
 

 
 
 

 

 
 16/7/2019תאריך: 

 לכבוד

 משתתפי המכרז

 באמצעות דוא"ל /אתר המועצה

 

 
 שלום רב,

 
 

 להפעלת צהרונים וקיטנות 20193/מכרז פומבי מס' הנדון: 

 תשובות לשאלות הבהרה, הודעה על מועד פתיחת ההצעות – 1הודעה מס' 

 
 

 תשובות לשאלות הבהרה .א

 להלן תשובות המועצה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון:

 

אשר הפעילה צהרונים בתכנית  2017האם עמותה שהוקמה בשנת : 2.2תנאי הסף בסעיף   :1שאלה 

ניצנים הממשלתית, אך לפני יישום התכנית הפעילה את אותן המסגרות תחת חברה בע"מ עם וותק 

וגם נושאי שאר המשרות שהפעילו את , כאשר בעלי החברה בע"מ הוא מנכ"ל העמותה 2014משנת 

 ?ות תחת העמותהאת המסגר מפעיליםהמסגרות תחת החברה כיום 

מ לעמותה שהיא "נעשה שינוי באישיות המשפטית מחברה בע ןבנסיבות אלה, בה :תשובת המועצה

כשהאורגנים והפעילות בפועל הם ללא שינוי, יש להעביר אישור מפורט מעו''ד או רו''ח  ,מלכ''ר

 .  םהעמותה והחברה, בדבר הזהות בין הגופים ורציפות הוותק בניה

 נה מעמד, הוותק יוכר.שיכל שאכן מדובר בגוף אחד שכבחינת המועצה והדברים יובאו ל

 

 ?מהו מחיר הגבייה החודשי המקסימלי מההורים עבור הצהרון :2שאלה  

על פי התעריף שיפורסם. התעריף הרגיל  –באם יכנס חוק הצהרונים לתוקפו  :תשובת המועצה

 מפורסם להורים בתחילת חודש ספטמבר.

, בהתאם לתעריפים המפורטים במסמכי המכרז, ללא מאת המועצהיובהר כי התשלום לספק יהיה 

 כספים מההורים. לגבותתלות במחיר שתגבה המועצה מההורים, וכי הספק לא יהא רשאי 

 



 

 
 
 

 

 האם מתבצעת גבייה נוספת מההורים לימים ארוכים? אם כן מהי העלות? :3שאלה  

 ות ארוך" בהסכם ובמסמכי המכרז נפלה טעות. בהגדרת "יום שה :תשובת המועצה 

 כאמור, ובימי שביתהבימי הפגרה "יום שהות ארוך" משמעו חלופה לפעילות גני הילדים ובית הספר 

תהיינה בימים א' עד ה' )כולל( החל  גרה או שביתה שעות פעילות הצהרוןבימי פ -למפרט  2.7בסעיף 

או עד איסוף אחרון הילדים, המאוחר מבין  16:00ועד לשעה  08:00משעת תחילת יום הלימודים, 

 השניים.

היא באופן של תשלום  ,(, ובהתאמה התשלום לספקע"י המועצה בלבדהגבייה מההורים )כאמור 

 .כולל ימי פגרה ושביתהחודשי עבור הצהרון, 

 

 מועד פתיחת תיבת המכרזים הודעה על .ב

 31/7/2019ד' פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שיתקבלו במסגרת המכרז שבנדון תיערך ביום 

 , במשרדי המועצה.12:30בשעה 

 כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות.

 

 

 
 

 בברכה,
 
 

 עפר גורדון
 מנהל רכש


