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 בית הספר של החופש הגדול
 

 

 בשהם ג-אקיץ לכיתות תכנית טופס הגשת הצעה להפעלת 

 _______מבוקש _____________ מיקום הפעילות : בי"ס

 שם התוכנית:_____________

 מינימום משתתפים: _____________לפתיחת התוכנית

 מגבלה למקסימום משתתפים___________

 

 לתלמידי בתי"ס. ישיר הרישום והגביה יעשה ע"י תאגיד החינוך באמצעות פרסום

 תשלום התאגיד למפעיל יעמוד על _______ש"ח לתלמיד , 

 ג בהתאם לכללי משרד החינוך-עלות לתלמיד כתה א

 הגעה ואיסוף התלמידים ע"י ההורים ) לא יסופקו שרותי הסעה( הסעות: 

 תלמידים( 28ואבטחה באחריות תאגיד חינוך שהם ) ניקיון כיתה לכל  ניקיון

 )נדרש מינימום שנתיים ניסיון( פעלת קייטנות:___שניםניסיון מוכח בה

 הדגשים:

. יודגש כי התאגיד יבחר התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר .1

את המציע לפי שיכלול קריטריונים רלוונטיים לרבות עלות ההשתתפות לתלמיד, שנות ניסיון של 

הרלוונטיות באופן ישיר לתחום ההצעה, תכנים מקצועיים, המפעיל, שנות הניסיון של המפעיל 

יציאות התלמידים ממתחם ביה"ס לפעילויות חוץ )ניקוד גבוה ככל שתהיינה יותר יציאות(, מספר 

 מינימום של תלמידים לפתיחת הפעילות)ניקוד גבוה ככל שמספר מינימום משתתפים נמוך(  ועוד.

 הפעילויות ויותר ממציע אחד לכל אחת מהפעילויות. לכל התאגיד רשאי לבחור יותר ממציע אחד .2

 תוכנית מסוימת בשל מינימום משתתפים.  שלא לפתוחהתאגיד שומר לעצמו את הזכות  .3

 

 פרטי המציע:

 שם:___________________   טלפון:________________ חתימה:_____
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 יש לצרף:

 לחוזר פרסום להורים.הצעה  .1

 )כולל התייחסות לילדים אלרגיים( ארטיק , ירקות, פירותותוספות:  תפריט ארוחת בוקר .2

 המזון . של ספק ואישור משרד הבריאות תעודת כשרות   .3

 תוכנית הפעלה עפ"י  כללי משרד החינוךדוגמא ל .4

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון  

      1שבוע 

      2שבוע 

      3שבוע 

 מפעיל חיצוני, לפרט בנספח. מינימום שתי פעילויות שבועיות ע"י .5

 בהתאם לנספח –אישור ביטוח לפעילות  .6

 5.6.19עד תאריך  אישור משרד החינוך לקיום הפעילותבאחריות המפעיל להציג  .7

 

 4.4.19לאגף החינוך עד תאריך ההצעה יש להגיש טופס 
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 ..………………תאריך :        
 אישור עריכת ביטוח  -נספח  א' 

 לכבוד
    מקומית שהם ו/או תאגיד לחנוך שוהם בע"מ מועצה

 , 63רח' האודם  

 1ת.ד.  

  60850שהם  

 -הננו מאשרים בזאת כי בוצעו על ידנו הביטוחים עפ"י המפורט בהמשך :
 

 שם המבוטח : __________________________________ .1
 

 .………………………………………………………………כתובת משרדי המבוטח :  .2
 

 עבור "תאגיד חינוך שהם".  ג-אנשוא ביטוח  זה : הפעלת תוכנית קיץ לכיתות  .3
 

 21/7/2019עד    1/7/2019 –תקופת הביטוח :  מ  .4
 

 : פירוט הביטוחים  .5
ביטוח רכוש : כל הרכוש המובא ע"י המבוטח לאתר, מבוטח במלוא ערכו עפ"י הנדרש  5.1

 מעת לעת.
 : אש מורחב כולל נזקי טבע ורעידת אדמה כולל פריצה. הכיסוי

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של : 5.2
 

 לתקופה..  ₪  ………………………למקרה  ו  ₪    ……………………… 

 לתקופה [.₪   4,000,000  -למקרה  ו₪    4,000,000]לפחות :   

 ביטוח אחריות מעבידים, בגבול אחריות של : 5.3
 

 למקרה ולתקופה.₪     …………………   -לעובד,  ו₪     ………………… 

 למקרה ולתקופה[.₪    5,000,000לעובד,  ו  ₪    5,000,000]לפחות :  

בהצעה אשר תכלול פעילות ספורטיבית לרבות תחרויות אישיות, תצורף פוליסת תאונות  5.4
 ₪ 50,000אישיות בהתאם לחוק הספורט בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 למקרה. 

 כל הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסות 
 הידועות בשם "ביט".

ו/או המועצה ו/או תאגיד חינוך שהם ו/או עובדיהם".    …לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח : " .6
 )+ סעיף אחריות צולבת בפוליסת אחריות כלפי צד שלישי+ ביטול חריג אחריות מקצועית(.

 6הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י הגורמים הנזכרים בסעיף  .7
 לעיל, אשר לא ידרשו להפעיל את ביטוחיהם.

 עצמית  תחול על המבוטח. השתתפות .8
הננו מאשרים בזאת שקיים הסדר לתשלום הפרמיות וכן שבכל מקרה של צמצום ו/או ביטול   .9

יום ממועד מתן ההודעה  על  60הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם חלפו  –הפוליסות 
   כך במכתב רשום גם ל "תאגיד חינוך שהם" בכתובת של "המועצה".

 

 בכבוד  רב,        ותכם.כתמיד לשיר

 ..  חברה לביטוח בע"מ………                                                                                              


