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 קלנסווה   עיריית
 

 " בקלנסווה"ל"שי"שירות יעוץ לאזרח לתוכנית "הפעלה  למתן שירותי מכרז
 

 ___07/23__מס'  פומבי מכרז
 

 

 

שירות יעוץ לאזרח תוכנית "הפעלה של  למתן שירותי מחירים בזאת הצעות מזמינה קלנסווה תעיריי .1
 מאת מציעים, כפי  שמפורט במסמכי המכרז  )להלן:"המכרז"(.למתבגרים"  "ל"שי"

 

וערבות בנקאית עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום  החוז נוסח לרבותהמכרז ותנאי מסמכי את  .2
 שלא(,                       ) ₪ __500_ לרכוש תמורת סך שלניתן "(, מסמכי המכרזונספחיו )להלן:"

  שעותין הב ,' ה –' א  בימים, 09-8780388בניין העירייה הראשי, טל:   – מחלקת רכשב, יוחזרו
 . 14:00עד    08:00

 

 לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ולא ניתן לצלמם, במשרדי העירייה . ניתן .3
 

 על__.2305.08__ בתוקף עד ליום (             ₪ )_____10,000___על המציע לצרף ערבות בנקאית ע"ס  .4
 הערבות להיות בנוסח שבמכרז.

 

וכל מסמך הבהרה/תשובה/עדכון  עותקים( בצרוף כל מסמכי המכרז וצרופותיו 2את כתב ההצעה ) .5
שנשלח למציעים, כשהם חתומים על ידי המציע בחותמת וחתימה של המציע על כל דף, יש להפקיד 

_  .2302.07במעטפה סגורה ובמסירה אישית ותוכנס לתיבת המכרזים במשרדי הרשות, עד יום 
 .  12:00בשעה 

 

 ביותר או כל הצעה שהיא. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה .6
 

 תוכנית ההפעלה לחמש שנים. .7
 
 
 

 בכבוד רב,
 ע. אלבאסט סלאמה                    

 קלנסווה עירייתראש               
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 קלנסווה עיריית

  בקלנסווה" "ל"שי"שירות יעוץ לאזרח "הפעלה של  למתן שירותי מכרז
 

 __07/23_מכרז פומבי מס' 

 

 ת כ ו ל ה

 

 תנאים כלליים של המכרז. .1

 

 נוסח כתב ערבות. .2

 

 הצהרות המשתתף במכרז. .3

 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז. .4

 

 הצעת המשתתף במכרז. .5

 

 ביטוחים.נוסח אישור על קיום  .6

 

 חוזה התקשרות ונספחיו. .7
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 קלנסווה עיריית

 
 בקלנסווה" "ל"שי"שירות יעוץ לאזרח "הפעלה  למתן שירותי מכרז

 __07/23___מכרז פומבי מס' 

 

 תנאים כלליים

 כללי:  .1

לשירותי  ( מזמינה בזה הצעות מחירים"העירייה" –עיריית קלנסווה )להלן   .1.1
, על פי התנאים המפורטים במסמכי בקלנסווה" "ל"שי"שירות יעוץ לאזרח "הפעלה ל
 המכרז.

תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו על פי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות   .1.2
 הרצ"ב על נספחו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 : הרווחההפעילויות מתוקצבות על ידי משרד   .1.3

 .הציבורמיועד לכלל הפעילות נשוא המכרז  .1.3.1

ב שעות, תקציב פעילות העשרה הפעילות בנויה מסל פעילות הכולל תקצי .1.3.2
 גמיש.

השונות עפ"י תכנית הפעילות שתוגדר על ידי  לכלל הציבורהפעילות מותאמת  .1.3.3
 וועדת ההיגוי של העירייה. כל תכנית תאושר ע"י צוות ההיגוי של העירייה.

ן, ההיקף עשוי להשתנות כמו כ .מיועד לכלל הציבורהיקף הפעילות בתוכנית  .1.3.4
ולתקציב משרד  רווחהה משרדמזמן לזמן בהתאמה לצרכים ודגשים ב

הרווחה. משרד הרווחה הינו הסמכות היחידה לקביעת תכני התכנית, 
מקומות הפעלתה, אוכלוסיית היעד, היקף התכנית, הכללים והסטנדרטים 

 בתפעול, על פי העקרונות שיקבעו במשרד הרווחה.

ויכולה להרחיב את מספר  משרד הרווחהצבת על ידי העירייה מתוק .1.3.5
ו/או שירותים ו/או תוכנית לפי תקצוב פעילויות ו/או לרכוש  הפעילויות

 .משרד הרווחה

אולם תהיה כפופה ותלויה  לשנת_____________יובהר כי התקשרות הינה  .1.3.6
באישור תקציב המדינה. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה 

לא  מפעיללא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות ולהעוקבת או ש
תהינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, בגין הפסקת התקשרות 
כאמור, למעט זכותו לקבל את התמורה המגיעה לו בגין השירותים שניתנו 
 על ידו בפועל, אם בפועל, אם ניתנו, עד למועד הפסקת ההתקשרות כאמור.

 האמור לעירייה הזכות לחדש את ההסכם בתום כל השנה.על האף 

למען הסר הספק בכל מקום שיש סתירה בין המכרז והחוזה לבין קול  .1.3.7
משרד , הכללים וההנחיות בקול הקורא של משרד הרווחההקורא של 

 יגברו על תנאי המכרז .   הרווחה
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כזוכים כמו כן מובהר בזאת, כי הגופים המפורטים להלן לא יוכלו להיקבע  .1.3.8
 במכרז זה :

כוח אדם כאמור בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח  מפעיל .1.3.8.1
 .1996 –אדם, התשנ"ו 

מס'  משרד הרווחהספק המבצע את השירות במכרז של  .1.3.8.2
___________ 

 

 תנאים להשתתפות במכרז .2

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת ההצעות  
 בכל התנאים המפורטים להלן: במכרז, 

 רשאי להגיש הצעה משתתף העומד באחד מהתנאים המפורטים להלן: .2.1

, שנים( 3במהלך שלוש ))שי"ל( שירותי הפעלה לתוכנית המשתתף הפעיל  .2.1.1
 .בתקופה

)לכל שנה (, היקף הכנסות ________________היה למשתתף בשנים 
 לפחות )לא כולל מע"מ(.__________של

כי לעניין דרישת הניסיון בסעיף זה, תילקח בחשבון רק מסגרת מובהר בזאת, 
חודשים רצופים לפחות  6פעילות אשר המשתתף הפעיל אותה במשך 

 משתתפים. 15והשתתפו בה לפחות 

מקום בו מבוצעת פעילות לרבות  –משמעו "אתר פעילות" לעניין מכרז זה 
 .ימה הפעילותאו מרכזים קהילתיים / שכונתיים בהם התקי מחלקת הרווחה

שאינם  אתרי פעילות -ת שונים" משמעויולעניין מכרז זה "אתרי פעילו
 נמצאים באותו מבנה ו/או מתחם ו/או כתובת.

 הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו.

על המשתתף לצרף להצעתו פירוט ותיאור של ניסיונו כנדרש בסעיף זה 
 לעיל, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח, 
 מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.

, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל, מקורלהצעתו במכרז מצורפות ערבות  .2.2
את , וז_07/23__לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת העירייה, בתוקף עד ליום 

להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח 
 הערבות המצ"ב כדוגמה.

 ₪ .__10,000___סכום הערבות 

יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות 
 מקור על ידי הבנק מוציא הערבות.כאמור אף אם הוא חתום בחתימות 
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העירייה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד 
 תנאי מכרז זה. יבהתחייבויותיו על פ

הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים  .2.3
 במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

 

 קשרותעיקרי ההת .3

  בקלנסווה" "ל"שי"שירות יעוץ לאזרח "להזוכה במכרז יידרש לספק שירותי הפעלה  .3.1
לרבות חופשות, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. ההפעלה  השנהבמהלך כל 

 כל שנה. משרד הרווחהתהיה בהתאם לימי הפעילות שיגדיר התוכנית של 

 כלל הציבורלשמטרתה סיוע  השירותים שיידרש זוכה במכרז לספק כוללים הפעלה .3.2
במיצוי זכויות ושירותים, כחלק מתפיסת המניעה הניתנת לכלל תושבי הרשות 

 "(.השירותים)להלן: " המקומית

שירות הייעוץ לאזרח מסייע לאזרחים בנושאים הבאים: מיצוי זכויות ופתרון בעיות  .3.3
ת וחוקים; על ידי הכוונה וייעוץ; הנגשת מאגר מידע על זכויות, שירותים, תקנו

 .והתמצאות בסבך הבירוקרטיה ויצירת קשרים ואמון עם הממסד

עורך דין )יעוץ כוח האדם וכוח האדם המסייע שיופעל בביצוע השירותים יהיה בחלקו  .3.4
)מזכירה , פקיד  , אך גם עובדים המגויסים על ידי הזוכהמשפט(ללא ייצוג בבתי 

 .והשכרת בניין(

 םל העובדים בתכנית והוא יפקח וישלם לעובדיבכל המקרים הזוכה יהיה המעסיק ש .3.5
את שכרם, באופן ישיר ובכלל זה את כל הוצאות המעביד, תשלומי הפנסיה, הביטוחים 

 לסוגיהם, הוצאות נסיעה וכל התקבולים על פי דין.

  ההצעה  .4

חוברת מסמכי המכרז, על גבי הצעת  עותקים של 2 -ההצעה הינה מטבע ישראלי בלבד, ב .4.1
 ההצעות ימולאו בעט בלבד.המשתתף 

 ליד כל תיקון בהצעת המחיר על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת.

על המשתתף לקחת בחשבון בהצעתו את כל הוצאותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל 
הפעילות במסגרת מכרז זה. הוצאות אלה כוללות, בין היתר, את הפעולות הנדרשות 

, ארגון כנס ויבויות הניהוליות הנוספות שלוחממנו על פי מסמכי המכרז וכן את המ
 לבעלי תפקידים בעירייה, מערכת דיווחים, עלויות מנהלה, ביטוח, וכו'.
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 מובהר בזאת שהצעת המשתתף כוללת מע"מ

 –מובהר בזאת כי חל איסור להציע תקורה שלילית. משתתף שיציע תקורה שלילית 
 תפסל הצעתו.

שבמסמכי המכרז לקיום ביטוחים על ידי  תשומת לב המשתתפים מופנית לדרישות .4.2
שיזכה במכרז. על המשתתף לוודא מראש עם מבטחיו את יכולתו לרכוש את  מפעיל

הביטוחים הנדרשים. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה 
להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות 

טוח. יובהר כי שינויים ו/או הסתייגויות כאמור עלולות לפסול את לדרישות הבי
ההצעה. עוד יובהר כי אין דרישה שאישור קיום הביטוחים יוגש במועד הגשת ההצעה 
בחתימת המבטח אלא בחתימת וחותמת המשתתף המהווה אישור כי המשתתף בדק 

ביטוחיים עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים ה
 הנדרשים.

 על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז בחתימה וחותמת בשולי כל דף. .4.3

 ומסמכים אישורים .5

 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:

, יציג המשתתף את מנהל הפרויקט מטעמו אשר יועסק על ידו כתנאי לזכיה במכרז .5.1
הול של המערך הלוגיסטי בהיקף של משרה מלאה ויהיה אחראי על ההקמה והני

ומקצועי הכרוך בביצוע השירותים נשוא המכרז וישמש כמתאם ואיש קשר של 
 המשתתף עם העירייה .

שנים לפחות  3מנהל הפרויקט יהיה אקדמאי בעל תואר ראשון לפחות, בעל ניסיון של 
 בניהול.

וכן לצרף על המשתתף לפרט בהצעתו פרטים ונתונים לגבי מנהל הפרויקט המוצע על ידו 
 להצעתו קורות חיים של הנ"ל וכן תעודות השכלה, כאשר מובהר כי העירייה תהיה רש
אית שלא לאשר את המועמד המוצע על ידי המשתתף ולדרוש ממנו להציג מועמד אחר 

 יה במכרז.יכתנאי לזכ

תצהיר מטעם המשתתף, על פי הנוסח הרצ"ב, בדבר עמידת המשתתף בהוראת סעיף  .5.2
 כרז. לתנאי המ 1.3.7

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .5.3
 , על שם המשתתף.1976 –)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

 אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף. .5.4

אם המשתתף הינו עמותה, עליו לצרף להצעתו אישור תקף על ניהול תקין, מטעם רשם  .5.5
 ותות.העמ

אם המשתתף הינו חברה לתועלת הציבור, עליו לצרף להצעתו אישור על רישום  .5.6
 המשתתף בפנקס החברות לתועלת הציבור.

אישורים מתאימים לגבי רישום המשתתף, זכויות החותמים בשמו וסמכותם לייב את  .5.7
 המשתתף בחתימתם.

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז. .5.8
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 קבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שם המשתתף. .5.9

 הוצאות המכרז .6

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על 
 המשתתף.

 

 תוקף ההצעה .7

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90הצעת המשתתף תהא בתוקף לתקופה של  

 הבהרות ושינויים .8

המשתתפים במכרז מוזמנים לשלוח שאלות וההבהרות באמצעות דוא"ל  .8.1

rvahak@gmail.com על מנת לקבל מידע או לברר שאלות טכניות/ מנהליות בקשר ,
 .למכרז

העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים  .8.2
המשתתפים, השינויים  ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות

והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של 
לפי מספרי או הדוא"ל המשתתפים בישיבה ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה 

 שימסרו על ידם לעירייה. כתובת הדוא"לאו  הפקסימיליה

 שמירת זכויות .9

שירות יעוץ לאזרח "למתן שירותי הפעלה מכרז זה הינו מכרז לקבלת הצעות מחיר ל .9.1
 בקלנסווה" "ל"שי"

אין לראות בתוצאות מכרז זה משום התחייבות של העירייה להזמין שירותים כלשהם  .9.2
 מהמשתתף שיקבע כזוכה, זכות להתקשרויות למתן שירותים בהיקף כלשהו.

 

 הגשת ההצעה .10

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש להפקיד במסירה אישית, במעטפה   .10.1
קלנסווה,  עד יום  תבתיבת המכרזים של עיריי,  07/23מס' סגורה, נושאת ציון מכרז 

 .0021:עד לשעה  07.02.230

 

 בחינת ההצעות .11

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת   .11.1
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

 לת ההצעה.המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסי

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  .11.2
מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
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מובהר בזאת, כי משתתף שהצעתו תעלה חשש כי היא אינה כוללת את כל העלויות 
הדרושות לשם ביצוע השירותים בהתאם לתנאי מסמכי המכרז ו/או על פי דין או 
שההצעה על פניה אינה סבירה, יידרש להציג תמחור מפורט של הצעתו, הכולל 

ים על פי תנאי המכרז התייחסות לכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת העובד
ועל פי כל דין, את כל ההוצאות, מאיזה סוג שהוא, המחויבות על פי תנאי המכרז, לרבות 
עלויות תפעול, מימון, רווח קבלני וכו', מאושר על ידי רואה חשבון מטעם המשתתף 

 וזאת כתנאי לבחינת הצעתו.

 שהיא כזוכה.אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  .11.3

במקרה של מילוי הצעה שונה על ידי המשתתף לגבי אותו סעיף, בשתי חוברות המכרז,  .11.4
 תובא בחשבון ההצעה הנמוכה מבין השתיים.

העירייה רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמשתתפים פרטים ו/או  .11.5
אישורים מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או 

דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף, גם לאחר פתיחת 
ההצעות וזאת על מנת לבחון את המשתתף חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, הצעתו 
והמחירים שכלולים בהצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור, לרבות עמידתו בתנאי הסף 

 להשתתפות במכרז שפורטו לעיל.

רזים רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של ועדת המכ .11.6
 המשתתף לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונו. 

נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה  .11.7
לא זכה משתתף במכרז, יהיה זכאי המשתתף שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור, לקבל 

אי זכייתו, אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין הערבות ובגין רכישת  מהעירייה , עקב
מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור לא יהיה זכאי המשתתף הנ"ל לכל פיצוי אחר, 
בגין הפסדים ו/או אבדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בהליכי 

 המכרז.

לטת ועדת המכרזים או בהליכי המכרז קבע בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהח .11.8
האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המשתתף ולא משתתף אחר שהיה זכאי לכך, 
מתחייב המשתתף, מידית עם הודעת העירייה , להפסיק את עבודתו על פי החוזה 
שנחתם עמו במסגרת המכרז. העירייה תשלם למשתתף את התמורה עבור העבודה 

ת העבודה, כפוף לתנאי החוזה, ולמשתתף לא תהיינה כל שביצע עד למועד הפסק
תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי העירייה , הקשורות למכרז ו/או לחוזה 

 שנחתם בינו לבין העירייה במסגרתו .

 הודעה על תוצאות המכרז .12

 .או בדוא"ל לכל זוכה במכרז תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ובדואר רשום .12.1

הצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב , בדואר רשום, אליה תצורף משתתף ש
 הערבות שהומצאה על ידו עם הצעתו במכרז. 

משתתף שזכה במכרז מתחייב להאריך את הערבות שנמסרה על ידו עם הצעתו במכרז  .12.2
יום. ההארכה תימסר לעירייה לא יאוחר  60כך שתהא בתוקף לתקופת המכרז בתוספת 

א זכאית העירייה עד ההודעה לזוכה. לא תוארך הערבות כאמור, תהימים ממו 14-מ
לחלט את סכום הערבות שבידיה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית 

 העירייה על פי כל דין.
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כמו כן ימציא הזוכה לעירייה אישור על קיום ביטוחים, על פי הנוסח שבמסמכי   .12.3
ימים מהמועד בו קיבל  14מטעמו, תוך המכרז, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח 

 הודעה מהעירייה על זכייתו במכרז.

בנוסף לאמור לעיל, תהא העירייה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים   .12.4
 הבאים:

כשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו  .12.4.1
ר עם הזכייה נתן או הציע שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהי בקש

 במכרז.

התברר לעירייה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או  .12.4.2
שהזוכה לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי 

 להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

הוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת העירייה היה  .12.4.3
להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את השירותים במסגרת  בו/הם כדי

ימים ממועד  30המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 
 ביצועו/ם.

מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים  .12.4.4
 יום 60זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 

 ממועד קביעתו.

מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש  25%התברר לעירייה כי הועברה  .12.4.5
 ובכתב של העירייה.

התברר לעירייה כי נשאר בידי זוכה במכרז , במישרין או בעקיפין, חלק  .12.4.6
לטובת הפעילות שהזמינה ממנו העירייה   משרד הרווחההתקציב שהעמיד 

שהזמינה ממנו העירייה והזוכה לא ניצל את התקציב במלואו לפעילות 
והזוכה לא ניצל את התקציב במלואו לפעילות הנ"ל או קיבל תמורה או טובת 

 הנאה כלשהי בקשר עם ניצול התקציב כאמור.

בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא רשאית העירייה להגיש את הערבות   .12.5
גו היה שבידה לגביה וכן רשאית היא להכריז כזוכה חלופי את המשתתף במכרז שדרו

הבא בתור והזוכה שזכייתו בוטלה כאמור, יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה 
 בגין כך.

 התקשרות העירייה עם זוכה במכרז .13

ירותים המוזמנים, בין היתר, רשימות ופרטים על הזוכה יקבל מידע על הש  .13.1
)בהתאם להצעת המשתתף(, מספר ימי הפעילות בשבוע, מספר שעות  המשתתפים

 נושאים שבגינם נותנים יעוץ. הפעילות בשבוע, 

 בכבוד רב,

 קלנסווה עיריית
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 לכבוד
 

 קלנסווה עיריית
 
 

 א.נ.
 

 כתב ערבותהנדון: 
 

"המשתתף"( אנו ערבים בזה כלפיכם  –על פי בקשת ______________ ח.פ. _____________ )להלן 
וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס' ₪ (    ₪ )__10,000____לסילוק כל סכום עד לסך של 

 ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו. ___________

דרישתכם הראשונה בכתב יום מקבלת  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש 
את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

ם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת את
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל. __08.05.23___ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.____________דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.__________לאחר יום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 

 

 

 בנק: ________________     תאריך: ______________
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 לכבוד

 קלנסווה עיריית
 

 בקלנסווה"ל"שי"שירות יעוץ לאזרח "שירות הפעלה להצהרת המשתתף במכרז למתן 

 __07/23__מכרז פומבי 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 
 כדלקמן:

אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים 
האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו לכל 

 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל 
לספק את השירותים נשוא המכרז לעירייה בהתאם  הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו

 לתנאים שבמסמכי המכרז.

יום מהמועד האחרון  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 
 להגשת הצעות.

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות בלתי חוזרת 
 ומחייבת בינינו לביניכם.

 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז.

רה על ידנו עם הצעתנו היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמס
 במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת 
כל דין או הסכם לחתימתנו  ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי

 על הצעה זו.

 : ____________________________ שם המשתתף

 כתובת: _____________________ טל: _______________________

 : __________________________ @ _______________________ כתובת דואר אלקטרוני

 חתימת וחותמת: ___________________________

 

הח"מ ____________________, עו"ד של _____________________ )להלן: "המשתתף"( מאשר  אני
בזה כי ביום _______________ חתמו בפני על הצהרה זו ה"ה ___________________ בשם 
המשתתף, כי אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של 

כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את  המשתתף ועל פי
 המשתתף.

_________________ 

 עו"ד
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 הצהרת המשתתף

 

 ___________________:  שם המשתתף

 : ___________________  תאריך

 

 היקף הכנסות

 -) לכל שנה (, היה למשתתף היקף הכנסות בסך שאינו נמוך מ ____________הרינו להצהיר כי בשנים 
 )לא כולל מע"מ(______________ ₪ 

 

 חתימת וחותמת המשתתף ________________

 

...................................................................................................................................................... 

 

 אישור רואה חשבון

 

לבקשת ___________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המשתתף 
)לכל שנה( כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת  _____________בדבר היקף הכנסותיו בשנים 

 המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
אין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון ש

 מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את היקף הכנסות 
 )לכל שנה( 2016-, ו2015, 2014המשתתף בשנים 

 תאריך: _________________

 בכבוד  רב,
 שבוןרואי ח

 )שם, חתימה, חותמת ומס' רישיון(
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 פירוט ניסיונו של המשתתף
 קלנסווה עירייתלכבוד 

 התוכניתאישור על הפעלת הנדון: 
 _________________  : שנה"ל 

 מתאריך כתובת אתר)רחוב,מספר,ישוב( שם הפעילות לקוח מספר
 )יום/חודש/שנה(

 עד תאריך
 )יום/חודש/שנה

 מספר חודשי
 פעילות ברצף

 מספר
 משתתפים

 שם איש קשר וטלפון
 מטעם הלקוח

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

        
_________________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף
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 ____________שנה"ל  

 

 מתאריך כתובת אתר)רחוב,מספר,ישוב( שם הפעילות לקוח מספר

 )יום/חודש/שנה(

 עד תאריך

 )יום/חודש/שנה

 מספר חודשי

 פעילות ברצף

 מספר

 משתתפים

 שם איש קשר וטלפון

 מטעם הלקוח

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

       
_________________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף
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 נתוני מנהל הפרויקט המוצע על ידי המשתתף

 

 

 שנת לידה: __________    מס' זיהוי  __________ ________שם המנהל ___________

 

 תפקידו  אצל  המשתתף:    

 

 

 מועד מתן התואר פרטי ההכשרה
  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 ניסיון:

 __________יעוץ מס' שנות ניסיון בניהול ו/או הנחייה של 

 שנות ביצוע העבודה מקום העבודה תואר העבודה
 )מ:__ עד: ___(

 היקף כספי של
 העבודה בש"ח

    

    

    

    

 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

__________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף
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 מטעם המשתתףתצהיר 

 

אני הח"מ ___________________ נושא ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר 
 אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי _____________________________ ) להלן:   .1
"(  לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעת המשתתף למכרז למתן שירותי המשתתף"

)להלן:   __07/23__מכרז פומבי מס' , בקלנסווה"ל"שי"שירות יעוץ לאזרח "הפעלה של 
 "(.ההצעה"

 הריני מצהיר בזאת המשתתף אינו:  .2

כוח אדם כאמור בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,  מפעיל  .2.1
 .1996 –התשנ"ו 

משרד ף אשר מספק שירותים מנהליים להפעלת תוכניות ההזנה של גו  .2.2
 _______________מכרז מספר  הרווחה

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

 : _____________ שם המשתתף : _________________  * שם נותן התצהיר

 _____________:  מספר ח.פ. : _________________  * מס' תעודת זהות

 חתימת המשתתף: ____________ : _________________  * חתימת נותן התצהיר

 

 

 אישור עו"ד

 

 אני משמש כעורך הדין של ______________ , ח.פ. ________________ )להלן: "משתתף"(

הנני מאשר בזאת כי __________________, ת.ז. ______________ הינו מורשה חתימה 
 והינו מוסמך ליתן תצהיר זה בשם המשתתף.במשתתף 

הנני מאשר בזאת  כי _____________________ נושא ת.ז. _________________, לאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת וכי היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם על תצהיר זה בפני.

__________________ 

 חתימה + חותמת עוה"ד
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 

 אני הח"מ ___________________ ת.ז. ______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה
בקשר עם הצעת ________________________________________)להלן: "המשתתף"(, 

 07/23_, מכרז פומבי מס' בקלנסווה"ל"שי"שירות יעוץ לאזרח "למכרז למתן שירותי הפעלה של 
 )להלן: "מכרז"(, מצהיר בזאת כדלקמן: ____

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז.  .2

, ללא המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי  .3
 פוטנציאלי אחר.אחר או משתתף משתתף  התייעצות, הסדר או קשר עם 

המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או   .4
 תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.ילא הייתי מעורב בנ  .5

סיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת ימעורב בנ לא הייתי  .6
 המשתתף למכרז.

 סיון לגרום למתחרה  להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.ילא הייתי מעורב בנ  .7

לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו  םהצעה המשתתף למכרז מוגשת בתו .8
 עם מתחרה או מתחרה ופוטנציאלי אחר במכרז.

נכון/ לא נכון )יש לסמן בעיגול   –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז   .9
 את התשובה(. אם לא נכון, נא פרט:

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

לרבות  המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים,  .10
ן, ולא נכ לסמן בעיגול את התשובה(. אם לא נכון )יש / נכון –עבירות של תיאומי מכרזים 

 נא פרט:
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מאסר בפועל.אני מודע לך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות  .11

 
    _____________           _____________            _____________       _______________ 

 חתימה המצהיר   שם המצהיר ותפקידו            שם המשתתף                תאריך                          
 

 
 אישור

 _________מאשר, כי ביום _______אני החתום מטה, עו"ד ________________________ 
__________ ___התייצב בפני  _________________________ הנושא ת.ז. שמספרה ___

להתחייב בשם המשתתף לאחר שהזהרתיו  כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי  והמוסמך
 אם לא יעשה כן יהיה צפוי 

 צהרתו וחתם עליה בפני.לעונשים הקבועים בחוק אישר באוזניי את נכונות ה
________________________ 

 שם מלא + חתימה  + חותמת
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 הצעת המשתתף 

 ____07/23____במכרז 

 

התקורה המוצעת על ידנו בטבלאות להלן הינה להפעלת מסגרת פעילות בשנת   .1
 הלימודים.

ידוע לנו כי קיימים מודלים שונים להפעלה של מסגרות פעילות וכי התקורה   .2
מדי חודש בהתאם לביצוע בפועל על פי דוחות הביצוע החודשיים כמפורט  מפעילתשולם ל

 ת.רובחוזה ההתקש

הרינו מצהירים כי התקורה המוצעת על ידנו להלן ואת כל ההוצאות לשם ביצוע   .3
בהתאם לתנאי מסמכי המכרז ועל פי כל דין. הוצאות אלה  מלא ושלם של כל הפעילות 

וכו'(,  המחויבויות הניהוליות הנוספות )מנהל פרויקט, רכז יישובי את כוללות, בין היתר,
ארגון כנס לבעלי תפקידים בעירייה, ארגון השתלמויות, הפעלת מערכת דיווחים, עלויות 

, ביטוח, ערבויות, עלויות ארגון, תיאום וריכוז כלל הפעילויות הארגוניות בקשר המנהל
, בעירייהחינוכי ובעלי התפקידים השונים לביצוע השירותים מול אנשי הקשר במוסד ה

ארגון וטיפול ברישום הילדים למסגרות לרבות פרטי התקשורת, החתמה על הצהרת 
 בריאות לפני תחילת הפעילות וכו' כמפורט בתנאי המכרז וחוזה ההתקשרות.

ידוע לנו כי כלל העלויות המפורטות להלן )שכר, חוגים, ורכש, והשתלמויות(   .4
 .משרד הרווחהישולמו על פי ביצוע בפועל ובכפוף להצגת אסמכתאות על פי דרישות 

ידוע לנו כי יש לנהל את הפעילות בכרטסת הנהלת חשבונות נפרדת בה ירשמו כלל   .5
 .ההכנסות וכלל ההוצאות בחלוקה לפי שנות לימוד

במסגרת  מפעילשכר הברוטו שישולם לעובדים המועסקים על ידי ה  .5.1
 משרד הרווחההפעילות יהא כמפורט בטבלה להלן. מובהר בזאת, כי ככל ש

ייקבע שכר ברוטו מינימלי אחר לסוגי העובדים המפורטים להלן, שכר הברוטו 
 ..משרד הרווחהשישולם לעובדים אלו יהא בהתאם לקביעת 

בהשתלמויות, יהיו העובדים זכאים  מפעילבדי הבגין השתתפות עו  .5.2
לתשלום שכר בהתאם לתנאי המכרז והחזר נסיעות לצורך הגעה וחזרה למקום 

על פי ביצוע בפועל ובכפוף להצגת  מפעילההשתלמות. עלות זו תשולם ל
 אסמכתאות.

העירייה מסגרת הפעילות תופעל במהלך שנת הלימודים על פי דרישות    .5.3
 המאושרים להפעלה, כפי שיופיע בנוהל הצעה המחיר. ועל פי המודלים

 רכז יישובי כמפורט בחוזה ההתקשרות.העירייה יעמיד לטובת  מפעילה  .5.4

וריכוז כלל הפעילויות הארגוניות בקשר לביצוע השירותים  תיאוםארגון,   .5.5
יבוצע  בעירייהמול אנשי הקשר במוסד החינוך ובעלי התפקידים השונים 

כמפורט בחוזה ההתקשרות ובנספח מפרט הפעילות. על באמצעות צוות ניהול 
 לתמחר פעילות זו כחלק מהוצאותיו במסגרת התקורה. מפעילה

 .למסגרות לרבות פרטי התקשרות הצעיריםארגון וטיפול ברישום   .5.6
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)מחלקת  העירייהיהיו על פי בחירות  מפעילשיפעיל ה סוגי הפעילויות  .5.7
המתעדכן מעת לעת.  שרד הרווחהממתוך קטלוג החוגים המאושר של  הרווחה(

החוגים יהיו מתוך הנושאים הבאים: אומנות, אוריינות, אלטרנטיבי, חברה 
ותרבות, טבע וסביבה, כישורי חיים, מדע וטכנולוגיה, מוסיקה, מחול ותנועה, 

ותקשוב, ספורט וחינוך גופני, פיתוח חשיבה, צילום, שפת, תיאטרון  םמחשבי
 ימציה. ודרמה, תקשורת קולנוע ואנ

להשאיר בידיו, במישרין או בעקיפין,  מפעילמובהר בזאת כי חל איסור על   .5.8
לטובת הפעילות שהזמינה ממנו  משרד הרווחהחלק מהתקציב שהעמיד 

לנצל את התקציב במלואו לפעילות הנ"ל וחל עליו  מפעילוחובה על ה העירייה 
 יב כאמור.איסור לקבל תמורה או טובת הנאה כלשהי בקשר עם ניצול התקצ

 .משרד הרווחהארגון כנסים והשתלמויות / הכשרות בהתאם לדרישות   .5.9

 תלמויות והדרכות לצעירים.שקיום כנסים והתיאום, מעקב ובקרה על   .5.10

 ידוע לנו כי מסגרת פעילות ליום כוללת כדלקמן: .6

 עו"ד .6.1

 מזכירה .6.2

 פקידים למילו טפסים .6.3

 

 

 

__________________ 

 חתימה וחותמת המשתתף
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 הצעת המשתתף

 

 הינה כמפורט בטבלה להלן:התוכנית של ליעוץ על ידנו  המוצעת התקורה .1

 תקורה )באחוזים( למסגרת  

  
 

______________% 

 

  מהמשקל הכולל .  20%מובהר בזאת כי הניקוד להצעה זו מהווה 

  לנוחותכם מצ"ב טבלת הניקוד 
 

                   _________________ 

 חתימת וחותמת המשתתף                              
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 אופן דירוג ההצעות 

 

 ההצעות תדורגנה על פי " ציון סופי משוקלל ". 

 הציון הסופי המשוקלל יחושב בהתאם לאמות המידה המופרטים בטבלה שלהלן: 

 

 משקל בנקודות פירוט סעיף

1 

 

 התקורה המוצעת : 

 20ההצעה הזולה ביותר תזכה למלוא הניקוד שנקבע )
נקודות ( בעוד שיתר ההצעות יזכו כל אחת למספר נקודות 

 באופן יחסי לפי הנוסחה הבאה : 

  20{ *  1 -  ההצעה ()  –) ההצעה הזולה (  {ניקוד ההצעה = 

 ההצעה 

20 

2 

 

 ניסיון : 

שנים ועד  5העולה על תוכניות על כל שנת ניסיון בהפעלת 
 נקודות  2 –שנות ניסיון יהיה זכאי המציע ל  15

 

4 

 

 כניות הפעלה:ת

מהחומר הכתוב ובעת הצורך  –נתון להתרשמות הוועדה 
 מראיון של מנהל המציע או מי מטעמו.

 

 100 סה"כ 
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 נוסח אישור על קיום ביטוחים

 

 תאריך: ___________

 לכבוד 

 קלנסווה  עיריית

 להלן: "העירייה "() 

 

 

אישור על קיום ביטוחים של ______________________________  הנדון: 
( בגין ביצוע מפעילח.פ. __________________________ )להלן: "ה 
קלנסווה  עירייתעבור  "ל"שי"שירות יעוץ לאזרח שירותי הפעלה  
)להלן:  __07/23__העירייה "( במסגרת מכרז מס'  )להלן: 

 שירותים"(."ה 

 

את  מפעילהננו מאשרים בזאת כי אנו ___________________חברה לביטוח בע"מ ערכנו עבור ה
מ __________  –הביטוחים המפורטים להלן, בקשר לשירותים והם בתוקף לתקופה החל 

 ועד______________.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

קלנסווה ועובדיהן בקשר למתן השירותים על  עיריית,  מפעילה שם המבוטח:    
 .מפעילידי ה

, המשתתפיםחבותם של המבוטחים על פי כל דין כלפי צד שלישי   הכיסוי: 
העירייה  ועובדיה וכל הבאים מכוחן או מטעמם, בגין נזקים לגוף 

, מפעילו/או לרכוש, שיגרמו בקשר למעשה או מחדל כלשהם של ה
 או מטעמו. עובדיו וכל הפועלים מכוחו 

 ₪. __________ לאירוע גבולות אחריות:      
 (  שנים 5)  לתקופה   

לאירוע הנובעת מסיבה מקורית ₪  ___________אינה עולה על  השתתפות עצמית:  
הביטוח כולל כיסוי תביעות תחלוף של המוסד לביטוח  אחת. 
לחוק הביטוח הלאומי למען הסר ספק  328לפי סעיף  לאומי
ו/או לצד  התוכנית ו/או נזקים לגוף אשר יגרמו למשתתפי פגיעות

ג' כלשהו יהיו מכוסים תחת פוליסת צד ג' הנ"ל, ואנו מאשרים כי 
חריג אחריות מקצועית בפוליסה אינו חל על פגיעות 

 ונזקי גוף כאמור. 
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 ביטוח חבות מעבידים .2

והעירייה יחשבו כמבוטחים נוספים ,ככל שיחשבו  מפעילה שם המבוטח:      
 כמעבידים של העובדים המועסקים בביצוע השירותים.

ביטוח חובות מעבידים עבור כל העובדים המועסקים בביצוע   הכיסוי:     
 -השירותים בגבולות אחריות כמקובל בישראל שלא יפחתו מ   
 (.שנים 5לתקופה )₪  ___________ -למקרה ו₪  ________   

 

 בכל הביטוחים הנ"ל יחולו התנאים הבאים:  .3

ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ועובדי הנ"ל, למעט כלפי מי שגרם   .א
 לנזק במתכוון. 

 סעיף אחריות צולבת.  .ב

ו/או ביזמתנו ו/או לשנות  מפעילהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת ה  .ג
יום  60תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור לעירייה הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביטוח" של   .ד
 קבוצת כלל ביטוח  התקפות במועד התחלת הביטוח.

בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כל סעיף  .4
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה ולגביהן הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל 

 הוא "ביטוח ראשוני" המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו.

 

 בכבוד רב,

 

_________________ 

 המבטח

 

 

 החברה המבטחת: ________________________כתובת 

 סוכן הביטוח: _________________ כתובת: _______________ טלפון: ___________

 מס' פוליסת אחריות כלפי צד שלישי: ________________________________

 מס' פוליסת חבות מעבידים: ______________________________________
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 חוזה התקשורת

 "ל"שי"שירות יעוץ לאזרח למתן שירותי הפעלה 

 ____07/23__מכרז  -(  "ל"שי"שירות יעוץ לאזרח ) תכנית  

 _____________שנערך ונחתם ביום ______ לחודש ___________ שנת 

 -בין-

   קלנסווה  תעיריי         

 "(העירייה " -)להלן

 ;מצד אחד

 -לבין-

_______________________ 

 "(מפעילה" -)להלן

 ;מצד שני

שירות יעוץ לאזרח "למתן שירותי הפעלה  ___07/23___הינו הזוכה במכרז מס'  מפעילוה  הואיל

 ;קלנסווה )להלן: "המכרז"( עירייתשפורסם על ידי  "שי"ל"

 "ל"שי"שירות יעוץ לאזרח לתוכנית שירותי הפעלה  מפעילוברצון העירייה להזמין מה והואיל
מעוניין לספק לעירייה שירותים, כאמור והכל  מפעיללתנאי המכרז וה )קלנסווה( בהתאם

 בתנאים המפורטים במסמכי המכרז. 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

את השירותים המפורטים בחוזה זה על פי  מפעילהעירייה מזמינה בזאת מה  .1
 זה.מסמכי המכרז ותנאי ההתקשרות הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה 

מתחייב לספק לעירייה את השירותים המפורטים בחוזה זה בהתאם  מפעילה  .2
 למפורט בחוזה זה ועל פי מסמכי ותנאי המכרז.

העירייה מצהירה כי להתקשרות זו קיימת הקצבה מתאימה בתקציבה המאושר   .3
, כי נתקיימו בהתקשרות  זו כל התנאים וכי ניתנו לגביה כל משרד הרווחהו/או תקציב מ

 האישורים הדרושים על פי כל נוהל ודין.

העירייה מצהירה כי בדקה ואישרה את היקף ופירוט השירותים המפורטים החוזה   .4
 זה.

 טלפון:____________________________נציג העירייה לצורך חוזה זה הינו   .5
 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
                      ______________________     _______________________ 

 חותמת העירייה                                                         מפעילה
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                                                        __________________              _________________ 
 גזבר העירייה                       ראש העירייה                                                                              
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 תנאי התקשורת –פרק א' 
 

 כללי-1פרק  .1

 למונחים הבאים תהא המשמעות כמוגדר להלן: .1.1

עובדיו,שליחיו  מפעיללרבות נציגיו של ה   "מפעילה"  
 המוסמכים.      ומורשיו

קלנסווה  למתן  המכרז שפורסם על ידי עיריית  "המכרז"
מכרז  .שירותי יעוץ לאזרחשירותי הפעלה 

 __07/23_____פומבי מס'

 התנאים הכללים של המכרז.   "תנאי המכרז"                           

מתן מי שימונה על ידי ראש העירייה  בקשר עם  "נציג העירייה"
 המסגרת חוזה זה. מפעילהשירותים על ידי ה

 בחוזה זה וכל מפעילכל השירותים שהוזמנו מה "השירותים" 
   המפורטים  מפעילהפעולות הנדרשות מה

    זה.החוזה 
   

תוכנית פעילות שהוגדרה ואושרה על ידי   "תבנית פעילות/הפעילות"
 .משרד הרווחהו/או  העירייה

מצהיר כי קרא את חוזה זה לרבות  מפעילה 
שורם יונספחיו, כי ידועים וברורים לו לא

התנאים והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו 
לקיימם ובצע את כל הדרוש למתן השירותים 

 על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם.

מצהיר ומתחייב כי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה  מפעילה  .1.2
 2001-ות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"אאחר הורא

על פי דרישת נציג העירייה אישור משטרה כי אין כל מניעה  וכי ימציא אחת לשנה,
 להעסקתם של עובדיו במסגרת חוזה זה בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

שיבוצעו   היקפם וטיבם של השירותים מתחייב כי הוא אחראי לאיכותם, מפעילה  .1.3
 על ידו.

כי ביצוע השירותים על פי חוזה זה יהיו תחת אחריותו הבלעדית  מתחייב, מפעילה  .1.4
והוא יבצעם בהתאם לכל דין ובהתאם לכל חוק ו/או כל חוק עזר והוא מתחייב לקבל את 

                      ככל שנדרשים.             כל הרישיונות והאישורים הדרושים לפי כל דין לקיום השירותים,

, בתקופת תוקפו של חוזה זה, ללא מפעילמתחייב כי לא תועבר השליטה ב מפעילה  .1.5
 קלנסווה.  עירייתהסכמה מראש ובכתב של 

מצהיר ומתחייב כי המחירים המפורטים בחוזה זה מאפשרים לו לבצע  מפעילה  .1.6
באופן מלא ומושלם את כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה זה וכן למלא כלפי 
עובדיו המועסקים במסגרת חוזה זה, את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם 
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צווי ההרחבה  י העבודה,וכן את כל התשלומים וההפרשות כמתחייב מהוראות חוק
 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים.

מצהיר כי ישלם ויישא על חשבונו בלבד ובמועד החיוב על פי דין בכל  מפעילה  .1.7
תשלומי החובה  והמיסים החלים עליו על פי דין וכי האחריות המלאה והבלעדית לבירור 

 חלה עליו. ו במע"מ בגין השירותים נשוא חוזה זה,יבותושאלת ח

 

 ביצוע השירותים-2פרק  .2

של המשפטיים יכין תכנית פעילות המשקפת את הצרכים  מפעילה  .2.1
והמתייחסת ליעדים אליהם היא מבקשת להגיע והמבוססת על  המשתתפים

 הנתונים שפורטו.

לפני תחילת ביצוע השירותים  מפעילהעירייה תאשר את תכנית הפעילות ל  .2.2
 אשר תכלול , בין היתר, את הנתונים הבאים : 

ומספר עובדים  המשתתפים, מספר רשימות המשתתפים ופרטיהם .2.2.1
 והכשרתם.

סוג ,  המצורף בנספח ג' לחוזה זהפירוט הפעלת התוכנית על פי המפרט  .2.2.2
 הפעילות, וגיל המשתתפים וכו'.

ת הפעילות, פרוטוקולים, החלטות, יפתח תיק לעירייה בו תוכניו מפעילה  .2.3
 אישורי הגורמים  השונים בעירייה. 

מתחייב להתחיל בביצוע השירותים במועד שיקבע בחוזה זה על  מפעילה  .2.4
מתחייב לבצע את השירותים שהוזמנו ממנו במלואם,  מפעילידי העירייה .ה

במועדים שקבעה העירייה ולבצע את השירותים בהתאם לאמור החוזה זה על 
 ספחיו .נ

יקים צוות ניהול אשר יהיה הגורם האחראי מטעמו על ביצוע  מפעילה  .2.5
השירותים )להלן:" צוות הניהול" ( .צוות הניהול יכלול בעלי תפקידים ששמם 

 יועבר לנציג העירייה ,כמפורט להלן :

לכל המהלך  מפעילאשר יהיה אחראי מטעם ה –מנהל פרויקט  .2.5.1
שירותים וישמש כמתאם של הלוגיסטי והמקצועי הכרוך בביצוע ה

יהיה מנהל  מפעילמול נציג העירייה מנהל הפרויקט מטעם ה מפעילה
 בהצעתו במכרז . מפעילהפרויקט שהוצג על ידי ה

מראש  מפעילעם זאת ,ככל שתידרש החלפה של מנהל הפרויקט, יודיע ה
לעירייה על  הצורך בהחלפה כאמור על מנת לבדוק כי מנהל הפרויקט החדש 
עומד בכל דרישות המכרז וכי הוא עומד לפחות בהכשרה ובניסיון של העובד 

 אותו הוא מחליף .

רשאי להחליף את מנהל הפרויקט רק לאחר קבלת אישור מראש  מפעילה
 ובכתב של העירייה.

( מקצועיים, אנשי מקצוע....  /מדריכיםאדם ) כח מפעילכמו כן יעסיק ה .2.5.2
כמפורט בחוזה זה בהתאם לתוכנית הפעילות  בעלי הכשרה מתאימה,
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שאושרה על ידי העירייה והרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה , בתיאום עם 
 ראש העיר או מי מטעמו .

, לרבות קצובת כנית, יועסקו בהתאם לנדרש בחוקוכל המועסקים בת .2.5.3
  ים סוציאליים .נסיעות ותנא

יהיה אחראי לעובדים, לאיכות העבודה, לגיבוי, למילוי המקום,  מפעילה .2.6
להכשרת עובדים ובכלל זה השתלמויות וקורסים על חשבונו על פי צרכי 

  השירותים בחוזה זה .

 מחלקת הרווחה.יבצע את השירותים תוך שיתוף פעולה עם צוות  מפעילה .2.7

ס הרשמה והשתתפות בתוכנית פעילות, על טופ המשתתפיםיחתים את  מפעילה .2.8
 על פי נוסח שיאושר על יד נציג העירייה.

מתחייב לא לבצע שינויים ו/או תוספות במקום בו מתקיימת פעילות,  מפעילה .2.9
 אלא אם קבל לכך  את הסכמתה המפורשת של העירייה בכתב ומראש.

נם מגיל מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים הי מפעילה .2.10
 –ומעלה ויתקבלו אך רק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  18

, כי לצורך ביצוע השירותים נשוא חוזה זה, לא  מפעיל. כמו כן מתחייב ה1959
יועסקו עובדים זרים שהעסקתם מותנית בקבלת היתר, למעט מומחי חוץ 

בעקיפין, בין אם על ( , וזאת בין במישרין ובין 7.12.9)כהגדרתם בהוראת תכ"ם 
 . מפעילידו ובין באמצעות כל גורם אחר עמו יתקשר ה

, בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי מפעילנציג העירייה יהיה רשאי לדרוש מה .2.11
 המועסק על ידו בביצוע השירותים, מפעילאת החלפתו של עובד מעובדיו של ה

 מתחייב למלא אחר  דרישת העירייה  ללא שיהוי . מפעילוה

נציג העירייה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להרחיב ו/או לצמצם את היקף  .2.12
, על ידי צמצום או הרחבה של היקף השירותים מפעילהשירותים שהוזמנו מה

והכל לתקופה קצובה או ללא הגבלת זמן, וכפועל יוצא את ההיקף הכספי וזאת 
ה, לא יעלה אף אם בוצעו השירותים לשביעת רצונו, ובלבד שבמקרה של הגדל

 משווי חוזה זה במועד חתימתו.  15%שיעור ההגדלה על 

 הגדלה כאמור, תיחתם על ידי מורשי החתימה של העירייה . 

 יום מראש ובכתב. 60לפחות  מפעילהודעה על שינוי כאמור לעיל, תימסר ל

כל עוד לא נקבע אחרת בחוזה זה, יקבע ערך השינוי בחוזה זה לפי המחירים  .2.13
וזה זה. היה ואין סעיף המתאר במדויק את השינוי הנדרש המפורטים בח

 במכרז. מפעילכאמור, יקבע מחירו על פי מחירי יחידה שיתבססו על הצעת ה

ימלא אחר דרישות העירייה ולא תהיינה ו/או טענות כלשהן כספיות  מפעילה .2.14
או אחרות, בגין שינוי היקף השירותים כאמור בחוזה זה לעיל וכי לא יהיה זכאי 

 גין כך לאיזה פיצוי או תשלום או הגדלת שכר .ב

לא תבוצע כל עבודה בימי מנוחה ובחגים אלא בהתאם לכל דין ובכפוף לקבלת  .2.15
 כל האישורים הדרושים על פי דין .
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משרד "י עולצוות המסייע )ככל שהסעיף מתוקצב  המשפטי השתלמות ייעודית/מקצועית לצוות 
 (הרווחה

ידרשו להשתתף בהשתלמויות ייעודיות/מקצועיות  מפעילעובדי ה  .2.16
 . מפעילשיאורגנו על ידי ה

  שעות. 25ההשתלמות תהיה בהיקף של   .2.17

שעות  6ימי מפגש ברצף. כל יום מפגש יימשך  5בכל השתלמות יתקיימו   .2.18
 שעות השתלמות . 30ובסה"כ 

 .משרד הרווחההתכנים של ההשתלמויות יקבעו על ידי   .2.19

משרד משתתפים בהתאם להנחיות  25קבוצה של כל השתלמות תהיה ל  .2.20
 לאוכלוסיית החייבים בהשתלמות . הרווחה

יהיה זכאי לתשלום בגין שעת השתלמות בהתאם לתעריף שיקבע  מפעילה  .2.21
 ובכפוף להגשת דו"ח ביצוע . משרד הרווחהעל ידי 

 דו"חות – 3פרק  .3

 מתחייב למסור לנציג העירייה בכל עת שיידרש לכך, את כל מפעילה  .3.1
 המידע שנצבר במסגרת ביצוע השירותים על פי הפירוט שיידרש על ידם .

יפעיל מערכת שוטפת תקופתית של מעקב, בקרה ופיקוח על  מפעילה  .3.2
עמידה בתקציב ובתבניות הפעילות, תוך מתן התראה מיידית על חריגות 

 לעירייה.

פק יידרש, על פי לוח זמנים קבוע מראש ובנוסף על פי דרישה, לס מפעילה  .3.3
דוחות מפורטים, כמותיים וכספיים של ביצוע השירותים, וזאת על פי חתכים 

  שונים )עד רמת סעיף תקציבי ( , כפי שיידרש על פי העירייה.

 את הדוחות המפורטים להלן:  הדיווחים יכללו, בין היתר,  .3.4

דוח ביצוע חודשי, במפורט שיקבע על ידי העירייה, לכל סמל מוסד, אשר  .3.4.1
יכלול את פרטי העובדים, פירוט עלויות שכר, היקף שעות, נסיעות, פירוט 

 רכש ומספרי  חשבוניות. 

מפעיל חוגי העשרה באמצעות קבלני משנה חובה עליו לצרף  מפעילככל שה .3.4.2
ים שסופקו תוך ציון שם לדו"ח כאמור חשבונית שיש בה פירוט של החוג

 החוג, סמל מוסד, שם המוסד, מועדי ביצוע החוג ועלות החוג.

 .  משרד הרווחהכל דוח שיידרש על ידי  .3.4.3

מתחייב להכין ולהעביר את הדו"חות התקופתיים שיידרשו ע"י  מפעילה .3.4.4
לרבות הדו"ח  משרד הרווחהאו כל גוף אחר שייקבע ע"י  משרד הרווחה

  משרד הרווחהובפורמט שייקבע ע"י  הרווחה משרדהשנתי שיידרש ע"י 

 דיווחים נוספים.  מפעילהעירייה תוכל לדרוש מה  .3.5
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 סופי לסיכום הפעילות שבוצעה בשנה דו"ח ביצוע מפעיליגיש הבסוף כל שנה  .3.6
 החולפת. 

יוגשו במדיה מגנטית )דיסק צרוב( הכולל את כל  מפעילכל הדוחות של ה .3.7
 הקבצים ובתדפיס כפי שיוגדר על ידי העירייה. 

מצהיר כי ידוע לו כי הדוחות שעליו להגיש מהווים בסיס לתשלום  מפעילה  .3.8
 השוטף . וכל עיכוב בהגשתם עלול לגרום עיכוב בכספים. 

 איסור הסבת זכויות  – 4פרק  .4

או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את אינו רשאי להסב ו/ מפעילה  .4.1
החוזה, כולו או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא 
בתמורה, ו/או לשעבד ו/או למחותו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו על פי 

 חוזה זה, כולן או חלקו. 

ין , בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובמפעילמהשליטה ב 25%העברת   .4.2
 לעיל . 4.1אם נעשתה בחלקים יראו אותה כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 

אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם,  מפעילה  .4.3
ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם 
משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של 

 ודה או חלק ממנה לאחר. העב

מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של העירייה להעסקתו של  מפעילה  .4.4
יתחייב במפורש  מפעילמשנה והסכמתה תוכל להינתן בסייגים שה מפעיל

משנה או  מפעיללמלאם. הסכמת העירייה למסירת כל חלק של השירותים ל
ולא תגרע  מפעילהפסקת עבודתו כאמור בסעיף זה להלן, לא תפטור את ה

לבצוע השירותים לפי כל תנאי חוזה זה, כאילו  מפעילמאחריותו המלאה של ה
 מפעילעצמו. ה מפעילהמשנה, על ידי ה מפעילנעשתה העבודה שבוצעה על ידי 

המשנה בביצוע כל חלק מהשירותים  מפעילמתחייב בזאת להפסיק את עבודת 
לא יהיה רשאי לבוא  מפעילמיד לאחר שיידרש לכך בכתב על ידי העירייה וה

בכל תביעה ו/או טענה כלפי העירייה כתוצאה מכל נזק או הוצאה שעמד בהם 
 המשנה כאמור.  מפעילבקשר להפסקת עבודתו של 

לעיל, איננה מטילה חבות  4.4הסכמת העירייה בהתאם לאמור בסעיף   .4.5
מאחריותו והתחייבויותיו לפי  מפעילכלשהי על העירייה ואין היא פוטרת את ה

יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של  מפעילחוזה ולפי כל דין והה
 מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

 אחריות וביטוח  - 5פרק  .5

יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה,  מפעילה  .5.1
חבלה, או נזק, איזה  שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו למשתתפי/תלמידי 

או לעירייה ו/או לעובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או למי שבא מטעמן הצהרונים ו/
ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, בקשר ובכל הנובע, במישרין או 

ו/או עובדיו  מפעילבעקיפין, מביצוע השירותים ו/או ממעשה או מחדל של ה
ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע 

יפצה את העירייה ו/או את הניזוק  מפעילה על פי חוזה זה. מפעילחייבויות ההת
משחרר לחלוטין  מפעיל)ים( לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיע לו )ה()הם(. ה

ומראש את העירייה, עובדיה שלוחיה ואת מי שבא מטעמה מכל אחריות 
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הרישא וחובות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל שאירעו כתוצאה מ
 לסעיף זה, לכל אדם לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא. 

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין  מפעילה  .5.2
לעובד או לכל אדם הנמצא בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא 

ר. במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות  הנובעים ממעשה ו/או מחדל הקשו
 על פי חוזה זה. מפעילה

אם תתבע העירייה ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן על   .5.3
לטפל  מפעיללעיל, יהא על ה 5.1-5.2נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור בסעיפים 

בתביעה ולסלק את התביעה כנגדן או לשלם כל סכום שיפסק לחובתן ו/או 
 לחובת מי מהן על ידי בית משפט .

זה לפצות ולשפות בשלמות את העירייה על כל נזק מתחייב ב מפעילה  .5.4
וכנגד כל תביעה או דרישה , מכל עילה שהיא, תוגש על ידי אדם כלשהו, נגדן 
ו/או נגד מי מעובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן, בגין כל תאונה, חבלה 

לעיל לכל אדם, ו/או לרכוש, לרבות  5.3-ו5.1,5.2או נזק שמפורט בסעיף 
 ת משפטיות שיגרמו להן.הוצאו

על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם  מפעילמבלי לגרוע מהתחייבויות ה  .5.5
מבלי לגרוע מהוראות לעיל , ו 5.4-,ו5.1,5.2,5.3הוא אחראי בהתאם לסעיפים 

 לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן :  מפעילכל דין, מתחייב ה

י כל דין, בקשר ו/או הנובע מביצוע על פ ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, .5.5.1
, העירייה, עובדיה, וכל הבאים מכוחה משתתפיםהשירותים לרבות כלפי ה

או מטעמה, בגין נזקים לגוף או לרכוש שיגרמו על ידי מעשה או מחדל 
, עובדיו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו ובגבולות מפעילכלשהם של ה

 אחריות שלא יפחתו מסך :

   ₪ ____________   אירוע:

  

 ₪_______________ (:שנים 5תקופה )כל 

לאירוע או ₪ _________לא תעלה על  מפעילההשתתפות העצמית של ה
 סדרת אירועים הנובעת מסיבה מקורית אחרת .

 328הביטוח כולל כיסוי תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי לפי סעיף 
 לחוק הביטוח הלאומי .

ו/או התכנית עות ו/או נזקים לגוף אשר יגרמו למשתתפי למען הסר ספק פגי
מאשרים כי חריג  לצד ג' כלשהו יהיו מכוסים תחת פוליסה צד ג' הנ"ל, ואנו

 אחריות מקצועית בפוליסה אינו חל על פגיעות ונזקי גוף כאמור .

ביטוח חובות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על  .5.5.2
או בעקיפין, בביצוע השירותים בפני כל תאונה או נזק שיגרם ידו , במישרין 

 -למקרה ו₪ _________להם , בגבולות אחריות שלא יפתחו מסך 
 ( .שנים 5לתקופה )₪ ___________

 בפוליסות יכללו התנאים הבאים :  .5.5.3

 , העירייה ועובדיהן יכללו בשם המבוטח .מפעילה .א
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 כללי . –כל הפוליסות יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן  .ב

בפוליסות תבוטל זכות השיבוב ו/או  החזרה בתביעה של המבטח  .ג
 כלפי העירייה ועובדיה .

 בפוליסות יכלל סעיף אחריות צולבת.  .ד

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות  מפעילה .ה
וטח על פי תנאי לעיל ולמילוי כל החובות המוטלות על המב

 הפוליסות . 

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות  .ו
"ביט " של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח. 
הכיסוי יכלול כיסוי לעבודת נוער על פי חוק ותביעות שיבוב של 

 הביטוח הלאומי . 

ן או מגביל בדרך כל סעיף בפוליסות ) אם יש כזה ( המפקיע או מקטי .ז
כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי 

ביטוח ביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "העירייה וכלפי העירייה, ה
 ראשוני" המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע על פי תנאיו . 

כל סעיף בפוליסות המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כל שהיא את  .ח
, אשר הינו בניגוד מפעילהמבטח בגין מעשה או מחדל של ה אחריות

 לתנאי הביטוח, יופעל רק כלפיו . 

 מפעיללביצוע הביטוחים דלעיל ימציא ה מפעיללהבטחת התחייבותו של ה  .5.6
לעירייה, כתנאי לביצוע ההתקשרות , אישור על קיום ביטוחים על פי הנוסח 

ימציא את  מפעילוח . השבמסמכי המכרז , כשהוא חתום על ידי חברת ביט
 ימים לפני שיפוג תוקפו .  7האישור כשהוא חתום כדין בכל פעם , 

 5.5לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לסעיף  מפעילהיה ו   .5.7
לעיל , הרי מבלי להטיל על העירייה חובות כלשהי בקשר לכך , תהא העירייה 

ו , לשלם את דמי הביטוח רשאית לבצע את הביטוחים , כלום או חלקם , תחתי
 מפעיל, לרבות הפרמיות השוטפות , ולנכות תשלומים אלה מכל תשלום המגיע ל

 ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת . 

 יחסי הצדדים :  – 6פרק  .6

 מפעיליחשב ה מפעילבכל הקשור למערכת היחסים בין העירייה לבין ה  .6.1
הינם עובדי  מפעילעצמאי ולא כעובד והעובדים המועסקים על ידי ה מפעילכ
 לעיל . 4.4בלבד , בכפוף לאמור בסעיף  מפעילה

ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו  מפעילבכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי ה
את  מפעיל, יפצה וישפה ה מפעילתחויב העירייה בתשלום כלשהו למי מעובדי ה

הם יחויבו כתוצאה מתביעה כאמור בהוצאות המשפט העירייה בכל סכום בו 
 ובשכ"ט עו"ד.  

מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את  מפעילה  .6.2
התחייבויותיו הינם עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו , פיקוחו 
והשגחתו המלאים והוא ישא בכל ההוצאות במכרז ועל פי כל דין , הכרוכים 

 בהעסקתם . 
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יעסיק ויחתום על חוזה העסקה עם כל עובד שיבצע את  מפעילה  .6.3
זה ויהיה אחראי לפעילותו  במסגרת חוזה מפעילהשירותים שמספק ה

 . השוטפת

יפעיל מערכת כוח אדם ומערכת שכר עבור עובדיו , בהיותו  מפעילה  .6.4
. מערכת זו תהיה מערכת מבקרת סיק הישיר והבלעדי של עובדים אלוהמע

 ומשלמת . 

מתחייב למלא , כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה  פעילמה  .6.5
והתקנות על פיהם , הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק , 

, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א  1987 –לרבות חוק שכר מינימום התשמ"ז 
,  1950 –, חוק חופשה שנתית התשי"א  1976 -, חוק דמי מחלה תשל"ו  1951 –

 1964, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד  1954 –חוק עבודת נשים התשי"ד 
, חוק  1983 –, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג  1958 –, חוק הגנת השכר תשי"ח 

 1994 –הביטוח הלאומי ) נוסח משולב ( וחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 
 . 

קים על ידו במסגרת חוזה מתחייב לקיים כלפי העובדים המועס מפעילה  .6.6
ועובדיו ,  מפעילזה את כל ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על ה

 ככל שיחולו , במועדים הרלוונטיים לביצוע השירותים. 

מתחייב לשלם לכל העובדים המועסקים על ידו במסגרת חוזה זה  מפעילה  .6.7
שנקבע מעת לעת  , לפחות שכר מינימאלי העולה על שכר המינימום במשק ) כפי

 מפעיל, וככל של פי כל דין ) כולל הסכמים קיבוציים( מחויב הע"י הממשלה (
, הפחות סכום זה והמתאים לכישורים לשלם שכר מינימאלי אחר לשלם לכל

 להכשרה ולתפקיד אותו מבצע כל אחד מבעלי התפקיד .

מתחייב לבצע לעובדיו ביטוח פנסיוני , החל מיום עבודתם  מפעילה  .6.8
אשון , בקרן פנסיה , קופת גמל או ביטוח מנהלים ) או שילוב ביניהם ( בגוף הר

מתחייב להפריש את הסכומים  מפעילפיננסי שיבחר ע"י העובד , כאשר ה
מהשכר בפועל בגין  6%לפחות  –הבאים בגין ביטוח הפנסיוני של העובד 

יפריש גם  מפעילבגין תגמולים , ה 5.5%תגמולים והעובד יפריש על חשבונו 
יפריש סכום  מפעילבגין פיצויים. לעניין הפיצויים מובהר בזאת כי ה 8.333%

זה לסוג הביטוח הפנסיוני שבחר העובד )דהיינו לא לקרן פיצויים מרכזית( וכן 
יתחייב מראש , ואף יציין בהסכמי העסקה עם עובדיו כי הוא מתחייב  מפעילה

העובד בכל מקרה )דהיינו  מראש להשאיר סכום זה בביטוח הפנסיוני בו בחר
גם אם העובד לא פטור או עבד פחות משנה או מכל סיבה אחרת . הסכום 

( . הפרשות אלו תבוצענה ע"י בגין פיצויים יישאר בקופת העובד שהופרש
 מפעילבגין כל העובדים במסגרת השירותים הניתנים עקב זכייתו של ה מפעילה

ועל פי החלק היחסי . מובהר  מפעילבמכרז , בכל היקף העסקה שהוא ע"י ה
אינו  מפעילבזאת כי הפרשה זו הינה חובה וכי ככל שיוכח כי עובד מעובדי ה

להשיב מידי חודש את הסכומים אשר  מפעילמעוניין בהפרשה זו ,  יחויב ה
 נחסכו כתוצאה מכך שאותו עובד לא בוטח בביטוח פנסיוני . 

דה אחת דמי הבראה על פי ומתחייב לשלם לעובדיו בתום שנת עב מפעילה  .6.9
 ההסכם הקיבוצי אשר הוחל בצו הרחבה על כלל העובדים במשק . 

מתחייב להעניק לעובדיו חופשות וימי מחלה כפי שנקבע בכל דין  מפעילה   .6.10
 . 
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נסיעה כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי  בתצקמתחייב לשלם לעובדיו  מפעילה  .6.11
 אשר הוחל בצו הרחבה  על כלל העובדים במשק . 

ו מעובדיו בשעות המעסיק עובד כלש מפעילובהר בזאת כי במידה שהמ  .6.12
לפעול עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה , לרבות לעניין תשלום  –עבודה נוספות 

לקחת  מפעילהשכר הנדרש בגין שעות אלו . מובהר בזה כי לעניין זה על ה
 בחשבון את היקף העסקת עובדיו , בכל יום ויום , בכל המסגרות בהן הוא

 מעסיק אותם, כף שיעמוד בתנאי החוק .  

לשלם לעובדיו החזר נסיעות בגין השתתפות בכנסים  מפעילעל ה  .6.13
 והשתלמויות. 

לכלול בשכר לשעה מרכיבים שונים כגון דמי  מפעילחל איסור על ה  .6.14
 הבראה, ביטוח פנסיוני , קצובת נסיעה , הפרשה לפיצויי פיטורין וכיוצ"ב .  

ה , עליו לשלם ימים בשנ 75 -מעסיק עובד פחות מ מפעילבכל מקרה בו ה  .6.15
משכרו כדמי חופשה , במקום ימי החופשה המגיעים לו . זאת  4%לעובד 

לחוק חופשה שנתית . התשלום לעובד יבוצע  15בהתאם להוראות סעיף 
 הנ"ל .  15ישירות, כל עוד לא הוקמה קרן כמפורט בסעיף 

לוא זכויותיהם . לצורך כך יכין מתחייב לידע את כל עובדיו על מ מפעילה  .6.16
נוסח של דף מידע הכולל את המידע הנדרש , אשר יימסר על ידי  מפעילה
לכל עובדיו . עובר לתחילת העסקתם על ידו בביצוע השירותים. כן  מפעילה

לצרף דף המידע לכל חוזה העסקה עם עובדיו בו יובהר לכל  מפעילמתחייב ה
 עובד כי הוא אינו רשאי לוותר על זכות מהזכויות הנ"ל . 

מתחייב להעביר לנציג העירייה , על פי דרישתם , על פי שיקול  מפעילה  .6.17
דעתם הבלעדי , דו"ח ובו פירוט שמם וכן תלושי שכר של העובדים המועסקים 

 סגרת חוזה זה . בביצוע השירותים במ

מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורת בכל הנוגע לתשלום  מפעילה  .6.18
לעובדים בהתאם להוראות הדין ולהמציא , בין היתר , אישורים על תשלומים 
למס הכנסה , לביטוח לאומי , לקרנות פנסיה וגמל וכל מסמך אחר הרלוונטי 

 לביקורת . 

  מפעילויות עובדים , מתחייב הנמצאה בביקורת, כאמור הפרה של זכ  .6.19
יום מיום שנמסרו לו הממצאים בדבר ההפרה , תצהיר בכתב  30להמציא, תוך 

, בחתימת רואה חשבון , המפרט את תיקון הממצאים במלואם , לרבות תשלום 
 רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות עובדים בעבר , במידת הצורך. 

יעים לו וזאת החל ממועד כספים המג מפעילהעירייה רשאית גם לעכב ל  .6.20
מסירת ממצאי הביקורת בדבר הפרת זכויות העובדים ועד לתיקון הליקויים , 

 כאמור. 

, רשאית העירייה אים כאמור לעיללא יתקן את הממצ מפעילככל שה  .6.21
להפסיק עימו את ההתקשרות ו/או לחייבו בתשלום פיצוי מוסכם בהיקף שלא 

ל תקופת החריגה ועד לסכום המגיע יפחת מעלות המרכיב לגביו חרג לאורך כ
מהסכום האומר . מובן כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות העומדת  5לפי 

 לעירייה  על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה. 
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חודשים ,  6 -לנציג העירייה  אחת ל מפעילבנוסף לאמור לעיל , יעביר ה  .6.22
, חתום בידי מורשה  זהבנוסף שבנספח ב' לחוזה ,  מפעילאישור רו"ח של ה

, בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי  מפעילחתימה של ה
חוקי העבודה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים במסגרת חוזה זה לפיו 
לעובדים כאמור , שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק וכן כל התשלומים 

ווי ההרחבה וההסכמים , צשות כמתחייב מהוראות חוקי העבודהוההפר
 הקיבוציים הרלוונטיים לענף הניקיון . 

להעביר לעירייה, במועד חתימת חוזה זה , את  מפעילכמו כן , מתחייב ה  .6.23
את התשלומים החלים עליו  מפעילפרטי סוכן/ני הביטוח באמצעותו/ם מעביר ה

 לפי חוקי העבודה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים על ידו לקופות, קרנות
 וכו'. 

 תשלומים  – 7פרק  .7

 מפעילעל פי חוזה זה יהא ה מפעילתמורת קיום כל התחייבויותיו של ה  .7.1
זכאי לתמורה המפורטת בחוזה זה בהתאם למחירים המפורטים בחוזה זה, 

 הוראות חוזה זה וביצוע השירותים בפועל. 

לעירייה חשבון מפורט , בשלושה עותקים,  מפעילאחת לחודש יעביר ה  .7.2
 בגין השירותים שבוצעו על ידו בחודש החולף עבור העירייה  . 

 לחשבון , כאמור, יצורף דוח ביצוע מאושר כאמור בפרק הדוחות לעיל .       .7.3

, אשר פעילותו במסגרת מתן השירותים מפעילכל תשלום שישולם ל  .7.4
, על שם מפעילשתוצא כדין על ידי המסווגת כעוסק, יעשה כנגד חשבונית מס 

 מתוך החשבון הנ"ל.  מפעילהעירייה, במועד הנדרש על פי חוק ובגין חלקו של ה

ימים ממועד  7לעירייה, תוך  מפעילחשבונית המס, כאמור תועבר על ידי ה
 הוצאתה כדין.

יעודכנו התשלומים להם זכאי  –חל שינוי בשיעור המע"מ החל עפ"י דין 
פעילותו במסגרת מתן השירותים מסווגת כעוסק, בהתאמה , אשר מפעילה

 למועד החיוב במע"מ.

יום מיום הגשתו  60תוך  מפעיללעיל ישולם ל 7.2החשבון כאמור בסעיף   .7.5
 . משרד הרווחהאך לא לפני קבלת התקציב מ

 ערבות ביצוע – 8פרק  .8

לעירייה תוך  מפעיללהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא ה  .8.1
 5%ימים ממועד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית, אוטונומית, בשיעור של  7

 משוויו השנתי של חוזה זה )כולל המע"מ( )להלן:"ערבות הביצוע"(?

ערבות הביצוע תהיה ערבות בנקאית אוטונומית, לטובת העירייה בנוסח   .8.2
יום.  60פת שנספח א' לחוזה זה, ותוקפה יהא עד לתום תקופת החוזה בתוס

יאריך את הערבות, על חשבונו והוצאותיו, ככל שיידרש, כך שהערבות  מפעילה
 תהא בתוקף עד למועד האמור.
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המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי   .8.3
המצאת ערבות כאמור, תחשב כהפרה יסודית של החוזה והעירייה זכאית לבטל 

 פיצויים על הפרת החוזה. מפעילוע מהאת החוזה לאלתר ולתב

ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות   .8.4
מסמכי החוזה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת 

 ולכיסוי של :

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי  .8.4.1
 חוזה.מילוי תנאי כלשהו מתנאי 

שהעירייה עלולה להוציא או  מפעילכל ההוצאות והתשלומים הקשורים ל .8.4.2
 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

בכל מקרה כאמור תהא העירייה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו   .8.5
או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכה לגבי הנזקים, 

 מור.ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כא

מתחייב להאריך, מפעם לפעם, את ערבות הביצוע. לא עשה כן  מפעילה  .8.6
רשאית העירייה לממש את הערבות ולהחזיק בידה את סכום הערבות  מפעילה

 כבטחון לקיום ומילוי מדויק של כל הוראות החוזה.

 הפרות וסעדים – 9פרק  .9

 מצהיר כי ידוע לו כי איחור בביצוע השירותים, כולם או חלקם, מפעילה  .9.1
לכל יום ₪  1,000יזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

 של איחור או חלק ממנו.

את  מפעיללעיל, בכל מקרה בו לא יבצע ה 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .9.2
השירותים בהתאם לדרישות העירייה כפי שהוגדרו בחוזה זה, תהא העירייה 

 תשלום יחסי בהתאם. מפעילרשאית לזז ל

סכם בין הצדדים כי לעיל מו 9.2 -ו 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים   .9.3
,  6.9, 6.7,6.8,  6.5, 6.3, 5.5, 4.1, 3.6, 2.6,2.11,2.19,2.21,3.2, 1.3,1.6סעיפים 

ם הינם תנאי 12.1 –ו  6.22,  6.17,  6.16,  6.15, 6.14, 6.13, 6.12,  6.11, 6.10
עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרות 
המזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

________________.₪ 

סעד או תרופה לעיל ומכל  9.3-ו 9.2, 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים    .9.4
אחרים המוקנים לעירייה על פי חוזה זה או על פי כל דין מוסכם בין הצדדים 
כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן תהא העירייה זכאית לפיצויים 

 מוסכמים כמפורט בצידם :
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העירייה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום  .9.5
או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי  מפעילשיגיע ל

 .ת סכום הפיצוי המוסכם משכר עובדיאינו רשאי לגרוע א מפעילשל העירייה . ה

לא ישחררו את  מפעילניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים ל .9.6
 מהתחייבויותיו. מפעילה

לעיל מוסכם בין הצדדים  9.4 –, ו 9.3, 9.2, 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .9.7
כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את העירייה בכל 

 ועל פי כל דין : הזכויות המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית על פי חוזה זה

 מפעיליום מהיום שבו היה על ה 14תים לא סופקו במלואם תוך השירו .9.7.1
 לספקם.

הוטל עיקול זמני או קבוע נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  .9.7.2
, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא מפעיללגבי נכסי ה

 יום ממועד ביצועם. 14הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

ים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או צו כינוס נכס מפעילניתן נגד ה .9.7.3
נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה 
לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 
נושיו כולם. או חלקם , או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה 

נוסח חדש( לפקודת החברות ) 233למען הסדר איתם על פי סעיף 
 .1983-תשמ"ג

, כולם או חלקם , מנהל מיוחד או נאמן או כונס מפעילמונה לנכסי ה .9.7.4
 נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.

 הסתלק מביצוע החוזה. מפעילהוכח להנחת דעתה של העירייה כי ה .9.7.5

או אדם אחר  מפעילכשיש בידי העירייה הוכחות, להנחת דעתה, כי ה .9.7.6
ע שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר עם מטעמו נתן או הצי
 חוזה זה או ביצועו.

שניתנה בקשר עם חתימת חוזה  מפעילהתברר כי הצהרה כלשהי של ה .9.7.7
לא גילה עובדה מהותית אשר, לדעת  מפעילזה אינה נכונה, או שה

 העירייה, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

 פיצוי מוסכם ההפרה
במועד או בסכום נמוך  מפעילאי תשלום שכר לעובד של ה

 מהמוגדר בחוזה זה
 ליום פיגור לעובד למקרה₪  1000

 ליום פיגור לספק שירותים למקרה₪  700 אי תשלום לנותן שירותים במועד
אי עמידה בביצוע משימה על פי תוכנית הפעילות המאושרת 

 לרבות הפעלת חוגים, הצבת כ"א כנדרש, אספקת ציוד מתכלה.
 ליום פיגור₪  500

 ליום פיגור לדוח₪  500 אי הגשת דוח במועד הקבוע בחוזה זה
אי קיום הוראות החוק למניעת עישון ו/או עישון על ידי מי מעובדי 

 במהלך ביצוע הפעילות מפעילה
 למקרה₪  250

 ליום פיגור לדוח₪  500 ימי עבודה 5אי מתן מענה לדוח בקרת שטח 
 לדוחליום פיגור ₪  500 ימי עבודה 30תוך  משרד הרווחהאי מתן מענה לדוח ביקורת של 
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חוזה זה הפרה יסודית, תהא העירייה זכאית, מבלי לגרוע מכל  מפעילהפר ה .9.8
סעד או תרופה המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי חוק החוזים )תרופות בשל 

 מפעילאו על פי כל דין , לבטל את ההתקשרות עם ה 1970 -הפרת חוזה( תשל"א
שלים ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את ערבות הביצוע ולה

 אחר. מפעילאת ביצוע השירותים על ידי 

לא ביצע את השירותים  מפעילמבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו ה .9.9
במועדים ו/או בהתאם לדרישות העירייה תהא העירייה רשאית להכניס מיידית 

 12%אחר לביצוע השירותים והוצאות השלמת השירותים בתוספת  מפעיל
, וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו מפעילהוצאות ותקורה, יחולו על ה

 בכל דרך אחרת.

לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה לביטול ההתקשרות אלא אם הודיעה על  .9.10
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו , כל  מפעילבמפורש ובכתב, וה מפעילכך ל

 עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול ההתקשרות.

יום, לא  14אשר לא יעלה על  מפעילאיחור בתשלום למוסכם בין הצדדים כי  .9.11
כספי או אחר, בגין  לא יהא זכאי לכל פיצוי, מפעיליהווה הפרה של חוזה זה וה

 איחור, כאמור.

 פיקוח ובקרה  – 10פרק  .10

 מפעילהעירייה רשאית, בכל עת, לבדוק את המערכת התקציבית של ה  .10.1
להעמיד לרשותה  עילמפבקשר עם ביצוע השירותים על פי חוזה זה. על ה

 ולעיונה של העירייה ו/או נציג מטעמה את כל החומר והמידע שידרשו על ידה.

מבלי לגרוע מכל האמור, רשאי נציג העירייה לבקר באתרי ביצוע   .10.2
השירותים ולהתרשם מהם, להעביר את הערותיו במסגרת דוח בקרת שטח 

ל עובד המועסק ולדרוש התייחסותו ואף לדרוש הפסקת עבודתו של כ מפעילל
 בביצוע השירותים.

 מפעיללא ישחררו את ה )מחלקת הרווחה( פיקוח ובקרה מטעם העירייה  .10.3
 מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי העירייה למילוי כל תנאי חוזה זה.

 

 תקופת החוזה  – 11פרק  .11

מהמועד שנקבע לתחילת מתן  שנים 5חוזה זה יהא בתוקף ממועד חתימתו ולמשך תקופה של 
 השירותים במסגרתו )להלן: "תקופת החוזה"(.

 

 סודיות – 12פרק  .12

מתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו במסגרת חוזה זה ולא  מפעילה  .12.1
 מפעיללמסור ידיעה כאמור לאדם שלא מוסמך לקבלה. לעניין זה, יחולו על ה

מתחייב  מפעיל. ה1977לחוק העונשין תשל"ז  119 -ו 118הוראות סעיפים 
ים את כל עובדיו והמועסקים על ידו במסגרת חוזה זה על התחייבות להחת

 לשמירת סודיות.
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ידאג לאבטח את כל המידע שיגיע אליו במסגרת חוזה זה ויוודא  מפעילה  .12.2
שלא ייעשה בו כל שימוש לא מורשה. כן יוודא השמדת כל הקבצים והרישומים 

אם יידרש של כל המשתמשים בתוכניות השונות בתום ההתקשרות, אלא 
 אחרת על ידי העירייה .

ידאג שכל עובדיו וכל הפועלים מטעמו ישמרו על המידע שיימסר  מפעילה  .12.3
( 1981במסגרת חוזה זה כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א ) מפעילל

ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין 
 ( .1986גופים ציבוריים(, התשמ"ו )

  ו/או נאספו על ידו במסגרת חוזה זה  מפעילאם נתונים אשר הגיעו אל ה  .12.4
( 1981מהווים "מאגר מידע" בהתאם להגדרת חוק הגנת הפרטיות תשמ"א )

תהיה האחריות לניהולו, רישומו, החזקתו והשימוש בו בהתאם לחוק, מוטלת 
 , כל עוד לא יקבע אחרת בחוזה זה. מפעילעל ה

 הנתונים בבעלות העירייה.אין האמור גורע מהיות  .12.5

יחזיר לעירייה כל חומר שיימסר לו בקשר לחוזה זה בכל עת שיידרש  מפעילה .12.6
 לכך.

את אמצעי האבטחה בהם נקט  מפעילעל פי דרישת העירייה יציג ה  .12.7
 מפעיללאבטחת הנתונים ו/או המידע המצויים ברשותו במסגרת חוזה זה. ה

שרתות אותו לצרכי חוזה זה, ידאג למנוע גישה למערכות המחשב שלו או המ
ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או שלא חתם על 

 התחייבות לשמירת מידע וסודיות.

 שונות  – 13פרק  .13

על פי חוזה זה, כל  מפעילהעירייה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ל  .13.1
כל חוזה אחר על פי  מפעילחוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה מה

 שביניהם או על פי כל דין.

מוסכם בין הצדדים כי תנאי ההתקשרות משקפים נכונה או המוסכם   .13.2
והמותנה ביניהם במלואו, וכי העירייה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, 
פרסומים, הצהרות, מצגים הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם 

קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה  נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו,
או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת 

יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך  מפעילשני הצדדים וה
 האמורה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה   .13.3
י הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה אישית או במכתב רשום לפ

שעות לאחר הישלחה מבית דואר  72שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה 
 בישראל.

מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל עניין הקשור   .13.4
משפט המוסמכים בישוב ה-להתקשרות זו ו/או הנובע ממנה תהא לבתי

 קלנסווה בלבד.
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למען הסר ספק בכל מקום שיש סתירה בין תנאי המכרז והחוזה לבין קול  .13.5
משרד ייגברו תנאי קול הקורא וההנחיות של  משרד הרווחההקורא של 

 . הרווחה
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 ותוכנית הפעילות פירוט השירותים

 

 פעילות )באחוזים( : ___________תקורה להפעלה של מסגרת 

 תאריך תחילת ביצוע השירותים ______________

 מצ"ב פירוט האתרים והמוסדות בהם מופעלת הפעילות.

 מצ"ב תוכנית העבודה.

 

 : מפעילמטעם ה תוכניתמנהל ה

 טלפון נייד : ___________________  שם : ______________________

 

 איש הקשר מטעם הרשות :

 טלפון נייד : ___________________  : ______________________שם 

 

 

 

 

  

 מספר מוסדות מודל ההפעלה הפעילות סוג
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 נספח א'

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע

 לכבוד

 קלנסווה עיריית

 : כתב ערבותהנדון 

"( אנו ערבים בזה מפעילעל פי בקשת _______________________________ )להלן:"ה
כלפיכם לסילוק כל סכום לסך של __________________ש"ח )במילים 

שירות יעוץ לאזרח "_____________________________( וזאת בקשר לביצוע שירותי הפעלה 
 להבטחת מילוי תנאי החוזה.)מחלקת הרווחה( בעירייה  "שי"ל"

יום מקבלת דרישתכם  14הנ"ל תוך  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך
הראשונה בכתב שהגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או 

בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,  מפעילבאופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה
 יוב כלשהו כלפיכם.בקשר לח מפעילומבלי לטעון  כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 תוקפה עד ___________ ועד בכלל.ערבות זו תישאר ב

 דרישה שתגיע אלינו אחרי לא תענה.

 לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

כל דרישה על פי ערבות זו יכול ותעשה על ידי כל אחד מהמוטבים על פיה והתשלום על פיה בין אם 
 לכולם ובין אם לאחד מהם יחשב כתשלום כדין ועל פי ערבות זו.

 קרה כל התשלומים שנשלם על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.בכל מ

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

         

        

 בכבוד רב,

____________ 

 בנק
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 נספח ב'

 לכבוד

 קלנסווה עיריית

 הנדון :    הצהרת בדבר תשלום שכר עובדים

________________________ ת.ז. __________________ מוסמך להתחייב אני הח"מ 
"( מפעילולהצהיר בשם _________________________ח.פ   _______________ )להלן:"ה

שילם לכל העובדים שהועסקו על ידו במסגרת החוזה עם העירייה ,  מפעילמצהיר בזאת, כי ה
הקבוע בחוק ובחוזה ההתקשרות וכן את כל בתקופה _______________את שכר המינימום 

התשלומים וההפרשות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 
 הרלוונטיים.

 ותפקידו :_________________________ מפעילשם מורשה החתימה החותם בשם ה

 חתימה וחותמת : ______________________  תאריך : ____________________

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 אישור רו"ח

"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את מפעיללבקשת _______________________ )להלן:"ה
רשות לעובדים והצהרתו דלעיל, בדבר העסקת העובדים ותשלום שכר היסוד, תשלומים והפ

 בתקופה ________________ כמדווח בהצהרה לעיל .

. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על מפעילההצהרה הנה באחריות הנהלת ה
 ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו 
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה  לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה

מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה של ראיות התומכות בנתונים ובמידע שבהצהרה הנ"ל. 
 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

ות את לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו , ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותי
לעובדים כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים  מפעילההפרשות ותשלומי ה

 הקיבוציים הרלוונטיים.

              תאריך _________

 בכבוד רב,

 רואי חשבון

 )חתימה וחותמת(
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 יעוץ ומיצוי זכויות עקרונות לתוכנית 

  זו תכלול פרוט של ידע, ערכים, מיומנויות  תהיה תוכנית עבודה. תוכנית פעילותלכל
 ותכנון דרכים לקידומם. צרכיםלפתח על פי רמות המשתתפים וכישורים שמצופה מ

  ייעוץ ראשוני לפתרון שאלות הנוגעות למיצוי זכויות; ייעוץ קדם משפטי על ידי עורכי דין
הפונה אל  ;פנייה בשם(עורכי הדין בשי"ל אינם מיצגים בבית משפט)מתנדבים בשי"ל 

מוסדות חיצוניים לשם סיוע בהליכים בירוקרטיים; סיוע במילוי טפסים; וסיוע בכתיבה 
, משתתףיחס אישי לכל  או תרגום של מכתבים רשמיים, ניסוח מכתבים בעלי אופי משפטי.

 תוך מתן תמיכה רגשית .

  לצרכי המשתתפים.בתוכנית העבודה יש להתייחס 

  הכלליות, פרוט ואופן דרכי העבודה והפעולות המרכזיות בתכנית יקבעו ויפורטו המטרות
השנתיות והיא תיבנה על פי מחזוריות שבועית, חודשית ושנתית על פי נושאים ותכנים 

 ספציפיים.

 ועם קבוצות הפעילות משתתפים בהתאם לאמור לעיל, יפורטו הפעילויות והתכנים עם כל ה
 .ה תוכן עיוני ואופן העברתו. הפרוט יהא ברמצרכיםהשונות בהתאם לגילאים ול

  הדרכה, בתוכנית יפורטו אמצעי העבודה והרכש שיבוצע עבור הפעילויות והשגת המטרות ,
 עזרה במילוי טפסים, מתן תמיכה רגשית....וכו'

 .בתוכנית העבודה יפורטו אנשי הצוות, הכשרתם ותפקידם 

 מפעיליש לצרף נהלי והנחיות ביטחון ובטיחות של ה. 
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