

___________________ 

 טלפון: _________________ .4

פקס: 

__________________ 

דוא"ל:  .5

____________________ 

ימה: זכות חתשם בעל  .6

_____________________ 

 ת.ז.: _________________

שם בעל זכות חתימה: 

____________________ 

 ת.ז.: ________________

 עמותה/תאגיד/חברה בע"מ

 חותמת:

 

 

 



 

 

 

 

 מעמד משפטי ימולא ע"י מציע שהינו מציע פרטי

 שם המציע: .1

_________________ 

 ת.ז.:

__________________ 

כתובת:  .2

__________________ 

טלפון:  .3

_________________ 

פקס: 

__________________ 

דוא"ל:  .4

_____________________ 

עוסק מורשה:  .5

______________ 

 מציע פרטי

 חותמת:

 

___________________________ 

 

 כמו כן, נא למלא את הפרטים הבאים: .4

 __________, תפקיד: __________________________________שם איש קשר: 

 מספר טלפון/נייד ליצירת קשר באופן ישיר: ______________________________

 

 :ממליצים .5

רשימת הגופים והמוסדות עבורם ביצע המציע עבודות דומות בהיקפן ובתיאורן לעבודות 

 -נשוא הליך זה

שם 

המסגרת/מזמין 

 השירות

פרטים בדבר 

ות המסגרת ומה

 השירות

מועד מתן 

 השירות

פרטים בדבר 

איש הקשר )שם, 

כתובת, ומס' 

 טלפון(

    



 

 

    

    

    

 

 

 להלן פרטי הצוות המקצועי מטעם המציע: .6

שם מלא של  מס' סידורי

 העובד

תקופת  תפקיד

העסקתו 

 אצל המציע

 

חובה לצרף     

קורות 

חיים, 

המלצות 

 ואסמכתאות

    

    

    

 

 את את אמיתות הפרטים שמולאו על ידי לעיל.אשר בזהנני ל .7

 

______________________ 

 חתימת המציע

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ _________________, עו"ד של ___________________________ )להלן: 

 בעלי זכות החתימה במציע."המציע"( מאשר את מעמדו המשפטי של המציע ואת זהות 

 

 _, עו"ד__________________

  



 

 

 

 

 נספח ו'

 רשימת המבנה, הציוד והמתקנים

 מעון יום מקפ"ת

מוסכם בזאת כי הציוד המלא, באחריות המציע יהא הציוד אשר יימצא במעון היום נכון למועד 

 התחלת ההתקשרות.

 עמודי מסמך X –"ספירת מלאי למחסן"  –מצ"ב  –רשימת ציוד 

  



 

 

 

 נספח ח'

 הסכם

 מכוח קול קורא להפעלת מעון יום במקפ"ת

 2019שנערך ונחתם במקפ"ת ביום ________ בחודש _________ בשנת 

 ---בין  ---

 פתח תקווה )מקפ"ת( מרכזים קהילתיים

 באמצעות מורשי החתימה ע"פ דין

 _____________ פקס: ________________טל': 

 דוא"ל: ______________________

 המזמינה"()שתקרא להלן: "

 מצד אחד;

 ---לבין  ---

___________________________ 

 ת.ז./ח.פ. _________________________

 שמענה __________________________

 ___טל': _________________, פקס: __________________

 דוא"ל: _________________________

 באמצעות מורשי החתימה מטעמה:

 ___ ת.ז. ________________________________

 ____________________ ת.ז. ___________________ -ו

 שיקרא להלן: "המפעיל"(

 מצד שני;

וברשות המזמינה מבנה אשר ייעודו ושימושו מעון יום אותו היא  הואיל

( באמצעות 2019-2020מעוניינת להפעיל בשנת הלימודים תש"פ )

 "המבנה", בהתאמה(;מפעל חיצוני )להלן: "השירותים", 

והמזמינה פרסמה קול קורא לצורך מתן שירותי הפעלת מעון היום  והואיל

 )להלן: "ההליך"(;

והמפעיל השתתף בהליך והצעתו זכתה בהליך, בהתאם להמלצת  והואיל

וועדת המכרזים מיום ______________ אשר אושרה ע"י ראש 

 מקפ"ת;

מתן השירותים והמפעיל מוכן  והמזמינה מוכנה למסור למפעל את והואיל

לקבל על עצמו את אספקת השירותים, הכל בהתאם לתנאים 

 המפורטים בהסכם זה;

ים מעוניינים לקבוע ולההסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם והצדד והואיל

 בהתאם להוראות הסכם זה;

 



 

 

 
 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 :מבוא, נספחים ופרשנות .1

 א להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.המבו .1.1

בלתי נפרד למניעת כל ספק, מצהיר בזאת המפעיל כי ברשותו המסמכים המהווים חלק  .1.2

מהסכם זה, לרבות אלה שלא צורפו, כי קרא אותם והבין את תוכנם, קיבל את כל 

 ההסברים אשר ביק ומתחייב לבצע את העבודה לפי כל האמור בהם.

מתנאי ההסכם על ידי המפעיל או אי התחשבות בו על ידו, לא  אי הבנת תנאי כלשהו .1.3

ג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות תקנה למפעיל זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סו

 או דרישות כלפי המזמינה בעניין זה.

כותרות הסעיפים בהסכם זה הן לשם נוחות בלבד ואין להן ולא יינתן להן כל משקל  .1.4

 לצורך פירושו.

משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים -מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דובכל  .1.5

סכם זה לבין מסמכי ההליך ו/או בין מסמכי השונים המהווים את ההסכם, או בין ה

 ההליך לבין עצמם, יהיה עדיף הפירוש שמיטיב עם המזמינה.

 נספחים .2

 מפרט הפעלת המעון. -1נספח א' 

 ארוזות, אופציונלי. תפריט למנות מזון -2נספח א' 

 הצהרת והצעת המשתתף. -נספח ב'

 תצהיר לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין. -נספח ג'

 הערבות. -נספח ד'

 פרופיל המציע. -נספח ה'

 פרטי הנכס והציוד המצוי בו )המעון(. -נספח ו'

 נמחק. -נספח ז'

 הסכם ההתקשרות ונספחיו. -נספח ח'

 חים.אישור קיום ביטו -נספח ט'

 מסמכים אשר יופקו במהלך ההליך, כגון: פרטיכל ישיבת מציעים. -נספח י'

 הגדרות .3

 הבאים הפירושים שבצדם:בהסכם זה יהיו לביטויים 

פתח תקווה, באמצעות אדם המורשה על ידה ו/ו  מרכזים קהילתיים – "המזמינה" .3.1

 (;"המפקח"מפקח שימונה מטעם מהמזמינה )ראה להלן הגדרת 

 ;1נספח א' שירותי הפעלת מעון יום כמפורט ב – "השירותים" .3.2

לפקח על ביצוע השירותים, ובמסגרת זו יהיה  מי שימונה מטעם מקפ"ת – "המפקח" .3.3

רשאי לבדוק את תפקודו של המפעיל בכל פרטי העבודה ולהשגיח על ביצועו, לרבות 

 איכות הציוד המסופק, ואיכות מתן השירותים המסופקים ע"י הספק לכל תקופת 



 

 

 

 

קשרות. כן הוא רשאי לבדוק את אופן ביצוע הוראות ההסכם, לרבות הוראות ההת .3.4

 ה והוראותיו הוא;המזמינ

לרבות נציגיו של המפעיל, חליפיו ויורשיו, לרבות מורשיו המוסמכים וכל  –"המפעיל"  .3.5

 קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה או חלק ממנה;

 מהות ההסכם .4

, בהתאם 1נספח א' ים בהתאם לאמור במפרט המצורף כהמפעיל יספק את השירות .4.1

 מסמכי ההליך.למחירים המפורטים בהצעתו וב

המפעיל מתחייב לספק את כל השירותים במחירי ההליך ובתנאי חוזה זה, ולהיות ערוך  .4.2

לספק בדחיפות את השירותים ולתפעל את המעון לא יאוחר מיום פתיחת שנת הלימודים 

תחילת הפעלת המעון חשיבות רבה ואי הפעלת המעון ביום  מובהר כי למועד. 1/9/19

, בין השאר, בביטול מקפ"תודית של ההסכם, ותזכה את תיחשב להפרה יס 1/9/19

 .ההסכם

המפעיל מתחייב לקבל כל ילד תושב העיר פתח תקווה למעון היום וחל איסור מוחלט על  .4.3

 וה כאמור.המפעיל לדחות, מכל סיבה שהיא, קבלת ילדים תושבי פתח תקו

 תקופת ההתקשרות .5

לימודים חת, אשר תחל ביום תקופת ההתקשרות בין הצדדים הינה לתקופה של שנת  .5.1

 )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. 1/9/19

 סיום ההסכם .6

מוסכם בזאת על ידי הצדדים כי כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב להפרה יסודית 

 ו/או להביא את ההסכם לידי סיום: ובהתאם תהא המזמינה רשאית להפסיק ו/או לבטל

 זניחת ההסכם על ידי המפעיל. .6.1

 של ההסכם או סעיף מסעיפי ההסכם על ידי המפעיל. הפרה יסודית .6.2

הפרת ההסכם או סעיף מסעיפיו על ידי המפעיל, ואי תיקון ההפרה חרף דרישת  .6.3

 המזמינה.

ה מבעליה העברת הבעלות ו/או השליטה במניות החבר –במידה והמפעיל הינו תאגיד  .6.4

 הנוכחיים בעת חתימת הסכם זה לבעלים אחרים.

לעניין סעיף זה, "שליטה" משמעה הזכות למנות דירקטור ו/או מנהל ו/או יו"ר 

אחוזים מהון המניות המונפק של התאגיד  51דירקטוריון לתאגיד, ו"בעלות" משמעה 

 מכל סוג שהן.

אליו אף בלא הודעת ביטול , יתבטל ההסכם מ6.4, 6.1ים כאמור בס"ק אירע אחד המקר .6.5

או התראה מצד המזמינה למפעיל וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה שיעמדו 

 למזמינה בגין הפרת הסכם זה.

מתן צו פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל כנגד המפעיל על ידי בית המשפט והצו לא  .6.6

ההתקשרות באם עד בו הודיעה המזמינה למפעיל על הפסקת ימים מהמו 60בוטל בתוך 

 הצו לא יבוטל.

 

 



 

 

 

 מפקחה .7

המפקח מטעם המזמינה לצורך הסכם זו הינו ___________________________ או  .7.1

כל אדם אחר שתודיע עליו המזמינה מעת לעת למפעיל, וכל הנחיה והוראה שתינתן על 

מפעיל מתחייב למלא אחריה במועד ידו למפעיל תחשב כהוראה והנחיה של המזמינה וה

 ל ידי המפקח.שיקבע ע

סמכותו של המפקח כוללת גם את הסמכות להפנות את תשומת לב המפעיל לחריגות  .7.2

המפעיל מהוראות הסכם זה ו/או מהוראות חוקיות הנוגעות להפעלת מעון יום, להעיר 

שועה  למעיל בעל פה ובכתב ואף לפנות לתחנת המטרה במקרים בהם המפעיל אינו

 לדרישותיו המפורשות של המפקח.

פעיל מתחייב להודיע למזמינה באמצעות המפקח מטעמה על כל בקור מטעם משרד המ .7.3

הכלכלה, מראש ובכתב, וכמו כן לדווח על כל דו"ח שיוצא בעניין מעון היום אשר 

 בתפעולו ולהמציאו.

ן מידי. המפעיל מתחייב לפעול בהתאם להנחיות משרד הכלכלה ו/או המפקח באופ .7.4

ממועד קבלת ההנחיה ממשרד הכלכלה ו/או מהמפקח, יום  30במידה ולא יעשה כן תוך 

לבצע את הפעולה בעצמה ולגבות את הוצאותיה, בצירוף תקורה  המזמינה תהא ראשית

 מהמפעיל. 20%בשיעור 

אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לפגוע באחריות המפעיל לביצוע העבודות ו/או להעביר  .7.5

 בעניין למזמינה. האחריות

 :דייר ופינוי המפעיל מהמבנהאי תחולת חוקי הגנת ה .8

לצורך הפעלת מעון היום, המפעיל ישתמש במבנה מתאים של המזמינה )להלן: "מבנה  .8.1

 המעון"(. השימוש במבנה יהיה לצורך הפעלת מעון יום, ולא למטרה אחרת כלשהי.

רשות בלבד, ובשום מקרה  –מוסכם בזאת במפורש, שהמפעיל יחזיק במבנה המעון כבר  .8.2

מוגן לפי כל דין, וכי על חוזה זה לא יחול חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, לא יהיה דייר 

 .1972-התשל"ב

המפעיל מאשר בחתימתו על חוזה זה שלא שילם ו/או נתן ו/או חייב לשלם למזמינה,  .8.3

פין, דמי מפתח ו/או הטבה ו/או תמורה אחרת ו/או תשלום אחר במישרין או בעקי

תאם להגדרתם בחוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, כלשהו היכול להיחשב כדמי מפתח בה

 , בהתחשב במהות החוזה ואי תחולת דיני הגנת הדייר עליו.1972-התשל"ב

 התמורה .9

ההליך, יגבה המפעיל מאת תמורת ביצוע כל השירותים לפי הסכם ותנאי המפרט ותנאי  .9.1

אונות ההורים שילדיהם רשומים במעון היום )להלן: "ההורים"( תמורה )למעט ביטוח ת

 )להלן: "התמורה"(. נספח ב'אישיות( כמפורט ב

כוללת את מלוא התשלומים להם זכאי המפעיל מאת  נספח ב'התמורה המפורטת ב .9.2

ובהר כי ההורים ו/או המזמינה ההורים עבור ביצוע כל השירותים ללא יוצא מן הכלל. י

ו למי מטעמו אינם חייבים בתשלומים נוספים כלשהם לספק השירותים ו/או לעובדיו ו/א

בגין השירותים הבסיסיים שבהפעלת המעון. במקרה של הארכת יום הפעילות ו/או 

קייטנת הקיץ יהא זכאי המפעיל לתמורה נוספת בהתאם להצעתו בנספח ב' בכפוף 

 טרפות והתחייבות לתשלום בכתב, מכל הורה.לקבלת בקשת הצ



 

 

 

 

תים )מחירים מרביים סך התמורה כולל מע"מ, בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירו .9.3

 במעון יום וצהרונים(.

 :תשלומי הורים .9.4

גביית התשלומים תתבצע באופן ישיר מול ההורים שילדיהם רשומים במעון היום  .9.4.1

 בהסדר שנתי בפריסה חודשית.

אין המזמינה אחראית בכל אופן או צורה בגביית התשלומים מובהר בזאת, כי  .9.4.2

 מההוים.

ים תזכה המזמינה את הגוף המפעיל בכל הקשור להערת כספי התמיכה להור .9.4.3

בהקדם האפשרי בגין כספי משרד הכלכלה ככל שיתקבלו אצלה והגוף יחלק כספים 

 אלה להורים בהתאם להוראות משרד הכלכלה.

תית מאת ההורים, כאמור לעיל, הינה סופית ומוחלטת המפעיל מצהיר כי התמורה השנ .9.5

שירותים בגין ההליך )סטנדרט והיא כוללת כל עלות נוספת הנחוצה לצורך אספקת ה

מקפ"ת(, לרבות עלויות ישירות ועקיפות הכרוכות בכך והקבלן לא יהיה זכאי לתבוע כל 

 הצדדים.העלאות ו/או שינויים בתמורה, אלא אם סוכם הדבר מראש ובכתב בין 

 :שלומים בגין אספקת מזוןת .9.6

יהא זכאי  ככל ויגיעו למפעיל תשלומים בגין אספקת מזון לאוכלוסיות אחרות, .9.6.1

המפעיל לתשלום מאת המזמינה וזאת במכפלת מספר המנות שיסופקו בפועל 

 במחיר המנה ע"פ הצעתו בנספח ב'.

ימים לאחר קבלת חשבונית ואישור נציג  30המזמינה תשלם למפעיל תוך שוטף + .9.6.2

 מקפ"ת.

למען הסר ספק מובהר כי המפעיל לא יהא רשאי לקזז את תשלום מנות המזון 

 ר הרשאת השימוש שישלם למזמינה.מהתשלום עבו

למען הסר ספק יובהר כי המפעיל לא יהיה זכאי להשבת סכום כלשהו כפדיו השקעותיו  .9.7

 במעון היום במועד כלשהו לרבות במועד סיום הסכם זה.

 תשלומים .10

תשלום ההרשאה, אגרת ביוב ומים למזמינה בגין מבנה המעון בתקופת  .10.1

 ההתקשרות יחול על המפעיל.

א בכל התשלומים עבור צריכת המים והחשמל, בהתאם לקריאת המפעיל ייש .10.2

ההתקשרות מיד לאחר שנמסרו לו החשבונות המונים וכן סילוק הביוב, בגין כל תקופת 

 כאמור לעיל.

 המפעיל ידאג לתחזוקה ולניקיון מבנה המען על חשבונו ולבטיחות המתקנים בו. .10.3

שתו עלו על ידי עיריית המפעיל יישא בכל תשלום מס, אגרה ו/או היטל אשר יו .10.4

 כם זה.פתח תקווה בשל פעילותו במעון היום ו/או כל עיסוק אחר בו יעסוק על פי הס

לחודש למקפ"ת בגין קבלת ההרשאה ₪ המפעיל ישלם סך של ____________  .10.5

 להפעלת המעון.

אם לא יעמוד המפעיל בתשלומים האמורים לעיל תהא רשאית המזמינה לחלט  .10.6

 י לגרוע מיתר זכויותיה.את הערבות וזאת מבל



 

 

 

 

 מחאת זכויותה .11

הזכויות המוקנות לו הצדדים מסכימים בזאת כי המפעיל אינו רשאי להעביר את  .11.1

בהסכם זה ו/או איזה חלק מהם לאחרים ו/או לגוף מאוגד ו/או משפטי, מאיזה מין וסוג 

שהוא ו/או להרשות לאחרים להשתמש בנכס או חלק ממנו, אלא אם קיבל לכך הסכמה 

 ש ובכתב מאת המזמינה.מרא

המפעיל לא יהיה רשאי לצרף שותף או שותפים להפעלת מעון היום, אלא אם  .11.2

 קיבל לכך את הסכמת המזמינה מראש ובכתב.

המזמינה תהא רשאית בכל עת, להמחות זכויותיה ו/או חובותיה ע"פ הסכם זה  .11.3

 בהודעה בכתב שתמסור למפעיל.

 הצהרות המפעיל .12

 כדלקמן:המפעיל מצהיר ומאשר בזאת 

 כי כל ההצהרות שמסר במסגרת ההליך נכונות לעת החתימה על הסכם זה. .12.1

ניסיון הנדרשים בהפעלת מעון יום, וכי יעניק את השירותים כי יש לו הידע וה .12.2

 למזמינה בצורה המקצועית ביותר ולשביעות רצונה המלא של המזמינה.

כלכלה כי בידיו יש את האישורים, ההיתרים והרישיונות מטעם משרד ה .12.3

-והדרושים לשם אספקת השירותים, לרבות מכוח חוק הפיקוח על מעון יום, התשכ"ה

1965. 

יש לו אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, כי  .12.4

)להלן: "החוק"(, וכי הוא עומד בדרישת החוק לעניין תשלום שכר  1976-תשל"ו

 מינימום.

 התחייבויות המפעיל .13

 ל מתחייב בזאת כדלקמן:המפעי

ם לתקן על חשבונו ואחריותו בכל תקופת ההתקשרות כל נזק או קלקול שייגר .13.1

למבנה המעון וזאת מיד עם התרחשותם ו/או קבלת דרישתו הראשונה של המפקח, 

המוקדם מבין השניים ובלבד שאחריות המפעיל לא תחול על הנזק ו/או הקלקול 

 .הנובעים מנזקי טבע ו/או בלאי סביר

לדאוג לניקיון ולתחזוקה שוטפת של מבנה המעון במהלך כל תקופת  .13.2

 ההתקשרות.

מדוקדק אחר התחייבויותיו בהליך ובהסכם זה, לרבות את למלא באופן  .13.3

, בכלל זה ביחס המספרי של ילדים ומטפלות 1הכלולות בנספחי ההליך ובפרט בנספח א' 

 וכיו"ב.

, כל זאת בהתאם להוראות לפעול במיומנות ובמקצועיות בביצוע השירותים .13.4

 , כפי שיימסרו מעת לעת.מקפ"תההליך ולהוראות 

חיות משרד הכלכלה ו/או האגף למעון יום שיפורסמו מפעם לפעול בהתאם להנ .13.5

לפעם, ובתוך זה עמידה בהוראות הבטיחות ותקנות הבטיחות כפי שיקבעו ע"י משרד 

 הכלכלה.



 

 

 

 עמו.לפעול בהתאם להנחיות המפקח ובשיתוף פעולה מלא  .13.6

בכל מקרה שהמפעיל לא ימלא אחר התחייבויות מהתחייבויותיו והתחייבות זו  .13.7

לאחר  –יבות אשר המזמינה חייבת בהם על פי כל דין, תהא המזמינה רשאית הינה התחי

לבצע על שבון המפעיל כל  –)עשרים וארבע( שעות  24מתן הודעה מראש למפעיל של 

ויותיו בהסכם זה, וזאת על חשבון המפעיל, מעשה שהיה על המפעיל לבצע על פי התחייב

)שבעה(  7תיה בקשר עם זאת, תוך והמפעיל מתחייב בזה להחזיר למזמינה את הוצאו

 ימים מתאריך דרישתה הראשונה.

המפעיל מתחייב כי כל הוספה, ו/או שינוי אשר ירצה לבצע, יוגש לאישור המפקח  .13.8

הסכמתו )וחתימתו על גבי  בצירוף תכנית עבודה מפורטת, ויתבצע רק לאחר קבלת

תוכניות העבודה( של המפקח מראש. הצדדים מבהירים כי הכוונה באמור בסעיף זה 

 הינה לגבי תשתיות מבנים ולא לאחזקה שוטפת.

ן הסר ספק יובהר כי המפעיל לא יהיה זכאי לתשלום ו/או לפדיון השקעותיו למע .13.9

 כלשהו.לרבות השקעות בתשתית ובמבנה מאת המזמינה ו/או צד ג' 

בכל מקרה שבית משפט מוסמך יחייב את המזמינה בתשלום קנס ו/או פיצויים  .13.10

הנזק בקשר עם ניהולו של המפעיל ו/או בקשר עם החזקת המעון ו/או בקשר עם כל 

שיגרם לאדם או לרכוש המעון בתקופת ההתקשרות, מתחייב בזה המפעיל לשלם 

הראשונה של המזמינה, את סכום )ארבעה עשר( יום מתאריך דרישתה  14למזמינה, תוך 

 הקנס ו/או הפיצויים שיהיה על המזמינה לשלם כאמור.

 אי קיום יחסי עובד ומעסיק .14

, ו/או כל מי מטעמו, לבין המזמינה מוצהר ומוסכם כי בין המפעיל ו/או עובדיו .14.1

 לא ישררו יחסי עובד ומעסיק לכל דבר ועניין.

קשרות זו, עובדים בעלי עבר המפעיל לא יהא רשאי להעסיק, במסגרת ביצוע הת .14.2

 פלילי. סעיף זה הינו סעיף יסודי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ם ובעלי ניסיון ויפסיק את המפעיל מתחייב להעסיק אך ורק עובדים מהימני .14.3

עבודתם לאלתר במידה ולא יתאימו לדרישות המקצועיות של עבודתם, אם מיוזמתו 

 ואם לפי דרישת המזמינה.

המפעיל יהיה האחראי היחידי והבלעדי לתשלום שכרם של עובדיו ומתחייב  .14.4

לשפות את המזמינה על כל תשלום שתחויב המזמינה לשלם, אם תחויב לשלם, ותשלום 

 יהיה באחריות המפעיל כאמור. זה

המפעיל מצהיר בזאת כי ידאג לקיים הוראות כל דין וכן הסכמי עבודה והסכמים  .14.5

י הרחבה הנוגעים לזכויות העובדים, בהתאם לתוקפם מעת לעת. קיבוציים, לרבות צוו

 .מובהר כי הפרת הסעיף דנן תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה

המזמינה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו המפעיל מתחייב לשפות ולפצות את  .14.6

למזמינה עקב תביעה ו/או דרישה מטעמו ו/או מטעם מי מעובדיו המתבססת על הטענה 

מעסיק, וזאת -המזמינה לבין המפעיל ו/או מי מעובדי המפעיל שררו יחסי עובד כי בין

דרישתה הראשונה של המזמינה לעשות כן, ובלבד שניתנה למפעיל ימים מ 7בתוך 

האפשרות להתגונן מפני כל תביעה כאמור. המזמינה לא תתפשר באף תביעה אלא 

 בהסכמת המפעיל מראש ובכתב.



 

 

 

 

את בכל התשלומים ו/או ההוצאות לעובדיו מכל סוג מפעיל לבדו יהא חייב לשה .14.7

ומין שהוא. המפעיל ו/או קבלני המשנה מטעמו יהיו האחראים היחידים והבלעדיים 

ים או קבלני המשנה שלהם, או מי מהם בגין כל אחריות, כלפי העובדים או המועסק

לפגוע  לרבות, אך בלי –חובה או חבות שמעסיק חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 

בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או 

, 1958-תשי"חהיטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, 

, תשלומים כלשהם בגין 1963-פיצויי פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג

, תשלומים והפרשות 1951-עבודה ומנוחה, תשי"א חופשה שנתית או על פי חוק שעות

לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג 

יבוצי, וכל תשלומים על פי חליפיהם של החוקים שהוא על פי כל דין, הסכם והסכם ק

 האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם.

תחליט ערכאה שיפוטית כלשהי כי התקיימו בין  מוסכם על הצדדים כי אם .14.8

בלבד  75%-המפעיל למזמינה יחסי עובד מעסיק יראו את המפעיל כאילו היה זכאי ל

י על המפעיל יהיה להשיב כל עודף תמורה מהתמורה כפי שנקבעה על פי הסכם זה וכ

 כאמור שהתקבל אצלו.

ובמועד כלשהם  המפעיל מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום .14.9

שיהא בהם כדי לשנות את מעמדו כמפעיל עצמאי כלפי המזמינה ואת העדר יחסי עובד 

 מעסיק בינו לבין המזמינה.

ליו לפי כל דין בכל מקרה של המפעיל מצהיר כי יישא באחריות המוטלת ע .14.10

פציעה, פגיעה, נכות, מוות או נזק אחר שיגרמו למפעיל ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע 

 או בעקבות ביצוע השירותים./ו

 פינוי .15

ה המעון ולהחזיר את החזקה במבנה, במתקנים נהמפעיל מתחייב לפנות את מב .15.1

להסכם זה למזמינה בתום תקופת ההתקשרות ו/או עם סיום  נספח ו'ובציוד כמפורט ב

ההתקשרות מכל סיבה שהיא, כשהם במצב תקין למעט בלאי וכשהם פנויים מכל אדם 

כים למזמינה, למעט מחוברים שהותקו על ידי המפעיל, מבלי שתהיה לו וחפץ שאינם שיי

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה ו/או מי מטעמה.

נוסף לכל האמור בהסכם זה, לעיל ולהלן, ישלם המפעיל למזמינה סכום השווה ב .15.2

ר למועד עבור כל יום של איחור בהחזרת החזקה במבה המעון למזמינה מעב₪,  2,500-ל

הקבוע בהסכם זה, או מעבר למועד הנקוב בהודעת ביטול אשר מסרה למפעיל מאת 

גוע בזכותה של המזמינה לכל סעד אין באמור לעיל כדי לפהמזמינה על פי הסכם זה. 

 אחר על פי דין ו/או על פי הסכם זה.

מוסכם על המפעיל כי במידה והמזמינה תידרש ע"י רשות שלטונית מוסמכת על  .15.3

ל דין להפסיק מתן ההרשאה למפעיל לעשות שימוש במבנה המעון ו/או להפעיל את פי כ

ימים מיום שהוצגה  60ום מעון היום, אזי מתחייב המפעיל לפנות את מבנה המעון בת

 בפניו דרישת הרשות בכתב כאמור או הזמן הנקוב על ידי הרשות, הקצר מבין השניים, 

 



 

 

 

 

ם על ידי המזמינה והמפעיל לא יהא ופינוי בנסיבות אלו לא יחשב להפרת ההסכ .15.4

 זכאי לפיצוי כלשהו.

מוסכם על הצדדים כי המפעיל יהא רשאי להתגונן בפני דרישת הרשות כאמור  .15.5

רך כך יקבל מאת המזמינה ייפוי כוח מתאים ובלבד שהוצאות ההתגוננות וכל עלות ולצו

 פעיל.כספית אשר תהיה כרוכה בכך, לרבות תשלומי קנסות וכיו"ב יחולו על המ

 אחריות .16

המפעיל יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון  .16.1

לגופים נלווים ו/או לכל גוף מטעמם ו/או לצד  או לכל נזק אחר, שייגרם למזמינה ו/או

בין אם נגרם על ידו בין  –שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד המפעיל 

בין במישרין ובין בעקיפין,  –בדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו אם נגרם ע"י עו

 הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא חוזה זה.

המפעיל בלבד יהא אחראי במשך כל תקופת ההתקשרות לכל נזק שייגרם לילדים  .16.2

המשתתפים במעון היום, במשך כל שעות הפעילות וזמן שהותו של הילד במעון היום 

 ר לפעילות במעון היום.ו/או בקש

לכל נזק שייגרם לרכוש, המתקנים והציוד הקיימים במעון  המפעיל יהיה אחראי .16.3

 היום, אשר נפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל במהלך פעילות מעון היום ו/או בקשר אליה.

המפעיל מצהיר בזאת כי המזמינה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק  .16.4

כל אחד מהילדים ו/או ו עבירה שיגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לו/או פגם ו/או מפגע ו/א

ו/או לכל צד שליש ו/או לרכושם בגין שימוש והפעילות במבנה המעון היום לכל אדם 

ו/או בקשר לכך וניהול הפעלת מעון היום ו/או בקשר לכך, וכי כל הכרוך בכך יהיה על 

 אחריותו של המפעיל ו/או מי מטעמו.

ע ו/או פגם ו/או תידרש לשלם סכום כלשהו בגין נזק ו/או מפגהיה והמזמינה  .16.5

ימים מיום  7עבירה כאמור לעיל, מתחייב בזאת המפעיל לשפות את המזמינה תוך 

שיידרש לכך. חשבון מאושר על ידי נציג המזמינה יהווה ראיה מכרעת וסופית לעניין 

יהווה חוב פסוק  הסכום שעל הקבלן לשלם למקפ"ת. מוסכם בין הצדדים כי חיוב זה

 לכל דבר ועניין.

או תביעה לתשלום פיצוי הנוגעת מתחייב לגרום לסילוקה של כל דרישה המפעיל  .16.6

לנזקים כאמור לעיל. כן מתחייב המפעיל לשפות את המזמינה עבור כל סכום שהמזמינה 

תחויב בו עקב כל תביעה שתוגש נגדה בקשר או כתוצאה מהפעלת המעון, והמפעיל ישלם 

יום מיום  14, ריבית והצמדה, תוך זה למזמינה בצרוף הוצאות משפט, שכ"ט עו"דסכום 

קבלת דרישת מקפ"ת לכך. בכל מקרה כאמור תודיע המזמינה על כך למפעיל ותאפשר לו 

 להגן על האינטרסים שלו בפני כל תביעה ו/או דרישה כאמור.

ל פיצוי עבור אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכות המזמינה לקבל מאת המפעי .16.7

 בעניין זה.למקפ"ת ו/או ייגרמו ההוצאות ו/או הנזקים שגרמו 

 ביטוח .17

 ראה נספח ט' להלן.

 



 

 

 

 הפרות, ביטול חוזה ופיצויים .18

הפרה יסודית של הסכם זה על ידי המפעיל תזכה את המזמינה בפיצויים  .18.1

)חמישים אלף שקלים חדשים( כשהם ₪  50,000מוסכמים וקבועים מראש בגובה 

חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא מדד, מהמדד האחרון הידוע במועד צמודים ל

ידוע במועד תשלומם בפועל למזמינה. זאת, מבלי לגרוע מזכות המזמינה לכל סעד 

 ותרופה אחרים.

. לעיל מכל 18.1המזמינה תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף  .18.2

 קית אחרת, לרבות חילוט הערבות.סכום שיגיע למפעל, או לגבותם בכל דרך חו

תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים למפעל לא ישחרר את המפעיל  .18.3

 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

. לעיל, תהא המזמינה זכאית לכל סעד ותרופה 18.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .18.4

ל פי הדין. מבלי וע 1970-משפטית על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

האמורות תהא המזמינה זכאית לתבוע את אכיפת ההסכם ו/או לבטל  לגרוע מהזכויות

את ההסכם ו/או לתבוע פיצויים על הפרת ההסכם ו/או לחלט את הערבות הבנקאית 

 ו/או להפעיל את המעון באמצעות מפעיל אחר, הכל לפי העניין.

באים יחשבו כהפרה יסודית של מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי שגם האירועים ה .18.5

ם זה ויזכו את המזמינה בכל הזכויות המוקנות לה על פי וזה זה ועל פי כל דין, הסכ

 במקרה של הפרה יסודית:

הוגשה נגד המפעיל התראת פשיטת רגל, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו,  .18.5.1

הוא כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של המפעיל ש

על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק,  תאגיד נתקבלה על ידו ההחלטה

או ניתן נגדו צו פירוק, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו, כולם או חלקם, 

לפקודת החברות  233או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה על פי סעיף 

 (.1983-)נוסח חדש, תשמ"ב

 לק מביצוע ההסכם.דעתה של המזמינה, כי המפעיל הסתהוכח להנחת  .18.5.2

הוכח להנחת דעתה של המזמינה כי הצהרה כלשהיא של המפעיל שניתנה בהליך  .18.5.3

או בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה או שהמפעיל לא גילה עובדה מהותית 

 אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 בטחונות .19

ייבויותיו פי הסכם זה בכלל, ובין השאר התחלהבטחת התחייבויות המפעיל על  .19.1

לשלם תשלומים שוטפים כגון מים, טלפון, חשמל, ביוב וכיוצא באלו תשלומים, וכן 

לקיום התחייבויותיו לפינוי מבנה המעון עם סיום ההסכם, יפקיד המפעיל בידי המזמינה 

)להלן: ₪  15,000ערבות בנקאית בלתי מותנית להבטחת ביצוע הסכם זה על הסך של 

צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה "הערבות"(. הערבות תהיה 

 המרכזית לסטטיסטיקה ממועד הוצאתה ועד למועד בו תוגש למימוש על ידי המזמינה.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות המזמינה לתבוע מאת המפעיל כל תשלום  .19.2

מזמינה עקב הפרת התחייבות נוסף בגין נזקים ו/או הפסדים אשר ייגרמו ל

 יבויותיו של המפעיל.מהתחי



 

 

 

 יכבוןע .20

למזמינה בלבד תהא זכות עיכבון, לפיה תהיה רשאית למנוע הוצאת כל ציוד שבבעלות 

המפעיל, אם המפעיל לא פרע כל חוב שהוא חב למזמינה בהתאם להסכם זה לרבות לכיסוי 

 ופיצוי על נזקיו.

 כללי .21

למעשה, אשר ינוי של ההסכם או כל הסכמה הצדדים מסכימים בזאת כי כל ש .21.1

חורגים ממסגרת ההתחייבויות של המפעיל לפי ההסכם, יעשו אך ורק בהסכם בכתב 

החתום על ידי הצדדים. התנהגות לאחר החתימה על ההסכם בניגוד לתנאיו, או בתוספת 

להם, לא תחשב שינוי רגיל או מכללא, של תנאי הסכם זה. כמו כן, תחשב הסכמה, אך 

 מסכים לה.ורק אם ניתנה בכתב על ידי ה

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא ייחשבו כויתור  .21.2

מצד המזמינה או המפעיל על זכות מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, 

 כולן או מקצתן בכל עת שימצאו לנכון.

 הודעות .22

ל הודעה ם כנקוב בכותרת להסכם זה. ככתובות הצדדים לעניין הסכם זה, הינ .22.1

שתישלח מצד למשנהו בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים 

במכשיר הפקס, לפי מספרי הפקסימיליה שצוינו בכותרת ההסכם, תחשב כהודעה לצרכי 

 הסכם זה.

כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת דואר אלקטרוני, לפי הכתובת שצוינה  .22.2

כי הסכם זה, אלא אם כן הודיע צד למשנהו על תרת ההסכם, תחשב כהודעה לצרבכו

 שינוי בה.

כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים  .22.3

 דלעיל, תחשב גם היא להודעה, אלא אם כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה.

שעות מעת מסירתן  72הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בתום  .22.4

מכשיר הפקסימיליה ו/או בדואר, לפי העניין, ואם נמסרו ביד או בדואר למשלוח ב

 אלקטרוני, בעת מסירתן או שליחתן לפי העניין.

בכל עניין הנוגע להתקשרות נשוא הסכם זה תהא סמכות השיפוט נתונה לבתי  .22.5

 המשפט המוסמכים בעיר פתח תקווה בלבד.

 החתום: ולראייה באו הצדדים על

 

____________________              ______________________ 

 פתח תקווה מרכזים קהילתיים             המפעיל             

  



 

 

 

 נספח ט'

 ביטוח

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המפעיל לערוך ולקיים,  .1

אחריות מקצועית וחבות ם )ולעניין ביטוח על חשבון המפעיל, למשך כל תקופת ההסכ

שנים נוספות(, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף  3מוצר, למשך 

והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "ביטוחי המפעיל" , 1נספח ט' להסכם זה כ

עלת ו"אישור עריכת הביטוח", לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל וב

 מוניטין.

, לפני תחילת מתן מקפ"תצורך בכל דרישה מצד מקפ"ת, על המפעיל להמציא לידי ללא  .2

השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון 

התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום 

עריכת ביטוח מעודכן בגין אישור  לידי מקפ"תתקופת הביטוח, על המפעיל להמציא 

חידוש תוקף ביטוחי המפעיל לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם 

 לעיל. 1זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המפעיל כמפורט באישור עריכת  .3

ית המוטלת על המפעיל, שאין בה כדי לגרוע מכל בבחינת דרישה מזערהביטוח הינם 

התחייבות של המפעיל לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את המפעיל 

ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולמפעיל לא תהיה כל טענה כלפי מקפ"ת 

 מור.או מי מטעם מקפ"ת בכל הקשר לגבולות האחריות כא

זכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי למקפ"ת תהא ה .4

המפעיל כאמור לעיל, ועל המפעיל לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על 

 מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות המפעיל על פי הסכם זה.

רישת השינויים כמפורט לעיל אינן לעריכת הבדיקה ולדמוצהר ומוסכם כי זכויות מקפ"ת  .5

מטילות על מקפ"ת או על מי מטעמה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא 

אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, תוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע 

דרשו  דין, וזאת בין אם מכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל על פי הסכם זה או על פי כל

עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הבטוחים ובין 

 אם לאו.

ואת הבאים מטעמה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או  המפעיל פוטר את מקפ"ת .6

ציוד כלשהו המובא על ידי המפעיל או מי מטעמה לחצרי מקפ"ת או המשמש את המפעיל 

צורך מתן השירותים, ולא תהיה למפעיל כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל ל

 שגרם לנזק בזדון. בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי המפעיל ייכלל סעיף בדבר ויתור  .7

לפי הבאים מטעם מקפ"ת; הוויתור על זכות המבטחים על זכות התחלוף כלפי מקפ"ת וכ

 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

הסבת ההסכם, ובמקרה בו מהוראות הסכם זה לעניין מבלי לגרוע מכל הוראה  .8

 השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלנו משנה מטעם המפעיל, על 



 

 

 

 

נה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף המפעיל לדאוג כי בידי קבלנו המש

ההתקשרות. לחלופין, למפעיל נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח 

 רכים על ידי המפעיל כמפורט באישור עריכת ביטוחי המפעיל.מסגרת הביטוחים הנע

למען הסר ספק מובהר בזאת כי על המפעיל מוטלת האחריות כלפי מקפ"ת ביחס  .9

תים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה לשירו

שייגרם, במישרין  ועל המפעיל תחול האחריות לשפות את מקפ"ת בגין כל אובדן או נזק

או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או היו אמורים להינתן על ידי קבלי המשנה, אם 

 וסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכ

למפעיל הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי, במלוא או בחלקו, כמפורט בסעיף ו'  .10

להלן יחול כאילו  11של המפעיל, ואולם הפטור המפורט בסעיף לאישור ביטוחי הקבע 

 נערך הביטוח כאמור במלואו.

ן נזק שלמפעיל הזכות לשיפוי המפעיל פוטר את מקפ"ת והבאים מטעמה מאחריות בגי .11

בגינו על פי הביטוח שעל המפעיל לערוך בהתאם לסעיף ו' לאישור ביטוחי המפעיל, )או 

בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה(,  שלמפעיל הייתה הזכות לשיפוי

 אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

 ש מורחב" למבנה בו תערך הפעילות.המזמין יערוך ביטוח "א .12

 מובהר כי על המפעיל לדאוג כי ייערך ביטוח תאונות אישיות לכלל הילדים ו/או העובדים. .13

  



 

 

 

 

 1נספח ט' 

 אישור עריכת הביטוח

 תאריך: _____/___/___

 לכבוד

 )מקפ"ת( מרכזים קהילתיים פתח תקווה

 

 א.ג.נ.,

 (הנדון: ____________________ )להלן: "המפעיל"

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם המפעיל 

___________________________ וכן השירותים הנלווים )להלן: בקשר עם הפעלת מעון יום 

"השירותים"(, בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין המפעיל )להלן: "ההסכם"( כמפורט 

 להלן:

ס' ________________________ לתקופה מיום _______________ עד פוליסה מ .א

 ליום ____________________.

במלוא ערך כינונם, וכן כל ציוד רכוש  רכוש המובא על ידי המפעילל ביטוח אש מורחב

נוסף של המפעיל המצוי במבנה ובסביבתו, בערך כינון, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים 

אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה  המקובלים בביטוח

פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי  וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות,

טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון וכן נזקי פריצה. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור 

טעם מקפ"ת, אולם הוויתור כאמור לא יחול על זכות תחלוף כלפי מקפ"ת והבאים מ

 לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

קופה מיום _______________ עד פוליסה מס' ________________________ לת .ב

 ליום ____________________.

המבטח את חבות המפעיל כלפי עובדים המועסקים על ידי המפעיל  ביטוח חבות מעבידים

-סח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"םעל פי פקודת הנזיקין )נו

כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי , בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד 1980

)שישה מיליון שקלים חדשים( ₪  6,000,000ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של 

קרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. )עשרים מיליון שקלים חדשים( למ₪  20,000,000-לעובד ו

הביטוח מורחב לשפות את מקפ"ת היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה 

 צועית, כי על מקפ"ת מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המפעיל.מק

פוליסה מס' ________________________ לתקופה מיום _______________ עד  .ג

 _____.ליום _______________

 



 

 

 

המבטח את חבות המפעיל על פי כל דין, בגין אובדן ו/או  יטוח אחריות כלפי צד שלישיב

נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 

 )שישה מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.₪  6,000,000

או במשקה )לרבות ר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדב

כי לעניין זה יבוטל חריג במוצרים אשר סופקו ו/או נמכרו על ידי הקבלן )מובהר במפורש 

חבות המוצר(, חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד 

שתוטל על מקפ"ת למעשי לביטוח לאומי. ביטוח מורחב לשות את מקפ"ת בגין אחריות 

 מפעיל ו/או מי מטעם המפעיל וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.ו/או מחדלי ה

 מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף.

פוליסה מס' ________________________ לתקופה מיום _______________ עד  .ד

 ליום ____________________.

המבטח חבות המפעיל על פי דין בשל השירותים, בגבול אחריות  ת מקצועיתביטוח אחריו

)ארבעה מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  4,000,000של 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על  6הביטוח כולל תקופת גילוי של 

אמור באישור זה. הביטוח מתחייב מהידי המפעיל ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל ל

כאמור כולל תאריך למפרע מיום _____________. הביטוח מורחב לשפות את מקפ"ת 

בגין חבות אשר תוטל על מקפ"ת עקב מעשה או מחדל של המפעיל או של מי מהבאים 

 מטעם המפעיל וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות המפעיל כלפי מקפ"ת.

שימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח כולל בר אבדן ההביטוח לא כולל הגבלה בד

 יושר עובדים.-הרחבה בדבר אי

פוליסה מס' ________________________ לתקופה מיום _______________ עד  .ה

 ליום ____________________.

לכיסוי אחריות המפעיל על פי דין בגין נזק או אובדן שייגרמו בקשר  ביטוח חבות המוצר

המיוצר, מטופל, משווק, מסופק על ידי המפעיל או הבאים מטעם עקב מוצר עם או 

)שני מיליון שקלים חדשים( ₪  2,000,000המפעיל )"המוצרים"(, בגבול אחריות של 

 למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח מורחב לשפות את מקפ"ת בגין חבות אשר תוטל על מקפ"ת עקב מעשה או מחדל 

 מטעם המפעיל, בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת.י מהבאים של המפעיל או של מ

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך  12הביטוח כולל תקופת גילוי של 

על ידי המפעיל ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. 

 הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע מיום ______________.

_____________________ לתקופה מיום _______________ עד ה מס' ___פוליס .ו

 ליום ____________________.

המבטח אבדן רווח גולמי של המפעיל עקב אבדן או נזק הנגרם  ביטוח אבדן תוצאתי

לעיל או למבנה, כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים על  1לרכוש המבוטח על פי סעיף 

חודשים. הביטוח כולל  12זאת למשך תקופת שיפוי של פריצה(, ופי סעיף א לעיל )למעט 

סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות תחלוף כלפי מקפ"ת וכלפי עובדי ומנהלי מקפ"ת. 

 הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.



 

 

 

 

 כללי

על המפעיל האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .1

 ח המפורטות לעיל.סות הביטובפולי

הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי מקפ"ת, ואנו  .2

 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי מקפ"ת.

הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  .3

 יום למקפ"ת, בכתב, בדואר רשום. 30בהודעה מראש של  בהם, אלא הביטוח המצוינת

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 

 באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

 

         _____________        ______________________________   ________________ 
 תפקיד החותם שם החותם  חותמת המבטח      חתימת המבטח

 


