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"2" נספח  
 

 ]רשימת הגנים[
  

 שכונה אזור כתובת הגן שם הגן אות הגן מס"ד
 תל ברוך צפון צפון 3אלכסנדר פן  שקדיה כ 1 
 צוקי אביב, אזורי חן צפון 15שושנה פרסיץ  חבצלת לג 2 
 

 צפון 6שניר  מור מג 3
מעוז אביב, הדר יוסף, תל 

 ברוך הישנה
 נווה שרת, רמת החייל צפון 16רמות נפתלי  איילה פב 4 
 נווה שרת, רמת החייל צפון 16רמות נפתלי  נחל פב 5 
 שיכון דן, רביבים צפון 32אשכנזי  דובדבן קלא 6 
 שיכון דן, רביבים צפון 32אשכנזי  ערמונים קלא 7 
 צהלה, המשתלה צפון 77עיר שמש  אלון קעא 8 
 צהלה, המשתלה צפון 77עיר שמש  סיגלון קעב 9 
 צהלה, המשתלה צפון 8מבוא גרופית  חלום קעו 10 
 צהלה, המשתלה צפון 8מבוא גרופית  קסם קעו 11 
 אזור כיכר המדינה מרכז 8ניסים אלוני  מרום ריג 12 
 אזור כיכר המדינה מרכז 8ניסים אלוני  פיסגה ריג 13 
 אזור כיכר המדינה מרכז 72פנקס  דורון ריד 14 
 אזור כיכר המדינה מרכז 72פנקס  שי ריד 15 
 צהלה, המשתלה צפון 1אבוקה  לפיד רכט 16 
 צוקי אביב, אזורי חן צפון 18מוקדי משה  אננס רלט 17 
 צוקי אביב, אזורי חן צפון 18מוקדי משה  חשון רלט 18 
 נווה שרת, רמת החייל צפון 25נמירובר  אדווה רנה 19 
 נווה צדק, לב תל אביב מרכז 35טשרניחובסקי  צבעוני רסט 20 
 נווה צדק, לב תל אביב מרכז 35טשרניחובסקי  צמרת רסט 21 
 נווה צדק, לב תל אביב מרכז 35טשרניחובסקי  רום רסט 22 
 רביבים צפון 7ברטונוב  גלגול רפי אשכול ברטונוב 23 
 רביבים צפון 7ברטונוב  צעד ברטונוב רפי אשכול 24 
 רביבים צפון 7ברטונוב  ריקוד רפי אשכול ברטונוב 25 
 רביבים צפון 7ברטונוב  רן רפי אשכול ברטונוב 26 
 תל ברוך צפון צפון 16יעקב מרידור  ברקאי רפל 27 
 תל ברוך צפון צפון 16יעקב מרידור  שחרית רפל 28 
 תל ברוך צפון צפון 16יעקב מרידור  תבל רפל 29 
 נחלת יצחק דרום 7תוצרת הארץ  זורע רפע 30 
 נחלת יצחק דרום 7תוצרת הארץ  פורח רפע 31 
 רמת אביב החדשה צפון 3נתן אקסלרוד  כוכב ים רשט 32 
 רמת אביב החדשה צפון 3נתן אקסלרוד  גלים רשט 33 
 רמת אביב החדשה צפון 3נתן אקסלרוד  צבי ים רשט 34 
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 16דב הוז  חרציות רתא אשכול דב הוז 35 
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 16דב הוז  כלניות רתא אשכול דב הוז 36 
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 16דב הוז  נרקיסים רתא אשכול דב הוז 37 
 דרומיחלק  -צפון ישן  מרכז 16דב הוז  רקפות רתא אשכול דב הוז 38 
 פלורנטין דרום 23הנגרים  נדנדה גח 39 
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 פלורנטין דרום 23הנגרים  סוס עץ גח 40
 בבלי מרכז 2בבלי  יהל מח 41 
 בבלי מרכז 2בבלי  הצומח מח 42 
 בבלי מרכז 25בבלי  ילדי האור מט 43 
 בבלי מרכז 5הכנסת הגדולה  יצהר נח 44 
 בבלי מרכז 5הכנסת הגדולה  תירוש נח 45 
 רמת אביב ג צפון 26אחימאיר  פלג קפה 46 
 אזור כיכר המדינה מרכז 6אנטיגונוס  ירח רכב אשכול תבל 47 
 אזור כיכר המדינה מרכז 6אנטיגונוס  צדק רכב אשכול תבל 48 
 אזור כיכר המדינה מרכז 6אנטיגונוס  שביט רכב אשכול תבל 49 
 אזור כיכר המדינה מרכז 6אנטיגונוס  שבתאי רכב אשכול תבל 50 
 רמת אביב ג צפון 17בית צורי  ניסן רמג 51 
 רמת אביב ג צפון 17בית צורי  אסף רסג 52 
 רמת אביב ג צפון 17בית צורי  תשרי רסג 53 
 רמת אביב ג צפון 4עקיבא ברון  כסלו רסד 54 
 רמת אביב ג צפון 4עקיבא ברון  תמוז רסד 55 
 

 רשמ 56
כדור 

 אזור כיכר המדינה מרכז 6 אנטיגונוס הארץ
 אזור כיכר המדינה מרכז 6אנטיגונוס  קרן שמש רשמ 57 
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 10שפינוזה  אדום א 58 
 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 4הר נבו  חמניות זח 59 
 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 4הר נבו  נועם זח 60 
 לב תל אביב מרכז 36לאונרדו דה וינצ'י  דביר טוח 61 
 לב תל אביב מרכז 36לאונרדו דה וינצ'י  דולב טוח 62 
 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 45עמוס  מרגנית כא 63 
 אזור כיכר המדינה מרכז 15פרופ' שור  אורן פ 64 
 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 29עמוס  מטמון צו 65 
 

 קז 66
אמנון 

 חלק דרומי -ישן צפון  מרכז 9אורי לסר  ותמר
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 9אורי לסר  כרכום קז 67 
 אזור כיכר המדינה מרכז 47יהודה המכבי  אפרסמון קכט 68 
 אזור כיכר המדינה מרכז 47יהודה המכבי  פומלית קכט 69 
 נווה אביבים צפון 8צ'רטוק  שירה קסד 70 
 

 בר קפא 71
)פינת  1שטינמן אליעזר 

 בבלי מרכז (.13ירושלמי 
 

 דבש קפא 72
)פינת  1שטינמן אליעזר 

 בבלי מרכז (.13ירושלמי 
 אזור כיכר המדינה מרכז 17פרופ' שור  ציפורן ריא 73 
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 11ליליאן  לחן ריח 74 
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 11ליליאן  פזמון ריח 75 
 בבלי מרכז 3שטיינמן  ניצנים רכה 76 
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 10שלמה המלך  רמז רמז 77 
 נווה אביבים צפון 15גייגר  גשר רסז 78 
 נווה אביבים צפון 15גייגר  נווה רסז 79 
 

80 
רפז אשכול 

 אזור כיכר המדינה מרכז 22ליסין  רוזמרין התבלינים
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81 
רפז אשכול 

 המדינהאזור כיכר  מרכז 22ליסין  לימונית התבלינים
 

82 
רפז אשכול 

 אזור כיכר המדינה מרכז 22ליסין  נענע התבלינים
 

83 
רפז אשכול 

 אזור כיכר המדינה מרכז 22ליסין  קורנית התבלינים
 

84 
רפז אשכול 

 אזור כיכר המדינה מרכז 22ליסין  קינמון התבלינים
 

85 
רפז אשכול 

 אזור כיכר המדינה מרכז 22ליסין  ריחן התבלינים
 אזור כיכר המדינה מרכז 11חברה חדשה  נשיאים רפמ 86 
 אזור כיכר המדינה מרכז 11חברה חדשה  ענן רפמ 87 
 אזור כיכר המדינה מרכז 11חברה חדשה  עננה רפמ 88 
 אזור כיכר המדינה מרכז 11חברה חדשה  ערפלים רפמ 89 
 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 7אוסישקין  לשם רשח 90 
 

 רשח 91
 נחל

 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 7אוסישקין  הירקון
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 8דובנוב  השראה רשנ 92 
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 8דובנוב  תמונה רשנ 93 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה מרכז א' 16אבא קובנר  הדרים רתם 94 
 הירוקהכוכב הצפון, ל,  מרכז א' 16אבא קובנר  השיקמים רתם 95 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה מרכז 18אבא קובנר  בננה רתם 96 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה מרכז 18אבא קובנר  תות רתם 97 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה מרכז 20אבא קובנר  חופש רתם 98 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה מרכז 20אבא קובנר  חירות רתם 99 
 נווה אביבים צפון 20אנדרסון  ניצן קטז 100 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה מרכז 16אבא קובנר  הילה דח 101 
 

 ה 102
סלסלי 

 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 12נצח ישראל  כסף
 

 ה 103
פעמוני 

 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 12נצח ישראל  גשם
 נחלת יצחק דרום 3טירת צבי  מפל כה 104 
 נחלת יצחק דרום 3טירת צבי  פנינת הים כה 105 
 אזור כיכר המדינה מרכז 6צירלסון  איריס כט 106 
 אזור כיכר המדינה מרכז 6צירלסון  בשמת כט 107 
 אזור כיכר המדינה מרכז 6צירלסון  יקינתון כט 108 
 אזור כיכר המדינה מרכז 6צירלסון  שושן כט 109 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה צפון ב 2יהודה בורלא  סול לא 110 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה צפון ב 2יהודה בורלא  קרן לא 111 
 אזור בנין העירייה מרכז 95ארלוזורוב  גבעול לב אשכול לב 112 
 אזור בנין העירייה מרכז 95ארלוזורוב  עלה לב אשכול לב 113 
 אזור בנין העירייה מרכז 95ארלוזורוב  פרח לב אשכול לב 114 
 אזור בנין העירייה מרכז 95ארלוזורוב  פרי לב אשכול לב 115 
 אזור בנין העירייה מרכז 95ארלוזורוב  שורש לב אשכול לב 116 
 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 7שד' היוצר  ברקן נה 117 
 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 7שד' היוצר  קיפודן נה 118 
 אזור כיכר המדינה מרכז 22עמיאל  הרדוף צה 119 
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 אזור כיכר המדינה מרכז 11שרת  יסמין קיד 120
 אזור כיכר המדינה מרכז 11שרת  נורית קיד 121 
 

 קכ 122
הנסיך 

 ביצרון, רמת ישראל דרום 17שד' ההשכלה  הקטן
 ביצרון, רמת ישראל דרום 17שד' ההשכלה  סינדרלה קכ 123 
 ביצרון, רמת ישראל דרום 17שד' ההשכלה  עמי ותמי קכ 124 
 ביצרון, רמת ישראל דרום 17שד' ההשכלה  שלגיה קכ 125 
 נחלת יצחק דרום 7בנימיני  סנפיר קנא 126 
 נחלת יצחק דרום 5ילקוט הרועים  ימה קסג 127 
 יד אליהו דרום 31נגבה  ירקון קסה 128 
 אזור כיכר המדינה מרכז 3גלוסקין  חרוב קפ 129 
 המדינהאזור כיכר  מרכז 3גלוסקין  עינב קפ 130 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה צפון 44יהודה בורלא  אורגן קפב 131 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה צפון 44יהודה בורלא  דו רה מי קפב 132 
 יד אליהו דרום 12פרזון  אילנות קצ 133 
 יד אליהו דרום 12פרזון  סביונים קצ 134 
 נחלת יצחק דרום 7בנימיני  דוגית קצח 135 
 יד אליהו דרום 3נגבה  ציפורי רא 136 
 יד אליהו דרום 3נגבה  אביב רג 137 
 יד אליהו דרום 3נגבה  גוונים רג 138 
 יד אליהו דרום 3נגבה  שניר רג 139 
 נחלת יצחק דרום 9טירת צבי  אלומה רנד 140 
 נחלת יצחק דרום 9טירת צבי  אפרוחים רנד 141 
 

142 
רשז אשכול יד 

 יד אליהו דרום 25 המערכה זיו אליהו
 

143 
רשז אשכול יד 

 יד אליהו דרום 25המערכה  יערה אליהו
 

144 
רשז אשכול יד 

 יד אליהו דרום 25המערכה  מכחול אליהו
 

145 
רשז אשכול יד 

 יד אליהו דרום 25המערכה  מניפה אליהו
 

146 
רשז אשכול יד 

 אליהו
צבעי 

 יד אליהו דרום 25המערכה  הקשת
 נווה צדק, לב תל אביב מרכז 10השחר  טל השחר ו 147 
 

 ו 148
כוכב  

 נווה צדק, לב תל אביב מרכז 10השחר  השחר
 ביצרון, רמת ישראל דרום 19בצרון  כנרת עה 149 
 

 עוגן קפט 150
פינת  2שביל החצב 

 ביצרון, רמת ישראל דרום 17היסמין 
 

 אלמוג קפט 151
פינת  2שביל החצב 

 רמת ישראלביצרון,  דרום 17היסמין 
 נווה צדק, לב תל אביב מרכז 11יצחק אלחנן   צוף רתך 152 
 נווה צדק, לב תל אביב מרכז 11יצחק אלחנן   קיפוד רתך 153 
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 10רבקה זיו  חרוז קצא 154 
   צוקי אביב, אזורי חן צפון 6צ'רטוק  גיטרה רתב 155 

   צוקי אביב, אזורי חן צפון 6צ'רטוק  ליבנה רתב 156

   צוקי אביב, אזורי חן צפון 6צ'רטוק  עופר רתב 157

   צוקי אביב, אזורי חן צפון 6צ'רטוק  עמית רתב 158
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   נווה אביבים צפון 6צ'רטוק  פסנתר רתב 159

 תל ברוך צפון צפון 3אלכסנדר פן  תפוז כ 160
 נאות אפקה א+ב צפון 7למדן  דקלה כג 161 
 נאות אפקה א+ב צפון 18למדן  אספרגוס כו 162 
 תל ברוך צפון צפון  19אלכסנדר פן  סחלב מא 163 
 תל ברוך צפון צפון 16יעקב מרידור  אופיר מז 164 
 תל ברוך צפון צפון 16יעקב מרידור  ענבר מז 165 
 

 צפון 10רפידים  פיקוס צב 166
מעוז אביב, הדר יוסף, תל 

 ברוך הישנה
 

 צפון 10רפידים  צב צב 167
מעוז אביב, הדר יוסף, תל 

 ברוך הישנה
 יד אליהו דרום 80משה דיין  ברק קיח 168 
 יד אליהו דרום 80משה דיין  תבור קיח 169 
 נאות אפקה א+ב צפון 17גליקסברג  אגוז קעד 170 
 נאות אפקה א+ב צפון 17גליקסברג  שקד קעד 171 
 צהלה, המשתלה צפון 27שוהם  עומרים קעה 172 
 צהלה, המשתלה צפון 27שוהם  שיבולים קעה 173 
 

 צפון 12סמטת עומרי  פלפלון קפג 174
מעוז אביב, הדר יוסף, תל 

 ברוך הישנה
 

 צפון 12סמטת עומרי  צאלון קפג 175
מעוז אביב, הדר יוסף, תל 

 ברוך הישנה
 נאות אפקה א+ב צפון 58שלונסקי  גפן קפד 176 
 נאות אפקה א+ב צפון 58שלונסקי  צבר קפד 177 
 

178 
רו אשכול שלל 

 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 221דיזנגוף  סגלגל צבעים
 

179 
רו אשכול שלל 

 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 221דיזנגוף  שנהב צבעים
 

180 
רו אשכול שלל 

 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 221דיזנגוף  שני צבעים
 

181 
רו אשכול שלל 

 חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 221דיזנגוף  תכול צבעים
 נווה צדק, לב תל אביב מרכז 16בעלי המלאכה  לביא טז 182 
 נווה צדק, לב תל אביב מרכז 38העבודה  פלא רל 183 
 נווה אביבים צפון 2התנאים  צליל קצה 184 
 נאות אפקה א+ב צפון 7למדן  תומר כג 185 
 צוקי אביב, אזורי חן צפון 8אביגור שאול  עופרים לט 186 
 צהלה, המשתלה צפון 3אבישי  צהלה צ 187 
 שיכון דן, רביבים צפון 3רבקה גובר  צפרירים צז 188 
 שיכון דן, רביבים צפון 3רבקה גובר  רביבים צז 189 
 רמת אביב החדשה, נופי ים צפון 3פרלוק  חן קכא 190 
 אביב החדשה, נופי ים רמת צפון 3פרלוק  מזמור קכא 191 
 צהלה, המשתלה צפון 18וילנסקי משה  פרדס קמט 192 
 צהלה, המשתלה צפון 18וילנסקי משה  שתיל קמט 193 
 רמת אביב החדשה, נופי ים צפון 1בשביס זינגר  אוצר קנה 194 
 רמת אביב החדשה, נופי ים צפון 1בשביס זינגר  נוף קנה 195 
 נאות אפקה א+ב צפון 12סלוניקי קהילת  פרי הדר קפז 196 
 צהלה, המשתלה צפון 43אלכסנדר ארגוב  חצוצרה ריז 197 
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 כוכב הצפון, ל, הירוקה צפון 25יהודה בורלא  ארן רכו 198
 נווה אביבים צפון 5לויטן  אביבים רלב 199 
 נווה אביבים צפון 7לויטן  כינור רמא 200 
 שרת, רמת החייל נווה צפון 6פילדלפיה  טווס רמו 201 
 צהלה, המשתלה צפון 43אלכסנדר ארגוב  נבל רנט 202 
 צהלה, המשתלה צפון 43אלכסנדר ארגוב  עוגב רנט 203 
 נופי ים צפון 7בשביס זינגר  זריחה רסב אשכול נופי ים 204 
 נופי ים צפון 7בשביס זינגר  כוכבים רסב אשכול נופי ים 205 
 נופי ים צפון 7בשביס זינגר  רקיע רסב אשכול נופי ים 206 
 נופי ים צפון 7בשביס זינגר  שחק רסב אשכול נופי ים 207 
 נופי ים צפון 7בשביס זינגר  שמים רסב אשכול נופי ים 208 
 נווה שרת, רמת החייל צפון 25עולי הגרדום  עונות רפו 209 
 

 רפו 210
עלי 

 החיילנווה שרת, רמת  צפון 25עולי הגרדום  כותרת
 כוכב הצפון, ל, הירוקה מרכז א' 9גרונימן  אורנים רפח 211 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה מרכז א' 9גרונימן  ברושים רפח 212 
 כוכב הצפון, ל, הירוקה מרכז א' 9גרונימן  תמרים רפח 213 
 רמת אביב ג צפון 23המתנדב  דגנית רש 214 
 גרמת אביב  צפון 23המתנדב  חרצית רש 215 
 נווה שרת, רמת החייל צפון 41אחי דקר  ינשוף רשד 216 
 נאות אפקה א+ב צפון 15קהילת קליבלנד  אדרת רשר 217 
 נאות אפקה א+ב צפון 15קהילת קליבלנד  כפיר רשר 218 
 

219 
רתס אשכול צוקי 

 צוקי אביב, אזורי חן צפון 11יאיר רוזנבלום  אמיר אביב
 

220 
רתס אשכול צוקי 

 צוקי אביב, אזורי חן צפון 11יאיר רוזנבלום  ברית אביב
 

221 
רתס אשכול צוקי 

 צוקי אביב, אזורי חן צפון 11יאיר רוזנבלום  גזית אביב
 

222 
רתס אשכול צוקי 

 צוקי אביב, אזורי חן צפון 11יאיר רוזנבלום  דור אביב
 

223 
רתס אשכול צוקי 

 אזורי חן צוקי אביב, צפון 11יאיר רוזנבלום  הדסים אביב
 יד אליהו דרום 14הפלמ"ח  סער כז 224 
 נווה אביבים צפון 6יהודה הנשיא  גילה פג 225 
 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 4נהרדעא  חמציץ פט 226 
 

 פט 227
שושן 

 חלק דרומי -צפון ישן  מרכז 4נהרדעא  צחור
 נחלת יצחק דרום 5ילקוט הרועים  מעין קסג 228 
 בבלי מרכז 25בבלי  מגל קסט 229 
 יד אליהו דרום 95משה דיין  טל קע 230 
 יד אליהו דרום 95משה דיין  מטר קע 231 
 נווה שרת, רמת החייל צפון 5רמה  פטל קעג 232 
 נווה שרת, רמת החייל צפון 5רמה  תות קעג 233 
 אזור כיכר המדינה מרכז 8ניסים אלוני  צמרות 2ריג  234 
 כיתה נוספת נפתחת  פלורנטין דרום 23הנגרים  עלה ורד גח 235 

 מבנה חדש שוק הסיטונאי הישן מרכז 92החשמונאים  תפוח יזח 236

 מבנה חדש שוק הסיטונאי הישן מרכז 92החשמונאים  אגס יזח 237
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 מבנה חדש שוק הסיטונאי הישן מרכז 92החשמונאים  תפוז יזח 238

 מבנה חדש הסיטונאי הישןשוק  מרכז 92החשמונאים  תות יזח 239

 מבנה חדש שוק הסיטונאי הישן מרכז 92החשמונאים  פטל ממ"ד כגח 240

 מבנה חדש נחלת יצחק דרום 5טירת צבי  תוכי רתר 241

 מבנה חדש נחלת יצחק דרום 5טירת צבי  נשר רתר 242

 מבנה חדש נחלת יצחק דרום 5טירת צבי  שקנאי רתר 243

 מבנה חדש נחלת יצחק דרום 5צבי טירת  חוגלה  רתר 244

 מבנה חדש נחלת יצחק דרום 5טירת צבי  נץ רתר 245

 רשם 246
כדור 

 מבנה חדש חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 258דיזנגוף  הארץ

 מבנה חדש חלק צפוני -צפון ישן  מרכז 258דיזנגוף  קרן שמש רשם 247

 מבנה חדש דרום מזרח -צפון ישן  מרכז 7דפנה  גורן כאח 248

 מבנה חדש דרום מזרח -צפון ישן  מרכז 6הנרייטה סולד  בראשית כוח 249

 אדמונית טח 250
/יהודה 14אייזק שטרן 

 מבנה חדש ל החדשה צפון עמיחי

 אוכמנית טח 251
/יהודה 14אייזק שטרן 

 מבנה חדש ל החדשה צפון עמיחי

 מנטה טח 252
/יהודה 14אייזק שטרן 

 מבנה חדש ל החדשה צפון עמיחי

 אגמון טח 253
/יהודה 14אייזק שטרן 

 מבנה חדש ל החדשה צפון עמיחי

 רז 2קנה  254
/יהודה 14אייזק שטרן 

 מבנה חדש ל החדשה צפון עמיחי

 מבנה חדש דרום מזרח -צפון ישן  מרכז 7דפנה  גורן כאח 255

 מבנה חדש דרום מזרח -צפון ישן  מרכז 6הנרייטה סולד בראשית כוח 256

 מבנה חדש חלק צפוני -צפון ישן מרכז 10קורדובה  עומר  יחח ממ"ד 257

 מבנה חדש דרום מערב -צפון ישן  מרכז 16דב הוז  לוטוסים רתא אשכול דב הוז 258

 מבנה חדש דרום מערב -צפון ישן  מרכז 16דב הוז  חצבים רתא אשכול דב הוז 259

 מבנה חדש בבלי מרכז 6טולדנו  שקמה רנז 260

 מבנה חדש בבלי מרכז 6טולדנו  קורן רנז 261

 כיתה נוספת נפתחת  רביבים צפון 7ברטונוב  רעות רפי אשכול ברטונוב 262

 מבנה חדש רמת הטייסים דרום 5הצבי  בלון כזח 263

   רמת הטייסים דרום 5הצבי  הצבי כזח/קסז 264

 פתיחה מחודשת  יפו  דרום 4רבי פנחס  הרובע נ 265

 פתיחה מחודשת  נאות אפקה צפון 18למדן  אצבעונית כו 266

 פתיחה מחודשת  רמת החייל צפון 25נמירובר  הוד רמב 267

 פתיחה מחודשת  הדר יוסף צפון 28קיציס  אקליפטוס קפו 268

 פתיחה מחודשת  נופי ים צפון 7בשביס זינגר  לבנה רסב אשכול נופי ים 269

 השדרה רכד 270
)במתנ"ס  63נורדאו 

   חלק צפוני -צפון ישן  מרכז מגיד(
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 א'3נספח 

 פירוט ניסיון קודם של המציע בהפעלת מועדוניות גן 

 

 

 

מס"
 ד

שם גן הילדים, המוכר 
בישראל שבו הופעלה 

המועדונית במהלך שנת 
אחת מלאה לימודים 

ומיקום הגן )שם העיר 
 בישראל(

פרטי נציג/ איש קשר 
מטעם גן הילדים )שם 

 ודרכי התקשרות(

תקופת הפעלת 
המועדונית )תאריך 

התחלה, תאריך סיום 
 וסך משך התקופה(

מס' 
הילדים 

שהשתתפו 
 במועדונית

 מס' אנשי
הצוות אשר 

הועסקו 
לצורך 
הפעלת 

 המועדונית

תיאור תפקידו של כל איש 
צוות שהועסק לצורך 

 הפעלת המועדונית

פרטים נוספים 
הרלוונטיים לצורך בחינת 

עמידת המציע בתנאים 
המוקדמים להגשת הצעות 

ו/או לצורך מתן ציון 
להצעה, ככל שישנם ו/או 

 הערות
1.  

 שם הגן:___________ 
 
 

מיקום 
 הגן:__________

 
שם הנציג/ איש 

הקשר: 
_______________ 

 
 פרטי התקשרות

טל': 
_____________ 

 
פקס: 

_____________ 
 

נייד: 
_____________ 

 
אימייל: 

_____________ 
 

 
תאריך 

התחלה:_________
__ 

 
תאריך 

סיום:___________
__ 

 
סך משך התקופה 

 )בחודשים(:______.
)במילים: 

)_______________ 

 
מס' 

 הילדים:
_______ 

 
)במילים: 

________
_ 

)________ 

 
מס' אנשי 

הצוות: 
_______ 

 
)במילים: 

________
________

)_ 

 תפקיד: .1

 תפקיד: .2

 תפקיד: .3

 תפקיד: .4

 תפקיד: .5

 תפקיד: .6

 תפקיד: .7

 תפקיד: .8
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ב"3 נספח "  
 

, ניתן לצרף המלצות בכתבניתן להוסיף שורות; ) מציעהממליצים ביחס להלקוחות פרטי  .1

 (: בנוסף

 : ___________________ שם וכתובת הגןשם הלקוח: _______________;  .1.1

 ; _______________תפקיד: ___; ____________: ____הנציג שם

 מועד ביצוע השירותים:_________. טלפון להתקשרות: __________

 : ___________________ שם וכתובת הגןשם הלקוח: _______________;  .1.2

 ; _______________תפקיד: ___; ____________: ____הנציג שם

 מועד ביצוע השירותים:_________. טלפון להתקשרות: __________

 : ___________________ שם וכתובת הגןשם הלקוח: _______________;  .1.3

 ; _______________תפקיד: ___; ____________: ____הנציג שם

 מועד ביצוע השירותים:_________. טלפון להתקשרות: __________

ו/או  תהיה רשאית לבדוק את תוכנו של מסמך זה, לדרוש פרטים נוספים שהחברהידוע לי  .2

 שצוינו במסמך זה.  בגניםו/או לבקר  לשוחח עם הנציגים

 

  
  



72 

 

 "4נספח "      
 לכבוד

 "(החברהבע"מ )להלן " חינוך יובל
 

 א.ג.נ.,
 1976-לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהיר 

 עובדים זכויות שמירת בעניין חובותיו מקיים המציע לפיו תצהיר         

 

 מטעם החתימה מורשה' _______, מס. ז.ת נושא______________,  מ"הח אני
 האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי לאחר "(,המציע: "להלן________________ )

, בכתב, בזאת מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי ושאהיה
 :כדלקמן

 גופים עסקאות לחוק ב2 בסעיף כמוגדר אליו זיקהה יבעל וכןבעלי השליטה בו , המציע .1
 לרבות המפורטים, , מקיימים את חובותיהם על פי חוקי העבודה1976-ו"תשל, ציבוריים

חוק  ,1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  ,1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  :להלן
 –חוק עבודת נשים, תשי"ד  ,1950 –חוק חופשה שנתית, תשי"א  ,1976 –תשל"ו  ה,דמי מחל

 ,1953 –תשי"ג  –חוק עבודת הנוער  ,1965 –לעובד ולעובדת, תשכ"ו חוק שכר שווה  ,1954
חוק  ,1951 –התשי"א  (החזרה לעבודה)חוק חיילים משוחררים  ,1953 –ק החניכות, תשי"ג חו

חוק הביטוח הלאומי  ,1963 –התשכ"ג  –חוק פיצויי פיטורין  ,1958 –הגנת השכר, תשי"ח 
חוק הודעה לעובד  ,1987 –התשמ"ז  ,חוק שכר מינימום ,1995 –התשנ"ה  (נוסח משולב)
וכן על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים  2002 –התשס"ב  (תנאי עבודה)

 .לענף

עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע המציע ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה  .2
( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 1976-ו"בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
   1987-התשמ"ז

             -או 

ב לחוק( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי 2ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  המציע 
ה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת עביר -עבירות )עבירה לעניין זה
, שנעברה לאחר יום 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.31.10.2002

 [תרלבנטי השאינ הפיסקהלמחוק את יש ] 

 .אמת תצהירי תוכן וכי, חתימתי היא דלמטה החתימה, שמי הוא עילדל השם כי מצהיר אני .3

 

           ________________                        ________________                    ___________________ 

              וחותמת חתימה                        המציע בשם החותם של מלא שם                             תאריך        

 

 ד"עו אישור

 את שזיהה_____________  בפני הופיע__________  ביום כי מאשר, ד"עו___________,  מ"הח אני

 וכי האמת את להצהיר עליו כי שהזהרתיו ולאחר_______________,   שמספרה. ז.ת באמצעות עצמו

 דלעיל התצהיר על וחתם תצהירו נכונות את אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה

 .בפניי

 .המציע מטעם מוסמך חתימה מורשה הינו ל"הנ' ____________ גב/מר כי לאשר הריני

 

              _______________ 
 חתימה                                     
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 "5נספח "
 ערבות בנקאית  נוסח

 מכרז מס'  7-1/2017

 תאריך: ________________   
 לכבוד

 יובל חינוך בע"מ
 , דיזנגוף סנטר50רח' דיזנגוף 

 64332תל אביב 
 כתב ערבות מס' ________ הנדון:

"( הננו המציעעל פי בקשת _______________ תאגיד מס' _____________ )להלן: " .1
ש"ח )להלן:  25,000ערבים בזאת כלפיכם באופן בלתי חוזר, לסילוק כל סכום עד לסך 

הגשת הצעה על ידי "(, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המציע בקשר עם סכום הערבות"
 יפו-לניהול והפעלת מועדוניות גני ילדים בעיר תל אביבמכרז פומבי  המציע במסגרת 

 . 7-1/2017 שמספרו

ערבותנו היא מוחלטת ובלתי תלויה, אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה  .2
 בדרך כל שהיא.

( חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם, את סכום 5אנו מתחייבים לשלם לכם, תוך ) .3
ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע  הערבות וזאת מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם

הערבות על ידינו ו/או לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע  לתשלום סכוםכתנאי מוקדם 
 ובלבד שהסכום הכולל שנשלם עפ"י ערבותנו זו, לא יעלה על סכום הערבות. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר  .4
אי שסך דרישותיכם לא דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנ

 יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 28.9.17ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך  .5

כל דרישה מצדכם לתשלום מכוח ערבות זו, צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת  .6
, הבנק"י ע תמולא השעה]בשעה ____ 17.928. הרשומה  וצריכה להגיע לסניף זה עד יום

 ______.[בבנק הפעילות לשעות בהתאם,  הערבות הוצאת בעת

על פי  ימים נוספים 60ערבות זאת על כל תנאיה תוארך באופן אוטומטי לתקופה נוספת של  .7
 .28.9.17 תאריךדרישת החברה, ותישלח אלינו עד 

 התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .8

                                                                     

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                

  _                 סניף: _____________בנק ______                                                                     
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 "6נספח "
 

 י חתימהשלגבי התאגדות ו/או מור/ רואה חשבון אישור עורך דין 
 

 
 

 לכבוד
 יובל בחינוך בע"מחב' 

 
 יפו -גני ילדים בעיר תל אביב בלניהול והפעלת מועדוניות הנדון: מכרז 

 

 
,  מאשר/ת את הפרטים את המיותר(/רו"ח )מחק אני ___________________________, עו"ד

 הבאים לגבי המציע.
  

(: הרלוונטית שם המציע )כפי שהוא רשום ברשות התאגידים .1

__________________________________________________ 

 סוג התארגנות: _______________________________________ .2

 ____________________________________תאריך התארגנות:  .3

 מספר מזהה: ________________________________________ .4

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידם ומספרי הזהות שלהם: .5

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 ____________________ _____________________ _______________ 

 חתימה וחותמת / רו"חעו"ד  אשם מל               
 
 

__________________________________ ____________________ 
 טלפון                                                                                     כתובת                                 
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 "7נספח "
 

 לכבוד
 יובל חינוך בע"מ

 
 א.ג.נ,

 20171-7/ אישור בדבר אי תיאום הצעות מכרז מס'הנדון: 
 
)שם התאגיד( )להלן:    העובד בתאגיד  מס' ת.ז    אני הח"מ  
 "( מצהיר בזאת כדלקמן:התאגיד"

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד המציע ומנהליו. .1
 במכרז זה.אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד  .2
לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות  .3

 כן.
הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .4

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
הצעה אחת בלבד, בין  תאגידההוגשה על ידי  שבנדוןמכרז ההריני לאשר שבמסגרת  .5

 .או בכל דרך אחרתאחר באמצעות היותו בעל מניות במציע  ,במישרין ובין בעקיפין
 

 :במקום המתאים  Xיש לסמן

 .למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 :אם כן, אנא פרט 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

מש שנות מאסר בפועל, הכל בהתאם אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד ח
 .1988 -להוראות חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 
 
 
                                           
 תאריך         שם התאגיד           חותמת התאגיד          שם המצהיר           חתימת המצהיר  

 
 
 

הופיע בפני    , מאשר בזאת כי ביום   , מרח'  , מר  אני הח"מ, עו"ד 
, שזיהה את עצמו ע"י ת.ז./המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את   

האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות 
 התצהיר דלעיל וחתם עליו.

 
                                            

 תאריך                                   חותמת ומספר רישיון                    חתימת עורך הדין            
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 "8נספח "
 לכבוד

 יובל חינוך בע"מ
 

 א.ג.נ,

 התחייבות לשמירה על סודיותכתב הנדון: 
 

_________________________________________________________ והח"מ,   הואיל

"( המפעילת.ז/ח.פ.____________________________________________)להלן:"

לניהול והפעלת מועדוניות גני "( בקשר החברהבע"מ )להלן: " ליובל חינוךהגיש הצעה 

במסגרת מכרז  ם"(או "השירותי "ההתקשרות" להלן:) יפו –ילדים בעיר תל אביב 

 ;"(המכרז)להלן: " 7-1/2017שמספרו 

מידע  לספקנדרשת, בין היתר, להעביר  החברההשירותים  ההתקשרות ו/או ביצועולשם  והואיל 

 ;והמפעיל יהיה חשוף למידע סודי סודי כהגדרתו להלן

 

 כדלקמן: החברהלפיכך הספק מצהיר ומתחייב בזאת כלפי 

 הבאים המשמעות המופיעה לצידם:בהתחייבות זו תהיה למונחים  .1

ו/או הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה ו/או  המפעילכל אחד מעובדי  – "המפעיל"עובדי 

 מי מטעמו.

כל מידע, ידע, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, חוות דעת, מסקנה  – "מידע סודי"

ל שימור ידיעות בצורה וכל דבר אחר כיוצ"ב בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך ש

 המציעחשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, אשר יגיע לידי 

 הזכייה במכרזעקב בקשר עם המכרז ו/או קבל תבקשר להסכם, בין אם נ המציעאו עובדי 

או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור ו/במהלך תקופת ההתקשרות ו/או 

מידע שיימסר ע"י  נים ו/או מידע אודות הילדים שבמועדונית הגנים ו/או כלנתו לעיל:

  ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו. החברה

לשמור בסוד  המפעילועובדי  המפעילהיטב החובה הכללית והמיוחדת של  למפעילידועה  .2

ה הזכייעקב בקשר עם המכרז ו/או כל מידע סודי שהובא לידיעתם או לידיעת עובדיהם, 

תוך כדי מילוי תפקידיהם וכן החובה לנקוט באמצעים סבירים על מנת ו/או  במכרז

  ישמרו על סודיות העניינים המגיעים לידיעתם במהלך עבודתם. המפעיללהבטיח שעובדי 

מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת, ולא לגלות ו/או להעביר ו/או להודיע ו/או  המפעיל .3

למסור ו/או לפרסם ו/או להעתיק ו/או להשתמש ו/או להעניק בתמורה או שלא בתמורה, 

במישרין או בעקיפין ובכל דרך שהיא, או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף כלשהו את 

מהלך תקופת , ברת הליך המכרזבמסגהחל ממועד הגשת ההצעה המידע הסודי 

, המפעילההתקשרות, לפני תחילתה ואף לאחריה, ללא מגבלת זמן, למעט לידי עובדי 

 ביצוע השירותים.הגשת ההצעה ו/או אשר המידע הסודי דרוש להם לצורך 

, אשר הגישה המפעילמתחייב להגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק לעובדי  המפעיל .4

 להם לשם ביצוע השירותים.למידע הסודי נחוצה 
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מתחייב לשמור בהקפדה את המידע הסודי, ולנקוט בכל אמצעי הזהירות  המפעיל .5

 הנדרשים לשם אבטחה ומניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

 המפעילמתחייב להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מעובדי  המפעיל .6

ש עקב אי מילוי ההתחייבות, וכן לפעול לכך העוסקים בביצוע השירותים וכן את העונ

יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב התחייבות זה באמצעות  המפעילשעובדי 

 חתימה עליו.

העוסקים בביצוע השירותים, ככל שקיימים,  המפעיללהיות אחראי ולוודא כי כל עובדי  .7

ך שהיא, ולא יעניקו ישמרו על סודיות בהתאם לכתב התחייבות זה, ולא יעבירו בכל דר

בתמורה או שלא בתמורה, יודיעו, ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או ישתמשו, שלא בקשר 

למעט את המידע הסודי, כולו או חלק  –לביצוע השירותים, או יביאו לידיעת כל אדם 

 ממנו, ככל שיגיע אליהם.

 1981-"אחובות שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ מפעילידועות ל .8

 והתקנות שמכוחו, והוא מתחייב לפעול על פי הן.

בתקופה שעד תום תקופת  ,במכרזהחל ממועד הגשת ההצעה ההתחייבות הנ"ל תחול  .9

 ההתקשרות וכן בתקופה שלאחר מכן.

התחייבות זאת לא תחול על מידע שהוא בבחינת נחלת הציבור אלא אם הפך נחלת  .10

וכן  המפעילדע שפותח באופן עצמאי על ידי , מיהמפעילהציבור עקב הפרת התחייבות 

 פי דין.-מידע שחובה למסרו על

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 חתימה  תאריך
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 "9נספח " 
 

 לכבוד
 יובל לחינוך בע"מ 

 "(החברה)להלן: "
 
 

 ג.א.נ.,
 

 20171-7/ –יפו  -מכרז לניהול והפעלת מועדוניות גני ילדים בעיר תל אביב הנדון: 
 )"המכרז" או "ההליך"( 

אנו הח"מ, המציע בהליך זה /  ____________ ת.ז.  __________ המוסמך לחתום בשם  .1
, מצהירים בזה מחק את המיותרהמציע ושתפקידי במציע הוא _________________)*( 

 כדלקמן:

בחנו בקפדנות וקראנו בעיון את מסמכי ההליך נשוא הצעתנו ומסכימים לאמור במסמכי  .א
 רז ומודיעים כי ההסכם מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתנו זו.המכ

ידועים לנו כל סוגי העבודות והשירותים שיש לבצע במסגרת ההליך ובכל מקרה, במידה  .ב
, אלא אם נאמר אחרת ע"י החברהשנזכה בהליך נבצע עבודות אך ורק בהתאם לדרישות 

 .נציג החברה

 קיבלנו את כל ההסברים אשר ביקשנו לקבל. .ג

 ו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו.לקחנ .ד

, בכל גן אשר תבחרו נשוא המכרז ליתן את השירותיםלאור האמור לעיל, אנו מתחייבים  
 וזאת ללא פיצוי כל שהוא עבור דרישות נוספות וטענות מצדנו. לשבץ אותנו אליו,

 אנו מצהירים כי אנו עומדים בתנאי הסף המפורטים בפניה.  .2

ולהסכם, ולכל יתר  הואנו מסכימים לתנאי הבנו את הדרישות המפורטותרים כי אנו מאש .3
 הנספחים בחוברת המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מההליך. בהתאם לכך ערכנו את הצעתנו.

אנו מתחייבים כי אם נזכה בהליך נגיש את הבקשות המתאימות למשרד הכלכלה לצורך  .4
 המגיעה ההנחה אתקבלת סימול מוכר, על מנת לאפשר להורים יחידנים למצוא או לקבל 

 מתחייבים אנואת הבקשה בהתאם לאמור לעיל,  נגישולא  היה. הכלכלה ממשרד להם
יחיד' כמשמעותו במבחנים למתן תמיכות של  ישירות ל'הורה 5%להעניק הנחה בגובה של 
 האגף למעונות יום ולמשפחתונים. שלמשרד כלכלה והתעשייה 

פי ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. -אנו מצהירים כי הצעתנו הוגשה באופן מדויק על .5
בכל מקרה שבו נבצע בהצעתו או במסמכי המכרז )לרבות ההסכם( כל שינוי ו/או תוספת ו/או 

(, בין בגוף המסמכים ובין "השינוי"/או הערה ו/או כל הסתייגות שהיא )להלן: מחיקה ו
ורק ההצעה ללא השינוי תחייב את תתעלם מהשינוי  החברהבמכתב לוואי או בכל אופן אחר, 

מקרה של זכייה, ההצעה המחייבת . למען הסר ספק, מובהר כי בהחברההמציע ו/או את 
 ידינו במסמכי המכרז.-ינויים והתוספות שבוצעו עלאינה כוללת בשום אופן את השותנו א
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 יכולת לפי להשלים יש] _____אנו ערוכים ומסוגלים לספק את השירותים נשוא המכרז ל .6
 .  לפחות בעת ובעונה אחת כיתות גן [המציע

כמפורט בכל המסמכים  למתן השירותיםאנו מצהירים בזה, כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש  .7
בשלמות, וכן כי יש באפשרותנו לספק את כוח האדם והציוד הדרושים, וזאת  -של ההליך 

 בהתאם ללוח הזמנים, לביצוע מושלם כנדרש בהסכם.

 ( "ההודעה"על קבלת הצעתנו )להלן:  מהחברהמיד לאחר שנקבל, אם נקבל, הודעה  א. .8

מכים הנדרשים בהתאם להסכם לרבות, את כל המס החברהאנו מתחייבים להעביר לידי 
לחוק  3אישור ממשטרת ישראל  בהתאם להוראות סעיף המצאת  ,המצאת ערבות הביצוע

, המתייחס לכל 2001 –למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 
אישור עריכת ביטוח "( משטרה אישור)להלן: " בביצוע השירותים העוסקים נועובדי

 ימים מיום קבלת ההודעה. 7וזאת לא יאוחר מתוך 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך שבמקרה בו לא  
למציע  מתן השירותיםתהיה זכאית למסור  החברהיימסרו המסמכים במועדים כנ"ל, 

 אחר, מבלי לגרוע מיתר הסעדים המוקנים לה על פי כל דין או הסכם.

 .להסכםאנו מוותרים בזה על הצורך בהודעה נוטריונית בקשר  .ב

 כפי שיקבע על ידי החברה, ללא כל הסתייגות. במתן השירותים בגניםאנו מתחייבים להתחיל  .9
מסכימים לכך שבמקרה בו לא  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מצהירים כי ידוע לנו, ואנו

 מתן השירותיםתהיה זכאית למסור  החברה נסתייג ו/או נסרב ליתן שירותים בגן מסויים
 למציע אחר, מבלי לגרוע מיתר הסעדים המוקנים לה על פי כל דין או הסכם

 .החברהבתאריך שיקבע על ידי במתן השירותים אנו מתחייבים להתחיל  .10

)תשעים( יום מהתאריך האחרון שנקבע  90אותנו לתקופה של  הצעתנו עומדת בתוקף ומחייבת .11
 להגשת ההצעות. 

אנו מתחייבים כי אם נזכה בהליך, נפעל למתן שירותים מקצועיים ואיכותיים וברמת אמינות  .12
לבטל את זכייתנו ו/או ההסכם שחתמנו  החברהגבוהה. ידוע לנו, כי אם לא נעשה כן, רשאית 

עקב  לחברה ו/או העיריהבכל הנזקים וההוצאות שיגרמו  , ויהיה עלינו לשאתהחברהעם 
 ביטול הזכייה ו/או ההסכם וכל הכרוך בכך. 

, ערבות הביצוע ואישור את הביטוחים לחברההרינו מתחייבים כי אם נזכה בהליך, נעביר  .13
יום ממועד ההודעה.  7בהתאם לדרישות בהסכם ובנוסח הקבוע בהם, הכל בתוך  המשטרה

לבטל את זכייתנו ו/או את ההסכם שחתמנו עם  החברהלא נעשה כן, רשאית  ידוע לנו כי אם
עקב ביטול  לחברה ו/או לעיריהויהיה עלינו לשאת בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו  החברה

 הזכייה ו/או ההסכם וכל הכרוך בכך.

בחתימתנו על הצעה זו, הרינו מצהירים בזה באורח בלתי חוזר כי ידוע לנו וכי הרינו  .14
תהיה רשאית לערוך את כל הבדיקות שתמצא לנכון לגבי הפרטים  שהחברהמסכימים 

הנוגעים אלינו, לרבות לגבי בעלי עניין במציע ולגבי האיתנות הפיננסית שלו, בכל דרך 
להשלמת פרטים שהמצאנו, או בכל דרך אחרת וכי תמצא לנכון, לרבות בקשה  שהחברה

תוכל לגבש את החלטתה בהתאם לבדיקות שנקטה ללא שתחול עליה כל חובה שהיא  החברה
לעניין הליך הבדיקה או  החברהכלפינו, ולנו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

 תוצאתו.
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נות או תביעות מכל מין וסוג שהוא לא יהיו לנו בכל מקרה טע אני מצהירים ומתחייבים כי .15
מכל סיבה, בהתאם לשיקול דעת לא יצא לפועל, כולו או מקצתו,  ההסכם, אם החברהכנגד 

 .החברה

אנו מצהירים כי לא עומדים נגדנו הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק / פשיטת רגל כינוס  .16
 נכסים / הוצל"פ ביחס לחוב שיש בו כדי להשפיע על המשך תפקודנו.

אישור כל האמור לעיל ובתור הצעה, אנו מצרפים בזה את כל מסמכי ההצעה חתומים על ל .17
 ידנו, וכמו כן אישור בדבר המנהלים מורשי החתימה של חברתנו )במקרה של תאגיד(.

חתימתנו זו מחייבת אותנו על פי ההזמנה ונספחיה ככתבם וכלשונם וללא הסתייגות אם נזכה 
תוסיף  החברהעל הזכייה, בתאריך בו  החברהלאחר הודעת  בהליך, וההסכם ייכנס לתוקפו

 . בפניהאת חתימתה על ההסכם כאמור 

 כל המסמכים שנחתמו על ידנו נחתמו על ידי מורשי החתימה מטעם המציע. .18

אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו על  .19
אים לחתום כדין על גבי הצעה זו כמפורט באישור של ידינו( או בשם התאגיד, וכי אנו זכ

 רוה"ח / עוה"ד המצורף )במקרה של שותפות או חברה(.

לשון רבים בהצעה תחשב כלשון יחיד במקרה בו המציע הוא אדם אחד ולא חברה או שותפות  .20
 במקרה המציע הוא פרט.

 
 

        - שם המציע

        - כתובת המציע

        - טלפון

mail-e -        

        - פקס

        - פלאפון

        - תאריך

        - חתימהחותמת ו
 

 

 
 במסגרת לחברה שהוגשו המסמכים כלהח"מ,___________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי  אני

ם על ידי ה"ה________, נחתומסמך זה  ההסכם, הצעת המציע במסגרת המכרז לרבות המכרז
כל המסמכים שהוגשו לחברה בשם_____________ )__________( וכי חתימתו/תה על 

ומסמך זה מחייב את המציע לכל ההסכם , הצעת המציע במסגרת המכרז לרבות במסגרת המכרז
 דבר ועניין.

 
 

____________   _______________ 
 חותמת עו"ד וחתימה     תאריך
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  10נספח 

 פירוט ההזנה המוצעת לילדי המועדוניות

 .1המציע רשאי לצרף לטופס זה פרטים, נתונים ומסמכים נוספים )לרבות תפריטים(, ככל שהוא מוצא לנכון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עסק של ספק המזון וכן של רישיון היצרן בכל מקרה, על המציע לצרף להצעתו את מסמך ההתקשרות שלו עם ספק המזון וכן העתקים מאושרים של תעודת הכשרות של ספק המזון, של רישיון ה 1
 .מזון, בהתאם להוראות מסמכי המכרזמאת משרד הבריאות המתייחס לספק ה

שם ופרטי ספק המזון ומספר שנות ניסיונו 
 בתחום אספקת המזון למועדוניות

פירוט ארוחת צהריים 
 +פרי()בתפזורתחמה

אופן מתן מענה לרגישויות של 
 ילדים )לרבות אלרגיות(

 הערות

 
 שם הספק:

 ___________________ 

___________________ 

___________________ 

 
 ת.ז./ ח.פ.: _________________

 
 

כתובת: 

_______________________________ 

 
 

פרטי איש קשר: 
________________________ 

 
 

 טלפון: _________________
 

 

1.  
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

3.  
 

 
 
 
 

4.  

 
 
 
 
 

 

1.  
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 

4.  
 

 


