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 תחילת מתן השרות עם גמר הליכי המכרז, חתימה על הסכם ההתקשרות. .1
תקופת ההתקשרות הינה לשלוש שנים עם תחנות יציאה אחת לשנה. לעירייה בלבד הזכות לממש את   .2

 תחנות היציאה . 

לשנתי ההסכם  להארכת  אופציה  קיימת  שנה, לעירייה  מדי  תקציב  לאישור  בכפוף  והכל  נוספות,  ים 
ובהתאם ובכפוף למגבלות כל דין, להוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהוצאו מכוחו, תנאי ההסכם 

 שייחתם עם הזוכה.   

נוסח מלא של הוראות מפרט המכרז ובכלל זה של תנאי הסף מפורטים במפרט המכרז  והאמור בו יגבר  .3
ני המודעה.  נוסח  רכישתו.                                                                                                   על  טרם  במכרז  לעיין            תן 

 ניתן לקבל בפקס את מלא תנאי הסף המעוגנים בגוף המכרז. 

  

 עלות השתתפות  במכרז  . 4

האינטרנט של העירייה, המעוניינים להגיש הצעה נדרשים לשלם דמי ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר 
 ₪ באמצעות העברה בנקאית שתועבר אל: 600השתתפות בסך 

 

 18060003, חשבון  887, סניף 10עיריית נשר,  בנק לאומי 
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₪( אשר לא   ₪600 )במלים:  600למסמכי המכרז הסכום לתשלום בעד ההשתתפות במכרז הינו : ולצרפו 

 יוחזרו בכל מקרה.
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 מנהלה   . 1 

  

 כללי  1.1

לשירותים חברתיים, בכפוף לפיקוח המקצועי    המחלקהלהלן: "העירייה", באמצעות    נשרעיריית    1.1.1
של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מבקש לקבל הצעות להפעלת תוכנית "מסיכון לסיכוי" 

גיל   עד  מיוחדים  צרכים  עם   לקויות   3לפעוטות  עם  ופעוטות  אוטיזם  עם  פעוטות  לרבות  שנים, 
)ה שמיעה  ולקויי  ,חירשות  ראייה  ולקויי  עיוורון   ) רישיון חושיות  בעלי  במעונות  תופעל  תוכנית 

 מהתמ"ת בפריסה ארצית.  

רשאים להגיש הצעות לפי מכרז זה תאגידים הרשומים בישראל ,או פרטיים ,הממלאים את כל                      1.1.2
 תנאי הסף לפי מפרט זה, בעלי ידע וניסיון בביצועם בפועל של השירותים ,כנדרש במפרט זה. 

 להלן.  1.3המחייבים מפורטים בסעיף  תנאי הסף  1.1.3

 ההצעה תוגש בחוברת ההצעה, ובאמצעות כל שאר המסמכים, כנדרש במכרז זה.    1.1.4

 המציע אינו רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה. ההצעה תוגש ע"י    1.1.5

 . המציע בלבד והוא שיהיה האחראי הבלעדי למתן השירותים לפי מכרז זה

 בכל מקום במפרט זה, בו ננקטה לשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה ולהיפך.    1.16

 

 הגדרות   1.2

 הגדרה  מונח

 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.  המשרד

 

 נשרעיריית  העירייה 

 נשרלשירותים חברתיים באמצעות עיריית  המחלקה היחידה המזמינה 

  מסמך בקשה זה לקבלת הצעות וכל המסמכים הנלווים אליו.   המכרז / המפרט

המסמך, המגדיר את השירותים   -נספח ט' להלן, על כל הנספחים שלו   ההסכם

ואת אופן המימוש שלהם והמסדיר את תנאי ההתקשרות לפי מכרז  

  זה. 

ביצוע מלא של השירותים להפעלת תכניות מ"סיכון לסיכוי", כמפורט  השירותים, נשוא המכרז

 במכרז זה.

מום הנדרש על מנת להגיש הדרישות הבסיסיות המגדירות את המיני תנאי סף 

   הצעה וכן דרישות מנדטוריות הנדרשות לשם כך. 

 תאגיד , או גורם אחר  המגיש הצעה במענה למכרז זה. מציע 

תשובת המציע לפנית העירייה הכוללת את כל המידע הנדרש לעירייה,   הצעה למכרז 

מסמכים המעידים על עמידתו בדרישות והתחייבותו לעמוד בכל תנאי 

 המכרז והצעת מחיר שאושרה.

   המציע, אשר נבחר ע"י העירייה  כזוכה לפי מכרז זה.   ספק/מבצע/זוכה 
 

 הגורם, האחראי בעירייה על כל הכרוך במכרז זה )בשלבי המכרז(,  נציג העירייה 

או על קבלת השירות )בשלבי ההזמנה והביצוע של עבודות לפי מכרז  

 זה(. 

 



 
 סף  -תנאי  1.3

לפסילת  לגרום  עלול  התנאים  באחד  עמידה  )אי  להלן  המפורטות  ובדרישות  בתנאים  לעמוד  המציע  על 
 ההצעה(:  

למעונות יום ומשפחתונים בזרוע העבודה של    המחלקההמציע מפעיל מעון המוכר על ידי משרד    1.3.1
 משרד העבודה, הרווחה והשרותים החברתיים ואשר קיבל סמל מעון. 

 צע להפעלת התוכנית ניסיון של שנה לפחות בשילוב פעוטות עם צרכים מיוחדים.  למעון המו 1.3.2

התפתחותיות     1.3.3 מיחידות  הדרכה  שירותי  העירייה,  לדרישת  בהתאם  לרכוש,  מתחייב  המציע 
המוכרים ע"י משרד הבריאות שיינתנו לצוות המעון ע"י הצוות הפרא רפואי. השירותים שירכשו 
הבריאות   ממשרד  לפעילות  תקציב  לקבלת  וכפוף  העירייה  לדרישת  בהתאם  יהיו  המעון  ידי  על 

 ייה לספק. ולהזמנה שתוציא העיר

המציע מצהיר ומתחייב לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,   1.3.4
 . נוסח ההצהרה מובא בנספח י"א.  2001 -תשס"א 

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:   1.3.5

מותה(.     אם המציע  תעודת רישום תאגיד )חברה/שותפות/ע  -במידה והמציע הוא תאגיד   1.3.5.1
 הינו עמותה רשומה עליו לצרף אישור ניהול תקין מרשם העמותות.   

אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות    1.3.5.2
, המעיד כי המציע מנהל 1701  -מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

על ספרי חשבונות   ומדווח לרשויות המס כחוק. כל האישורים חייבים להיות  ורשומות 
 שמו של המציע בלבד.  

גופים    1.3.5.3 עסקאות  חוק  לפי  כדין  זרים  עובדים  העסקת  בדבר  במלואה  חתומה  התחייבות 
ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ,תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים  

 בנוסח המצ"ב כנספח ד' לתנאי הסף .   1701 -כדין( התשל"ו 

הצגת אישור עו"ד המבקר את המציע / הצהרת המציע  כי המציע שילם בקביעות בשנה    1.3.5.4
הקיבוציים  ההסכמים  הרחבה,  צווי  העבודה,  מחוקי  כמתחייב  עובדיו  לכל  האחרונה 

מ פחות  לא  מקרה  ובכל  עליו,  שחלים  במידה  עליו,  החלים  האישיים   שכר  וההסכמים 
 מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים בנוסח המצ"ב כנספח ה' לתנאי הסף.   

הכלל,                                                            1.3.5.5 מן  יוצא  ללא  שבמפרט  הדרישות  בכל  לעמוד  המציע  התחייבות  המעגן                  מסמך 
 נוסח  המצ"ב כנספח  ו' לתנאי הסף. 

על      1.3.5.6 המציע  שבשירות  דין  מעורך  או  המציע  את  המבקר  חשבון  מרואה  אישור  הצגת 
התחייבות המציע לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות ,בנוסח  

 המצ"ב  כנספח ז 'לתנאי הסף.   

הפעלת מעון  לגיל הרך  הצגת אישור ממשרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים  על    1.3.5.7               
 שיש לו סמל מעון. 

 הגשת ערבות בנקאית    1.3.5.8 

  , על שם המציע כמצוין בתעודת ה נשרלפקודת עיריית  ערבות בנקאית  הגשת        1.3.5.8.1
שתהיה בתוקף עד  ₪    5,000.-תאגדותו, לרבות ח.פ./ ח.צ./ ע.ר., בסכום של  

' לתנאי  1הערבות תוגש בנוסח שבדוגמא המפורטת בנספח ח  24.08.22ליום:     
 הסף.  

 תיפסל .  -ערבות בנקאית שלא תוגש בנוסח הדוגמא המפורטת                                                    

                    יע הזוכה יידרש ערבות זו הינה ערבות להבטחת הצעת המשתתף והמצ                                                   
     ₪ לפי הנוסח  20,000להחליפה בערבות להבטחת מתן השירות בסך של                                                    
 2המופיע בנספח ח                                                    

 

חלקו                         1.3.5.8.2 או  כולו  הערבות,  סכום  את  לחלט  רשאית  תהיה  המכרזים  ועדת 
או    המכרזים  תיבת  פתיחת  לאחר  מהצעתו  מציע  בו  חזר  בהן  ,בנסיבות 
על ההסכם המצורף למפרט    בנסיבות בהן מציע שזכה במכרז סירב לחתום 

א דרישה אחרת בה הוא  המכרז, סירב לחתום על  ערבות ביצוע או סירב למל



 
מחויב בהתאם לקבוע בהצעתו, במפרט המכרז על נספחיו, ובכלל זה בהסכם 

 המצורף למפרט המכרז. 
 

הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה      1.3.5.8.3
 במכרז, או עם פקיעת  תוקף הערבות לפי המוקדם מביניהם. 

  

 לה המעידה על רכישת המכרז. העתק קב     1.3.3.8.4

 

 * הערה: את המסמכים הנ"ל יש לצרף בצורה מסודרת עפ"י הסדר בו הם מופיעים במכרז.  

*** העירייה תשקול לפסול הצעות אשר לא יעמדו בתנאי הסף ו/או לא יצורפו אליהם המסמכים הנדרשים,  
 כמפורט לעיל . 

 עים להשלמת נתונים בנוגע לתנאי סף זה או אחר .  עם זאת, העירייה שומרת לעצמה הזכות לפנות למצי

  

 תקופת ההתקשרות    1.4

שלוש    1.4.1 כעבור  ותסתיים  העירייה  לפי קביעת  הליכי המכרז  סיום  לאחר  תקופת ההתקשרות תחל 
ותחליט  היה  העירייה.  של  הבלעדי  דעתו  לשיקול  בהתאם  לשנה  אחת  יציאה  תחנות  עם  שנים 

יום   30  -יאה תודיע העירייה למפעיל בכתב ומראש עד לא יאוחר מהעירייה על מימוש תחנת היצ
 עובר למועד תחנת היציאה על סיום ההתקשרות. 

העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בשנתיים נוספות, עד   1.4.2
והתקנות שהוצאו מכוחו.   1992  -שנה או חלקה בכל פעם ,בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב  

 דרוש תיקון בהתאם לסעיף הנ"ל 

 חוזה ההתקשרות כפוף לחוק התקציב שבתוקף מעת לעת  .    1.4.3

 מספר המיכסות מוגבל והינו תלוי בתקציב.   1.4.4

העירייה  רשאית לא לאשר אף הצעה אם התקציב למטרה זו לא יכסה את העלויות הנדרשות ע"פ     1.4.5
 ההצעה. 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתקשרות ,מכל סיבה שהיא, לפני תום תקופת   1.4.6
 )שלושים( יום מראש ובכתב.   30 ההתקשרות, ובלבד שתודיע על כך לספק

לעירייה, בכפוף לדרישותיה של   1.4.7 ,המציע מתחייב לתת את השירותים  לעיל  לגרוע מהאמור  מבלי 
העירייה לעניין משך ההתקשרות ובהתאם לרשום במכרז זה ובהסכם, שייחתם עם הספק. במיוחד 

ההסכם ,כאמור לעיל, ככל המציע מתחייב לספק את השירותים במשך כל תקופות ההארכה של    -
 שיהיו כאלה.  

   

 מנהלה   1.5

 נציגי העירייה בכל הקשור למכרז זה הם:   1.5.1

 תפקיד אגף שם מס' 

 המחלקה מנהלת  לשירותים חברתיים  המחלקה אופיר אבוחצירה   ▪

ס רכזת מינהל עו" לשירותים חברתיים  המחלקה שלומית פישר   ▪

 מוגבלויות 

יום  לשירותים חברתיים  המחלקה מאשה נויימן  ▪ מעון  רפרנט  עו"ס 

 שיקומי 

  



 
 רכישה וקבלה של מסמכי המכרז   1.5.2

  / https://www.nesher.muni.ilלהוריד מאתר העירייה בקישור:  את מסמכי המכרז ניתן     1.5.2.1
 תחת לשונית דרושים ומכרזים

, שלא   שש מאות)  ש"ח  600.- קבלתם של מסמכי המכרז כרוכה בתשלום סך של     1.5.2.2 ש''ח( 
 יוחזר בשום מקרה. 

 התשלום ייעשה במח' הגבייה של העירייה. 

 חובה לצרף למסמכי ההצעה את טופס התשלום. 

 יש לוודא כי שם המכרז ומספרו מצוינים על הקבלה .  

כל רוכש של המכרז ימסור במועד הרישום את שמו, כתובתו, שם התאגיד, שם איש הקשר     1.5.2.3
מטעם המציע לצורך מכרז זה, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר הפקס וכתובת דואר  
על התשלום   עותק של הקבלה  כנגד מסירת  יימסרו לתאגיד  אלקטרוני. מסמכי המכרז 

 ם וקנין.לאגף לשירותים חברתיים לגב' מרי

 בוטל  1.5.2.4
להגשת הצעות לפי מכרז   תנאי מקדמייודגש: הרכישה של מסמכי המכרז כאמור הינה     1.5.2.5

זה. הצעה, שתוגש ע"י מי, שלא רכש את מסמכי המכרז, תיפסל על הסף, ללא כל הודעה 
 נוספת, מעבר לרשום כאן. 

 

 שאלות הבהרה   1.5.3

 שאלות הבהרה יתקבלו מן הרוכשים את מסמכי המכרז בלבד, כפי שיהיו רשומים בעירייה.    1.5.3.1

 להלן תיאור המבנה להגשת שאלות ובקשות הבהרה: 

   שם החברה 

  שם הפונה 

  כתובת 

  כתובת דואר אלקטרוני 

  כתובת אתר אינטרנט 

  מספר פקס 

 

 פירוט השאלה/בקשת הבהרה  הסעיף במפרט

  

   

 . 12:00עד השעה:  12.05.22החל מיום פרסום המכרז בעיתון ובאינטרנט ועד ליום   1.5.3.2 

לשירותים חברתיים   המחלקה  מנהל,  אופיר אבוחצירה רשאי כל אדם לפנות לעירייה  בכתב אל:  
המייל:    ___8299252_________-04פקס:   כתובת  באמצעות  או 

____ofir.a@nesher.muni.il_____   שאלה או  להבהרה  בקשה  הערה,  השגה,  כל  ולהעלות 
הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו )להלן: "השגה "(". יש לוודא כי הפניה התקבלה 

 __________ 6941649-04על ידי העירייה בטלפון: 

 לציין באופן בולט את מספר המכרז ואת פרטי המציע. על גבי המסמך יש 
 לכל שאלה יש לציין את מספר הסעיף במסמכי המכרז אליו מתייחסת השאלה.   
 ההתייחסות להשגה תישלח למשיג, וכן תפורסם באתר העירייה.   

 

השאלות   17.05.22המועד האחרון למתן תשובות העירייה לשאלות שהתקבלו המציעים עד ליום   1.5.3.3
 והתשובות יפורסמו באתר העירייה. 

https://www.nesher.muni.il/
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 הגשת ההצעה    1.5.4

 . 12:00עד השעה  24.05.22המועד האחרון למסירת ההצעות הוא עד ליום  1.5.4.1 
 הצעות, שיגיעו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.                               

על המציע לקרוא בעיון את סעיפי המכרז במלואם לחתום בכל סוף עמוד ובכל הנספחים   1.5.4.2
 מצורפים.  

על המציע להקפיד על הגשת המכרז בצורה מסודרת, בכתב ברור וקריא וכן, לצרף בסדר      1.5.4.3
 וגי את המסמכים הנדרשים לתנאי הסף, האישורים וההתחייבויות החתומות.  כרונול

בלבד, ללא שם    10/22לשירותים חברתיים, מכרז מספר  המחלקהעל המעטפה יש לציין: " 1.5.4.4              
 המציע, או פרטים מזהים כלשהם. 

.הצע   1.5.4.5 המכרזים  לתיבת  ההצעה  של  פיסית  הכנסה  לוודא  המציע  בזמן על  תהיה  שלא  ה 
בתיבת המכרזים תחשב כאילו שלא התקבלה. משלוח בכל דרך אחרת )דואר וכדומה( לא 

 יתקבל. 

 אחד מן העותקים ייקרא "עותק המקור"; לגביו יש להקפיד כדלקמן:   1.5.4.6 
 במפרט זה( יכיל את הערבות    3עד  1עותק המקור למענה האיכות )פרקים     1.5.4.6.1

 המקורית ועותק ממסמכי המכרז, שנמסרו למציע )כולל נוסח ההסכם וכל  
 מסמכי ההבהרה ודומיהם, שיופצו ע"י העירייה, במסגרת של הליכי המכרז(. 

 כל עמוד בעותק המקור של ההצעה )כולל מסמכי המכרז הנ"ל( יוחתם      1.5.4.6.2

 יד, -קונים בכתבבחותמתו של המציע ובחתימה של מורשי חתימה מטעמו .תי   

 אם יהיו, יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים בחתימה של מורשי חתימה    
 ובחותמת ליד התיקון.    
 

החתימה על כל עמוד של הצעת המציע ושל מסמכי המכרז מהווה הצהרה של המציע, כי 
עיין בכל מסמכי המכרז, הבין אותם והביא בחשבון את תוכנם באופן מלא בעת העריכה  

 של הצעתו וכי כל תנאי המכרז מקובלים עליו במלואם.  

  

  דרישות נוספות עם הגשת ההצעה  1.6

  תוקף ההצעה  1.6.1 

( יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות(. העירייה    90הצעת המציע תהיה בתוקף עד 
שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הארכה של תוקף ההצעה, היה והליכי המכרז יימשכו 

יום, מן המועד האחרון לקבלת הצעות. המציע מתחייב   180- מעבר לתקופה הנ"ל, עד ל
הערבות, תוקף  ואת  הצעתו  תוקף  את  היה    להאריך  העירייה,  של  לדרישתה  בהתאם 

 והעירייה תחליט על הארכה כאמור. 

היה והמציע יבטל את הצעתו טרם סיומה של התקופה הנ"ל, העירייה תהיה רשאית לחלט  
 את הערבות, שצורפה להצעתו של המציע, ללא צורך בהודעה כלשהי, מעבר לרשום כאן.  

  הסכם חתום  1.6.2 

נפרד על המציע לצרף הסכם חתום   הינו חלק בלתי  נוסח ההסכם המצורף בזה  כדבעי. 
ממסמכי המכרז. מציע שזכה במכרז יהיה מחויב על פיו. המציע יהיה חייב להיערך למתן 

 יום ממועד שנמסרה לו הודעה על  זכייתו .   30השרות בתוך 

 

  היררכיה בין המכרז להסכם:   1.6.3



 
חוזה המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.     1.6.3.1

לראות את המכרז ואת החוזה המצורף לו )על נספחיו( כמסמך אחד המשלים  יש  
 זה את זה.  

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין  1.6.3.2
 שני הנוסחים.  

שבה   1.6.3.3 נוסח בנסיבות  יגבר  החוזה  נוסח  לבין  המכרז  נוסח  בין  ליישב  ניתן  לא  ן 
 המכרז, ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב במכרז.  

  הצעה מסויגת או מותנית  1.6.4 

חל איסור על המציעים לסייג את הצעותיהם או להתנותן באופן שאינו עולה בקנה אחד 
 עם דרישות המכרז. 

הסבו את מציע  להעלות  רשאי  להסתייגות  או  להתניה  ראויות  המכרז  דרישות  כי  ר, 
השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והעירייה תשקול את פנייתו ותשיבו 

 בהתאם. 

לוועדת המכרזים שיקול דעת לפסול הצעות מסויגות או מותנות, לדרוש את תיקונן או 
 . להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים שירשמו

על לדחות  רשאית  תהיה  האישורים  -העירייה  כל  יצורפו  לא  אליה  הצעה,  כל  הסף 
 ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן.   -והמסמכים ,המפורטים לעיל, וזאת 

דעתה הבלעדי,  -מבלי לפגוע באמור לעיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול 
,בקשר להצעות, שיוגשו למכרז   לדרוש השלמה של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב

 זה. 
 

  התחייבויות ואישורים, שידרשו מן הספק בגין זכיה במכרז  1.7

 חתימה על ההסכם ועל המפרט   1.7.1 

המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם בין הזוכה לבין העירייה בנוסח    1.7.1.1
 המצורף למפרט זה. 

הזכייה  לאחר  המכרז,  ובמפרט  שבהסכם  השרות  במהות  סתירה  ויש  במידה 
 במכרז תותאם מהות השרות עפ"י מפרט המכרז להסכם. 

ו  הזוכה יפעל בהתאם להוראות מפרט מכרז זה ולהוראות ההסכם שייחתם עימ 
 על נספחיו  .  

רשאית     1.7.1.2 העירייה  תהיה  כזה  במקרה  להפרתו.  שקולה  ההסכם  על  חתימה  אי 
ידי המציע  להצעתו, כולה או חלקה, וזאת מבלי  - לחלט את הערבות שצורפה על

שיהיה בכך כדי לגרוע מזכותה של העירייה להיפרע מהמציע בגין כל נזק שנגרם  
 לה כתוצאה מהפרה זו . 

מקרה של אי חתימה על החוזה מצד המציע או במקרה של הפרה אחרת של  ב   1.7.1.3
החוזה בסמוך לאחר חתימתו, רשאית ועדת המכרזים להתכנס ולבחור במציע 
אחר כזוכה במכרז. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה  

 על נספחיו על הזוכה החלופי .  

 ע מלחתום על החוזה, רשאית ועדת המכרזים במקרה שגם הזוכה החלופי נמנ   1.7.1.4

 לבחור במציע הבא בתור אחריו, בתנאים המפורטים לעיל . 
העירייה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להרחיב או לצמצם היקף השירותים    1.7.1.5

 שידרשו ,כפי שימצא לנכון מעת לעת, בכפוף לאישורה של ועדת המכרזים. 
העירייה לא תשא בתשלום כלשהו, הוצאה, אובדן, נזק מכל סוג שייגרם לזוכה,     1.7.1.6

ד שלישי .הספק הזוכה יבטח  או לעובדיו, או לאנשים המועסקים על ידו, או לצ
 את עצמו בחברת ביטוח כנגד הסיכונים שצוינו לעיל.  

 כתב קיזוז   1.7.2

בנספח    1.7.2.1 הנוסח  לפי  חתום  קיזוז  כתב  ההסכם   חתימת  עם  ימציא  הזוכה 
המכרז  מפרט  עימו,  שייחתם  ההסכם  עפ"י  התחייבויותיו  למילוי  יב',כבטחון 

 והאמור בהצעתו . 

 
 ות למתן שירות מלא  התחייב  1.7.3 



 
להפעלת     1.7.3.1 והתעריף  האדם  כח  למודל  בכפוף  מלא,  שירות  למתן  יתחייב  הספק 

התכנית, ובהתאם לכל הנדרש במפרט זה. הספק יתן אחריות כוללת לביצועם  
המשנה מטעמו .העירייה  - של כל השירותים הנדרשים, כולל אחריות על קבלני

 תחתום על הסכם עם הספק בלבד. 

הספק יתחייב, כי יקצה את כל האמצעים הנדרשים למתן השירותים במועדים    1.0.3.1
 ידו במענה לכל הדרישות של מכרז זה.   - ,בהיקף ובאיכות, המוצעים על 

 

 התחייבות בנוגע לאבטחת מידע   1.7.4 

נותני  וכל  ואבטחת -הספק  הבטחון  דרישות  כל  את  למלא  מתחייבים  מטעמו  השירות 
פרט זה, ולחתום על כל המסמכים הדרושים, בהקשר זה ,וכמפורט המידע ,המפורטות במ

 בהסכם. 

בחתימתו על חוברת ההצעה, המציע מצהיר באופן מפורש ומתחייב לכל אחת מהדרישות בסעיף זה )כל סעיף 
, לרבות סעיפי המשנה(. העירייה רשאית לפסול הצעה, שלא תהיה בה התחייבות כאמור, וזאת, ללא כל  1.7

 פת לאמור כאן. הודעה נוס

  העירייה רשאית  1.8

יום לאחר שניתנה הודעה בכתב לזוכה על זכייתו, לרבות אם  נחתם   45בתוך תקופה של עד     1.8.1
ההסכם רשאית העירייה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, רשאית העירייה להשהות את הליכי 

או לבטל את המכרז    המכרז או  ההתקשרות לכל פרק זמן שיקבע על ידו, או לבטלם כליל,
 ולפרסמו  מחדש בשינויים . 

הצעות    1.8.2 את  לפצל  או  זוכים  בין  הזכייה  את  לפצל  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העירייה 
 המציעים .  

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו למכרז.   1.8.3 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון   1.8.4

הגבוה ביותר באמות המידה, בין השאר, אם מצאה כי ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר  
התחייבויותיו ,או באופן המעורר חשש כי המציע  חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד ב

לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו באופן המניח את דעתה של העירייה בכל הנוגע לתשלום  
התנאים הסוציאליים לעובדים המבצעים את הפעילות הנדרשת, או אם מצאה כי אופי 

 עסקיו של המציע אינם מתאימים למתן השירות נשוא המכרז לעירייה.  
בלתי סבירה מבחינת מחירה    1.8.5 הצעה שהיא  בכל  להתחשב  העירייה רשאית שלא  בנוסף, 

לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, 
 שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי .  

למכרז אם מובהר בזה, כי העירייה תהא רשאית שלא לאשר אף אחת מההצעות שהוגשו    1.8.6
 התקציב למטרה זו לא יכסה את העלויות הנדרשות בהתאם ועבור ההצעות.  

 –יום    90  –מבלי לגרוע מהאמור במפרט מכרז זה, בוטלה הצעה לפני התקופה האמורה    1.8.7
ההצעה   ביטול  על  ההודעה  להצעתו.  המציע  שצרף  הערבות  את  לחלט  העירייה  רשאית 

 ולגזבר העירייה.  תועבר בכתב לאגף לשירותים חברתיים

 )להלן:  1992 -ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב  2על מציע העונה על הדרישות בסעיף   1.8.8 
הוא בשליטת  לפיו העסק  ותצהיר,  להגיש אישור  בעסקים,  נשים  עידוד  לעניין  "החוק(, 
אישה  )על משמעותם של המונחים: "עסק", "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר "  

 ב לחוק(.  2עיף  ראה ס
 לעירייה נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם בכדי לקבל    1.8.9

הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות העלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, הכל  
 בכפוף להוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו והוראות התכ"מ. 

 יה רשאית שלא לקבוע זוכה/ים, אם נראה לו כי אף מציע אינו מתאים.  העירי   1.8.10

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה, הוראות כל דין וההלכה הפסוקה ,רשאית    1.8.11
ועדת המכרזים, מנימוקים שיירשמו, להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג 

זו   ,וזאת אם מצאה כי החלטה  משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת  על הפגם 
 תכליתו של מכרז זה.  

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות העירייה על פי כל דין.        1.8.12

 פיקוח העירייה ומשרד העבודה והרווחה )מינהל מוגבלויות(:    1.8.13



 
פיקוח    המחלקהנציגי    1.8.13.1 להפעיל  במסגרות,  לבקר  רשאים  חברתיים  לשירותים 

ובקרה בנוגע לשירותים הניתנים לילדי המסגרת הטיפולית ולהעביר הערותיהם  
 לנציגיו המוסמכים לעניין מכרז זה של נותן השירות . 

לשירותים חברתיים.   המחלקהמנהל המסגרת יפיק דוחות שונים שישמשו את    1.8.13.2
שים לשם בניית מעקב מקצועי, סטטיסטי, תקציבי ומנהלי אחר  דוחות אלו נדר

 הפעילות במסגרת, ויוגשו מדי חודש בחודשו . 

לשימוש   1.8.13.3 שיופקו  כספיים  חייבים   המחלקהדוחות  יהיו  חברתיים  לשירותים 
 באישור   

 רואה חשבון.                  
 כל העניינים הקשורים  המציע יתחייב להישמע להוראות ב"כ העירייה ב 1.8.13.4

 באספקת השירותים כמפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו .  

  

 (. 1.8בחתימתו על החוברת להגשה של הצעה ,המציע מסכים במפורש לכל האמור בסעיף זה )כל סעיף 

 מבנה ההצעה    1.9

 ההצעה     1.9.1

ן )חוברת הצעה( לצד ציון על המציע להגיש את הצעתו על פי מבנה שיפורט להל   1.9.1.1
 הפרטים הרלוונטיים וחתימתו על הנספחים למפרט זה . 

 בעת הצורך ניתן להוסיף לאחר הפירוט הנדרש נושאים אותם מעוניין המציע     1.9.1.2
 לפרט והכלולים בהצעתו .  

יש לצרף לחוברת ההצעה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי מפרט זה    1.9.1.3
 ורט במפרט.  ,בסדר המפ

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעות שלא תוגשנה     1.9.1.4
 במתכונת שלהלן. 

ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן, כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים    1.9.1.5
 ,תעודות וכל פרט הנדרש במכרז יוצגו אך ורק בשפה העברית. 

 
 מספר הצעות   1.9.2

מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, במענה למכרז זה ההצעה תוגש ע"י המציע בלבד 
והוא שיהיה אחראי כלפי העירייה על כל הנוגע להצעה ולמימושה בהמשך )אם העירייה  

 תתקשר עמו לצורך זה(. 
 (. 1.9בחתימתו על חוברת ההצעה ,המציע מסכים במפורש לכל האמור בסעיף זה )כל סעיף  

  

  בעלות על המפרט ועל ההצעה   1.10

אין    1.10.1 בלבד.  הצעה  הגשת  לצורך  למציע  מועבר  והוא  העירייה  של  קניינה  הוא  זה  מפרט 
 לעשות בו שימוש, שאינו לצורך הכנת ההצעה.  

הצעתו של המציע והמידע שבה הם קניינה של העירייה. למציע תהא אפשרות להשתמש    1.10.2
לות את תוכן בהצעה ובמידע שבה להכנתן של הצעות אחרות . העירייה מתחייבת לא לג
על  המועסקים  ליועצים,  זולת  הספק,  בחירת  טרם  שלישי,  לצד  )ולמעט -ההצעה  ידו 

ואי  הסודיות  חובת  תחול  עליהם  גם  אשר  להלן(,  כמפורט  במכרז,  זכו  שלא  למציעים, 
 פי כל דין.  -שימוש בהצעתו של המציע, אלא לצרכי מכרז זה, או אם הדבר מתחייב על

 
 (. 1.1.10מציע מסכים במפורש לרשום כאן )כל סעיף  בחתימתו על חוברת ההצעה, ה 

 

  שלמות ההצעה ואחריות כוללת   1.11

תפעולית     1.11.1 כיחידה  ומוצעת  שלמה  היא  המוגשת  ההצעה  כי  הצדדים,  על  ומוסכם  ברור 
הפעילויות   לכל  אחראי  ויהיה  הראשי  כספק  יחשב  ההצעה  מגיש  אחת.  ואינטגרטיבית 

ן השירותים, נשוא מכרז זה, והוא בלבד יחתום על ההסכם  והתוצרים, המהווים חלק ממת
זאת ,העירייה רשאית לבחור בחלק מההצעה וליישם אותה בחלקים או -עם העירייה. עם 

 דעתה הבלעדי.  -בשלבים, לפי שיקול



 
הדרישות    1.11.2 כל  על  עונה  שההצעה  ומתחייב,  מצהיר  ההצעה, המציע  חוברת  על  בחתימתו 

ב הרשום  מן  שנמסר ,הנובעות  העירייה,  מטעם  הנוסף  המידע  ועל  ובנספחיו  זה  מפרט 
 במענה לשאלות של רוכשי המכרז או בכל דרך אחרת.  

 
  בדיקת ההצעות והערכתן  1.12

 הסף -שלב א': בדיקה של סעיפי   1.12.1

הסף. הצעות, שאינן עונות על -בשלב זה, ההצעות ייבדקו לגבי מידת המענה על כל תנאי
 פסלו.  הסף, יי-כל תנאי

 שלב ב': הערכה של האיכות    1.12.2
 הסף הנדרשים, יעברו לשלב זה של הערכת -הצעות, שעמדו בכל תנאי 1.12.2.1

 האיכות בידי ועדה מקצועית בעירייה 

הערכת האיכות שתופק מן ההצעה, תתבסס על כל המידע, אשר על המציע להגיש    1.12.2.2
שלהם,   היחסי  ובמשקל  הבאים  ובקריטריונים  בעקרונות  ובהתחשב  בהצעתו, 

 כמפורט להלן.  
העירייה שומרת לעצמו את הזכות לפסול הצעה, אשר ציון האיכות הכולל שלה   1.12.2.3

 )שבעים אחוז(.  70%יפחת מ
 המידה במימד האיכות ומשקלן היחסי, להלן:   -אמות  1.12.2.4  

  

 הערות משקל יחסי באחוזים אמת המידה  מס.

ניסיון של עד שנה  בטיפול בפעוטות בגיל  ▪ .1
 נקודות   0הרך = 

לשנה  ▪ מעבר  נוספת  ניסיון  שנת  כל    - על 
מ    10% יותר  תקופת    30%  – ולא  לכלל 

   הניסיון 

30%  

ניסיון   ▪ .2 שנת  כל  עםעל  פעוטות   בשילוב 
  - , החל מהשנה השניה   צרכים מיוחדים

10%  . 

ולא יותר מ    10%לכל שנת ניסיון נוספת   ▪
– 20% . 

אישור  20% לצרף  יש 

מהמחלקה לשירותים 

ניסיון  על  חברתיים 

 זה.

בטיפול   ▪ .3 לפחות  אחת  שנה  של  ניסיון 
מיוחדים  צרכים  עם  בפעוטות  שיקומי 

 10שמבוצע ע"י צוות פרא רפואי במעון =  
 נקודות. 

אישור  10% לצרף  יש 

להתפתחות   ממכון 

שלוחה  הילד/ 

 התפתחותית מוכרת. 

לפעוטות   .4 ומתקניו  המעון  של  פיזית  התאמה 
 עם צרכים מיוחדים:  

לתחבורה  ▪ המעון  של  נגישות 
 . 5% –ציבורית 

)חנייה,   ▪ המעון  אל  חיצונית  נגישות 
 . 10% –שביל מרוצף, מדרגות( 

נגישות בתוך מבנה המעון )מדרגות,  ▪
 . 5% –מעלית( 

 

לצרף  20% המציע  על 

 הצהרה 

בהתאם   .5 כי,  בזאת  דעתו  מובהר  לשיקול 
נקודות   להוריד  העירייה  רשאי  הבלעדי, 

 10למציע ואף ליתן לו ניקוד שלילי עד למינוס  
נקודות, בשל היעדר שביעות רצון מהאופן בו  
המציע ביצע התקשרויות קודמות עם המשרד  

 ,העירייה המדינה או עם גופים ציבוריים . 

  

  20% ראיון בפני ועדה מקצועית  .6

 



 
  זכות עיון בהצעות   1.13

 למשתתפים במכרז תהיה זכות עיון בהצעה הזוכה.     1.13.1

 
  סמכות השיפוט  1.14

לתקנה   בהתאם  כי  בזאת  התשס"א    2מובהר  דין(,  )סדרי  מנהליים  לעניינים  משפט  בתי  ,  2000  -לתקנות 
 תובענה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך בנצרת עלית. 

  

 : השירותים הנדרשים   2פרק 
 

 כללי   2.0
יום 2.0.1 מעונות  המפעילים  מארגונים  הצעות  לקבלת  בזאת  פונה  ע"י    העירייה,  שאושרו 

צרכים   בעלי  לפעוטות  שילוב  תוכנית  עבורו  )להפעיל  מעון  סמל  להם  שיש   ) התמ"ת 
מיוחדים במעונות  )לרבות פעוטות עם אוטיזם ופעוטות עם לקויות חושיות עיוורון, לקויי  

 . נשרראייה, חירשות ולקויי שמיעה(, ב
ו  2.0.2 שיקומי  טפול  היום  בשעות  לספק  ידאג  התוכנית  פראמפעיל  טפולים  לרבות  - חינוכי, 

 פואיים  ,שיסופקו באמצעות קופות החולים.  ר
המסגרת תפעל במתכונת של מעון יום שמוכר ע"י התמ"ת )שיש לו סמל מעון( במשך כל    2.0.3

 השנה עפ"י לוח  החופשות שמתפרסם ע"י משרד התמ"ת.  
התאם לצרכים.  אין העירייה  פעוטות לכל מעון ב   10 -לגורמים שיזכו במכרז יאושרו  עד   2.0.4

 מתחייבת להפנות פעוטות לכל  זוכה  . 
 
 

 

  אוכלוסיית היעד  2.1
תכנית  "מסיכון לסיכוי" הינה תכנית המשלבת פעוטות עם צרכים מיוחדים במעונות יום    2.1.1

חינוכית   טיפולית,  מסגרת  מיוחדים,  צרכים  עם  לפעוט  שירותים  מתן    ,תוך  רגילים 
 ה על פי  התכנית המפורטת במסמכי המכרז.  ושיקומית נאות

 גיל הפעוטות : חצי שנה עד שלוש שנים.   2.1.2
על הפעוטות להיות כאלו שאובחנו על ידי היחידה ההתפתחותית, כבעלי צרכים מיוחדים   2.1.3

 רפואיים.  -וקיימות לגביהם המלצות לשילוב ולטיפולים פארא

 ת בעלי צרכים מיוחדים. פעוטו 10עד –במעון אחד ישולבו   2.1.4
 

  מהות התכנית  2.2

 התכנית כוללת:   2.2.1
 טיפול אישי )האכלה, רחיצה, וכו'(  2.2.1.1  

 גרייה והעשרה   2.2.1.2  
 תמיכה רגשית בפעוט   2.2.1.3  
 פיתוח חושי    2.2.1.4  

 פתוח מוטוריקה עדינה וגסה   2.2.1.5  
 פתוח שפה ותקשורת   2.2.1.6  

 יום  -פתוח מיומנויות תפקודיות בסיסיות בחי היום  2.2.1.7  
 יעוץ וטפול תמיכתי למשפחת הפעוט    2.2.1.8

 מקצועי.  שירותים אלו יינתנו על ידי צוות רב  

עפ"י    2.2.1 בכיתת האם,  ו/או  ייעודי  בחדר טיפולים  במעון,  יינתנו  הבריאות:  טיפולים  של מקצועות 
התפתחותית. הצור מכון/יחידה  ע"י  שתומלץ  לתכנית  בהתאם  הבריאות,  מקצועות  צוות  ע"י  ך, 

 טיפולים אלו ימומנו ע"י קופות החולים בהן הפעוטות מבוטחים. 
 המטפלים במקצועות הבריאות ינחו את הסייעות כיצד לקדם את הפעוטות.   2.2.2

 ריכוז התכנית על ידי עובדת סוציאלית.    2.2.3

 
  דרישות העירייה להפעלה   2.3



 
  -ימים בשבוע ימים א'  6התוכנית תפעל עפ"י תוכנית מעונות של זרוע העבודה במשרד ,    2.3.1

 . 12:45עד השעה   7:00ובימי ו' מהשעה  17:00עד  7:00ה 
 התוכנית תפעל כאמור במשך כל השנה למעט חופשות במעונות כפי שיפורסמו ע"י המשרד.    2.3.2
המעון תהיה נגישה, בטיחותית ומותאמת באופן שיאפשר תפקוד אופטימלי של   סביבת  2.3.3

 רפואי המטפל בפעוטות.  -הפעוט עפ"י המלצות הצוות הפרא
 המפעיל יקלוט פעוטות שיופנו אליו אך ורק על ידי המחלקה לשירותים חברתיים.   2.3.4

שישולבו   2.3.5 הפעוטות  זכאים  להם  השעות  למספר  בהתאם  סייעת/סייעות  יגייס  המפעיל 
 בתוכנית.  

שעות חודשיות לילד.)ראה להלן הגדרת   4הארגון המפעיל  יספק שירותי עו"ס   בהיקף של    2.3.6
 (. תפקיד העו"ס

הארגון המפעיל באמצעות מנהל/ת המעון יהיה אחראי על יישום התכנית  יחד עם העובדת    2.3.7
 הסוציאלית. כל צוות המעון ייקח חלק פעיל בתכנית. 

המפעיל  יהיה בקשר עם יחידה טיפולית להתפתחות הילד המוכרת ע"י משרד הבריאות    2.3.8
 רפואיים בהתאם להמלצת המכון. -,וידאג שהיחידה הטיפולית תספק טפולים פרא

 המפעיל יקצה חדר מתאים וציוד מותאם במעון לטיפולים במקצועות הבריאות.   2.3.9
 (.3המפעיל או נציגו ישתתף בועדת היגוי )כמפורט בפרק     2.3.10
לשירותים חברתיים יש זכות לדרוש בכל עת את החלפת    המחלקהלעירייה באמצעות         2.3.11

 אנשי  
 הצוות הטיפולי והניהולי של המפעיל במסגרת הפרוייקט, ואף מבלי לנמק את דרישתה.                  

 יום.  30המפעיל יקיים את הוראות העירייה בעניין זה תוך                  
 

 

  הדרכות  2.4

 השתלמות והדרכה לצוות המעון, באחריות מנהלת המעון והעובדת הסוציאלית.   2.4.1
שעות  6רפואי, בהיקף שלא יעלה על -ההדרכה לסייעות/ מטפלות תינתן ע"י הצוות הפרא  2.4.2

 חודשיות לילד.  
 תכנית ההדרכה תיכתב ותימסר לסייעת, לצורך עבודתה השוטפת עם הפעוטות.    2.4.3

עון יבוצע על סמך קבלות שימציא המעון לעירייה  ודוח חודשי הכולל את התשלום למ  2.4.4
מספר שעות ההדרכה, נושאי ההדרכה ומספר הפעוטות במעון המשולבים בתכנית באותה 

 עת. 
  

  מימון התכנית  2.5
והשירותים החברתיים    2.5.1 הרווחה  העבודה  ידי משרד  על  לסיכוי ממומנת  תכנית מסיכון 

 .  נשריית באמצעות   עיר

 התשלום למפעיל יהיה עבור מספר הפעוטות עם צרכים מיוחדים המשולבים בתכנית.  2.5.2
וועדת   2.5.3 ע"י  ,נקבעו  ילד אחד בחודש  בגין הפעלת התוכנית עבור  והתעריף  מודל כח אדם 

 תעריפים של המשרד.  
 להלן.    4התעריף החודשי לשילוב בתכנית של פעוט עם צרכים מיוחדים מובא בפרק  2.5.4
 המימון הנ"ל יינתן לארגון המפעיל והוא אמור להבטיח את המרכיבים כמפורט להלן:  2.5.5

 שעות יומיות לכל פעוט עם צרכים מיוחדים המשולב בתכנית זו .   1.5 -ייעות ס ▪
סוציאלית   ▪ הטיפולית    4  -עובדת  היחידה  עובדת  )רצוי,  לפעוט  חודשיות  שעות 

 להתפתחות הילד בקהילה(. 
 מימון הטיפול במקצועות הבריאות:   2.5.6

הבריאות   במקצועות  ב   -הטיפולים  החולים  קופות  ידי  על  להמלצות  ממומנים  התאם 
 המכון  שאבחן את הפעוט על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.  

הרווחה  2.5.7 משרד  ע"י  יועבר  הבריאות:   מקצועות  צוות  ע"י  המעון   צוות  הדרכת  מימון 
ולהזמנה  הבריאות  ממשרד  לפעילות  תקציב  לקבלת  ובכפוף  בפועל  לדיווח  בהתאם 

 שתוציא העירייה  לספק.  

   

 מימוש : 3פרק 

 



 
  כללי  3.0

לביצוע   ההיערכות  ואת  האדם  מכח  הדרישות  המעורבים,  הגורמים  את  מפרט  המימוש  פרק 
 הפעילות. 

 

  גורמים מעורבים   3.1
 ועדת היגוי   -צוות נהולי  3.1.1

לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, תוקם ועדת היגוי משותפת, אשר תפקח על הליך    3.1.1.1
 ביצוע הפעילות .  

הועדה תורכב מהחברים הבאים: נציג נותן השירותים, רכזת הגיל הרך )אגף לשירותים  3.1.1.2
לשירותים חברתיים, מפקחת   המחלקהחברתיים(, נציג היחידה להתפתחות הילד, מנהלת  

 באגף השיקום משרד הרווחה, נציג הורים.   הגיל הרך

מפעם    3.1.1.3 תפחת  לא  ואשר  ההתקשרות  צרכי  את  התואמת  בתדירות  תתכנס  ההיגוי  ועדת 
 ברבעון . 

ועדת ההיגוי תהיה אחראית על המעקב אחר הביצוע השוטף והתקין של השירותים ע"י    3.1.1.4
חה של תכנית השילוב ,בפתרון של  כל נותני השירותים, כולל עמידה בתכניות, מידת ההצל

 בעיות שוטפות וכיו"ב, ובכל הכרוך במתן שירותים מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז.  
 ועדת ההיגוי תדון ותכריע בכל סוגיה, הנוגעת לאופן מתן השירותים .    3.1.1.5
העניינים הקשורים במתן  3.1.1.6 בכל  ההיגוי  ועדת  להחלטות  לפעול בהתאם   המפעיל מתחייב 

 השירותים . 

 
 צוות מקצועי   3.1.2

 נציגי העירייה   3.1.2.1 

נציגי העירייה, שישמשו כגורמים אחראים מטעמו על ההיבטים הניהוליים והמקצועיים של מתן  
 השירותים הינם: 

 .מינהל מוגבלויות רכזת תחום  - 

 לשירותים חברתיים. המחלקהמנהל  - 

מקצוע נוספים מטעם העירייה, -נציגי העירייה ייעזרו במומחים )כפי שיוגדרו ע"י העירייה( ובאנשי
 עיניהם.  -לפי ראות

על   הדיווחים  כל  שרות.  כל  של  השלמתו  את  לאשר  הבלעדיים  המוסמכים  הם  העירייה  נציגי 
דעתה - שיקול  עת ולפי-פי הנחיותיהם. העירייה רשאית להחליף את נציגיה בכל-הפעילות יעשו על 

 הבלעדי ותיתן על כך הודעה מראש לספק. 

 

  איש קשר מטעם הספק  3.1.2.2 
 הספק ימנה איש קשר מטעמו, שיהיה אחראי על התיאום עם העירייה  ועל העמידה בתוכנית. 

 
 צוות מקצועי מטעם הספק   3.1.2.3 

 ן השירותים על הספק להעמיד צוות מקצועי מנוסה ובעל ידע מתאים למת   3.1.1.3.1

 עפ"י הדרישות המפורטות להלן.     
 להלן פירוט דרישות התפקיד ותיאור התפקיד של כל אחד מסוגי העובדים         3.1.2.3.2

 הנדרשים:                   
 

 תיאור התפקיד  דרישות התפקיד סוג כח אדם מס.

לפחות      ▪ סייעת שילוב  .1 אחת  שנה  של  ניסיון 

 ילדים בגיל הרך . בעבודה עם 

פעוטות  ▪ עם  לניסיון  עדיפות 

 בעלי צרכים מיוחדים. 

לקידום  ▪ תפעל  הסייעת 

עימם  ולתרגול  הפעוטות 

הצוות  להנחיות  ,בהתאם 

 רפואי. -הפרא



 
שנות   10לפחות     -השכלה   ▪

 לימוד.

ידיעת השפה העברית )סייעות  ▪

השפה  בו  במעון  שיעבדו 

או   עברית(,  היא  המדוברת 

ידיעת השפה הערבית )סייעות 

השפה  בו  במעון  שיעבדו 

 המדוברת היא ערבית( . 

בוגרת   ▪ קורס/הכשרה רצוי 

 למטפלות בגיל הרך. 

בעבודה  ▪ תשתלב  הסייעת 

הכללית של המעון, בכל הקשור 

 לטיפול בכלל הילדים. 

הסייעת מהווה חלק אינטגראלי  ▪
לרבות  המעון,  מצוות 

 השתתפות בישיבות צוות. 

 

שנים לפחות   2ניסיון של   ▪ סוציאליתעובדת   .2
 בעבודה סוציאלית. 

ניסיון  ▪ לבעלות  עדיפות 

בעבודה עם פעוטות בעלי 

 צרכים מיוחדים 

את   ▪ וכן  התכנית  ריכוז 

הגורמים  כל  עבודת 

הצוות  לרבות  המעורבים, 

לידי    -הפרא   רפואי, 

כוללת   התערבות  תוכנית 

 לפעוט ולמשפחתו. 

עם   ▪ שוטף  בקשר  עמידה 

עם  מחלקת    הרווחה, 

הילד  להתפתחות  היחידה 

 ועם צוות המעון. 

בכל   ▪ המעון  צוות  הדרכת 
עם  לעבודה  הקשור 
ובני  הפעוטות 

 משפחותיהם.  

ו/או  ▪ פרטנית  התערבות 
הורי   עם  קבוצתית 
הפעוטות המשולבים, לגבי 

 תוכנית השילוב. 

ריכוז ועדת ההגוי המלווה  ▪
 את התכנית. 

 

   האדםניהול שוטף של כוח   3.1.2.4 

 
יהיה      3.1.2.4.1 והוא  המכרז,  לדרישות  המתאימים  מקצועיים  עובדים  יאתר  הזוכה 

 מעסיקם. 
עובדים      3.1.2.4.2 להעסיק  למפעיל  להורות  זכות  אין  לעירייה  כי  בזאת,  ומודגש  מובהר 

 מסוימים, וכי שאלת זהות העובדים שיעבדו במעון מסור לחלוטין למפעיל .  
כך                      המחלקה  3.1.2.4.3 על  הוכחות  מהמפעיל  לדרוש  רשאי  יהיה  חברתיים  לשירותים 

שהעובדים עומדים בדרישות המפורטות בין השאר, לעניין מכסת כוח האדם,                    
 השכלה וניסיון .  

דעת    3.1.2.4.4 שיקול  לפי  בהם  מיוחדים,  עובד             המחלקהבמקרים  חברתיים            לשירותים 
העובדה   אף  על  לעבודה,  מתאים  אינו  במעון  להעסיק  המפעיל  מבקש  שאותו 

לשירותים חברתיים יהיה   המחלקהשמתקיימות בו דרישות ההשכלה והניסיון,   
 רשאי להתנגד  לקבלת השירותים  באמצעות  אותו עובד .  

 
  כח אדם ותנאי העסקה  3.1.2.5 



 
 תן השירות לקלוט את העובדים הנדרשים ולבצע פעולות   במסגרת הפעילות, על נו    3.1.2.5.1

 ניהול שוטף של כוח האדם עד סיום העסקת העובד .             
 העובדים יקבלו את שכרם מהזוכה. הזוכה יהיה המעסיק של העובדים. כן יבטיח      3.1.2.5.2

 הזוכה את התנאים הסוציאליים של כל העובדים.          
 כל העובדים יהיו עובדי הזוכה בלבד .      3.1.2.5.3 
 הזוכה יהיה המעסיק והכתובת לכל פניות העובדים בנושא שכר.       3.1.2.5.4 

 וההפרשות הסוציאליות של     המיסים  תשלומי הזוכה  יכין,  יגיש  וישלם  את  כל      3.1.2.5.5
 תשלום.  עובדי המסגרת ואת כל מיסי המעביד כפי שיהיו בתוקף בעת ה      
 השירותים יינתנו במסגרת ארגונית של נותן השירות בלבד .      3.1.2.5.6 

 על נותן השירות ליידע ולהצהיר על כך עם תחילת הקשר עימו, כי ידוע לכל  העובדים      3.1.2.5.7

 והמועסקים על ידו במעון, כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת הארגונית של נותן      

 . נשרשל עיריית  השירות ולא 

 נותן השירות בלבד אחראי כלפי כל המועסקים על ידיו לפי דיני העבודה,  הנזיקין ולפי      3.1.2.5.8
 כל דין. כן יהיה נותן השרות לבדו אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו או בגין רכושו        
 ונכסיו ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה .      

       

 : מודל כח אדם ותעריף להפעלת התכנית 4פרק 

  כללי  4.0

מודל כח האדם והתעריף להפעלת תכניות מסיכון לסיכוי נקבעו על ידי ועדת התעריפים של משרד הרווחה 
 והשירותים החברתיים כדלקמן, וכפי שישתנו מעת לעת, בידי המשרד: 

 שעות סייעת לילד לשבוע.   9ימים בשבוע =  x 6שעות סייעת ליום   1.5 א.

 ילד.  שעות חודשיות של עובדת סוציאלית ל 4 ב.

 ₪ לחודש.  2,054סה"כ תעריף חודשי לילד  = ג. 

 ימומן באמצעות התחייבות קופת החולים   –רפואי -צוות פרא ד.

פרא  הצוות  ע"י  הסייעות  הבריאות  -הדרכת  ממשרד  כאמור  פעולה  לצורך  תקציב  בהעברת  מותנה  רפואי 
 למשרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

 

  תנאי תשלום  4.1
התשלום יועבר ישירות ממשרד העבודה והרווחה אל המפעיל . על העיריה להעביר את משרד העבודה      4.1.1

 והרווחה יפוי כח המסמיך אותה להעביר את התשלום ישירות לזוכה במכרז . 
על 4.1.2 המאושר  התעריף  את  לספק  המשרד  ישלם  התוכנית  הפעלת  של -עבור  התעריפים  ועדת  ידי 

₪ כולל מע"מ )ובמילים:   2,054מעון במשך חודש שלם ישולם  המשרד, עבור כל פעוט/ה שישהה ב
שקלים חדשים( בהתאם ליתר תנאי ההסכם ובכפוף למילוי מלא של    וחמישים וארבעהאלפיים  

 .(2022התחייבויות הספק )נכון למרץ 
עבור השירותים המבוקשים על    התשלום המפורט לעיל הינו התשלום הסופי אשר ישולם לספק 4.1.3

 .נו כולל מע"מ וכל עלות נלוויתידי המשרד והי
ידי המשרד ובהתאם לביצוע  -התעריף הנזכר לעיל ישולם עד למספר הפעוטות המרבי שיאושר על 4.1.4

 בפועל.  
 התעריף עשוי להתעדכן מעת לעת על פי החלטת ועדת התעריפים במשרד )להלן: "התמורה"(.   4.1.5
דו הוא האחראי לשאת בכל התעריף שייקבע יהווה תמורה מלאה בגין הפעלת התוכנית. הספק לב 4.1.6

הישירות והעקיפות, לצורך אספקת השירותים לפי פנייה זו, לפי חוק או תע"ס  ההוצאות, 
. המשרד לא ישלם תמורה נוספת כלשהי, מעבר כולל כל ההוצאות הנלוות וכולל התייקרויות

 לתעריף כאמור.  
על 4.1.7 - משרד, לפי שיקולסמך החלטתה של ועדת התעריפים של ה-עדכון התעריף יתבצע אך ורק 

ידי הועדה. המציע מצהיר ומאשר, כי ידוע לו ומוסכם עליו, -עתה הבלעדי ובמועדים, שייקבעו על ד
סמך החלטה מפורשת של ועדת התעריפים של המשרד, -ששינוי של תעריפים ייעשה אך ורק על

 דעתה הבלעדי.  -לפי שיקול 
 

 



 
לנותן השירותים לא תהיינה כל דרישות וטענות לעירייה בגלל עיכובים בתשלום התמורה      4.1.8

 כולה או חלק ממנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או הדו"ח לא אושר . 
 נותן השירותים מתחייב להחזיר לעירייה מיד כל סכום עודף שקיבל מהעירייה .      4.1.9

כם בין הצדדים כי העירייה לא תהא אחראית לכיסוי גרעון כלשהו  למען הסר ספק מוס        4.2
 שייגרם  לנותן השירותים עקב מתן השירותים

והשירותים        4.21 הרווחה  משרד  האוצר,  במשרד  הכללי  והחשב  היה  כי  הצדדים  בין  מוסכם 
החברתיים לא יעבירו לעירייה את  מלוא המימון החודשי בהתאם לתקציב המאושר של  

הרווחה והשירותים החברתיים, תהיה העירייה רשאית  לדחות חלקים מתשלום    משרד
 התמורה עד להשלמת המימון על ידי משרדי הממשלה .  

התשלום לספק יהיה לפי מספר הפעוטות, אשר שהו בתוכנית, ובתנאי שמסמכי הקליטה נקלטו  4.22
כרטיס   יהיה  מעובדיו  שלאחד  לכך  ידאג  הספק  המשרד.  של  המחשוב  לו בדוחות  ותהיה  חכם 

הרשאה לכניסה למערכת ההשמות האלקטרוניות של המשרד לצורך אישור השמות ולעדכונים 
 נוספים.  

עבור פעוטות ששהו רק חלק מהחודש, ישלם המשרד תשלום יחסי לתעריף בהתאם לזמן שהיית  4.23
 הפעוט בתוכנית.

את  עזב  הפעוט/ה  בו  מקרה,  קרה  המדווח  החודש  של  ובמהלכו  היה  הערה: 
ההשמות   במערכת  כך  על  לדווח  מחויב  הספק  הופסק,  בו  והטיפול  המעון 
על   דוח  מידי,  באופן  חברתיים,  לשירותים  ללשכה  ולהגיש  האלקטרוניות 

 המקרה.
הספק מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד. המשרד רשאי לקזז מכל           4.24 

 מהמשרד.   תשלום המגיע לספק בגין סכום עודף שקיבל
התשלום כפוף לאישור של ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה ובקיום  4.25

המכרזים,  חובת  חוק  הוראות  דין,  כל  למגבלות  כפופה  כולה  ההתקשרות  בפועל.  תקציב 
התקנות שהותקנו על פיו, הוראות התכ"מ, תנאי ההסכם שייחתם עם הספק והוצאת הזמנת 

 ת כדין.  עבודה חתומה ומאושר
 מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.       4.26
למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המשרד והעיריה לא יהיו אחראים לכיסוי גרעון כלשהו  4.27

 שייגרם לספק עקב הפעלת התוכנית. 
ידי הממשלה, אך ורק למימון השירותים למען -הספק מתחייב להשתמש בכספים שיועברו על  .4.28

 המטרה לשמה יועדו.  
אחר   4.29 גוף  או  מוסד  מכל  לקבל  שלא  מתחייב  בגין  הספק  כספי  מימון 

במסגרת מראש    השירותים  המשרד  הסכמת  לקבלת  בכפוף  אלא  זה  הסכם 
 ובכתב.  

 
 מועדי התשלום  4.30

לחודש( עבור כל פעוט/ה שעבורם היתה השמה   9-התשלום לספק מתבצע אחת לחודש )עד ה
 מאושרת במערכת ההשמה האלקטרונית של המשרד עד למועד העיבוד.

 

 

 
   נספחים:  5.0

 הנספחים למפרט זה מהווים חלק בלתי נפרד מהמפרט .          

הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז  
הבלתי  הסכמתו  את  לכך  ונתן  אלה  במסמכים  האמור  את  הבין  נספחיו,  על  לו  והחוזה המצורף 

 מסויגת . 

  

 הצהרת המציע: 

 ן רב והבינונו את כל הפרטים של המכרז על כל נספחיו וכי  הננו מצהירים כי קראנו בעיו

ביכולתנו המקצועית, הכספית והארגונית לספק את השרות עפ"י כל תנאי המכרז וכי אנו מסכימים לכל 
 התנאים ובהתאם לכך ערכנו את הצעתנו. 

     _________________    _____________________    ______________________ 

 ריך                                           שם המציע                                   תפקיד   תא



 
   

      _________________    _____________________    ______________________ 

 נציג/ה המציע המוסמך/ת              חתימה וחותמת                  עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר    

  

______________________    _____________________    ______________      

 מיקוד                                 טלפון    כתובת מלאה )כולל ת.ד.(                  

  

______________________    _____________________    _________________     

   E.mail-פקס                                    טלפון נוסף/ נייד              כתובת דואר אלקטרוני     

 

 לוטה: חוברת הצעה 

 ,      בכבוד רב                                                                                                        

 רועי לוי 

 ראש העיר 
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 הפעלת תכנית מ"סיכון לסיכוי"  

 מבנה חוברת ההצעה  

 הבהרה  הנושא נספח 

תופעל  א. בהם  יישובים  רשימת 

והיישוב התכנית מסיכון   לסיכוי 

 בו נמצא המעון המוצע 

 יש לסמן את היישוב בו נמצא המעון המוצע להפעיל את  

 התכנית ולחתום. 

,מגיש   תיאור המציע ב. פרטי איש הקשר אצל המציע  כל  למלא את  יש 

נדרשת   ולחתום.  בירורים,  לערוך  ניתן  איתו  ההצעה 

 חתימת עו"ד/רו"ח של המציע. 

 למלא ולחתום. יש  ניסיון המציע  ג. 

בדבר  ד. התחייבות  הצהרה/ 

כדין  זרים  עובדים  העסקת 

 ותשלום שכר מינימום

 יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עו"ד

כחוק   ה. מינימום  שכר  תשלום 

כנדרש  סוציאליים  ותשלומים 

נותן  של  חתימה  מורשי  ,ואישור 

 השירות

 יש למלא ולחתום.  

בכל  ו. לעמידה  התחייבות 

שבמפרט   זה הדרישות  מכרז 

 ,ללא יוצא מן הכלל 

 יש למלא ולחתום.  

בדרישה  ז. לעמידה  התחייבות 

בתוכנות   ורק  אך  שימוש  לעשות 

 מחשב מורשות

 יש למלא ולחתום. 

חברת  כתב ערבות  ח. הבנק/  נציג  חתימת  נדרשת  ולחתום.  למלא  יש 

 ביטוח.

 יש לחתום על כל דפי ההסכם הסכם ט.

ידיעות   י. שמירת  על  הצהרה 

 )הצהרת סודיות(

 יש למלא ולחתום. 

לעמידה  יא. והתחייבות  הצהרה 

בתנאי החוק למניעת העסקה של 

 יש למלא ולחתום. נדרשת חתימת עו"ד.



 
מסוימים,  מין במוסדות  עברייני 

 2001 -תשס"א 
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 נספח ב'

 פרטים על הגוף המציע   -  תיאור המציע

  

 שם  המציע  א.

  המס' המזהה )ת.ז, מספר חברה, מס' עמותה(   ב. 

 סוג התארגנות )פרטי, חברה, עמותה( ג. 

 תאריך התארגנות  ד.  

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות(:   ה. 

   

 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם:   ו.

   

  

  שם המנהל הכללי  ז.    

 

 שם איש הקשר למכרז זה   ח. 

 

 מען המציע )כולל מיקוד( ט. 

 

 טלפונים   י. 

 

 פקסמיליה  יא. 

 

  : E – Mailכתובת  יב. 

 

 על הגוף המציע למלא, לחתום ולהחתים רו"ח/ עו"ד על דף זה והמסמכים הבאים המצורפים :  

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים   

 הצהרה על שימוש בתוכנות מקור 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך 

 

 הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים . 

     

 חתימה וחותמת    שם מלא של עו"ד/רו"ח  תאריך 
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 נספח ג' 

 נספח ניסיון המציע 
   .בטיפול בפעוטות בגיל הרךהנני מצהיר בזאת כי הנני בעל ניסיון  א.   

 להלן  פירוט הניסיון: 

 

 
 השירות

 
בדבר   פרטים 
או   השירותים 
השירות  מהות 

על ידי  -שניתן 
 המציע 

 

 
מתן   שנות 

 - השירות 
יש לציין משנה  

 ועד שנה 

 
 פרטים בדבר אנשי קשר 

 
 שם

 
 תפקיד

 
 מס' טלפון

 
 טלפון נייד 

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 

 המציע:   _________________    ______________    _________________    

 שם המציע                           טלפון                              פקס                                            

  

    ______________    ________________                

 וחותמת                  תאריך                            חתימה         

   

     _______________________________                    

 כתובת )לרבות מיקוד(                      



 
  

 נספח ג' )המשך( 

 נספח ניסיון המציע 

ם צרכים מיוחדים שמבוצע ע"י  בטיפול שיקומי בפעוטות עהנני מצהיר בזאת כי הנני בעל ניסיון   ב. 
 צוות פרא רפואי במעון. 

  להלן  פירוט הניסיון:  

  

 
 השירות

 
בדבר   פרטים 
או   השירותים 
השירות  מהות 

על ידי  -שניתן 
 המציע 

 

 
מתן   שנות 

 - השירות 
יש לציין משנה  

 ועד שנה 

 
 פרטים בדבר אנשי קשר 

 
 שם

 
 תפקיד

 
 מס' טלפון

 
 טלפון נייד 

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 

 המציע:   _________________    ______________    _________________    

 שם המציע                           טלפון                              פקס                                            

  

    ______________    ________________                

 חתימה וחותמת                  תאריך                                    

   

     _______________________________                    

 כתובת )לרבות מיקוד(                      



 
 

 נספח ג' )המשך( 

 

    .בשילוב פעוטות עם  צרכים מיוחדיםהנני מצהיר בזאת כי הנני בעל ניסיון שנה אחת לפחות   ג. 

 להלן פירוט הניסיון:  

  

 
 השירות

 
בדבר   פרטים 

או    השירותים
השירות  מהות 

על ידי  -שניתן 
 המציע 

 

 
מתן   שנות 

 - השירות 
יש לציין משנה  

 ועד שנה 

 
 פרטים בדבר אנשי קשר 

 
 שם

 
 תפקיד

 
 מס' טלפון

 
 טלפון נייד 

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 

 

 המציע:   _________________    ______________    _________________    

 שם                              תפקיד                 טלפון                       פקס                                                 

  

  

    ________________    ______________     _________________       

 חתימה וחותמת                    תאריך                          מס' זהות           
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 נספח ד' 

  

 הצהרה/התחייבות 

 בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום 

  

  

עם  __________________  אני הח"מ ,______________ נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מט
 שמספרו ____________)להלן: "נותן השירותים"( מצהיר בזאת, בכתב ,כדלקמן:   

 

 הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:   .1

 בסעיף המתאים(  X)חובה לסמן            

  

 נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק                

 עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה . 

  

 אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או                

חרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו               למועד ההרשעה הא –יותר לפי חוק עובדים זרים 
 חתימת ההצהרה . 

              

   –לעניין סעיף זה               

  

גם  בעל   -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם  –"בעל זיקה "
  השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו .

  

" זרים  עובדים  הוגנים(    –"חוק  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  זרים)איסור  עובדים  חוק 
 . 1991 -,התשנ"א

  

 . 1718 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה "

  

 .         הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה: 2

 בסעיף המתאים(  X)חובה לסמן             

  

 נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.             

  

 נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום ,                          

 אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה .               

  

       נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר                     

 מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה .              

  

 



 
 

 

  -לעניין סעיף זה 

  

 .   1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א –"שליטה "  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה " 

 בסעיף המתאים(  X)חובה לסמן 

  

 חבר בני אדם הנשלט על ידי נותן השירותים. 

 

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:               

 בסעיף המתאים(  X)חובה לסמן               

  

 בעל השליטה בו;               

  

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של נותן 
נותן   של  פעילותו  לתחומי  במהותם  דומים  האדם  בני  חבר  של  פעילותו   ותחומי  השירותים, 

 השירותים;  

                       

 מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה;                

  

,   שנשלט   –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   חבר בני אדם אחר 
 שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים; 

              

ה לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג   הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעבר  –"הורשע " 
(31.10.02 .) 

              

 .  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום "

  

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.   –"שליטה מהותית "

  

שולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן   הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה ב
 הצהרתי אמת .  

  

                                                 ______________________                                          ______________________ תאריך                                 
 שם המצהיר + חתימה 

  

 ה אימות חתימ 
   

 אני הח"מ. עו"ד  מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה   

  

 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.   

  

  

      ______________________    _____________________    ______________________ 

 שם                                     חותמת וחתימה                                   תאריך                              
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 1נספח ה'

 

 תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש   

 ואישור מורשי חתימה של נותן השרות 
 

 

 הצהרת המציע: 

  

עובדי  לכל  האחרונה,  בשנה  בקביעות  שילמתי   ____________________ המציע  אני  כי  להצהיר  הריני 
כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי, במידה  

 שחלים עלי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים  סוציאליים כנדרש . 

      ______________________    _____________________    ______________________ 

 תאריך                                         שם המציע                                     תפקיד                           

  

______________________    _____________________    ______________________           

 נציג/ה המציע המוסמך/ת                     חתימה וחותמת             עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"ר      

  

 ______________________    _____________________    ______________________        

 מיקוד                                             טלפון        כתובת מלאה)כולל ת.ד.(                            

  

______________________    _____________________    ______________________       

   E.mail-יפקס                                    טלפון נוסף/ נייד                כתובת דואר אלקטרונ                     

  

 

 

 * אישור מורשי חתימה של נותן השירות, חתום ע"י עו"ד  

  

 

 הריני לאשר בזאת כי:     

 _______________________   _______________________   

 הינם מורשי חתימה של המציע נותן השירות. 

  

 

 חתימת עו"ד: 

  

  _________________    _______________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת           מס' זהות/עוסק מורשה                      תאריך             שם        עו"ד                  

 

 

         

  



 
 10/22מכרז 

 

 נספח ו'

  

 ט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל התחייבות לעמידה בכל הדרישות שבמפר

  

 הריני מתחייב  לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל .  

  

  

  

  

  

  

  

 חתימת המציע: 

  

  

  

  

  

  

  

  _________________    _______________    _______________    ________________ 

 שם המציע                            תאריך                    חתימה/חותמת          מס' זהות/עוסק מורשה                         
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  נספח ז'

 

 התחייבות לעמידה בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות

  

  

   

 הריני מתחייב  לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות .    

  

  

  

  

  

  

  

  

 חתימת המציע: 

  

  

  

  

  

  

  _________________    _______________    _______________    ________________ 

 שם המציע                            תאריך                    חתימה/חותמת          מס' זהות/עוסק מורשה                         
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 ערבות השתתפותנוסח  -'  1נספח ח

 

 כתב ערבות 

 לכבוד 

 נשרעיריית 

   

 הנדון: ערבות מס___________________________ '  

  

 לבקשת 

 _________________)יש לציין את שם המציע(_____________________________________   

   ( ₪ חמשת אלפים ₪  )במילים:  5,000.-אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

  

אשר תדרשו מאת:    ___________________________ )יש לציין את שם המציע ואת מספר הרישום 
 להפעלת תכנית מ"סיכון לסיכוי."  10/22מכרז מס' הצעתו בשל התאגיד( )להלן "החייב"( בקשר עם  

   

יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, 

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

  

 24.08.22ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:   

  

_________________________________      

 שם הבנק                                  

 

________________________________________________________________   

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח         מס' הבנק ומס' הסניף              

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.  

_____________________________________ 

בות מס' ח.פ./ע.ר; במידה והמציע הינו עוסק * שם התאגיד יצוין במלואו, כאמור בתעודת התאגדותו, לר
 שם העוסק המורשה יצוין במלואו כמצוין בתעודת העוסק המורשה, לרבות מס' ע.מ.  –מורשה 

  

 



 
 ביצוע נוסח ערבות  -'  2נספח ח

 

 כתב ערבות 

 לכבוד 

 עיריית נשר

   

 הנדון: ערבות מס___________________________ '  

  

 לבקשת 

 _________________)יש לציין את שם המציע(_____________________________________   

   ₪  )במילים: עשרים אלף שקלים ₪ ( 20,0000.-אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

  

אשר תדרשו מאת:    ___________________________ )יש לציין את שם המציע ואת מספר הרישום 
להפעלת תכנית מ"סיכון  10/22מכרז מס' פעילותו במסגרת של התאגיד( )להלן "החייב"( בקשר עם  

 לסיכוי."  

   

תהיו חייבים יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי ש 15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, 

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. 

  

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  __________ 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:   

  

_________________________________      

 שם הבנק                                  

 

________________________________________________________________   

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח         מס' הבנק ומס' הסניף              

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.  

 ת צמודה.  )*(אם נדרשת ערבו 

 _____________________________________ 

* שם התאגיד יצוין במלואו, כאמור בתעודת התאגדותו, לרבות מס' ח.פ./ע.ר; במידה והמציע הינו עוסק 
 שם העוסק המורשה יצוין במלואו כמצוין בתעודת העוסק המורשה, לרבות מס' ע.מ.  –מורשה 

  

 

 10/22מכרז 



 
 

  נספח ט'

 

 ה ס כ ם 
 

 הסכם למתן שירותים 
 

 שנערך ונחתם ביום_______________ 

 

 בין: 

  נשרעיריית 

 שיקרא להלן: העירייה 

 מצד אחד

  

 

 לבין:  

  

 __________________________________________________    שם:                               

  

 ____________________________________________   כתובת:                                

  

 ______________    מס' רישום )עוסק מורשה,  תאגיד, תעודת זהות):                                

  

 שיקרא להלן: נותן השירותים 

  

 מצד שני  

 

 מבוא  

מס'   הואיל :   פומבי  מכרז  פרסמה  הפעלת   –  10/22והעירייה  לסיכוי,  מסיכון  תוכניות  הפעלת 
המצ"ב   נספחיו  על  המכרז  במפרט  כמפורט  לסיכוי  מסיכון  זה   כנספחתוכניות  להסכם 

   להלן: "המכרז"(;ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )

 

נותן    ונותן השירותים הציע לספק לעירייה את השירותים המפורטים  הואיל:  במכרז  ובהצעת 
להסכם זה ומהווה חלק  בלתי נפרד מהסכם זה    כנספחהשירותים על נספחיה המצ"ב  

 )להלן: "ההצעה"(.   

 

ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת  ועדת המכרזים 
המכרז  של העירייה והתחייב לפעול וליתן את  השירותים נשוא  המכרז בהתאם להוראות  

  ,ולהצעה.   

 

המפורטים  והואיל:  השירותים  את  העירייה  עבור  יבצע  השירותים  נותן  כי  מעוניינים  והצדדים 
במכרז ,  בהצעה  ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים הכל  כמפורט בהסכם זה, במכרז  

  ובהצעה;  

 

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי  עובד מעביד  והואיל:  
ייה לבין נותן השירותים, וזאת בהתחשב בתנאי  ההתקשרות שאינם הולמים  בין  העיר

  התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד; 



 
 על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן 

 
  מבוא נספחים וכותרות  .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   . 1.1

מסמך   . 1.2 ממנו.  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  זה  להסכם  להסכם  הנספחים  הכללים  התנאים 
)להלן: מסמך התנאים הכלליים( יחשב כנספח להסכם זה   נשרלמתן שירותים לעיריית  

בין אם צורף אליו ובין אם לאו. בחתימתו על הסכם זה מאשר נותן השירותים כי הוא  
מכיר את מסמך התנאים הכלליים, וכי חתימתו על הסכם זה מהווה חתימה על מסמך  

   התנאים הכלליים .

תשמשנה   . 1.3 לא  והן  ההתמצאות,  להקלת  ניתנים  נספחיו  על  זה  הסכם  סעיפי  כותרות 
 לפרשנות ההסכם .  

  

    תקופת ההסכם  .2

נחתם לתקופה של שלוש שנים מיום    . 2.1 זה  יום   ____הסכם  בכפוף לתחנות   _____  ועד 
יציאה אחת לשנה לשיקול דעתו הבלעדי של העירייה.  השירותים לפי הסכם זה יחולו גם  

 טחוניים, מלחמה, רעידות אדמה וכיו''ב.  יבתקופות של שביתה, השבתה, מצבי חירום ב

. 2.2  –. ו  2.1לעירייה בלבד אופציה להארכת תקופת ההסכם בשנתיים נוספות. סעיפים    . 2.2
לאישור התקציב מדי שנה בשנה, בהתאם ובכפוף למגבלות התקציב, הוראות חוק  כפופים  

חובת המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו, תנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה, הוראות כל  
 י החתימה בעירייה. ידין ובכפוף להנפקת כתב התחייבות חתום כדין ע"י מורש

למגבלות התקציב  . 2.3 בכפוף  הינה  כולה  והוראות  ההתקשרות  דין  כל  להוראות  ובהתאם   ,
 הסכם זה על נספחיו וכן להוצאת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת כדין .  

  

  תיאור השירותים .3

השירותים אותם  ייתן נותן השירותים לעירייה מכוח הסכם זה הם: הפעלת פרוייקט    . 3.1 
 לסיכוי כפי המפורט במסמכי המכרז.      מסיכון 

  

 ן השירותים: נותן השירותים יספק את השירותים  מקום מת  . 3.2 

 ב__________________________________________________.               

  

 זמני מתן השירותים: נותן השירותים יספק את השירותים בימים ובשעות:     . 3.3 

   _________________________________________________________ 

  

 _________________________________________________________ 

  

 תנאים נוספים למתן השירותים:   . 3.4 

    _________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________  

 ם וחומרים של העירייה להשתמש בכלי זכאי/לא זכאינותן השירותים יהיה 

 )מחק את  המיותר(.

  

  התמורה  .3.5 

 

תקציבי   בכיסוי  מותנה  יהא  והביצוע  מסגרת  כהסכם  יהא  השנתי  ההתקשרות  היקף 
 מתאים ובאישור הזמנות ע"י הגזברות עפ"י הצעת מחיר של הזוכה במכרז.  

    

 התמורה תשולם בהתאם לתנאים, שנקבעו בהסכם ההתקשרות .    . 3.6

  



 
  4הודעה מוקדמת של  על אף האמור לעיל העירייה תהא רשאית תוך תקופת ההסכם, ב  . 3.7

את סה"כ התמורה הכל על בסיס מחירי ותנאי ההסכם ,המכרז   50%שבועות להגדיל עד  
בהתאם   הנוסף,  השרות  את  גם  לספק  ומסכים  מתחייב  השירותים  ,ונותן  וההצעה 

 להוראות ההסכם, המכרז וההצעה .  

  

ף זה כהתחייבות כלשהי כלפי סמכות זו נתונה לוועדת המכרזים בלבד וכפופה להחלטתה, אין בהוראת סעי
 . 3.7הספק, על הספק לוודא כי התקבלה החלטת ועדת המכרזים, טרם מתן השירות על פי סעיף 

  

שבועות לצמצם  את    4בהודעה מוקדמת של    -העירייה תהא רשאית תוך תקופת ההסכם    . 3.8
יופחת בהתאם על בסיס מחירי ההסכם לו, והמחיר    היקף השרות מכל סיבה שתיראה 

 ונותן השירותים מסכים לכך מראש. 

  

3.9 .  ( עסקה  חשבון   / מס  חשבונית  בהמצאת  מותנה  התמורה  המיותרתשלום  את  (.  מחק 
 ובהצגת הזמנת עבודה מאושרת וחתומה כדין ע"י נציג העירייה. 

  

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום 
  

 

    __________________________          _________________________ 

 ֹ    נותן השירותים                                                    העירייה                                        

 

ראל כדין ;  כי  אני____ __________________הח"מ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת נותן השירותים רשום ביש
 החותמים על הסכם זה בשמו חתמו עליו לפני; וכי חתימתם על הסכם זה מחייבת את נותן השירותים. 

  

   

  ____________________         תאריך:_ __________________ 
 חתימה וחותמת                                             

 

  

  

 



 
 10/22מכרז 

 

 כלליים תנאים 

 להסכם למתן שירותים
 מבוא 

 הואיל והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור העירייה את השירותים המפורטים    .1
 בהסכם שנחתם ביניהם; באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט  בתנאים כלליים אלה ;  

  

והואיל והצדדים מסכימים כי ההתקשרות ביניהם תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד  . 2
הולמים  שאינם  ההתקשרות  בתנאי   בהתחשב  וזאת  השירותים,  נותן  לבין  העירייה  בין  מעביד 

 יחסי עובד מעביד;  התקשרות במסגרת

  

 . והואיל והצדדים מסכימים כי מסמך תנאים כלליים זה ישלים את ההסכם שנחתם ביניהם. 3

  

 על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן 
  

  מבוא וכותרות .1

 המבוא למסמך תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   . 1.1 

 כותרות הסעיפים למסמך זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם    . 1.2 

  

  הצהרות הצדדים .2

להתחייב    . 2.1 וההרשאה  ההוצאה  כי  העירייה,  לתקציב  בהתאם  בזאת  מצהירה  העירייה 
 קציב השנתי לשנת הכספים שבהם נחתם ההסכם.  הכרוכים בהסכם זה תוקצבו בת

נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים המפורטים בהסכם    . 2.2
ג'   פוגע  בזכויות  צד  אינו  זה  לעירייה בהתאם להסכם  ידו  על  ;וכי מתן השירותים  זה 

 שהו. כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקנין רוחני של צד ג' כל

לרבות    . 2.3 הדרושים  והאמצעים  היכולת  את  לו  יש  כי  בזאת  השירותים  נותן  מצהיר  עוד 
האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון   

 והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים נשוא הסכם זה  .  

  

   היתרים רישיונות ואישורים .3

 נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  . 3.1

כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות    . 3.1.1
השירותים   נותן  המוסמכות.  הרשויות  מאת  התקפים  והאישורים  המסמכים 

 מתחייב להציגם לעירייה בכל עת שידרוש .  

ידי הרשם האחראי -ול תקין שהוצא עלכי הוא מחזיק באישור תקף בדבר ניה  . 3.1.2
על המרשם בו הוא רשום )סעיף זה יחול רק על עמותות וחברות הרשומות גם 

 לפי חוק הנאמנות( 

מובהר כי נכונותם של הצהרות נותן השירותים המפורטים בסעיף זה על כל חלקיו היא    . 3.2
חתימת הסכם זה    תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקם, בין בעת

 ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים . 

הצהרותיו,   . 3.3 בתוקף  שיחול  שינוי  כל  על  מיד  לעירייה  להודיע  מתחייב  השירותים  נותן 
לרבות על ביטול אישור הניהול התקין וכן על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את  

 ליתן את השירותים בהתאם להסכם על נספחיו . יכולותו 

 

 תקופת ההסכם  .4



 
העירייה תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת   . 4.1

ימים מראש מכל סיבה שהיא, ומבלי לשלם תמורה או פיצוי בגין   30ההסכם בהתראה של  
 ביטול ההסכם.  

מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פשע על  במקרה של הפרה חמורה של ההסכם  
 תהיה העירייה, רשאית לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.   –ידו 

נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת    . 4.2 מובהר כי 
בהתאם לשיקול   –כבכל עניין אחר    –העירייה ,והעירייה תהיה רשאית לפעול בעניין זה  

 דעתה הבלעדי.  

ידי העירייה, לא תהיה על העירייה חובה לפצות את -בכל מקרה של ביטול ההסכם על  . 4.3
נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור  

 השירותים שסיפק עד  לביטול ההסכם . 

רותים מחויב להעביר לעירייה  בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השי  . 4.4
עד  העירייה  עבור  שעשה  העבודה  כל  את  או  לעירייה  והשייך  שברשותו  החומר  כל  את 
נותן  השירותים אינו רשאי   כי  פגיעה. מובהר  וללא שום  דיחוי  ,ללא  להפסקת ההסכם 

 לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל  תשלום המגיע לו.  

פק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר  למען הסר ס  . 4.5
 הפסקת הסכם זה. 

  

 ידי נותן השירותים -השירותים שיינתנו על  .5

    

ובהצעה,  . 5.1 במכרז  בהסכם,  המפורטים  השירותים  את  לספק  מתחייב  השירותים  נותן 
 בהתאם לדרישות העירייה . 

 נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.    . 5.2 

  

  ועדת היגוי .6

לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, תוקם ועדת היגוי משותפת, אשר תפקח על הליך  .  6.1
)אגף  הרך  הגיל  רכזת  השירותים,  נותן  נציג  מורכבת:  תהיה  הועדה  הפעילות.  ביצוע 

מנהלת   הילד,  להתפתחות  היחידה  נציג  חברתיים(,  לשירותים    המחלקהלשירותים 
מחוז חיפה    –משרד העבודה והרווחה    חברתיים, מפקחת הגיל הרך במינהל מוגבלויות  

 והצפון, נציג הורים.  

ועדת ההיגוי תתכנס בפעם הראשונה מייד עם תחילת תקופת ההתקשרות, ולאחר מכן    . 6.2
מפעם  תפחת  לא  ואשר  ההתקשרות  צרכי  את  התואמת  בתדירות  ההיגוי  ועדת  תתכנס 

 ברבעון . 

 לאופן מתן השירותים . ועדת ההיגוי תדון ותכריע בכל סוגיה, הנוגעת  . 6.3

נותן השירותים מתחייב לפעול בהתאם להחלטות ועדת ההיגוי בכל העניינים הקשורים  . 6.4
 במתן השירותים .  

  

  העסקת עובדים וקבלני משנה  .7

נותן השירותים מתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק כח אדם בהיקף ובעל כישורים   . 7.1
 ובהסכם . ,ניסיון כנדרש במכרז, בהצעה 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי העירייה תהיה רשאית לקזז מהתמורה שהוא    . 7.2
חייב להעביר לנותן השירותים עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם  יתברר כי נותן  
והוראות  העירייה  לדרישות  בהתאם  האדם  כוח  מצבת  את  מקיים  אינו  השירותים 

 ההסכם. 

ירותים רשאי לספק את השירותים באמצעות עובד או קבלן משנה, ובלבד שקיבל  נותן הש . 7.3
על כך אישור מראש ובכתב מהעירייה.  נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר  

לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין   1959- כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט
 כקבלן משנה. 

רותים לבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה  זכאי  בכל מקרה, נותן השי . 7.4
 העובד או קבלן המשנה שיספק במקומו את השירותים לעירייה. 

העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה   . 7.5
 .   1987-החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז



 
ופרטים   . 7.6 מסמכים  מידע,  תלושי שכר,  השירותים  מנותן  לקבל  עת  בכל  זכאית  העירייה 

 אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי  נותן השירותים . 
בנוסף לאמור, יהיה המעביד אחרי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים   . 7.8

 החלים על העובדים. 
מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר    נותן השירותים  . 7.9

 מינימום בנוסח המצורף כנספח להסכם . 

ועניין    – מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב   . 7.10 כהפרה    –לכל דבר 
 יסודית של  הסכם זה.  

  
  שימוש בכלים ובחומרים .8

כל הכלים והחומרים, הדרושים לשם הספקת השירותים, יירכשו על  ידי נותן השירותים    . 8.1
ובכתב,   מראש  אחרת  הוסכם  אם  אלא  חשבונו,  במפרט  ועל  אחרת  צוין  אם  אלא  או 

 המקצועי המצ"ב כחלק בלתי נפרד להסכם זה . 
כל הכלים והחומרים בהם יעשה נותן השירותים שימוש לצורך הספקת השירותים, יהיו   . 8.2

 מסוג המתאים ללא סיג להספקת השירותים בהתאם להסכם זה. 
מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב    . 8.3

 כהפרת הסכם זה.  –לכל דבר ועניין  –

  
  ר פעולה מתוך ניגוד ענייניםאיסו .9

נותן השירותים רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת העירייה, ובלבד שלא יהיה    . 9.1
 בכך משום ניגוד עניינים לחובותיו על פי הסכם זה . 

 לדעת  –על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו   . 9.2  

 ם פגיעה בהספקת השירותים לעירייה לפי הסכם זה. משו -העירייה 

  

  דרך תשלום התמורה .10
התשלום יועבר ישירות ממשרד העבודה והרווחה אל המפעיל . על העיריה להעביר אל משרד     10.1 

 העבודה והרווחה יפוי כח המסמיך אותה להעביר את התשלום ישירות לזוכה במכרז .

ידי ועדת התעריפים של המשרד, -ם המשרד לספק את התעריף המאושר עלעבור הפעלת התוכנית ישל   10.2
₪ כולל מע"מ )ובמילים:    2,054עבור כל פעוט עם מוגבלות שישהה במעון במשך חודש שלם ישולם  

וארבעה אלפיים   ובכפוף למילוי מלא של   וחמישים  ליתר תנאי ההסכם  שקלים חדשים( בהתאם 
 (. 2022התחייבויות הספק )נכון למרץ 

ידי    10.3 על  עבור השירותים המבוקשים  ישולם לספק  לעיל הינו התשלום הסופי אשר  התשלום המפורט 
 המשרד והינו כולל מע"מ וכל עלות נלווית. 

על  10.4 שיאושר  המרבי  מוגבלות  עם  הפעוטות  למספר  עד  ישולם  לעיל  הנזכר  המשרד -התעריף  ידי 
 ובהתאם לביצוע בפועל.  

 מעת לעת על פי החלטת ועדת התעריפים במשרד )להלן: "התמורה"(.   התעריף עשוי להתעדכן 10.5

התעריף שייקבע יהווה תמורה מלאה בגין הפעלת התוכנית. הספק לבדו הוא האחראי לשאת בכל    10.6
ההוצאות, הישירות והעקיפות, לצורך אספקת השירותים לפי פנייה זו, לפי חוק או תע"ס כולל כל ההוצאות 

 ייקרויות. המשרד לא ישלם תמורה נוספת כלשהי, מעבר לתעריף כאמור .הנלוות וכולל הת
דעתה -סמך החלטתה של ועדת התעריפים של המשרד, לפי שיקול-עדכון התעריף יתבצע אך ורק על 10.7

על שייקבעו  ובמועדים,  של  -הבלעדי  ששינוי  עליו,  ומוסכם  לו  ידוע  כי  ומאשר,  מצהיר  המציע  הועדה.  ידי 
 דעתה . -סמך החלטה מפורשת של ועדת התעריפים של המשרד, לפי שיקול-ייעשה אך ורק עלתעריפים 

מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין, ויתווסף אליה  מס ערך מוסף   10.8
 כשיעורו ביום הוצאת החשבונית, ככל שהתשלום מחויב במע"מ. 

רישות וטענות לעירייה בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או  לנותן השירותים לא תהיינה כל ד   10.9
 חלק ממנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או הדו"ח לא אושר . 

 נותן השירותים מתחייב להחזיר לעירייה מיד כל סכום עודף שקיבל מהעירייה .     10.1
אשר      10.2 מוגבלות,  עם  הפעוטות  מספר  לפי  יהיה  לספק  שמסמכי  התשלום  ובתנאי  בתוכנית,  שהו 

הקליטה נקלטו בדוחות המחשוב של המשרד. הספק ידאג לכך שלאחד מעובדיו יהיה כרטיס חכם 
ההשמות למערכת  לכניסה  הרשאה  לו  השמות    ותהיה  אישור  לצורך  המשרד  של  האלקטרוניות 

 ולעדכונים נוספים.  

המשרד תשלום יחסי לתעריף בהתאם עבור פעוטות עם מוגבלות ששהו רק חלק מהחודש, ישלם   10.21
 לזמן שהיית הפעוט עם מוגבלות בתוכנית. 



 
הערה: היה ובמהלכו של החודש המדווח קרה מקרה, בו פעוט עם מוגבלות עזב את המעון והטיפול בו הופסק, 
הספק מחויב לדווח על כך במערכת ההשמות האלקטרוניות ולהגיש ללשכה לשירותים חברתיים, 

 על המקרה.  באופן מידי, דוח
הספק מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד. המשרד רשאי לקזז מכל תשלום        10.22

 המגיע לספק בגין סכום עודף שקיבל מהמשרד.  
התשלום כפוף לאישור של ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מדי שנה ובקיום תקציב      10.23

לה כפופה למגבלות כל דין, הוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו בפועל. ההתקשרות כו
על פיו, הוראות התכ"מ, תנאי ההסכם שייחתם עם הספק והוצאת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת 

 כדין. 
 מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. 10.24

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המשרד והעיריה לא יהיו אחראים לכיסוי גרעון כלשהו      10.25
 שייגרם לספק עקב הפעלת התוכנית. 

על     10.26 שיועברו  בכספים  להשתמש  מתחייב  למען -הספק  השירותים  למימון  ורק  אך  הממשלה,  ידי 
 המטרה לשמה יועדו. 

מכל מוסד או גוף אחר מימון כספי בגין השירותים במסגרת הסכם זה    הספק מתחייב שלא לקבל     10.27
 אלא בכפוף לקבלת הסכמת המשרד מראש ובכתב.  

 

 מועדי התשלום   10.28
התשלום לספק מתבצע אחת לחודש עבור כל הפעוטות עם מוגבלות שעבורם היתה השמה מאושרת במערכת  

 ההשמה האלקטרונית של המשרד עד למועד העיבוד. 
 

  סופית ומוחלטת –התמורה  .11

מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים  . 11.1
עבור הספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט  לתמורה לא  
ישולמו על ידי העירייה לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או 

 ר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.  בקש
  קיזוז  .12

שעל   . 12.1 מהתמורה  לקזז  רשאית  תהא  העירייה  כי  בזאת  ומצהיר  מסכים  השירותים  נותן 
על השירותים  לנותן  לשלם  לעירייה -העירייה  המגיע  סכום  כל  נספחיו  על  זה  הסכם  פי 

 פי כל הסכם אחר .  -פי הסכם זה או על- מנותן השירותים על

  
  ירייהמשמעות קביעה כי נותן השירותים או מי מטעמו הם עובד הע .13

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה   . 13.1
לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את נותן השירותים  כעובד העירייה, הרי ששכרו של נותן 
השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים 

לא   במקרה  או  לעובד בהסכם,  משולם  שהיה  השכר  פי  על  ודירוג,  דרגה  בהסכם  נקבע 
נותן  ועל  השירותים;  מתן  של  לאלה   ביותר  הדומים  הם  העסקתו  שמאפייני  עירייה 
השירותים יהיה להשיב לעירייה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין  

 השכר המגיע לו כעובד העירייה. 

היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים הינו עובד העירייה,  על אף האמור בהסכם זה    . 13.2
שיהיו  ההוצאות  כל  על  דרישה  עם  מיד  העירייה,  את  לשפות  השירותים  נותן  על  יהיה 

 לעירייה בשל קביעה כאמור. 
כאמור   . 13.3 כלשהם  בתשלומים  תחויב  העירייה  באם  לעיל,  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 

ייה לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לנותן השירותים  בסעיף זה ,רשאית תהיה העיר
 מהעירייה.  

   
   נזיקין .14

נותן השירותים ישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה    . 14.1
עובדיו או של העובדים   לגוף או רכוש  לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או  שהיא 

ירייה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה  מטעמו, או לרכוש הע
 מהפעלתו של הסכם זה.  

מוסכם בין הצדדים כי העירייה לא תישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא   . 14.2
שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של 



 
או לרכוש העירייה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה    העובדים מטעמו

 או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד. 

נותן השירותים מתחייב לשפות את העירייה על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו   . 14.3
ש מחדליו  או  ממעשיו  הנובעים  שהיא  סיבה  או  מכל  ישירה  כתוצאה  השירותים  נותן  ל 

 עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת העירייה. 

 

  חובת ביטוח  .15

נותן השירותים מתחייב להציג לעירייה את הביטוחים המפורטים בזה לטובת העירייה  . 15.1
ישראל מדינת  הכ  -ולטובת  כל  את  כוללים  הביטוחים  כאשר  הרווחה,  יסויים  משרד 

 והתנאים הנדרשים, וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:  
: אם נותן השירותים רשאי להעסיק עובדים לצורך ביצוע הסכם  ביטוח חבות מעבידים  .15.2

בכל תחומי   בביטוח חבות מעבידים  עובדיו  כלפי  החוקית  לבטח את אחריותו  עליו  זה, 
גבולו ושומרון.  יהודה  ואזור  ישראל  יפחתו  מדינת  לא  האחריות    ש"ח   20,000,000מ  ת 

למקרה ולשנת ביטוח. בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן לפי הפוליסה מכסה את אחריותו  
 החוקית של המבוטח כלפי עובדיו גם בעת מתן השירותים בהתאם להסכם עם העירייה. 

צד שלישי .15.3 כלפי  אחריותו  ביטוח אחריות  יבטח את  נותן השירותים  בביטוח :  החוקית  
בהם  האחרים  המקומות  ובכל  במשרדיו  השירותים  מתן  בגין  שלישי  צד  כלפי  אחריות 
יינתנו על ידו השירותים בכל תחומי מדינת ישראל ואזור יהודה ושומרון בהתאם להסכם  

₪   4,000,000 עם משרד העבודה והרווחה. גבול האחריות בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מ
 .  CROSS LIABILITYוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת לשנת ביטוח. בפ

מקצועית .15.4 אחריות  נותן ביטוח  של  מקצועית  חובה  מהפרת  נזק  כל  תכסה  הפוליסה   :
לרבות   רשלנות  ממעשה  כתוצאה  אירע  ואשר  מטעמו  הפועלים  וכל  ,עובדיו  השירותים 

בכל הקשור    מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב
  ₪   2,000,000מ  למתן השירותים בהתאם להסכם עם העירייה. גבול האחריות לא יפחת  

לשנה. למען הסר ספק, הכיסוי על פי הפוליסה יכלול :  מרמה ואי יושר של עובדים, אובדן  
ואחריות  לפחות  חודשים  לששה  הגילוי  תקופת  הארכת  הרע,  לשון  הוצאת  מסמכים, 

 . CROSS LIABILITYצולבת 
במידה ונותן השירותים ייתן את השירותים באמצעות קבלנים עצמאים או קבלני משנה,  . 15.5

נותן השירותים מתחייב לדאוג להרחבת הביטוחים הנ"ל על מנת לכסות את אחריותם  
המלאה במסגרת פוליסות הביטוח כאילו היו נותן השירותים עצמו, ושמו יתווסף לשם  

 המבוטח כמבוטחים נוספים. 
 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל ייכללו התנאים הבאים:   . 15.6

נוסף   .  15.6.1 ; בכל מקרה של צמצום או נשרעריית    –לשם המבוטח יתווסף כמבוטח 
ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נתנה על 

 כך הודעה בכתב לפחות ששים יום מראש לעירייה. 

תים אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות  ולמילוי  נותן השירו .  15.6.2
כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות . ההשתתפות העצמית 

 הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על נותן השירותים. 
אחריות    . 15.6.3 את  כלשהי  בדרך  מקטין  או  המפקיע  הביטוח  בפוליסות  סעיף  כל 

יים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי העירייה, והביטוח הוא  בחזקת  המבטח כאשר ק
 ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח . 

בכל אחת מהפוליסות ייכלל תנאי מפורש לפיו מעשה או מחדל של יחיד  מיחידי   . 15.6.4
ים  המבוטח העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה לא ייגרע מזכויות  המבוטח

 האחרים . 
, נשרהמבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי עיריית   . 15.6.5

לנזק  שגרם  אדם  על  יחול  לא  שהוויתור  ובלבד  מטעמו,  הפועלים  וכל  עובדיה 
 מתוך כוונת זדון .  

ההתקשרות    .  15.6.6 תקופת  את  חופפת  תהיה  הביטוח  בפוליסות  הביטוח  תקופת 
ירייה. נותן השירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה  על החוזית עם הע

 ידו כל עוד ההסכם בתוקף.  

ביצוע  .  15.6.7 על  המבטח  מאת  אישור  השירותים  נותן  ימציא  העירייה,  לבקשת 
 הביטוחים האמורים בהתאם לכל התנאים דלעיל ולהלן.  

שירותים מכל חובה החלה אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפתור את נותן ה .  15.6.8
עליו על פי כל דין או על פי הסכם זה; ואין לפרש את האמור כוויתור  של העירייה  

 על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין או על פי הסכם זה . 



 
הוגשה  .  15.6.9 התביעה  אם  בין  השירות,  מתן  בעת  שארע  אירוע  כל  תכסה  הפוליסה 

 התביעה הוגשה לאחר סיום תקופתה. במהלך תקופת הפוליסה ובין אם 
     10/22אישור קיום ביטוחי בהתאם לנספח יד למכרז נותן השירותים ידאג להמציא לעירייה   15.7  

 טרם תחילת ההתקשרות בין הצדדים וכתנאי לה. ככל שתהיה מחלוקת בין נספח יד לבין                         
 אחד ממסמכי המכרז יגבר נוסחו של נספח יד.                        

  זכויות יוצרים .16

ד . 16.1 לרבות  זה,  מהסכם  כחלק  לעירייה  שיסופקו  השירותים  בכל  היוצרים  וחות, זכויות 
מחקרים וכל כיוצא באלה, אשר הופקו לצורך ביצוע המחקר על ידי נותן השירותים עצמו,  
יהיו שייכות לעירייה ולנותן השירותים, והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות  

 אלה . 

שתישמר   . 16.2 ובתנאי  הסופיים,  המחקר  ממצאי  את  לפרסם  רשאי  יהיה  השירותים  נותן 
"זכו המחקר,  לעירייה  תוצאות  את  לפרסם  המעוניין  השירותים,  נותן  ראשונים".  ת 

 מתחייב בזה לקבל לכך אישור מהעירייה, מראש ובכתב .  

ידי העירייה בביצוע  -נותן השירותים מתחייב לשתף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על  . 16.3
 מחקרים בהתייחס לשירותים נשוא הסכם זה, בכפוף להוראות הדין . 

  
  שמירת סודיות 17.

כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי  . 18.1
נותן השירותים, או עובדיו עקב או בקשר להסכם זה, לא ימסרו ולא יועברו ללא אישור  

 העירייה מראש ובכתב. 
נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על   . 18.2

 .  1977-חוק העונשין, התשל"ז 
נותן השירותים מתחייב להחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על  . 18.3

 התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף בנספח יד.' 

 

  
  נציג העירייה  .18

 הזכות בידי העירייה להחליף את נציגו מעת לעת, ובלבד שייתן על כך הודעה בכתב. 

  

  תניית שיפוט  .19
המשפט  בבתי  יהיה  זה  להסכם  הקשור  בכל  הבלעדי  השיפוט  מקום  כי  מסכימים  הצדדים 

  חיפה.המוסמכים במחוז 
  

  כתובות והודעות .20

 סכם. כתובת נותן השירותים היא כמפורט בראש הה . 20.1
ובלבד   . 20.2 השירותים,  לנותן  נמסרה  כאילו  תיחשב  דלעיל,  לכתובת  שתימסר  הודעה  כל 

 שנשלחה בדואר רשום.  
נותן השירותים רשאי להודיע לעירייה, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה  . 20.3

 תינתן לנציג העירייה ולחשבות העירייה.  

  

  ביקורת .21
חשב העירייה, המבקר הפנימי של העירייה או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים  . 21.1

נותן השירותים בכל  ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל  בכל עת, בין בתקופת ההסכם 
 הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה. 

החש . 21.2 בספרי  עיון  יכללו  לעיל  כמתואר  ובדיקה  נותן  ביקורת  של  ובמסמכים  בונות 
הביקורת  תהיה  זה  בכלל  והעתקם.  מגנטית  במדיה  השמורים  אלה  ,לרבות  השירותים 
קשור   המבקר  דעת  שלפי  מסמך  כל  וכן  כנדרש  שכר  לתשלום  הוכחות  לדרוש  רשאית 

 ליישום הסכם .  
 נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם  . 21.3

כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל 
שישנם בידו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת  

 פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי העירייה. 
גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע   נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל . 21.4

 ההסכם ומצוי בידי צד שלישי .  



 
נותן השירותים מתחייב אחת לשנה להעביר לעירייה דיווח כספי בהתאם לאמור בנספח   . 21.5

 א' להסכם חתום על ידי רואה חשבון אשר נתן את חוות דעתו עליו  . 
  

  שינוי בהסכם או בתנאים .22
מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה  . 22.1

בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות  
 לא תחשב כוויתור על אותה זכות. 

ישי  נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד של . 22.2
כלשהו,  אלא באישור מראש ובכתב של העירייה.  זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים  
על פי הסכם זה אינם ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של  

 העירייה.  

העירייה מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב   . 22.3
 שלא תאשר בקשת נותן השירותים להסב זכויות או חובות .   לוודאי

גם במקרה של הסבת זכויות או חובות יישאר נותן השירותים בכל מקרה אחראי בפני   . 22.4
 העירייה לכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה .  

מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל החלטות שוטפות    25%מובהר כי משמעות העברת   . 22.5
נותן השירותים, או העברת  א זה   25צל  לעניין הסכם  נותן השירותים  על    - % מהבעלות 

 כהסבת זכויות לפי הסכם זה .  
  

  ידי נותן השירותים-אי מילוי חיוב על .23
היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחיוביו, רשאית העירייה מבלי לגרוע מכל סמכות  . 23.1

בין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ו
 או כולן ביחד: 

לבצע במקום נותן השירותים את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי  מטעמו,  .  23.1.1
ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים  

 לפי הסכם זה . 
 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.  .  23.1.2

ההוצאות  . 23.2 כל  את  עירייה  להחזיר  מתחייב  השירותים  נותן  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
על נספחיו  על  זה  הסכם  הוראות  מילוי  אי  בגין  לו  שהיו  והעקיפות  נותן - הישירות  ידי 

 השירותים, ולשפות את העירייה בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם .  

לגרוע מזכותה של העירייה לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו   אין באמור לעיל כדי . 23.3
 פי כל דין או הסכם.   -ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית לעירייה על 

סעיפים   . 23.4 הוראות  הפרת  תיחשב  חמורה  בהתאם   25,  24,  10,  7,  3הפרה  שלא  ופעולה 
 להוראות התע"ס . 

  
 שטר קיזוז .24

פי המכרז -להבטחת זכויות העירייה לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות נותן השירותים על . 24.1
,ההצעה והוראות הסכם זה ,במועד חתימת ההסכם ימציא נותן השירותים שטר קיזוז  

 בנוסח המצורף כנספח יב'.

  מיצוי זכויות .25
ביט . 25.1 מהווים  זה  הסכם  תנאי  כי  הצדדים  בין  ומוסכם  זכויות  מוצהר  של  ומלא  שלם  וי 

 הצדדים ,והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו. 
  

  שינוי בהסכם או  בתנאים   .26

ונחתם על ידי הנציגים   מוסכם על הצדדים, כי כל שינוי בהסכם יהיה תקף רק אם נעשה בכתב 
 וויתור על אותה זכות. המוסמכים של הצדדים. מוסכם, כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כ

   

 

 

 



 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

   

 

 

 _______________    ________________    ________________    ________________ 

 העירייה                           תאריך                          המפעילה                             תאריך           

  

 

 

  

 אני הח"מ ______________ עו"ד / רואה חשבון מאשר, כי______________   

   

 אשר חתמו בנוכחותי, מוסמכים לחתום בשם המפעילה  על הסכם זה וחתימתם מחייבת את המפעילה.  

   

_______________                               __________________________  

 ח תאריך                                                                     עו"ד / רו"          
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 הצהרה על שמירת ידיעות
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 ( 18)נספח  3.99.18 -הוראות תכ"מ  

 שם המשפחה  השם הפרטי  מס' הזהות 

    

אני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט להלן: וכי נהירות לי חובותיי מכוח 
 . 1957של חוק דיני העונשין )בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים(, תשי"ז  27הסעיף 

 

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

 ה ת א ר י ך                                                                חתימת המצהיר                                    

                                                                                               

 שמירה על סודיות 

=========== 

  כללי א.
תשי"ז   . 1 המדינה(,  העונשין)בטחון  דיני  לתיקון  החובות   1957  -חוק  בדבר  הוראות  קובע 

הקשורים בביטחון המדינה ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של האזרח בכלל ושל עובד 
 המדינה בפרט. 

  
נה בכללם, מאחר והוא   לחוק משמעות מיוחדת לגבי עובדי הציבור, ועובדי המדי  27לסעיף   . 2

התרשלות    תפקידו,  בתוקף  לעובד  שהגיעו  רשמיות  ידיעות  מסירת  בדבר  הוראות  קובע 
 בשמירתן ובהחזקתן, והוא מטיל עונשים חמורים על העובדים על הוראות אלו. 

  
 )א( לחוק קובע:   27סעיף  . 3

"עובד הציבור שמסר, ללא סמכות כדין, ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, לאדם שלא   
ולאחר    הציבור,  כעובד  ידיעה בתוקף תפקידו  מי שהגיעה אליו  וכן  לקבלה  היה מוסמך 

 -שחדל מהיות עובד הציבור מסרה, ללא סמכות כדין, לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו
 מאסר שלוש שנים." 

  

  יעה""יד ב.
לחוק ככולל: ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תכנית, סיסמה  ,             1"ידיעה" מוגדר בסעיף   . 4

 סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה. 

איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לעובד בתוקף תפקידו, אינו חל איפא על ידיעה סודית            
וקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל על מסירת כל ידיעה שהעובד קיבלה            דו

 בתוקף תפקידו, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.  

  
 סמכות למסירת ידיעה  ג. 



 
עובד רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו רק אם הוסמך כדין למסור אותה,  . 5

אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה על עובד גם לאחר   ובתנאי נוסף שהוא מוסר
 פרישתו משירות המדינה. 

הממשלה   הסמיכה  מכללא,  או  במפורש  להינתן  יכולה  ידיעה  למסור  שר              -סמכות  או 
עבירה              -בשמה   אין  הרי  ידיעות מסוג מסוים,  או  ידיעה מסוימת  למסור  עובד  במפורש 

גוררת עפ"י רוב עצם הטלת תפקיד על עובד גם סמכות            בעצם מסירה הידי עה. כמו כן, 
אליו             שהגיעו  ידיעות  המקבל   עובד  או  המשרד  דובר  של  סמכותם  כגון  ידיעות,  למסור 
בתוקף תפקידו ושמטבע העניינים עליו למסרם לעובדים אחרים או לציבור. במסגרת זו            

ידי מסירת  גם  מוסמך            מותרת  כן  אותה.  קבע  אשר  העובד  ידי  על  חדשה  הוראה  על  עה 
ידיעות             למסור  מוסמכים  והפקודים  לפקידיו  ידיעות  למסור  אחרים  עובדים  על  ממונה 

 לממונה עליהם  .  

 כל סמכות למסור ידיעות כנ"ל קיימת מכללא אלא אם גן נשללה במפורש.            

  
  הסמכות לקבל ידיע ד.

 עובד שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם.  . 6
החוק מתיר למסור ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל בין מסירת ידיעות            

בפנים ובין מסירתן החוצה. עובד מוסמך לקבל כל ידיעה הדרושה לצורכי עבודתו ולמילוי  
עה לעובד אחר, בין באותו משרד ובין במשרד אחר אם אין אותו  תפקידו. אין למסור ידי

 עובד מוסמך או חייב לקבל הידיעה לצורכי עבודתו ולמילוי תפקידו .  
  

 מחוץ לשירות המדינה קטן מספר האנשים המוסמכים לקבל ידיעות .  . 7

ישנן כמובן ידיעות שמטבע ברייתן נוצרו כדי שתימסרנה לציבור, כגון: כל ידיעה הקשורה  
במתן שירות כללי לציבור הרחב. כמו כן ישנן ידיעות שאדם מסוים או סוג בני אדם זכאים  
לקבלן, אולם אז מספר האנשים המוסמכים לקבלן מוגדר ומוגבל. והוא נקבע בדרך כלל  

 בהוראות. 

  
מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ועובד אשר             . 8

עומד בפני הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא מוסמך למסור  
מחוץ  ידיעה  במסירת  מדובר  כאשר  דרושה  זהירות  ומשנה  לקבלה,  מוסמך  אמנם  את 

להדגיש כי עיתונאי, בתוקף היותו עיתונאי אינו מוסמך לשירות המדינה. בהזדמנות זו יש  
 לקבל ידיעות יותר מאשר הציבור הרחב זכאי לקבלן .  

 לצורך מסירת ידיעות לעיתונאים הוסמכו לכך בכל משרד, עובדים על ידי השר.  

  

  שמירת ידיעות ה.

 )ב'( לחוק קובע:   117סעיף  . 9
אליו בתוקף תפקידו, או שעשה מעשה    "עובד הציבור שהתרשל בשמירת ידיעה שהגיעה
 מאסר שנה אחת."  -שיש  בו כדי לסכן בטחונה של ידיעה כאמור, דינו 

ידיעה  כי אם בכל   זה אין המדובר בידיעה סודית או בידיעה חשובה בלבד,  גם בסעיף 
 שהגיעה לעובד בתוקף תפקידו. על כן, אין להשאיר תיקים ומסמכים   

מובטח, ואף אין להשאירם על השולחן במשרד  עם סיום יום   במקום גלוי או במקום בלתי
 העבודה ללא נעילת הדלת או מבלי להכניסם למגירה סגורה . 

  
 )ג'(לחוק קובע:   117סעיף  .  10

"הגיעה לאדם ידיעה בתוקף תפקידו כעובד הציבור, והוא החזיקה, ללא   סמכות כדין,  
  -לאחר שחדל מהיות עובד הציבור, דינו  בניגוד להוראות שניתנו לא בדבר החזקתה, או  

 מאסר שנה אחת". 
כל משרד חייב להוציא הוראות קבע כיצד לשמור על תיקים ומסמכים, ועל   העובדים 
להקפיד על מילוי הוראות אלה. החזקת תיקים, מסמכים או ידיעות בניגוד להוראות אלה  

 היא עבירה שצריך לתת עליה את הדין לפי סעיף זה . 
עובד שפרש מן הישרות השומר בביתו תיק מתיקי המשרד או מסמך אחר השייך   כמו כן

 למשרד עובר עבירה חמורה על החוק. 

     

 )א(  118סעיף 



 
)נוסח        1958  -היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה ,  תשי"ח  

שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות    משולב( ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות
    - מאסר שנה אחת  )ב( בסעיף זה , "בעל חוזה " -כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו

:  ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה  לשם ביצוע החוזהלרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן  
 שמור  ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב. שלא ידע על ההתחייבות ל

  

 1981 -חוק   אימוץ   ילדים   התשמ"א   
 )א( 34סעיף   
המגלה שלא כדין, בלי רשות בית משפט, שמם של מאמץ או של מאומץ או של הורהו, כולל  שמם של אלה    

שביחס אליהם הוגשה בקשה לפי חוק זה לבית המשפט, או דבר אחר העשוי להביא לזיהויים, או תכנם של  
 מאסר ששה חודשים:    -מסמכים שהוגשו לבית המשפט לצורך דיון לפי חוק זה, דינו 

 .  1957 -לחוק בתי המשפט, תשי"ז  40עיף זה אינו בא לגרוע מהוראות סעיף ס

 )ב( סעיף זה לא יחול על מאמץ ומאומץ לעניין  האימוץ שהם צדדים לו. 
  

 1960חוק  הנוער  )טיפול והשגחה(  התש"ן  
 : 24סעיף 

 )א( אלה דינם מאסר שנה אחת:  24

שמ1) או  בישראל,  הנמצא  קטין  של  שמו  המשפטית (המפרסם  הכשרות  בחוק  כמשמעותו  מושבו  קום 
תשכ"ב זה1963  -והאפוטרופסות,  בסעיף  )להלן  בישראל   הוא  העשוי -,  אחר  דבר  כל  המפרסם  קטין(,או  

להביא לידי זיהויו של קטין, באופן או בנסיבות שיש בהם כדי לגלות כי הקטין הובא לפני בית משפט או כי  
. 39תשמ"ח עמ    1262ו הקטין ניסה להתאבד או התאבד ספר החוקים  פקיד סעד פועל לגביו לפי חוק  זה א

או שיש בהם כדי לייחס  לקטין עבירה או שחיתות מידות או לרמוז שהוא ילדו, אחיו, אחותו , נכדו או נכדתו   
 של אדם שמייחסים לו עבירה או שחיתות מידות:  

 רסום כדי   לזהותו.  ( המפרסם תמונת עירום של קטין שמלאו לו תשע שנים, ויש בפ2)

 )ב( לעניין סעיף זה אין נפקא מינה, אם הקטין או האחראי עליו הסכים לפרסום או לא הסכים. 
  

ועל פרסום כאמור  בפסקה)    24סעיף   א.  24 על פרסום שהתיר בית המשפט  יחול  )א(    24( לסעיף  1לא 
חיפוש אחרי קטינים שנעשה על ידי המשטרה או מטעמה לשם חקירת  פשעים, חקירת מוות או  

 שנעלמו כשאין להימנע מהפרסום. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 10/22מכרז 

 

 נספח  י"א 

  

 הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של  
 2001 - עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

  

  

הנני הח"מ, ________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני  . 1
החוק(, חל עלי כנותן השירותים   –והתקנות לפיו )להלן    2001  –מין במוסדות מסוימים, תשס"א  

 הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי.    – 169/2011במסגרת מכרז מס 
  

יר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר הנני הח"מ,_____________ מצה . 2
ללא קבלת אישור מראש  ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור  
יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפוי  

 והכל בהתאם לחוק.  כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר 
  

הנני הח"מ________________,_ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את   . 3
אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם  

 בכל עת שאדרש .  

   
 חתימת המציע: 

  
   

  _________________    _______________    _______________    ________________ 
 /עוסק מורשה                 2חתימה/חותמת        מס' זהות                תאריך             שם                              

  
  

 הריני לאשר בזאת כי:     

  

   _______________________       _______________________  
  
  

 הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה בדרישותיה. 
  

 חתימת עו"ד: 
  

  
   

  _________________    _______________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת          מס' זהות/עוסק מורשה                                תאריך               שם        עו"ד                
  

  



 
 

 הוראת קיזוז   -נספח יג 

 להסכם(  24)סעיף 

יובהר כי הוראת קיזוז תוגש כתחליף לערבות ביצוע בלבד. בשלב הגשת ההצעה המציע נדרש לצרף 
קיזוז. על המציע לצרף נספח זה כאשר הוא חתום   ערבות הצעה ואינו יכול להגיש במקומה הוראת

 בתחתית העמוד על ידי מורשה חתימה מטעמו במקום המתאים.
 

הגוף  
_______________________ 

מספר טלפון 
 __________________ 

מספר  
 פקס___________________

 לכבוד       לכבוד: 

  נשרגזברות עיריית       חשב המשרד,

 

 הוראת קיזוזהנדון: 

 

אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הגוף ______________, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי   .1
  שקלים חדשים, )במילים:שלושים וחמישה אלף שקלים חדשים(,   35,000מותנית לקזז כל סכום עד לסך  

לן: "הקיזוז"(, אם מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה או מן העירייה לפי כל דין, הסכם או הסדר )לה
לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר לממשלה או לעירייה ממקורותינו  

 כל סכום שתתבע.
אנו מסכימים כי חשב המשרד / גזברות העירייה, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, קזזו מכל תשלום   .2

סכם או הסדר, כל סכום המגיע לעירייה או לממשלה  המגיע לגוף מן העירייה או הממשלה לפי כל דין, ה
להפעלת תוכניות מסיכוי לסיכון, ובמידה שלא ניתן, מתחייבים   ______ מן הגוף בקשר עם מכרז פומבי  

להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת  
  הגוף.  

או חשב המשרד יהיו רשאים לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה   אנחנו מסכימים שגזברות  העירייה .3
סכום הקיזוז, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם  

 הוגשה חשבונית בגינו.  
לפ  .4 ביצוע קיזוז  על  לנו כל טענה כלפי הממשלה או העירייה  כי לא תהיה  ומצהירים  י אנו מתחייבים 

הוראה זאת, מכספים המגיעים לגוף מן העירייה או מן הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, או כלפי 
 התביעה להחזיר כספים. 

 . 3.12.2024הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך  .5
 שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר וגזברות העירייה.  .6

 מוסמכים מטעם הספקשם מלא וחתימה של 
 ריק

 אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עו"ד המשמש כיועץ המשפטי של ___________ )שם הספק(, 
ידי מורשי החתימה המוסמכים של הספק ומחייבת  -מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על

 את הספק.
 
 
 
 

 וחותמתחתימה  מספר רישיון תאריך 
 ריק ריק ריק

  



 
 

 מופיע כקובץ נפרד –אישור קיום ביטוחים  –נספח יד 


