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הפעלת צהרונים בבתי ספר יסודיים )לרבות ל 01/22מכרז פומבי מס'  2מסמך הבהרות מספר 
 ( וגני ילדיםחטיבות צעירות

 
 16:00בשעה  21.02.22הינו עד המכרז מסמכי להגשת אחרון מועד ה

מספר  מסמך 'מס
 עמוד

 מספר
 סעיף

  תשובה פירוט השאלה

מסמכי  1
 –המכרז 

תנאי 
המכרז 

והוראות 
 למפעילים

מכיוון שבתנאי הסף  8.4.1 10
 3המקוריים היו דרושות 

סיון מבוקש מהמועצה ינ
להבהיר כי גם עתה כאשר 
המועצה הוסיפה את שנת 

,  הניסיון הדרוש יהיה 2021
השנים  4שנים מתוך  3בתוך 
2018 ,2019 ,2020 ,2021  

 מקובל 

מסמכי  2
 –המכרז 

תנאי 
המכרז 

והוראות 
 למפעילים

הניסיון שהמועצה דורשת  8.4.1 10
הוא למעשה של הפעלת 

 600רשויות ) 2ילדים ב  1,200
 ילדים בכל רשות(.

מבוקש מהמועצה לאפשר 
לצורך מניין היקף ההפעלה 

גם צירוף של רשות אחת ובה 
ילדים כפי המכרז היום(  600

רשויות שבהן ביחד  2ועוד 
, קרי: הניסיון ילדים 600היו 

ילדים  1,200הוא עדיין עם 
  רשויות 3אולם ב 

 
 

 מקובל

הסכם  3
 ההפעלה

ככל שמשרד החינוך יתקצב  9.5 9
את גני הילדים בפסח 

בתוכנית ניצנים בחופשות 
האם המציע יקבל את 

תקציב משרד החינוך בגין 
הפעלה בנוסף לגבייה 

 ? מההורים

 כן 

הסכם  4
 ההפעלה

מהמועצה להבהיר מבוקש  17 12
 בכמה גנים כיום יש צורך

ומה התשלום  אבטחהב
המשולם כיום על ידי 

  המועצה לחברת האבטחה

בכל הגנים אין אבטחה  
 סטטית אלא נידת סיור

הסכם  5
 ההפעלה

לגבי כ"א ככל שהמכרז דורש  21.1 14
ניסיון של שנה אחת עבור 
סייעת, מדוע הגיל הנדרש 

בנות בעלות  נן? )יש21הוא 
 ( 18ניסיון רב כבר בגיל 

יכולות לשמש  18בנות 
כסיעת נוספת ולא 

 כסיעת מובילה

הסכם  6
 ההפעלה

מבוקש מהמועצה להבהיר  21.10 14
מיהי נושאת המשרה 

 לשעה? ₪  50המקבלת 
 

האם מדובר בסייעת כאשר 
היא מובילה את הצהרון או 

 גם באשת צוות השנייה? 
 

 סייעת מובילה 
 
 
 
 

 סייעת מובילה .
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע  ______________________

 אם מדובר, כמקובל, רק
במובילה, מה דרישת 

המועצה לגביי הסייעת 
  שאינה מובילה?

אין מחויבות בהסכם 
לגבי שכר סייעת שאינה 

מובילה אך יש לקחת 
בחשבון כי שכר נמוך 

יקשה על גיוס כוח אדם 
 איכותי 

הסכם  7
 ההפעלה

על מנת לבדוק את היתכנות  21.10 14
מהמועצה ההפעלה מבוקש 

להבהיר מה תעריף הממוצע 
ברוטו שמקבלת מובילה 

 - וסייעת )בימים אלו(

המועצה לא מעסיקה 
 את כלל  הסייעות . 
עלות הממוצעת של 

העסקת סייעות גישור 
 5בלבד מצוינת בסעיף 

 לנספח י' .
הסכם  8

 ההפעלה
בהתאם להחלטת כב'  28.3 18

לקח בבית -השופטת דנה כהן
המשפט המחוזי בירושלים 

 46012-10-20בעת"מ 
על  – 12/1/2020מתאריך 

מנת למנוע פגיעה בשוויון בין 
מציעים החייבים במע"מ 

ובין מציעים שאינם חייבים 
כי  מהמועצהבמע"מ, מבוקש 

תפעל לפי ההלכה שנפסקה 
במסגרת פסק הדין הנ"ל 

ותחייב מציע שהינו עמותה 
)ולא עוסק מורשה או חברה 

בע"מ( לפנות אל רשות 
 45המיסים לא יאוחר מ 

ימים טרם המועד האחרון 
להגשת הצעות למכרז 

לקבלת אישור רשות המיסים 
על חובתה של העמותה 

לתשלום מע"מ במכרז זה או 
צרף את פטור ממע"מ ול

האישור כאמור כנספח 
 להצעה

ההפניה להחלטה 
המדוברת אינה 

רלוונטית למכרז 
שבנדון, הואיל ובמכרז 

אין רכיב תמורה ואין 
התייחסות גם לרכיב 

זה במסגרת השיקולים 
 בבחירת הזוכה במכרז.

משכך, האמור 
בהחלטה כאמור אינו 

רלוונטי למכרז זה 
ולהסכם מכוחו ואין 

צורך בצירוף האישור 
 כאמור.


