משרד החינוך

קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות/בעלויות עבור רכישת ציוד ניקיון והיגיינה
וכן תגבור שירותי ניקיון
נוכח מגפת הקורונה בשנת הלימודים תשפ"א

תקנה תקציבית 20650131 :
 .1רקע ומטרות התקצוב
מחודש מרץ  2020נמצאת מדינת ישראל ובכללה משרד החינוך בהתמודדות עם אירוע חירום חריג ועוצמתי
אשר לא הכרנו בעבר  -מגפת נגיף הקורונה.
חזרת מוסדות החינוך לשנת הלימודים החדשה מחייבת היערכות מתאימה באורחות החיים ובנהלי העבודה.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנוכחיות כלל המערכת  -התלמידים ועובדי ההוראה והטיפול ,נדרשים
להגביר את הניקיון וההיגיינה אשר מטרתם לאפשר להמשיך בלימודים סדירים תוך שמירה על בריאות
הצוותים ,בריאות הילדים ובריאות משפחותיהם.
לצורך שנת הלימודים תשפ"א ,הוחלט כי משרד החינוך יסייע כמפורט:
א .במימון חד פעמי עבור רכישת ציוד מיגון כיתתי ובית ספרי בכלל מערכת החינוך כנדרש בימי מגפת הקורונה
עפ"י הגדרת משרד הבריאות (להלן" :מיגון אישי") ,אשר יש לרכוש אותו בטרם ובמהלך שנת הלימודים
תשפ"א ,כמפורט בסעיף ;4.1
ב .בתקצוב חודשי שינתן לתקופה שתקבע ,המיועד לחידוש ציוד המיגון ,כמפורט בסעיף ;4.2
ג .בתקצוב חודשי שינתן לתקופה שתקבע ,המיועד לתגבור שירותי הניקיון וההיגיינה במוסד החינוכי מבחינת
כוח אדם וחומרי ניקוי ,כמפורט בסעיף ;4.3

לא יוכרו ההוצאות שדווחו על ידי בעלויות על מוסדות החינוך המיוחד במסגרת הקול קורא הייעודי לשנת
תש"ף.
התקצוב יועבר כתקצוב נורמטיבי ואחיד לפי מפתחות אחידים בלבד (ראה בהמשך) ,וזאת בכפוף לקיומו של
תקציב מתאים ,והכל בהתאם לתקופה המזכה שתיקבע בשיתוף בין משרד הבריאות ,משרד החינוך ומשרד
האוצר.
המשרד רשאי להפסיק את התקצוב החודשי ,מכל סיבה שהיא ,בהתראה של חודש מראש.
התקצוב יועבר בכפוף לאישור ועדת הקצבות במטה ואישור ועדת חריגים בחשכ"ל.
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 .2הגופים המתוקצבים
התקצוב הנו עבור כלל בתי הספר והגנים בכל שלבי הגיל בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד ,והוא יועבר אל
רשויות/בעלויות המחזיקות ומפעילות כדין מוסד חינוך (בתי ספר ,גנים ובכלל זה מתי"א ומרכזים הטיפוליים
השונים) ,וכן עבור מוסדות פנימייתיים בעלי סמל מוסד שבפיקוח ותקצוב של המינהל לחינוך התיישבותי,
פנימייתי ועליית הנוער (להלן – "המינהל לחינוך התיישבותי") וכן עבור מרכזי היל"ה הפועלים במסגרת
היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות.


במוסד חינוך רשמי  -התקצוב יועבר לרשות החינוך המקומית ,כהגדרתה בחוק לימוד חובה;



במוסד חינוך שאינו מוסד חינוך רשמי– (לרבות מוסדות פטור) התקצוב יועבר לבעל הרישיון לפתיחתו
ולקיומו לפי חוק פיקוח על בתי ספר ,התשכ"ט 1969-או לפי חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים,
התשס"ח 2008 -ובתנאי שהמוסד מחזיק ברישיון כדין לשנת תשפ"א ובעל הכרה וכן מתוקצב ע"י המשרד;



במוסדות פנימייתיים שבפיקוח המינהל לחינוך התיישבותי – התקצוב יועבר לבעלות על המוסדות
הפנימייתיים שבפיקוח ותקצוב של המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער בעלי סמל מוסד של
המינהל לחינוך התיישבותי.



במרכזי היל"ה שבמסגרת היחידות לקידום הנוער – התקצוב יועבר לרשות החינוך המקומית.

 .3אוכלוסיית היעד
צוותי ההוראה והתלמידים הלומדים בבתי הספר ובגנים במסגרות החינוך הרגיל או המיוחד או במתי"אות
ובמרכזים הטיפוליים ובמוסדות הפנימייתיים או במרכזי היל"ה ביחידות לקידום נוער ,כמפורט בסעיף הגופים
המתוקצבים  -בסעיף .2

 .4מועד הביצוע ותקופת הזכאות
 .4.1התקצוב יועבר עבור רכישה של ציוד מיגון כיתתי ובי"ס  -בהקצבה חד פעמית ,ובתנאי שהרכישה בוצעה
החל מ 1.6.2020-ועד לסיום התקופה המזכה שתקבע בהודעה שתפורסם בהמשך ,בלבד (להלן -התקופה
המזכה עבור ציוד מיגון).
** למען הסר ספק ,רכישות של ציוד מיגון כיתתי ובי"ס שהתבצעו שלא במהלך התקופה המזכה ,קרי לפני
 1.6.2020או לאחר תום התקופה המזכה שתפורסם – לא תאושרנה.
 .4.2התקצוב יועבר עבור רכישה חודשית של חידוש ציוד המיגון ,שבוצעו במהלך שנת הלימודים לתקופה
שתקבע כמזכה החל מ 1.7.2020-ועד לתום התקופה המזכה בלבד.
** למען הסר ספק ,חידוש רכישות של ציוד מיגון שהתבצעו שלא במהלך התקופה המזכה ,קרי לפני
 1.7.2020או לאחר תום התקופה המזכה – לא תאושרנה.
 .4.3התקצוב יועבר עבור תגבור שירותי ניקיון והיגיינה שבוצעו במהלך שנת הלימודים החל מתאריך 1.9.2020
למשך התקופה שתקבע כמזכה ,בכפוף להצהרה חתומה על גבי הנספחים ב' ,1ב' 2ו-ג';
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דגשים:
 .4.4ניתן יהיה להסיט תקצוב מסעיף לסעיף ,למעט האפשרות להגדלת סעיף תגבור שירותי הניקיון והיגיינה
(סעיף  )4.3ובתנאי שהרכישות יהיו בהתאם לתחילת התקופה המזכה (כלומר ,לא בוצעו לפני תחילת
התקופה שנקבעה כמזכה).
 .4.5לא יוכרו ההוצאות שדווחו על ידי הבעלויות על מוסדות החינוך המיוחד במסגרת הקול קורא הייעודי לשנת
תש"ף.

 .5מתווה אופן התקצוב וקיום הבקרה
 .5.1המשרד יעביר לרשות המקומית /בעלות על המוסד החינוכי סכום חודשי או חד -פעמי ,כמפורט להלן:
 oעבור רכישת ציוד מיגון – תקצוב חד פעמי שיבוצע בתחילת חודש ספטמבר  2020באמצעות מערכת
מת"מ וכן בהמשך מדי חודש עבור חידוש ציוד המיגון ,במהלך התקופה המזכה שתיקבע על ידי
המשרד;
 oעבור תגבור שירותי ניקיון והיגיינה (כוח אדם וחומרי ניקוי) -סכום חודשי לתקופה שתקבע ,לביצוע
על ידי המוסדות החל מ 1.9.2020-למשך התקופה המזכה שתקבע ע"י המשרד;
 .5.2האחריות לביצוע הרכישה  /העסקה בפועל לתקופה המזכה שתקבע -הנה על הרשות מקומית /הבעלות על
המוסד החינוכי.
 .5.3התקצוב החודשי במוסדות החינוך המיוחד הוא עבור  12חודשים ,בכל יתר המוסדות התקצוב החודשי הוא
ל 10-חודשים ,ובכל מקרה – אך ורק במהלך התקופה המזכה ,עד למוקדם מביניהם.
 .5.4באחריות הבעלות/רשות מקומית להגיש התחייבות והצהרה (נספחים ב' ,1ב' 2בהמשך) אל תיבת המייל
הבאה ziudkorona2021@education.gov.il :עד לתאריך  ,30.9.2020וזאת ,כתנאי סף להמשך
התקצוב .כמו כן ,יש להגדיר מראש איש קשר לטיפול ולפרט בנספחים את פרטיו.
למען הסר ספק ,ככל שלא תתקבל התחייבות והצהרה זו (נספחים ב' 1וב' )2עד למועד האמור –
 ,30.9.2020לא יאושר המשך התקצוב ,וכל תקצוב שהועבר -יקוזז ,ללא כל צורך במתן הודעה נוספת.
 .5.5בתום שנת הלימודים ו/או התקופה המזכה שתקבע ,באחריות הבעלות/רשות מקומית להמציא דוח ביצוע
הכולל חשבוניות מס לרכישת הציוד המופיע על גבי נספח ג' ,לידי מינהל רישוי ,בקרה ואכיפה.
 .5.6לגבי תגבור שירותי ניקיון והיגיינה  -על בעלות/רשות מקומית לשמור את חשבוניות המס עבור השירותים
האלה למשך  7שנים ,אך אין צורך להגישם במסגרת דוח הביצוע ,והם יבדקו כחלק מהבקרות של מינהל
רישוי ,בקרה ואכיפה .יש לצרף לדוח הביצוע את נספח ג' של הצהרת גזברות הבעלות /הרשות המקומית
לעניין תגבור שירותי הניקיון במוסד החינוכי לידי מינהל רישוי ,בקרה ואכיפה.
 .5.7מינהל רישוי ,בקרה ואכיפה של משרד החינוך יבצע מעקב ובקרה שוטפים אחר ניצול התקציב של שנת
תשפ"א ,ביצוע הרכישה וכן אספקת הציוד בפועל לידי מוסדות החינוך  -עד תום שנת הלימודים תשפ"ב.
הנחיות מפורטות לעניין אופן הבקרה והמצאת המסמכים – יתפרסמו בהמשך.
 .5.8בשאלות מקצועיות ניתן לפנות לנציג אגף הביטחון של משרד החינוך.
 .5.9ככל שיימצא שלא בוצעה רכישה כלל ו/או שסכום הרכישה הנו נמוך יותר מהתקצוב שהועבר ו/או שלא
הועבר ציוד לידי מוסדות החינוך ו/או שלא בוצע תגבור של שירותי הניקיון ו/או שבוצעה חריגה כלשהי
מהנחיות מסמך הקריטריונים  -יבוצע קיזוז חלקי ו/או מלא ע"י המשרד.
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 .5.10במידה ויתברר בבקרת שטח כי הרשות/הבעלות לא עמדה בהתחייבותה בהתאם לקול הקורא זה ,כאמור
בסעיף  ,5.9תועבר לרשות/בעלות התראה מידית .ההתראה תועבר לאיש הקשר שפורט בנספח ,כאמור
בסעיף  5.4לעיל .על ההתראה תוכל הרשות/הבעלות להגיב תוך  14יום לכתובת מייל שתצוין בהתראה.
משרד החינוך ,לאחר קבלת תגובת הרשות /בעלות  ,יקבל החלטה האם יש מקום לקזז בגין ליקוי שנמצא
בבקרה .במידה והרשות /בעלות לא תגיב יראה בכך משרד החינוך כהסכמה לממצאי הבקרה.
 .5.11מוסד חינוך שלא ישתף פעולה באופן מלא עם הבקרה ,תישלל זכאות תקצוב הרשות/הבעלות עבורו.
 .5.12הערה -אין מניעה במקרה בו בוצעה רכישה מרוכזת – להגיש חשבונית מס אשר תתייחס לרכישה עבור
מספר חודשים ,בכפוף לגובה התקצוב המאושר ולפירוט הרכיבים המתוקצבים במסמך זה.
 .5.13את דוח הביצוע (ראה נספח ג' מצורף) יש להגיש בהתאם לקביעת המשרד בהמשך או עד ה.30.9.2021 -

 .6הרכיבים המתוקצבים:
התקצוב מיועד עבור רכישה של הציוד הבא ,בלבד (המדובר ברשימה סגורה) בכפוף לעמידה בכל המפרט המופיע
בנספח א' ,וכן בהתאם לסוג המסגרת הרלבנטי ,כמפורט בפרק  7לעניין אופן התקצוב הנורמטיבי:
( )1רכישה חד פעמית
 .6.1מד-חום עומס בינוני  -במוסדות גדולים מעל  250תלמידים;
 .6.2מד-חום דיגיטלי ידני  -לגני ילדים או מוסדות בהם יש מתחת ל 250-תלמידים;
 .6.3מסיכת מגן ( )face shieldשקופה אישית רב-פעמית – עבור הצוות בלבד;
 .6.4שלט מחומר קשיח בגודל לפחות  80*50ס"מ;
 .6.5מדבקה לסימון מרחק של  2מטר;
 .6.6מתקן היגיינה כיתתי;
 .6.7עמדת חיטוי ידיים (סטריליזטור) אוטומטית לכניסה ומסדרונות -למוסדות בהם לומדים מעל 100
תלמידים;
( )2רכישה חודשית – תקצוב מדי חודש בחודשו ,בכפוף להודעת המשרד לגבי התקופה המזכה :
א .נוזל ניקוי אלכוהולי  -אלקוג'ל;
ב.

מטליות חיטוי;

ג.

ריפיל עמדת חיטוי גדולה;

( )3תקצוב חודשי -בכפוף להודעת המשרד לגבי התקופה המזכה:
תקצוב עבור תגבור ניקיון והיגיינה -מבחינת כוח אדם וחומרי ניקוי.

הערות:
*למען הסר ספק -כלל עלויות והיבטי תחזוקה ,שירותי תיקון ואחריות לציוד  -במימון ואחריות הבעלות בלבד.
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 .7אופן חישוב התקצוב

הנורמטיבי1

 .7.1בתי ספר
 .7.1.1תקצוב חד פעמי
הרכיב
רכישת מסיכת מגן שקופה
אישית רב-פעמית לצוות בחינוך
הרגיל
מסיכת מגן שקופה אישית רב-
פעמית לצוות בחינוך מיוחד

מפתח התקצוב
יחידות החישוב
בש"ח
כמות  ₪ 1עבור כל תלמיד
בדיקת
במוסד
התלמידים
המדווחים במוסד
בדיקת מספר כיתות

 ₪ 36עבור כל כיתה

מד-חום עומס בינוני

לפי מוסד

₪ 1,000

מד-חום דיגיטלי ידני

לפי מוסד

₪ 175

שלט מחומר קשיח בגודל לפחות
 80*50ס"מ  +מדבקה עמידה
מחומר ללא החלקה בקוטר 30
ס"מ לפחות בי"ס מעל 250

לפי מוסד

שלט מחומר קשיח בגודל לפחות
 80*50ס"מ  +מדבקה עמידה
מחומר ללא החלקה בקוטר 30
ס"מ לפחות בי"ס מתחת 250

לפי מוסד

מתקן היגיינה כיתתי לפי מספר
הכיתות בחינוך המיוחד

לפי מספר כיתות

 ₪ 30עבור כל כיתה

מתקן היגיינה כיתתי לפי מספר
התלמידים בחינוך הרגיל

לפי בדיקת מספר
המדווחים של
התלמידים במוסד

 ₪ 1עבור כל תלמיד

סטריליזטור חשמלי לכניסה
ומסדרונות למוסד

לפי מפתח של  1ל-
 100תלמידים מוסד

 ₪ 3.5לתלמיד

הערות

מיועד לרכישת  2מסכות לכל מורה לשנה
מיועד לרכישת  2מסיכות לשלושה מורים
לכיתה לשנה (סה"כ  6מסיכות למורי כל
כיתה)
זכאות למוסד בו מדווחים מעל 250
תלמידים
זכאות למוסד בו מדווחים מתחת ל250
תלמידים

₪ 390
עלות חד פעמית עבור מוסד בו מדווחים
מעל  250תלמידים במוסד
₪ 195

עלות חד פעמית עבור מוסד בו מדווחים
מתחת  250תלמידים במוסד
חד פעמי כמספר הכיתות במוסד
חד פעמי כמספר הכיתות במוסד
לפי מפתח התלמידים ,לכל  100תלמידים
מכשיר אחד

 .7.1.2תקצוב חודשי
הרכיב
נוזל ניקוי אלכוהולי -
אלקוג'ל
+
מטליות חיטוי
+
ריפיל נוזל בעמדת חיטוי

1

יחידות החישוב עלות בש"ח לחודש
לפי מספר
תלמידים
מדווחים במוסד

הערות

 ₪ 6.16לתלמיד
לחודש

לתקופה שתקבע כמזכה

הערה כללית :ניתן יהיה להמיר את התקציב בגין תגבור הניקיון לרכש ציוד ומוצרי היגיינה וחיטוי ,בהתאם

לצרכים שיעלו ברשות המקומית /בבעלות ,בכפוף למופיע בסעיף .4.4
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תקצוב עבור תגבור ניקיון
והיגיינה – כוח אדם
וחומרי ניקוי

לפי מספר
תלמידים
מדווחים במוסד

לתקופה שתקבע כמזכה

₪ 3.85

 .7.2גני ילדים
 .7.2.1תקצוב חד פעמי
יחידות החישוב

הרכיב
מסיכת מגן שקופה אישית רב-
פעמית לצוות הגן
לפי גן
לפי גן
מד-חום דיגיטלי ידני
שלט מחומר קשיח בגודל לפחות
 80*50ס"מ  +מדבקה עמידה
מחומר ללא החלקה בקוטר  30ס"מ
לפחות
לפי גן
לפי גן
עמדת היגיינה

עלות בש"ח
 ₪ 60עבור כל גן
₪175

₪ 70
₪ 30

הערות
עד חמישה אנשי צוות
לכיתה  2מסכות לאיש צוות,
סה"כ  10מסיכות לשנה

חד פעמי

חד פעמי
חד פעמי

 .7.2.2תקצוב חודשי
הרכיב
נוזל ניקוי אלכוהולי אלקוג'ל
+
מטליות חיטוי
תקצוב עבור תגבור ניקיון והיגיינה

עלות בש"ח

יחידות החישוב

הערות

 ₪5.5לילד לחודש

לפי מספר תלמידים
מדווחים
לפי מספר תלמידים
מדווחים

לתקופה שתקבע כמזכה
 ₪ 3.85לחודש

לתקופה שתקבע כמזכה

 .7.3מתי"אות ומרכזים טיפוליים
 .7.3.1תקצוב חד פעמי
הרכיב
מסיכת מגן שקופה אישית רב-פעמית
לצוות
מד-חום דיגיטלי ידני
שלט מחומר קשיח בגודל לפחות
 80*50ס"מ  +מדבקה עמידה מחומר
ללא החלקה בקוטר  30ס"מ לפחות
עמדת היגיינה

יחידות החישוב
לפי מספר כיתות
מחושבות
לפי מרכז

עלות בש"ח
₪24
₪ 175

הערות
 2לאיש צוות –
לשנה

חד פעמי
חד פעמי

₪70

לפי מרכז
לפי מרכז

₪ 30

חד פעמי

 .7.3.2תקצוב חודשי
הרכיב
נוזל ניקוי אלכוהולי  -אלקוג'ל +מטליות
חיטוי

יחידות החישוב
לפי מספר כיתות
מחושבות
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עלות בש"ח לחודש
 ₪ 165לכיתה

הערות
לתקופה שתקבע
כמזכה
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 .7.4פנימיות בחינוך ההתיישבותי
 .7.4.1תקצוב חד פעמי
הרכיב
רכישת מסיכת מגן שקופה
אישית רב-פעמית לצוות
בחינוך הרגיל
מד-חום עומס בינוני -
במוסדות בהם לומדים מעל
 250תלמידים
מד-חום דיגיטלי ידני זכאות
במוסד בו לומדים מתחת
ל 250תלמידים-
שלט מחומר קשיח בגודל
לפחות  80*50ס"מ +
מדבקות לסימון מרחק  2מטר
מעל  500תלמידים במוסד
שלט מחומר קשיח בגודל
לפחות  80*50ס"מ +
מדבקות לסימון מרחק  2מטר
מתחת ל 500תלמידים במוסד
מתקן היגיינה עבור קבוצה
חינוכית
מתקן היגיינה עבור מתקני
המוסד (מועדון ,מרפאה ,חדר
כושר)
סטריליזטור חשמלי
למקומות מרכזיים (חדר
אוכל ,מרכז תרבות ,מגורים)

יחידות החישוב

עלות בש"ח

לפי מספר תלמידים
מדווחים

 ₪ 1.33עבור כל תלמיד

לפי מוסד

₪ 1,000

לפי מוסד

₪ 175

לפי מוסד

₪ 390

הערות

 2לאיש צוות – לשנה

₪ 195

לפי מוסד
לפי מספר התלמידים
המדווחים

₪ 30

לפי מוסד

₪ 30

לפי מספר התלמידים
המדווחים

 ₪ 3.5לכל תלמיד

זכאות למוסד בו
מדווחים מעל 250
תלמידים
זכאות למוסד בו
מדווחים מתחת 250
תלמידים
זכאות למוסד בו
מדווחים מעל 500
תלמידים
זכאות למוסד בו
מדווחים מתחת 500
תלמידים

 .7.4.2תקצוב חודשי
הרכיב

יחידות החישוב

עלות בש"ח
לחודש

נוזל ניקוי אלכוהולי  -אלקוג'ל +מטליות חיטוי
+ריפיל נוזל בעמדת חיטוי

לפי מספר
תלמידים מדווחים

 ₪ 6.16לתלמיד
לחודש

תקצוב עבור תגבור ניקיון והיגיינה – כוח אדם
וחומרי ניקוי

לפי מספר
תלמידים מדווחים

 ₪ 3.85לתלמיד
לחודש
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הערות

לתקופה
שתקבע כמזכה
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שתקבע כמזכה

משרד החינוך

 .7.5מרכזי היל"ה הפועלים במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות.
 .7.5.1תקצוב חד פעמי
הרכיב
מסיכת מגן שקופה אישית רב-
פעמית לצוות

יחידות החישוב

עלות בש"ח
 ₪ 24לכל איש צוות

לפי איש צוות
 1למרכז

מד-חום דיגיטלי ידני
שלט מחומר קשיח בגודל לפחות
 80*50ס"מ  +מדבקה עמידה
מחומר ללא החלקה בקוטר  30ס"מ
 1למרכז
לפחות
עמדת היגיינה
 1למרכז

הערות
 2לאיש צוות – רכישה
לשנה
חד פעמי

₪175

₪ 70

חד פעמי

₪ 60

חד פעמי

 .7.5.2תקצוב חודשי
הרכיב
נוזל ניקוי אלכוהולי אלקוג'ל
+
מטליות חיטוי
תקצוב עבור תגבור ניקיון והיגיינה

יחידות החישוב

עלות בש"ח

לפי מספר תלמידים
מדווחים
לפי מספר תלמידים
מדווחים

הערות

 ₪5.5לתלמיד לחודש

לתקופה שתקבע כמזכה

 ₪ 3.85לתלמיד לחודש

לתקופה שתקבע כמזכה

חתימות:

______________________
מנכ"ל המשרד

______________________
אגף הביטחון

____________________

_____________________
לשכה משפטית

________________________
חשבות

מינהל כלכלה ותקציבים
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נספח א'

המפרט הנדרש לרכיבים:
 התמונות להמחשה בלבד - .1מסיכת מגן שקופה אישית (:)face shield
 .1.1ייעוד המסיכה  -מסיכה אישית למורה המאפשרת כיסוי והגנה לפנים.
 .1.2תקן בית הספר 2 :מסיכות למורה – שנתי.
 .1.3תקן גן הילדים 2 :מסיכות לגננת/סייעת – שנתי.
 .1.4מגן קל וגמיש .מגיע עד מתחת לסנטר ומאוזן לאוזן.
 .1.5שקיפות – מעל  .90%עשוי מחומר מעכב בעירה.
 .1.6המסיכה מיועדות לשימוש רב פעמי – ניתנת לניקיון בצורה קלה עם מים וסבון ובטמפרטורה של עד 50
מעלות צלזיוס.
 .1.7מערכת חיבור ראש מאפשרת נוחות מירבית ומתכוננת לגדלים שונים.
 .1.8מגן הפנים מגיע שטוח ,מורכב למחצה ודורש רק התאמה לגודל הראש של המשתמש.
 .2מד חום אינפרא אדום ללא מגע אדם מוסדות עם עומס בינוני:
 .2.1ייעוד – מיועד למוסדות מעל  250תלמידים ,מודד חום אוטומטי עם עיכוב מינימלי של עד  1שנייה.
 .2.2תקן בית הספר :מד חום  – 1פריט אחד ,יוצב בכניסה למוסד חינוכי ע"מ לאפשר מדידת חום עצמאית.
 .2.3תקן גן הילדים :לא מיועד לגן הילדים.
 .2.4מערכת כוללת :חצובה או קיבוע לקיר ,סוללה נטענת ,שלט המורה על מדידת חום.
 .2.5במידה ונמדד חום גוף חריג המכשיר ייתן התראה ויזואלית וקולית לאיש הצוות
המתפעל אותו.
 .2.6מדידה אוטומטית מרחוק.
 .2.7מסך :תצוגה דיגיטלית.
 .2.8שיטת טעינה :טעינת  USBאו סוללה.
 .2.9זמן תגובה 0.5 :שניה.
 .2.10המוצר חייב אישור משרד הבריאות הישראלי או ( CEאירופאי) או ( FDAהאמריקאי).
 .2.11תחזוקה ,שירותי תיקון ואחריות הספק  -שנה לפחות מרגע ההתקנה  -במימון ואחריות הבעלות.
 .2.12פרטיות – המערכת לא תשמור מידע מכל סוג.
 .2.13המוצר יהיה באריזות מקוריות עם כיתוב אזהרות בולט ובשפה העברית.
 .2.14הוראות שימוש למוצר יהיו בעברית.
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 .3מד חום דיגיטלי ידני:
 .3.1ייעוד  -מד חום ללא מגע מתקדם המאפשר מדידה מהירה ללא צורך במגע עם הגוף .מיועד לגני הילדים
ומוסדות עד  250תלמידים.
 .3.2תקן בית הספר :מד חום  – 1פריט אחד ,יוצב בכניסה לבית הספר מתחת ל  250תלמידים – החום ימדד
ע"י איש הוראה.
 .3.3תקן גן הילדים :מד חום  – 1פריט אחד ,יוצב בכניסה לגן – החום ימדד ע"י איש הוראה.
 .3.4מדידת החום תיעשה באופן היגייני וטווח המתאים למניעת העברת מחלות.
 .3.5זמן תגובה של  1שניה לכל היותר.
 .3.6תצוגה מוארת לקריאה נוחה גם בחדר חשוך.
 .3.7חיווי צליל עם סיום המדידה .צליל אזהרה נשמע אם נמדד חום גבוה.
 .3.8פונקציית כיבוי אוטומטי לחיסכון בסוללות.
 .3.9קופסת אחסון נוחה  +סוללות לשימוש  +סוללות גיבוי.
 .3.10המוצר חייב אישור משרד הבריאות הישראלי או ( CEאירופאי) או ( FDAהאמריקאי).
 .3.11תחזוקה ,שירותי תיקון ואחריות הספק  -שנה לפחות מרגע ההתקנה  -במימון ואחריות הבעלות.
 .3.12פרטיות – המערכת לא תשמור מידע מכל סוג.
 .3.13המוצר יהיה באריזות מקוריות עם כיתוב אזהרות בולט ובשפה העברית.
 .3.14הוראות שימוש למוצר יהיה בעברית.
 .4שלט צבעוני בגודל  80*50ס"מ לפחות:
 .4.1ייעוד :שלט המורה על כללי התנהגות בשגרת קורונה (הוראות גנריות) .השלט יוצב בכניסה למוסד
ובמקומות מרכזיים.
 .4.2תקן בית הספר :מתחת  500תלמידים –  5שלטים.
מעל  500תלמידים –  10שלטים.
 .4.3תקן גן הילדים 2 :שלטים גדולים.
 .4.4שלט עם כללי היגיינה וכללי התנהגות יוצב בכניסה למוסד ובמקומות מועדים.
 .4.5שלט עשוי מחומר עמיד בפני פגעי מזג האוויר ,מקובע לגדר  /קיר.
 .4.6שלט צבעוני ,בגודל  A1לפחות.
 .4.7שלט חיצוני מוכוון ילדים ומבוגרים ,שלט פנימי מוכוון ילדים.
 .5מדבקה לסימון מרחק ,מדבקה עמידה מחומר ללא החלקה:
 .5.1ייעוד  -סימון מרחקים בין הילדים/הורים במקומות מועדים (שירותים ,כניסות למוסד)...
 .5.2תקן בית הספר :בית הספר מעל  60 – 250מדבקות.
בית הספר מתחת ל  30 – 250מדבקות.

 .5.3תקן גן הילדים 10 :מדבקות.
 .5.4מדבקות רצפה קוטר  30ס"מ לפחות.
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 .5.5המדבקה עשויה מחומר מונע החלקה.
 .6עמדת היגיינה כיתתית (בבית ספר /גן):
 .6.1ייעוד  -עמדה בולטת הכוללת חומר לחיטוי ידיים ומטליות לחיטוי משטחי עבודה /
פינת אוכל בתחילת כל יום  /ארוחה המאושרים לשימוש ע"י משרד הבריאות.
 .6.2תקן בית הספר :עמדה לכל כיתה.
 .6.3תקן גן הילדים :עמדה לכל גן.
 .6.4העמדה תהיה מקובעת היטב לקיר  /רצפה וחבילת המטליות תונח בצורה בטיחותית ,ללא אפשרות של
היפגעות הילד.
 .7אלקוג'ל  +מילוי עמדת חיטוי גדולה:
 .7.1ייעוד – חיטוי ידיים של התלמיד בכניסה לכיתה (בקבוק ייכנס לעמדת היגיינה).
 .7.2בקבוק של חצי ליטר לפחות עם לחצן (משאבה) עם יכולת למלאו ממיכל המילוי.
 .7.3ג'ל אלכוהול לחיטוי הידיים  /מטליות לחיטוי משטחים המאושרים לשימוש ע"י משרד
הבריאות כדין.
 .8עמדת סטריליזטור אוטומטית לכניסה ומסדרונות:
 .8.1ייעוד – יחידה לחיטוי ידיים לשימוש המוני עם הגעת התלמיד /הצוות למוסד חינוכי.
יוצב בכניסה (מספר מתקנים ובמבואות מרכזיים של המוסד).
 .8.2תקן בית הספר :עמדת סטריליזטור אחת לכל  100תלמידים.
 .8.3תקן גן הילדים :לא מיועד לגני ילדים.
 .8.4מתקן אוטומטי חשמלי אשר מתיז את חומר החיטוי ללא מגע המשתמש.
 .8.5קיבולת מיכל 500 :מ"ל לפחות למילוי כולל יכולת מילוי קלה.
 .8.6המתקן יסופק עם סוללות לשימוש  +סוללות גיבוי.
 .8.7המתקן יהיה בעל יכולת לפעול עם חומר החיטוי שבשימוש המוסד.
 .8.8תחזוקה ,שירותי תיקון ואחריות הספק  -שנה לפחות מרגע ההתקנה  -במימון ואחריות הבעלות.
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נספח ב' – 1טופס הצהרת הבעלות /הרשות –

חובה לשלוח למשרד החינוך טופס זה עד לתאריך ! 30.9.2020
תאריך__________:
שם הבעלות /הרשות___________________ :
מספר ח.פ _______________________ :

התחייבות הבעלות /הרשות המקומית בעניין רכישת ציוד ותגבור שירותי ניקיון והיגיינה
נוכח מגפת הקורונה בשנת הלימודים תשפ"א

אנו ,מצהירים ומתחייבים בזאת כי:

 .1מלוא התקציב שהתקבל ויתקבל בהמשך למסמך הקריטריונים ינוצל לצורך רכישת ציוד המיגון וכן תגבור
העסקת כוח אדם ורכישה של חומרי ניקיון לצורך שמירה על ההיגיינה במוסד החינוכי שבבעלותנו;
 .2ידוע לנו כי ,במידה ויתברר כי הבעלות /הרשות לא העבירה את הכספים לייעודם ו/או הציוד לא הועבר
למוסדות החינוך ו/או לא ניצלה את מלוא התקצוב שהועבר ו/או פעלה שלא לפי מסמך הקריטריונים ,באופן
חלקי או מלא ,המשרד יקזז סכומים אלה מכל תשלום המגיע לרשות המקומית /הבעלות מהמשרד.

על כן באנו על החתום:

שם מורשה החתימה ___________

חתימה ____________

שם מורשה החתימה ____________

חתימה ___________

חותמת הבעלות /הרשות ________________

פרטי איש קשר של הרשות/בעלות :שם _________________ :כתובת מייל_____________________:
טלפון נייד:

.

* על מנת שנוכל לוודא כי החתום על טופס זה הנו אכן גורם המורשה חתימה בעניינים כספיים מטעם הרשות/
הבעלות ,יש לצרף אישור בדבר מורשי חתימה בחתימת היועץ המשפטי/ת של הרשות /בעלות – נספח ב'.2
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נספח ב'2
אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה של הרשות  /בעלות

שם הרשות המקומית /הבעלות ________________

אני ,עו"ד _______________ מאשר/ת את הפרטים הבאים לגבי הרשות /הבעלות:
(שם מלא)

 .1שם הרשות המקומית /שם הבעלות כפי שהוא רשום במרשם_______________________:
לגבי בעלות -סוג התארגנות __________________ :מס' מזהה__________________:
 .2שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הרשות /הבעלות ומספרי ת.ז .שלהם ודרישות נוספות
כמו תוספת חותמת ,אם יהיו:
שם _____________:ת"ז ________________:דוגמת חתימה____________:
שם _____________:ת"ז ________________:דוגמת חתימה____________:

בכבוד רב,

_________ __________________
שם עו"ד

_________
תאריך

כתובת

__________________
מספר רישיון

____________
טלפון

____________
חתימה וחותמת
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נספח ג' –
טופס הצהרת הבעלות /הרשות – יש לצרף בעת הגשת דו"ח הביצוע
תאריך__________:
שם הבעלות /הרשות___________________ :
מספר ח.פ_______________________ :

התחייבות הבעלות /הרשות המקומית בעניין רכישת ציוד ותגבור שירותי ניקיון והיגיינה
נוכח מגפת הקורונה בשנת הלימודים תשפ"א
אנו ,מצהירים ומתחייבים בזאת כי:
 .1מלוא התקציב שהתקבל בהמשך למסמך הקריטריונים נוצל לצורך רכישת ציוד המיגון וכן תגבור
העסקת כוח אדם ורכישה של חומרי ניקיון לצורך שמירה על ההיגיינה במוסד החינוכי שבבעלותנו;
 .2ידוע לנו כי ,במידה ויתברר כי הבעלות /הרשות לא העבירה את הכספים או הציוד לייעודם ו/או לא
ניצלה את מלוא התקצוב שהועבר ,ו/או פעלה שלא בהתאם למסמך הקריטריונים  -המשרד יהיה
רשאי לקזז סכומים אלה באופן חלקי או מלא ,מכל תשלום המגיע לרשות /בעלות מהמשרד.
 .3הציוד הנכלל בדו"ח הביצוע ,מומן באמצעות משרד החינוך בלבד ,ולא התקבל או יתקבל בגינו מימון
נוסף מגורם אחר.
 .4מצורפות חשבוניות המס המעידות על רכישת הציוד.

על כן באנו על החתום (יש לוודא כי מורשי החתימה הם אלה שצורף לגביהם אישור עו"ד -בנספח ב': )2

שם מורשה חתימה ___________

חתימה ____________

שם מורשה חתימה ____________

חתימה ___________

חותמת הבעלות /הרשות ________________

פרטי איש קשר של הרשות/בעלות :שם _________________ :
כתובת מייל _____________________:טלפון ________________________ :
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