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 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 
  מסגרות הארכתהפעלת מועדון חברתי ול( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית  1.1 .1

 "מרכז )להלן:  אימוני, טיפולי וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ,יוםה         
להלן: ) 11/2020 מכרז פומבי -זה  הליך ם לתנאים המפורטים במסמכיהכל בהתאבעכו ( היום"         

 .("הליך"ה
 הערייה איננה מחוייבת להפעיל את ארבעת המסגרות המפורטות לעיל במלואם, יובהר כי  1.2

 אלא בהתאם לצרכי הערייה והפונים לקבלת השירות.           
 בשעות העבודה הרגילות  לן הרווחה,עמיחי כהן, מנהאצל ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה 1.3

 .ה, לכל מעטפמכל טעם שהוא , שלא יוחזרש"ח( אלף) ₪ 1,000 תמורת תשלום בסך           
 

שהעירייה  הבמבנ המפעיל ידי תתבצע על( "המסגרת"הפעלת המועדון ומרכז היום )להלן יחד:  2.1 .2
 המפעיל בלבד. עלויות התחזוקה של המבנה יהיו על חשבון .עכוב תעמיד לרשותו

הכל כאמור  ,אדם מטעמו-על חשבונו הוא, באמצעות כוח מסגרתעל המפעיל להפעיל את ה 2.2
 .ההסכם בתנאי

יקבל המפעיל תשלום עפ"י התעריפים הנקבעים ע"י משרד הרווחה  מסגרתהפעלת התמורת  2.3
 . ע"י העירייה ואושר לת מסגרתשהשמתו באו בוגר עבור כל ילד 

ירותים אשר ינתנו על ידי הזוכה בהליך תועבר לזוכה על ידי משרד התמורה במלואה עבור הש 2.4
( במידה והעירייה תבחר באפשרות של "המשרד"הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: 

 חתימה על ייפוי כוח ובהתאם להסדרים המקובלים בין העירייה למשרד.
 

הסכם ההתקשרות על נספחיו,  תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי 3.1 .3
 כמסמך ג'. הזמנה זוהמצורף ל

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  3.2
ויובאו,  הליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליךבמסמכי ה

לפי הכתובות  ו/ או במייל בפקסימיליה בדואר רשום ו/או מציעיםבכתב, לידיעתם של כל ה
 .ו/ או באתר העירייה שנמסרו על ידם

 
 

הפעלת מועדון חברתי ומסגרות  - 11/2020 מכרז פומביאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " .4
" וללא כל  הארכת היום, אימוני, טיפולי וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית 

)אצל משה  העירייה מזכירותיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי ף כיתוב נוס
, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל 35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  השנייה ה, אשר בקומסעדה(

ציין את השעה שהמעטפה נתקבלה יהמלא וכן  וחתום בשמי מר משה סעדההעירייה. יש לוודא כי  של
 . על גבי המעטפה

. הצעות 0031:עד לשעה  - 2007.02. -, החמישי את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום
למועד עד מכל טעם שהוא  מזכירות העירייהמשרדי תיבת המכרזים אשר באשר לא תתקבלנה ב

  ולא תידונה. לא תתקבלנה - הנקובים לעילשעה ול
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 תוקף ההצעה .ב
 

יום מהמועד  90בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  כל הצעה שתוגש תעמוד .5
יום נוספים  90האחרון הקבוע להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש להאריך את תוקפה למשך 

  עשות כן.לחייב יהיה והמציע 
 
 
 הליךתנאי סף להשתתפות ב .ג
 
  הבאים:העומדים בכל התנאים זה מציעים  הליךזכאים להשתתף ב .6

לילדים ו/ או לבוגרים מועדון חברתי  ה אחת לפחות שלבהפעלהמציע הנו בעל ניסיון מוכח  6.1
 השנים האחרונות. 5במהלך  ,בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

ו/ או טיפולי ו/ או  מרכזי יום אימוני המציע הוא בעל ניסיון מוכח בהפעלה אחת לפחות של 6.2
 .האחרונותהשנים  5, במהלך ת שכלית התפתחותיתמוגבלולבוגרים בעלי ו/ או לילדים סיעודי 

חודשים  3המציע הינו בעל יכולת כלכלית להפעלת המסגרת במימון ביניים עצמי לתקופה של  6.3
 לפחות. 

אנשי מקצוע מטעמו שיהיו בעלי כלים ויכולת לטפל באוכלוסיית היעד  עומדיםלרשות המציע  6.4
 .תוך כיבוד מאפייני האוכלוסייה הרלוונטית

 

 הצעתו תפסל.לעיל  6בסעיף אשר לא יעמוד באחד או יותר מהתנאים המפורטים  מציע .7

 

 ההצעה .ד
 
לא  וגש על שם יותר מישות משפטית אחתההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שת 8.1 .8

 תידון. 

 בלבד. ציעכל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המ 8.2

 

כולם,  כי קרא את מסמכי ההליך מציעה מהווה אישור של החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה .9
 על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 

בהדפסה או בעט. הצעות שתוגשנה  ואשר ימולאזהים  יםעותקשני בתוגש  מציעהצעת ה 101. .10
 לא תידונה.  –ממולאות בעיפרון 

י מסמכי ההליך, לרבות חוזה ההתקשרות, בחותמתו עמוד מעמוד כללחתום על  מציעעל ה 10.2
 וחתימת מורשי החתימה בשמו.

 

עליו לפרט את התוספות המוצעות בו ו ,הליךלמסמך ב'  –טופס הצעת המשתתף על המציע למלא את  .11
 .הליךבמסמכי ההן מן הפן המקצועי והן מן הפן התקציבי מעבר לנדרש  מסגרתעל ידו להפעלת ה

 

קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח העדר תום על הצהרה בדבר לח מציעעל ה 12.1 .12
 למסמכי הליך זה. 2ב'/כנספח המצורף 

לחוק עסקאות גופים  1ב'/2-וב' 2על המציע לחתום על הצהרה בדבר עמידה בהוראות סעיף  12.2
 3כנספח ב'/ציבוריים, העדר תביעות והעדר הרשעות בעבירות שיש עמן קלון בנוסח המצורף 

 למסמכי הליך זה.
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תו גם את המסמכים לצרף להצע מציעבנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על ה .13
 , כחלק בלתי נפרד מהצעתו:המפורטים להלן

 -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  13.1
 .מציע, על שם ה1976

 .מציעבמקור, על שם ה על ניכויתקף אישור  13.2
 1על גבי נספח ב'/, לעיל 6.2 -ו 6.1 פיםבסעיהמלצות ואישורים בדבר ניסיונו של המציע כאמור  13.3

 .המצורף להליך

כנספח לעיל בנוסח המצורף  6.3 ףאישור מנהל כספים / מנכ"ל המאשר התקיימות דרישת סעי 13.4
 .למסמכי ההליך 5כנספח ב'/וכן אישור רו"ח בנוסח המצורף  למסמכי ההליך 4ב'/

בטיפול (, 5) לפחות ם של אנשי המקצועאסמכתאות בכתב בדבר ניסיונקורות חיים ו 13.5
את המסגרת  ועל מנת שיפעיל םלהתקשר עמ המשתתף באוכלוסיית היעד הרלבנטית, שבכוונת

  לעיל. 6.4כנדרש בסעיף 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 13.6

של עיריית עכו  11/2020טוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף בהליך  אישור בכתב של חברת בי 13.7
תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים 

( ובהתאם לתנאים "אישור הביטוחים"ההתקשרות )להלן:  להסכם 2/'המצורף כנספח ג
 המפורטים באותו אישור. 

, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנויטוח ויצורף אליו, האישור יהא חתום על ידי חברת הב
 הביטוחים.

 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.
או בנוסח הנ"ל בצירוף , 2/'בנספח גמובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 

 ת"(. "הסתייגות ביטוחי להלן) בלתי מהותיותהסתייגויות 
הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי העירייה, תביא 

 לפסילת אישור הביטוחים.
משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, בין 

י כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייגות מהותית, רשא
לעיל ויפרט את מהותה והנוסח  4.2כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  לפנות בבקשה 

  החדש המבוקש על ידו.
לא תביא לפסילת  4.2הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 

אישור הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחייב את 
 פים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.המשתת

הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור 
הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי מדובר 

 בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת המשתתף.
 טת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.החל

פלט מרשם , וכן בישראל כדין שהינו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום מציע 13.8
זהות בעלי /העמותה ואודות בדבר מנהלי החברה/השותפות/העמותות החברות/השותפויות

 ./ השותפים/הועד המנהל בהתאמההמניות

 .2019אישור אודות ניהול תקין לשנת  ףמציע שהינו עמותה יצר 13.9
, בנוסח המופיע וסמכותם לחייבו בחתימתם מציעם האישור עו"ד על זכויות החותמים בש 13.10

 שתתף )מסמך ב'(.הצעת המבסיומו של טופס 

חתומות על ידי  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  13.11
 המציע.

חתומים על ידי  -, ככל שהועברו כאלה הליךידי העירייה במסמכי התיקונים שהוכנסו על  13.12
 המציע.

 להלן. 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  13.13
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 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה להליך ובהשתתפות בהליך תחולנה על .14
 טעם שהוא. , אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכלמציעה

 

 שינוי ההצעה: .15

זו, והוא חייב  הליך למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים בחוברת 15.1
 הכלולים בחוברת זו, לרבות ההסכם. למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים

תוספת  כל שינוי ע"י המציע בטופס ההצעה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות ע"י 15.2
 בגוף המסמכים או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

מחייבות אותו במידה והעירייה תאשר את הצעתו,  במסמך ב'הצעות המציע המפורטות  15.3
 לא לגרוע מהן.אך והרשות בידו להוסיף עליהן 

 
 
 

 הסתייגויות והבהרות: .16

, שגיאה או אי הליךענה לסתירה במסמכי ה, טהליךור במסמכי המערה או הסתייגות לאהכל  16.1
הסברים, הבהרות ו/או בקשה ( וכן כל בקשת "הסתייגות"התאמה לחוקים ולתקנות )להלן: 

עמיחי כהן ,  מרניתן להפנות בכתב בלבד אל  (ההבהרה""בקשת לפרטים נוספים )להלן: 
 לפקסאו  AmihaiC@akko.muni.ilלמייל ( הפרויקט""מנהל )להלן: הרווחה  מינהלן
על המשתתף . 0013:שעה , עד ל2020.0622. -ב', ה וזאת עד לא יאוחר מיום 9561479-04

 .0525458288: פוןפלאהפקס בהמייל /  ובאחריותו לוודא טלפונית קבלת
לבד בפרויקט המנהל על ידי ת ו/או לבקשת ההבהרה תינתן בכתב תשובת העירייה להסתייגו 16.2

 .הליךה משתתפיבצירוף עותק ההסתייגות ו/או בקשת ההבהרה בהתאמה לכל 
והיא לא תחייב את  שת הבהרה תהא חסרת תוקףבקהסתייגות ו/או לתשובה ליודגש כי 

 .הפרויקט מנהלעל ידי  , אלא אם ניתנה בכתבהעירייה

ידון וצירופה למסמכי לא ת 1הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק  16.3
 עלול להביא לפסילת ההצעה. הליךה

לעיל  1משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק  16.4
יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב 

 טענות.
 

ש"ח(, אלף  וחמש עשרים) ₪ 25,000ית, על סך אוטונומלהצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית,  .17
להלן: ) 29.10.20  העירייה בתוקף עד ליוםשהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת 

 (."ערבות המשתתף"
הצעה אליה לא זה. הליך למסמכי  6/'ב להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף על ערבות 

 לא תידון.  6בנספח ב'/תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע 
לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות

 . הליךבהתחייבויותיו על פי תנאי ה
 
 

 בדיקת ההצעה .ה

 
חסרים בה פרטים ו/או  ו/או הליךהעירייה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת ה .18

  זו. הליךבחוברת שנעשתה שלא עפ"י ההוראות המפורטות 

 

)להלן: דה מקצועית תבדקנה גם ע"י וע ,תנאי הסףעמידתן בבבדיקת ר שתעמודנה אחל ,ההצעות .19
חברי הועדה .  חשבת מנהל הרווחהעו"ס התחום, מינהלן הרווחה ונציגים:  3-המורכבת מ( "הועדה"

המוחלט ולצורך , הכל לפי שיקול דעתם בדוק את ההמלצות שהוגשו על ידי המשתתפיםיהיו רשאים ל
 גיבוש הערכתם ביחס להצעות שיוגשו.

של העירייה על  המכרזיםתמליץ לועדת תנקד את ההצעות בהתאם להערכתן ע"י הועדה והועדה 
   מסמכי ההצעות. פי-ועל במסמך ב'פי אמות המידה הקבועות -המציעים המומלצים לזכייה על

 
 

וכח של המציע בהפעלת שקול את ניסיונו הממבלי לפגוע בכלליות האמור, תהיה העירייה רשאית ל .20
 מסגרתאת כישוריו להפעיל את ה; מוגבלות שכלית התפתחותיתפנאי לאנשים בעלי שירותי 

mailto:AmihaiC@akko.muni.il


 11/2020מכרז פומבי 
 הפעלת מועדון חברתי ומסגרות הארכת היום, אימוני, 
 טיפולי וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

 
 מסמך א'

 

 6 

את הכשרת כוח האדם ואת התוספות לאוכלוסית היעד תוך כיבוד מאפייני האוכלוסיה הרלבנטית, 
היא מייחסת לכל אחד ; וכן לקבוע לעצמה את דרגת החשיבות שבמסמך ב'המוצעות על ידו 

 (."הערכת ההצעה")להלן: מהפרמטרים האמורים, המנויים שלא בהכרח עפ"י סדר חשיבותם
 
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים,  21.1 .21
לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז 

מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין כל 
 היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז.

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן 
 הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.

 .תתףלא יחול על מסמך ערבות המש 1ס"ק  21.2
 
 
 
 
 

 הודעה על הזכייה .ו
 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה /או בפקסימיליה ובמייל / תימסר על כך הודעה  הליךזוכה בל 22.1 .22
 הצעתו.על ידו ב

  שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. ציעמ 22.2
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 מחויבויות הזוכה

 

ה את חוזה ההתקשרות בנוסח המצורף כמסמך ג' למסמכי הליך על הזוכה יהא להציא לעיריי 23.1 .23
ימים מהמועד בו קיבל  5העתקים חתומים ומאושרים כנדרש שם, תוך  לושהזה, על נספחיו בש
 הודעה על זכייתו.

לחוזה  2נספח ג'/כביטוחים, בנוסח המצורף להמציא לעירייה אישור על קיום  ל הזוכה יהאע 23.2
ימים מהמועד בו קיבל הודעה  7ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך , כשהוא חתום על ההתקשרות

 על זכייתו.

צמודה למדד המחירים  ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  23.3
 אלף חמישים) ₪ 50,000בסכום של להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות,  לצרכן )כללי(

יום לאחר היום שנקבע  90עד שתוקפה  ההתקשרותלחוזה  3/'נספח גכבנוסח המצורף ש"ח( 
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו. 5זאת תוך לתום ההתקשרות ו

 לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו. עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר
 
 

  שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל מ    24.1 .24
 ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא זכה בהליך לא  לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.           
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-יאוחר מ           

הפעלת מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה למסור את  הליךבוטלה הזכייה ב 24.2
שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם  עצילמי שייקבע על ידה והמהמסגרת 

 לה בגין כך.
 
 
 
 

   _______________ 
     
 ת עכוירייע                           
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 לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 צעת המשתתףה הנדון:
 
 או שותפות( תאגידאיננו  תתף)במקרה והמש תתףפרטי המש .1

 
 _____________________, שם פרטי: _____________________שם משפחה: ____

 מען: _______________________________, טלפון: ________________________

 
 או שותפות( תאגידהינו  תתףשמ)במקרה וה שתתףפרטי המ .2

 __________________________________________: / העמותהשם החברה / השותפות 2.1

 _________________________________________ :/העמותה השותפות מען החברה / 2.2

  :/העמותה החברה / השותפותמספרי טלפון  2.3

 ____________________________________________טלפון: 

 פקס: _____________________________________________
 :/ העמותה שם/ות מנהלי החברה / השותפות 2.4

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4__________________ .________________________________ 

5__________________ .________________________________ 
 :)או שם חברי הוועד של העמותה( שם/ות בעלי המניות 2.5

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4__________________ .________________________________ 

5__________________ .________________________________ 
 :ודוגמת חתימתם שמות מורשי החתימה 2.6

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________________שם:  . 1

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________________שם:  . 2

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________________שם:  . 3

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________________שם:  . 4

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________________שם:  . 5
 

 .מסגרתהמיועד להפעלת ה יגי המוסמכים ביקרו במבנהכי נצהנני מצהיר  .3

 

זה הינם  הליךנשוא מתן השירותים ב עתידושיועסקו ב יצהיר כי העובדים המועסקים על ידלה יהננ .4
, ות מסויימיםהחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדבגירים שאין מניעה להעסקתם לפי 

  .2001 –התשס"א 
יום מחויבויותי לפי הליך זה, אלא לאחר לא יועסק אדם כלשהו על ידי במסגרת ק הליךהיה ואזכה ב

שניתן לגביו "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד 
 (.""התקנות)להלן:  2003-המכוון למתן שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג
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זה אשור  הליךה על זכייתי בימי עבודה ממועד ההודע 10הנני מתחייב להעביר לידי העירייה תוך 
 .מסגרתמשטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידי במסגרת הפעלת ה

 
גם את  י זוהצעתוהחתומים על ידי הנני מצרף לבנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך  .5

 :י, כחלק בלתי נפרד מהצעתהמסמכים המפורטים להלן

 -סי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו אישור תקף על ניהול פנק 5.1
 .מי, על ש1976

 .מיעל ניכוי במקור, על ש ףתקאישור  5.2
על גבי , הזמנה להציע הצעותל 6.2 -ו 6.1 פיםבסעיכאמור  יהמלצות ואישורים בדבר ניסיונ 5.3

  .המצורף להליך 1נספח ב'/

 להזמנה להציע הצעות 6.3 ףעיס ישתדר אישור מנהל כספים / מנכ"ל המאשר התקיימות 5.4
 5כנספח ב'/וסח המצורף וכן אישור רו"ח בנ למסמכי ההליך 4כנספח ב'/בנוסח המצורף 
 .למסמכי ההליך

(, בטיפול 5קורות חיים ואסמכתאות בכתב בדבר ניסיונם של אנשי המקצוע) לפחות  24.3
עילו את המסגרת באוכלוסיית היעד הרלבנטית, שבכוונת המשתתף להתקשר עמם על מנת שיפ

 לעיל.  6.4כנדרש בסעיף 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידנו. 5.5

 להזמנה להציע הצעות.  13.7אישור ביטוחים כדרישת סעיף  5.6
פלט מרשם , וכן אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -מציע שהינו תאגיד ל 5.7

זהות בעלי עמותה ואודות /הבדבר מנהלי החברה/השותפות/העמותות החברות/השותפויות
 ./ השותפים/הועד המנהל בהתאמההמניות

 .2019אישור אודות ניהול תקין לשנת  -מציע שהינו עמותה ל 5.8
, בנוסח המופיע אישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע וסמכותם לחייבו בחתימתם 5.9

 בסיומו של טופס הצעת המשתתף )מסמך ב'(.

 .חתומות על ידי –ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה כל תשובות העירייה להסתייגויות  5.10

 .ל ידי חתומים ע -תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך, ככל שהועברו כאלה  5.11

 למסמכי המכרז. 6בנוסח שצורף כנספח ב'/ ₪ 25,000ערבות משתתף על סך  5.12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המסגרת:להלן הצעתי להפעלת  .6
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 תמצית ההצעה מדדים וניקוד  קטגוריות 
1  

תוכניות פנאי העשרתיות חברתיות, 
טיפוליות, סיעודיות, פיתוח ושיקום 

כישורים מיוחדים, סיוע בשילוב 
 בחיי הקהילה.

 
הפעילויות יותאמו ליכולות 

החניכים, כגון: ספורט, משחקי 
חברה, מלאכת יד, משחק ושירה,  

 כלכלת בית, גרייה חושית ועוד.
 
  

 
 נקודות  21כ סה"

 
 .נק 7 -העשרות חברתיות

 
 7 -פיתוח ושיקום כישורים

 .נק'
 

 נק' 7 -שילוב בקהילה 
 

 כמות ומגוון תוכניות.ע"פ 
 

 נק' 2 – 2עד 
 נק' 5 – 5עד 

 נק' 7 -+ 5
 

*יש להגיש קטגורה זו 
בליווי תצהיר עו"ד / ממונה 

מטעם הרשות בה ניתן 
 השרות.

 

 

2  
 הכשרה מקצועית בתחום המוצע

  למתן שירותים למסגרות בעכו.

 
 נק' 20סה"כ  

 
עם  של העובדים  ניסיון

מוגבלות אוכלוסיה בעלת 
 נק'  10 - שיכלית 

 
 נק'. 4 –שנים 3עד 

 נק'. 6 -שנים+  3
 
 

-חום הכשרה מקצועית בת
 נק' 10
 

 נק' 4 –מנהל, תאור ראשון 
 נק'. 3 –מדריך מוסמך 

 נק'. 2 –סטודנט בתחום 
 

וריה זו * יש להגיש קטג
 בליווי אסמכתאות כנ"ל. 
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3  
 
 
 
 

 מערך הדרכה והשתלמויות לצוות

 
 נק'. 15סה"כ  

 
הדרכות קבוצתיות 

 נק'. 8 - למדריכים
 

מקצועיות השתלמויות 
 נק'. 7 -ים לצוות

 
ע"פ כמות, מגוון, טיב / 

 איכות 
 ההדרכות וההשתלמויות.

 
* יש להגיש קטגוריה זו 

 בליווי אסמכתאות כנ"ל.
ל תצהיר ממונה מטעם כול

 המפעיל.
 
 

 

4  
פנאי ניסיון המציע בהפעלת מסגרות 

מסגרת בקהילה ) הפעלה מחוץ ל
 שנים. 3( מנימום החוץ ביתית

 
 
 
 
 

כמות וטיב ההמלצות על איכות 
  הפנאי.השירות הניתן במסגרות 

 
 

 
 נק'. 10סה"כ  

 
 נק'. 5 –מסגרות  3עד 

 
 נק'. 10 –מסגרות  3מעל 

 
 
 

 ק'.נ 15סה"כ 
 

במסגרת ההמלצות יצוין 
כמות  –ע"פ דרישה 

השירותים של המפעיל, 
כמות זמן כל שירות שניתן, 

כמות מקבלי השרות בכל 
 מסגרת. 

 
* יש להגיש קטגוריה זו 

בליווי אסמכתאות כנ"ל. 
כולל תצהיר ממונה מטעם 

לגבי כמות  המפעיל
השירותים, זמן השירות 

 וכמות מקבלי השרות.
 

 

6  
 ת החניכיםמימון הסע

 
הסעת החניכים מהבית למסגרת 

 והחזרה בהסעה לביתם.
 
 

 
 נק' 9סה"כ 

 
 נק'. 5 –הסעה לכיוון אחד 

 
 9 –הסעה לשני כיוונים 

 נק'.
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7  
  –מימון נוסף לאחזקה 

 
ממון מעבר לנדרש במסמכי ההליך 

: צביעה, נקיון, תנאי תברואה, כגון
ציוד שיותקן המתאים לאווירה 

 מית במסגרת.שיקו -הטיפולית
 

  
 נק'. 10סה"כ 

 
 

* יש להגיש קטגוריה זו 
בליווי אסמכתאות כנ"ל. 

מטעם  התחייבותכולל 
 המפעיל.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. אני החתום מטה מצהיר .7
 
 
 
 

 
        

 
           

 
 
 
 

 אישור עו"ד

/ם מאשר בזה כי חתימתו , מ.ר. ________מציעהעו"ד של  _______________אני הח"מ  _________
 :של

 ________________ ת.ז. ______________________________. 1

 ________________ ת.ז. ______________________________. 2

 ________________ ת.ז. ______________________________. 3

 _________________ ת.ז. _____________________________. 4

הנ"ל , וכי ותומסמכי התאגדעל פי  מציעהשל  /ותהמחייבת /ותהחתימה /הןדלעיל היא /מופיעותהמופיעה

 ה זו בפני.בקשעל טופס  /מוחתם

 
               + חתימתו "ד העוותמת רו"ח/תאריך: _____________              ח

 
חתימת מורשי החתימה 

חותמת ו
 /השותפותידתאגה

 )במידה ויש(
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 לכבוד 

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 מציעהרוט ניסיון פהנדון: 

 
 :השנים האחרונות 5מועדון חברתי במהלך בהפעלת  על נסיון המעידיםלהלן פרטי נסיוני 

 
 תאור מקום העבודה __________________________________________________.

 היקף כספי של העבודה לשנה ____________________________________________.

 _______________________________________________.מיקום _____________

 המעסיק ___________________________________________________________.

 תאריך התחלה ___________.

 תאריך סיום _____________.

_______________________________________________ ___מהגורמים הבאים  המלצות מצ"ב

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________ -איש קשר לקבלת המלצות בעל פה:  שם 

 _____________________________________________, טלפון: ______________ -תפקיד 
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לדים ו/ או ו/ או טיפולי ו/או סיעודי לי מרכזי יום אימונילהלן פרטי נסיוני המעידים על ניסיון בהפעלת 

 לבוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית:

 

 תאור מקום העבודה __________________________________________________.

 היקף כספי של העבודה לשנה ____________________________________________.

 .מיקום ____________________________________________________________

 המעסיק ___________________________________________________________.

 תאריך התחלה ___________.

 תאריך סיום _____________.

_______________________________________________ ___מהגורמים הבאים  המלצות מצ"ב

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________ -לצות בעל פה:  שם איש קשר לקבלת המ

 _____________________________________________, טלפון: ______________ -תפקיד 

 

 
 

___________________ 
 מציעחתימה וחותמת ה
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ו/או לחבר המועצה עירייהלעובד ה העדר קרבההצהרה בדבר  הנדון:
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי .1

 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 

רה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא על עש
בן זוג, הורה, בן או בת,  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 

 אח או אחות."
 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עיניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2
 המקומיות הקובע: 

ר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חב 
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
ד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי "פקיד או עוב

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן
 עבודה המבוצעת למענה."

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

או מי שאני  ואף לא שותף אח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, 2.1
 .לו סוכן

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  2.2
 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 .ית עכועיריסוכן העובד באו מי שאני לו זוג, שותף -אין לי בן 2.3
 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4
 

( לפקודת העיריות, 3א') 122בפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ו 5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122
 
 
 

   שם המציע: ___________________      חתימת המציע: __________________
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 _______תאריך: ______        
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
, העדר תביעות לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'/2-ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 והעדר הרשעות שיש עמן קלון
 
ל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כ .1

ב לחוק עסקאות גופים 2בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע'  מציעה
במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי  1976-התשל"ו ,ציבוריים

 האחרונה.

 

 וו/או מנהלי בהליך זה מציעתאגיד הרי הו/או נגד חב ילא עמדו ולא עומדות נגדהנני מצהיר כי  .2
פעולות חריגות של חוב שיש לאו  תאגידכים משפטיים הנוגעים לפרוק התביעות משפטיות ו/או הלי

 ו.ים בו/או בעלי התפקיד אגידבהן כדי להשפיע על המשך תפקוד הת
 
עה פלילית ולא הרש /או עובדיוו בהליך זה מציעתאגיד הה ו/או למי ממנהלי יאין להנני מצהיר כי  .3

עבירה שיש עמה קלון או שנושאה פיסקלי, כגון אי מתן קבלות רשמיות  כתב אישום בגין נוהוגש נגד
 .1981 -וכד', זולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי, התשמ"ה 

 
סמך הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מו .4

 ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5
 

 
 : ___________________מציעשם ה

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

  
 ____*מס' תעודת זהות: ______________

 
 : ________________מציעחתימת ה

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 

 אישור עו"ד
 
 (. "מציע"ה. _______________ )להלן: ע.רת.ז/אני משמש כעורך הדין של _______________,  .1
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל  .2

והינו מוסמך ליתן  של עיריית עכו 11/2020 מכרז פומביב מציעמניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד הה
 *. _______________.ע.רהצהרה זו בשם התאגיד ______________ 

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני, ________________ עו"ד, במשרדי  ברח'  .3
, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. _______________________________ 

_______________ , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
 .בפני הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה

       
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 
 
 

 

                                                 
 ידהינו תאג מציעכאשר האישור עוה"ד ימולא רק ל 2סעיף   *
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 תצהיר

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

בהליך ______ ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 ו.של עיריית עכ

חוק שוויון לאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  ון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  לחוק שווי 9הוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 מתאימה:במשבצת ה  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
לחוק שוויון זכויות,   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., ובמקרה הצורך

 ה והשירותים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווח
הוא פנה כאמור , לחוק שוויון זכויות 9החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע 
 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

להעביר העתק  בשם המציע מתחייבחלות על המציע הנני לחוק שוויון זכויות  9ככל שהוראות סעיף  .3
ימים ממועד  30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  המתצהיר ז

   ההתקשרות.

                                                                                                                                                                                                                                 ______________                                                                   
 תימת המצהירח                         

 אישור עורך הדין

_____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי  אני הח"מ
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 
על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 /תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. יהיה

____________________ ____________________    __________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 

 א.ג.נ,
 כספים/מנכ"למנהל אישור הנדון: 

 
 

______________________ )להלן: ___________________ של הנני משמש כמנהל הכספים / מנכ"ל
 .11/2020, ומצרף מכתבי זה להצעת המשתתף במכרז פומבי ("המשתתף"

 
 הנני מצהיר כי לדעתי, ובהתבסס על הבדיקה שערכתי:

 
מסגרות הארכת היום, אימוני, טיפולי הפעלת מועדון חברתי וכלכלית ל המשתתף הינו בעל יכולת 1

 3במימון ביניים עצמי לתקופה של  וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית 
  חודשים לפחות. 

 

העומדת בפני עצמה ומשמשת לשאר הפעולות המבוצעות וכספית ארגונית  ,תשתית מבנית משתתףל 2
 .בתחומי הרווחהעל ידו 

 
 
 
 
 

 רב, בכבוד        
 
 
 

 ___________________   תאריך: ___________
 מנכ"ל / מנהל כספים   
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 אישור רואה חשבון לגבי עסק חי

 (יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח)

 

 לכבוד 
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 של עיריית עכו 11/2020מכרז פומבי הנדון: 
 

 
( הנני לדווח "המציע"___________ )להלן: __________________לבקשתכם וכרואי החשבון של _

 כדלקמן:
 

_, בוקרו על ידי וחוות דעתי __הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ____
 נחתמה בתאריך _____.

 
 לחילופין:

 
אי חשבון __ ובוקרו על ידי רו_____הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _

 בון האחרים נחתמה בתאריך ______.אחרים וחוות הדעת של רואי החש
 
הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,  .א

, 1שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי"
 מעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".או כל הערה דומה ה

 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן האחרון  .ב
 .2ען בנושא העסק החי עם הנהלת המציהמבוקר/הסקור וכן ערכתי דיו

 

על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי  .ג
' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע בבהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 

 עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".
 
 
 
 

 ,בכבוד רב
 
 

___________      __________ 
 רואי חשבון      תאריך   

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .של לשכת רו"ח בישראל 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  1
 ג'.-ב' וחודשים כי אז אין דרישה לסעיפים  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ 2
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 תאריך: _________          לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 32ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ________על פי בקשת 
ות שתתפהש"ח( וזאת בקשר עם  אלף וחמש עשרים) ₪ 25,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

הפעלת מועדון חברתי ומסגרות הארכת היום, אימוני, טיפולי וסיעודי  – 11/2020מכרז פומבי המשתתף ב
 .לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית 

 
, צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2020 מאיחודש ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  14תוך  הערבות,

את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה 
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר  משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי

 לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו ה

 
 ועד בכלל. 29.10.20 קפה עדוערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 29.10.20 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 29.10.20 לאחר יום

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.ממוחשבת או בתקשורת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנקחתימת+חותמת ה                                                                                             
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סיעודי לילדים טיפולי ואימוני, , ומסגרות הארכת היוםפעלת מועדון חברתי הסכם לה
 בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ובוגרים

  2020 ביום _______ לחודש _________ שנת עכושנערך ונחתם ב
 
 

 מינהל הרווחה – עכועיריית    ב י ן :
 , עכו35ויצמן מרחוב    
 04-9956019טל':    
 ("עירייה"ה )להלן:   
 מצד אחד            

 
 

 ______, _______________________________  : ל ב י ן
 ______ המוסמכים לחתום בשמה_____באמצעות ה"ה _________   
 מרחוב _____________________________   
 טל': _______________, פקס: _________________   

 ("המפעיל" :)להלן
 מצד שני         

 
 

 רווחה;הוא גוף הפועל בין יתר מטרותיו למטרות  המפעילו :הואיל
  

הפעלת מועדון חברתי ומסגרות הארכת היום, אימוני, טיפולי וסיעודי בוהעירייה מעונינת  :והואיל
 ;לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית 

 
הפעלת מועדון חברתי ומסגרות ל של העירייה 11/2020 מכרז פומביב הינו הזוכה המפעילו :והואיל

 ;וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית  הארכת היום, אימוני, טיפולי
 

כמפורט בהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים  יםוהעירייה מעונינת בביצוע השירות והואיל: 
 האמורים בהסכם;

 
עבור העירייה והצהיר כי יש לו הידע, הכישורים  יםמעונין בבצוע השירות המפעילו :והואיל

 והמיומנות לכך;
 

שלא במסגרת יחסי  יםיבצע עבור העירייה את השירות המפעילושני הצדדים הסכימו ש :לוהואי
פועל להענקת שירותיו כמתחייב ממעמדו  המפעילאלא כש ,עבודה הנוהגים בין עובד למעביד

 שירותים עצמאי, בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים בהסכם זה;   כנותן
  

 ם כדלקמן:לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדי
 

 מבוא ופרשנות .א
 
 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1 .1

במקרה בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו להסכם לבין הוראה  1.2
 שבהסכם, תחייב ההוראה שבנספח.

 כותרות הסכם זה הנן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.3

זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה, הזמנה או התקשרות בין הצדדים אשר  הסכם 1.4
 קדמו לו, והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.
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 בהסכם זה: .2
 של עיריית עכו; 11/2020 מכרז פומבי  -"ההליך" 
ת ה לשם הפעלמבנה אשר ימסר על ידי העירייה למפעיל מכוח הסכם ז  -"המבנה" 

 המסגרת;
לילדים  ומסגרות הארכת היום, אימוני, טיפולי וסיעודין חברתי מועדו  - המסגרת""

במבנה אשר יפעיל המפעיל  מוגבלות שכלית התפתחותית,ובוגרים בעלי 
 ;בהתאם להוראות הסכם זה ומכוחו

 ;החתום על הסכם זה לרבות עובדיו או מי מטעמו - מפעיל"ה"
ית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל הסכמה, עירי -"העירייה" 

מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי מורשי 
החתימה של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייה, למעט באותם 

 ;נציג העירייהעניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם זה  ל
 ביצוע  התשלום;דד הבסיס עד למדד הידוע בעת הפרשי הצמדה ממ  -"הפרשי הצמדה" 

 אשר ינתנו על ידי המפעיל, בהתאם להוראות המסגרתשירותי הפעלת   -"השירותים" 
 הסכם זה;

 הפעלת המסגרת;שכר המפעיל בגין  -"התמורה" 
 , יום העצמאות, ושבועות;השנה, יום כיפור, סוכות, פסח ראש  -"ימי חג ומועד" 

ם  ע"י הלשכה המרכזית המתפרסרים לצרכן )כללי( המחימדד    -"מדד" 
 ;לסטטיסטיקה

 ;במועד חתימת הסכם זההמדד הידוע   -"מדד הבסיס" 
 משרד הרווחה והשירותים החברתיים;  -"המשרד" 

הראשון  כנציג העירייה ;התקשרות זומי שהעירייה תמנה כנציגה לצורך        -"נציג העירייה" 
  ווחה.עמיחי כהן מינהלן הרישמש 

 

 ותקופתו מטרת ההסכם .ב
 
ביצוע השירותים והמפעיל מקבל על עצמו את מזמינה בזאת מהמפעיל את השרותים העירייה  3.1 .3

, / תעסוקה, הפועלת לאחר סיום הלימודיםהטיפולית משלימ פנאי להפעלת המסגרת כמסגרת
 . המשרדבהתאם לאוכלוסיית היעד ובאישור ימים בשבוע  5

בהתאם למפרט  כים פעילות העשרתית חברתית וטיפולית מגוונתחניה יקבלובמסגרת  3.2
 השירותים שהציע המפעיל בהצעתו בהליך ואשר מהווה בסיס להתקשרות זו וחלק ממנה.

 במשרד. בעלי מוגבלות שכלית התפתחותיתלחניכים המוכרים ע"י השירות ל תמיועדסגרת המ 3.3
 ציג העירייה כמוכר על ידי המשרד.ל למסגרת אך ורק מי שאושר על ידי נהמפעיולפיכך יקבל 

אולם העירייה איננה מתחייבת למספר  ,חניכים 25 -כיום מאושרים להשתתפות במסגרת כ
 מקסימום או מינימום של משתתפים במסגרת.

 
 מיום ___________ ועד ליום  החל  חודשים, 12הינו לתקופה של תוקפו של הסכם  4.1 .4

________. 

לעיל ומבלי להטיל על העירייה חובה כלשהי, העירייה  1ף קטן מבלי לגרוע מהאמור בסעי 4.2
חודש כל תקופה, עד לתקופה  12של עד  לתקופות נוספות קופת ההפעלהלהאריך את ת רשאית

ובלבד שתודיע על כך בכתב למפעיל לא יאוחר מחודש לפני תום תקופת  ,כוללת של חמש שנים
 חוזה.בתקופת ההפעלה המוארכת יחולו תנאי ה ההפעלה.

ירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את על אף כל האמור בהסכם זה רשאית הע 4.3
לצמיתות או לתקופה כלשהי, בהודעה מראש של ההתקשרות לפי הסכם זה, כולה או חלקה, 

לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה  מפעיל, ולמפעיליום ל 30
בפועל, אם  ושבוצעו על יד שירותיםהקבל את התמורה בגין ביצוע ל וותהאמורה, למעט זכ

 למועד סיום או הפסקת ההתקשרות, כאמור.עד בוצעו, 
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 :, בין היתרהכוללתבהתאם להצעתו בהליך כנית פעילות על המפעיל להפעיל במסגרת ת .5

 עוד.משחק, שירה, כלכלת בית וספורט, יצירה,  – חברתית  פעילות העשרתית 5.1

 שיקומיים.מענים טיפוליים  5.2

 

, ה' –המסגרת תופעל על ידי המפעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות באופן קבוע בימים א'  6.1 .6
 , למעט בימי חג ומועד ולמעט בחודש אוגוסט מדי שנה.19:00ועד  14:00החל מהשעה 

  .המשרדו/ או  נציג העירייהכל שינוי בזמני ההפעלה יעשה אך ורק באישור בכתב מאת  6.2

 

 מסגרתרשאית לפקח ולהנחות את המפעיל בנוגע להפעלת ה , באמצעות נציג העירייה,העירייה 7.1 .7
 .מענה מקצועי הולם לצרכי הילדים על מנת שינתן

 הדברלא ישחרר נציג העירייה אופן הפעלת המסגרת, או נתן הנחיות בדבר אופן ניהולה,  אישר 7.2
 הם.כל חלק מ השירותים או ביצוע המפעיל מאחריותו המקצועית לאת 

 

 הליךבכל תשלום נוסף מעבר להתחייבויותיו לפי תנאי המבנה הבגין החזקת לא יחוייב המפעיל  .8
 והסכם זה. 

 

לצרכיו  םמתאי מצאוו אותו , בדקמסגרתתופעל ה וב מבנההמצהיר כי ראה את  מפעילה 9.1 .9
 .מסגרתהפעלת הול

הפעלת לצרכיו ו/או ל מבנההר התאמה של חוסמוותר על כל טענה של מום, פגם,  מפעילה 9.2
 הכי לא ידוע ל העירייהבכפוף להצהרת  as is ובמצב ווכל טענה ממין זה והוא מקבל מסגרתה

 .מבנהפגם או מום מהותיים נסתרים בעל 

 

ביוב, מים,  :לרבות, מסגרתובהפעלת ה הבמבנהכרוכות בשימוש האחזקה בכל הוצאות ישא המפעיל  .10
 ן והוצאות בגין ניקיון המבנה.חשמל, חימום, טלפו

 

והפעלתם על חשבונו הוא, לרבות ביצוע תיקונים בגין  ו, מערכותיהלתחזוקת המבנהמפעיל ידאג  .11
 נובעים מבלאי סביר.הנזקים שנגרמו למבנה בגין השימוש בו ו/או תיקונים 

 

  אי תחולת דיני הגנת הדייר .ג
 

 מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי: מפעילה .12

 בלבד ולא בדרך של שכירות כלשהי. מסגרתמועבר לחזקתו לשם הפעלת ה מסגרתה המבנ 12.1

הוא לא השקיע, לא שילם ולא התחייב לשלם כל תשלום מכל סוג שהוא עבור או בקשר  12.2
לשינויים, שיפוצים, תיקונים, תוספות ושיפורים מכל מין וסוג שהוא בין בעצמו ובין על ידי 

בנוי כנגד  אואו במקרקעין עליהם ה מבנהן ב, אשר מקנים לו זכויות כלשהמבנהאחרים ב
 העירייה  ו/או כל גוף הקשור עם העירייה במישרין או בעקיפין.

, יהא מנוע מלטעון כי יש בתשלום ו/או בהשקעה זו משום המבנהיה ויבצע השקעה כלשהי ב 12.3
מפעיל, דמי מפתח, והתשלום או ההשקעה האמורים לעיל יחשבו כמעשה של התנדבות מצד ה

או לכל אדם או גוף אחר כל זכות מכל מין וסוג שהוא כנגד העירייה  מפעיללא מקנה לאשר 
 ו/או אחרים.   

הוא לא שילם, ולא התחייב לשלם, בכל צורה ואופן שהם, והעירייה לא ביקשה ולא קיבלה ולא  12.4
 .מבנההתחייבה לקבל בכל צורה ואופן שהם, כל דמי מפתח או תשלום כלשהו בגין או בקשר ל

לא יהא זכאי לכל דמי מפתח או תשלום או תגמול או פיצוי מאיזה מין וסוג שהוא,  עילמפה 12.5
 .המבנהבעת או עקב פינוי 

, והתקנות שהותקנו מכוחו, וכל חוק או 1972-הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב 12.6
מבנה על החזקתו של התקנה אחרת להגנה על דיירים ו/או להגבלת דמי שכירות, לא יחולו על 

איננו ולא יהא דייר מוגן ו/או זכאי לאיזו שהיא זכות על  המפעילחוזה זה וידי המפעיל מכוח 
 פיהם.
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 והתחחיבויותיו מפעילהצהרות ה .ד
 

 :מאשר כי מפעילה .13

דרישות העירייה, וכן בדק את כל הפרטים  ואת  אופי והיקף השירותים הנדרשיםבדק את  13.1
כי  והוא מצהיר, םובביצוע שירותיםוהתנאים הדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים ב

כוח האדם והציוד הדרושים  וכי הוא בעל הכישורים, היכולות, השירותיםביכולתו לבצע 
בדעתו להזמין יודיע לעירייה בכתב על יועצים ו/או מומחים ש מפעילה .ביצוע השירותיםל

 ככל שישנם כאלה. השירותים,לצורך ביצוע 

הוא רואה עצמו בעל ו 1כנספח ג'/המצורפת להסכם זה  14מס' כי עיין בהוראות התע"ס  13.2
 .ות אלוכאמור בהורא מסגרתכישורים וניסיון מתאימים להפעלת ה

או  תמסגרלמשתתפים מסוים של  פרחובה להפנות למפעיל מסעל העירייה כי אין  וידוע ל 13.3
  .להפנות בכלל

 10אם לא ישתתפו בה  מסגרתהלמרות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל אינו חייב להפעיל 
למשך תקופה העולה על שלושה חודשים, ובלבד שהמפעיל יודיע לנציג העירייה  משתתפים

  .מסגרתיום מראש על הפסקת הפעילות ב 60בכתב 
 

שיונות, ההיתרים, התעודות, הידע והמומחיות הדרושים ימצהיר כי יש לו את כל הר מפעילה 14.1 .14
 . השירותיםלביצוע 

כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן            מפעילמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר ה 14.2
 והם יהיו בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים: 

על פי חוק עסקאות גופים אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  14.2.1
 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 14.2.2

 

( "העובדים" :)להלן השירותים ביצועלצורכי  על ידושיועסקו המפעיל מצהיר בזאת כי כל העובדים  .15
ות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדהינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי 

  .2001 –, התשס"א מסויימים
ימי עבודה ממועד חתימת הסכם זה אשור משטרה  5המפעיל מתחייב להעביר לידי העירייה תוך 

בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים כהגדרתו של מונח זה 
( לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים ""התקנות)להלן:  2003-לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

 .מסגרתמועסקים על ידו במסגרת הפעלת ה להיות
המפעיל מתחייב כי לא יועסק על ידו עובד כלשהו במסגרת קיום מחויבויותיו לפי הסכם זה, אלא 
לאחר שניתן לגביו "אישור משטרה", גם אם תחל עבודתו בשלב מאוחר יותר במהלך ביצוע 

 השירותים.
 

 משרדהפעולה עם בשיתוף  עבורםתלמויות השלו מסגרתלהדרכת העובדים ב מתחייב לדאוגפעיל המ .16
 ועם מנהל הרווחה בעירייה.

 

דין, לרבות בהסכמים מהקבוע ב ויועסקו בתנאי שכר שלא יפחתהעובדים המפעיל מתחייב כי כל  .17
 .הקיבוציים החלים על העסקתם

 
ח ישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין, לרבות תשלומים לביטו המפעיל .18

לאומי ויתר הזכויות הסוציאליית ויהיה אחראי לכל תביעת עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה 
 שבינו לבין עובדיו.

 
קוניהם, התקנים יעל כל ת הרלוונטים תקנותלחוק ולבהתאם השירותים מתחייב לבצע את  מפעילה .19

 ירייה. נטים, תקנות והנחיות הגופים והמשרדים הקשורים ובהתאם לדרישות העווהרל
 היא הקובעת.   מבין כל ההנחיות,  למען הסר ספק ההנחיה המחמירה

 

המשתתפים במסגרת עביר לאחר כל מידע אודות לההמפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא  .20
ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת 

  הסודיות והגנת הפרטיות.
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 יחסי הצדדים .ה
 

וצרו והעירייה ולא י יכעובד ווכל מבצע עבודה מטעמו לא ייחשב מפעילבזאת כי הומוסכם מוצהר  .21
 מעביד.-לבין העירייה כל יחסי עובד םבינ

הצדדים מצהירים כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה לפקח, להדריך או 
ל ידו, אלא אמצעי להבטיח בצוע יעיל של הוראות או כל אחד מהמועסקים ע המפעיללהנחות את 

או עם עובדים המועסקים  המפעילמעביד עם -ה בכך כאמור כדי ליצור יחסי עובדהסכם זה, ולא יהי
  .על ידו

 

אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור  מפעילה .22
 זה, אלא בהסכמת העירייה בכתב ומראש. לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם

 
ציג נ, אלא בהסכמת חלקםאו  ם, כולהשירותיםאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  מפעילה 23.1 .23

 מראש ובכתב . העירייה

 השירותיםאת כל זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מסר את ביצוע  מפעילהעביר ה 23.2
 י להתחייבויותיו על פי הסכם זה.    , יישאר הוא האחראםאו מקצת םלאחר, כול

 

העירייה ובלבד שלא יהיה בכך משום ניגוד  עבוראחרות שלא  תומסגררשות להפעיל למפעיל  24.1 .24
 כלפי העירייה.אינטרסים עם חובותיו 

ו/או בדומה להם,  מסגרתניהול כדוגמת ההמפעיל יודיע לעירייה על שירותים נוספים של  24.2
  למנוע ניגוד עניינים. המופעלים על ידו, על מנת

 

 התמורה ואופן חישובה .ו
 

 לתמורה שתקבע בהתאם למספר המשתתפים מפעילה יהא זכאי השירותיםתמורת ביצוע  25.1 .25
 .מסגרתב םמשרד אישרו את השמתההעירייה ונציג ש

בהתייחס  ,לתעריפים המתפרסמים בתע"סמורה לה יהא זכאי המפעיל תהא בהתאם הת 25.2
 .מסגרתלהשמה ב

 .2כנספח ג'/ים המעודכנים למועד חתימת ההסכם מצורפים להסכם זה התעריפ

 .מסגרתהמפעיל מתחייב לממן את יתרת עלויות הפעלת ה 25.3

, הליךלו התחייב בהצעתו להמפעיל מתחייב להשתמש בתמורה שיקבל לפי ההסכם ובמימון  25.4
 .מסגרתאך ורק להפעלת ה

 מסגרתנפרד עבור המערך חשבונאי  במידה והמפעיל מנהל שירותים נוספים, הוא מתחייב לנהל 25.5
 .מסגרתהכולל: הוצאות אחזקה, שכירות, שכר עבודה, הכנסות ה שבהפעלתו

 

 לוח תשלומים ומועדי תשלום   .ז
 

 :מועדי התשלום .26

 . נציג העירייהכל חשבון שיוגש בהתאם להסכם זה, ייבדק ע"י ה 26.1

או חלקו בהתאמה( תוך  ישולם החשבון )כולו ,אושר החשבון כולו או חלקו ע"י נציג העירייה 26.2
, בכפוף להמצאת חשבונית/קבלה על ידי המפעיל תום החודש בו אושר החשבון כאמוריום מ 45

יום ממועד אישורו של הסכום לתשלום על ידי נציג  30על הסכום שאושר לתשלום, תוך 
   העירייה.

בית והצמדה הפרשי רי מפעילישולמו ל, התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה א הועברול 26.3
החל מהיום  1961-בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א ("תשלום פיגורים")להלן: 

 פיגור ועד ליום התשלום בפועל.ל 30 -ה
 יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל ריבית פיגורים. 30גור בתשלום של עד פי

בגין איחור  מפעילקי התשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נז
 בתשלום כאמור לעיל.
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התמורה במלואה עבור ביצוע השירותים תועבר למפעיל על ידי המשרד במידה והעירייה בחרה  27.1 .27
באפשרות של חתימה על יפויי כוח ובהתאם להסדרים המקובלים בין העירייה למשרד, על 

 בסיס דיווח מדי חודש בחודשו.

תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים, אם יתברר המשרד יהא רשאי להפסיק את  27.2
כי המפעיל לא עמד בתנאי ההסכם לגבי איכות השירותים ורמת השירות, זאת במסגרת 
סמכויות הפיקוח שניתנו למשרד או במסגרת הפיקוח של העירייה, ובתיאום מראש עם 

 העירייה.
 
 
 

 ביטול ההסכם, הפרתו ותרופות .ח
 

לכל האמור בהסכם זה, רשאית העירייה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי  על אף ובנוסף 28.1 .28
משלוח על ידי  יום לפחות, 90בהתראה מראש של  סכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמרהלהביא 

סתיים ההסכם אמור, יכ. ניתנה הודעה נציג העירייהמאת ה מפעילהודעה בכתב על כך ל
 .בתאריך הנקוב בהודעה

התקופה בה שכרו בעד  מפעילתשלם העירייה ל ,1ן די גמר בהתאם לסעיף קטהובא ההסכם לי 28.2
 . כתמורה סופית ומוחלטת ,בוצעו השירותים עד מועד הפסקתם

 לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תגמול נוסף על האמור בסעיף זה.  מפעילה
 

 ת. זכאית לבטל מיידית הסכם זה בגין הפרתו היסודיתהא העירייה  29.1 .29

 מפעילאת הזכות לפעול נגד ההעירייה לעצמה שומרת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  29.2
 .סעד משפטי לפי כל דיןכל באמצעות קבלת 

 

 קיומו של מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו/או  ם שלחידוששמירתם בתוקף ו/או כי בזאת מוסכם  .30
, 14, 12, 11, 10, 9, 6, 5, 3.3, 3.2 סעיפים הוראה מהוראות כלמתאים ו/או בר תוקף וכן  יכיסוי ביטוח

על סעיפי המשנה שלהם נקבעים כולם כתנאים עיקריים להסכם  55-ו 52, 51-35, 23, 22, 19, 16, 15
 תהווה הפרה יסודית של  ההסכם.כל אחד מהם  והפרת זה ומהווים התחייבות יסודית

 

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו,  ילמפעבנוסף לאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם ה .31
נציג לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מאת  מפעילשאינן התחייבויות יסודיות, וה

 קבע בהתראה.  , כפי שיתוך זמן סביר העירייה
 

 מפעיללפי הסכם זה כל סכום שמגיע מה מפעילהעירייה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים ל .32
 שמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוז.נלעירייה ובלבד ש

 
, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם זה מפעילפטר הנ .33

 .29.1 לפי סעיף
 

התחייבויות הצדדים לפיו תפרוץ במשק שביתה ו/או עיצומים /או היה ובמהלך ביצוע ההסכם ו 34.1 .34
( "השביתה"נאים חריגים של פגעי טבע )להלן: ו/או מצב מלחמתי ו/או כוח עליון לרבות ת

למי מן הצדדים או שניהם למלא את התחייבויותיו כלפי רעהו, על אף שאותו  ואפשריאשר לא 
 –צד ניסה בשקידה ראויה למלא התחייבויות אלה ו/או למצוא דרך חלופית סבירה כדי לבצען 

התחייבות, אשר נגרמו במישרין לא ייחשבו אי מילוי התחייבות כלשהי ו/או איחור בביצוע ה
 עקב השביתה ולא עקב מעשה או מחדל של אותו צד, כהפרה של אותו צד.

, משך הזמן של קיום השביתה עד למועד בו ניתן יהיה למלא את ההתחייבויות כאמור לעיל 34.2
, למשך אותה תקופה בה כסיבה מספקת ומוצדקת לאיחור בקיום ההתחייבויותיחשב 

 נתקיימה השביתה.

 מפעיל לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין תקופת השביתה, היה ולא ינתנו בה השירותים.ה 34.3
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 חבות וביטוח .ט
 
 אחריות ושיפוי בנזיקין  .י

המפעיל אחראי בלעדית כלפי העירייה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו לעירייה ו/או  .35
ו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם לעובדיה ו/או למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמ

הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או לשירותים ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או 
תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר   ו/או השמטה של המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו

   השירותים.  לביצוע

ו/או לאובדן שיגרמו לרכוש ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא  המפעיל יהיה אחראי לכל נזק .36
 בשימושו של המפעיל ו/או מטעמו בקשר עם העבודות.

אבדן ו/או   המפעיל פוטר את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל .37
פות ולפצות את העירייה ו/או נזק להם אחראי המפעיל כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לש

כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה 
   שהאחריות לגביו מוטלת על המפעיל מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

ו מכל סיבה אחרת העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר המפעיל זכאי להם מכוח הסכם זה ו/א .38
סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של 
המפעיל כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של 

 המפעיל כאמור לעיל.

ביבתם להם אחראי המפעיל כאמור המפעיל מתחייב לתקן כל נזק שיגרם לנכס ו/או למבנה ו/או לס .39
 לעיל על פי דרישה ראשונה בכתב של העירייה. 

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, שיפוי בנזיקין  .40
משרד העבודה והרווחה  -והביטוח הכלולות ואשר יכללו בהסכם בין עיריית עכו לבין מדינת ישראל

" BACK TO BACKפים מממנים  וכד'  המפעיל מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו " ו/או גו
 והמפעיל יעמוד בהתחייבויות עיריית עכו בהתאמה.  

 

 ביטוח .יא
 

ומבלי  ולהבטחת אחריותו כאמור,  ועל פי כל דיןעל פי הסכם זה  מבלי לגרוע מאחריותו המפעיל .41
במשך כל תקופת ההסכם  וערוך ולקיים על חשבונל המפעיל, מתחייב ווחובותי ולגרוע מהתחייבות

לפי שיקול דעתו  ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור ווכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפי
הבלעדי, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

  פס האישור על קיום ביטוחים"(. המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טו 2נספח ג'
 

את טופס האישור על קיום וכתנאי לתחילת השירותים ימציא במעמד חתימת הסכם זה  המפעיל 41
על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור  המפעילביטוחים חתום כדין בידי מבטחי 

נה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר לעירייה במועדים היהמורשים בישראל  המפעילידי מבטחי -חתום על
המפעיל ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם  הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין הפרת ההסכם.

תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 
 מהעירייה.

 
 המפעיל מתחייב לכלול בביטוחיו את הסעיפים הבאים: 

 המפעיל / ואו העירייה:  –מבוטח" בפוליסות הינו שם "ה (1
 " לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות עובדיהן ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.  עירייהה"           

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם  (2
 וע השירותים.מעשה ו/או מחדל של המפעיל ומי מטעמו בביצ

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה בגין  (3
 תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפעיל בקשר עם ביצוע השירותים. 

ביטוח אחריות מקצועית המכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת  (4
 המפעיל ומי מטעמו בביצוע השירותים.  חובה מקצועית של

*ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח אחריות 
בו יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף בסך  –כלפי צד שלישי 

 בגבולות אחריות משותפים.  ₪ 2,000,000

, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח סכום ההשתתפות העצמית בפוליסות (5
 . ₪ 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
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ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, למעט כלפי מי  (6
 .שגרם לנזק בזדון

ר שתימסר לעירייה הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאח (7
יום לפחות לפני  60הודעה בכתב, ע"י המפעיל ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 

 .מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל.  (8
כל סעיף בפוליסות המפעיל )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את  (9

י המפעיל כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, אחריות מבטח
ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המפעיל 
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה 

 59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף למבטחי המפעיל זכות תביעה ממבטחי העירייה 
. למען הסר ספק, מבטחי המפעיל מוותרים על טענה של 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א

 ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה. 
היקף הכיסוי בפוליסות החברה לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת  (10

 .וחכלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביט

ביטוחי  –טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוקככל ועבודות המפעיל כוללות עבודות פריקה,  (11
 המפעיל יורחבו לכסות אחריות בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל.

העירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהמפעיל להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת  (12
 שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה.העירייה והמפעיל מתחייב לבצע כל 

 
או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום /ריכת הביטוחים וע .42

 הביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי
פי -על המפעילאחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 

 פי כל דין. -הסכם זה או על
 

המפעיל יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או  -ביטוח כלי רכב .43
בעקיפין לביצוע השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה 

מוגבלים )ביטוח על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי 
חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח 

 .  ₪ 600,000 -חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ
 

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות  המפעיל .44
 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

 
ציוד מכל סוג ותאור לרכוש ו/או לאבדן, נזק או קלקול העירייה אחראי כלפי  ודלב המפעיל .45

לצורך ו/או שבאחריותו ו/או המשמש  וו/או על ידי מי מטעמ והנמצא או שהובא על יד
שירותים ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. המפעיל רשאי שלא לערוך ה

ואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במל
 העירייה מטעם הבאים ואת העירייה את, מומטע הבאים ובשםמו בש, פוטר המפעיל

כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר  כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות
 עם ההתקשרות.

 
 המפעילשה או מחדל של לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מע המפעיל .46

ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו 
 להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.

מובהר, כי המפעיל יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 
עצמית הקבועה בפוליסות. המפעיל פוטר את העירייה ו/או הפועלים מטעמה ההשתתפות ה

 מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.
 

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  המפעיל מתחייב .47
 בפוליסות הביטוח. בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות

 ולדרישת העירייה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.  
 

יהיה המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה,  הפר המפעיל .48
טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק  ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל אחראי
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 עקב זאת. ושיגרם ל כספי ו/או אחר
 

כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל  ולשאת בתשלומים המוטלים עליהמפעיל על  .49
 .חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 
וניתנה הרשאה  היה, המפעילובאישור על קיום ביטוחי בפרק הביטוח לגרוע מהאמור  מבלי .50

יהיה אחראי לכלול  המפעיל, החוזהתנאי קבלני משנה על פי  תלהעסק/או ו החוזהלהסבת 
ביטוחים בהתאם בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים 

ככל שיהיה נחוץ ותואם לתנאי ההתקשרות עימם, לשיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ו
ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצאו המפעיל וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם 

למען הסר ספק  את קבלני המשנה בביטוחיו. המפעילעל פי דין. לחילופין יכלול אחראים 
האחריות הבלעדית בגין ו/או בקשר קיום ו/או העדר ביטוחים ע"י  קבלני המשנה תחול על 

 המפעיל.
 

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות,  .51
 -וח הכלולות ואשר יכללו בהסכם בין עיריית עכו לבין מדינת ישראלשיפוי בנזיקין והביט

המפעיל מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו   וכד'  משרד העבודה והרווחה ו/או גופים מממנים
   " והמפעיל יעמוד בהתחייבויות עיריית עכו בהתאמה.BACK TO BACKעליו " 

 
 
 

 ערבות ביצוע .יב

 

ם זה ימציא המפעיל לעירייה במעמד כהמפעיל לפי הסייבויותיו של להבטחת מילוי התח 52.1 .52
 אלף חמישים) 50,000₪בסכום של חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית 

חודשים  3, שתוקפה עד (הביצוע" "ערבות)להלן:  3/'נספח גכבנוסח המצורף להסכם זה ש"ח(
 לאחר מועד תום תקופת ההתקשרות.

ת לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות העירייה תהא רשאי 52.2
 הסכם זה על ידי המפעיל ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.

ימי  7וזאת תוך  הביצוע יאריך המפעיל את תוקפה של ערבותהסכם זה  הוארכה תקופת 52.3
 .קיבל הודעה על הארכת תקופת ההסכםעסקים מיום ש

לחלט שאית תהא העירייה רו/או הערבות החדשה על ידי המפעיל  ערבותהת ארכא נמסרה הל
בלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות מזאת ואת ערבות הביצוע הקודמת אשר בידיה, 

 .זה הסכםמכוח מכח כל דין או  ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לעירייה
 

 שונות .יג
 

,  1845200847 פיםבסעי יל של העירייהההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתקציבה הרג .53
 ההתקשרות בהסכם זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל  1846400840

 והאישורים הנדרשים לכך על פי דין.  ההחלטות

 

כויתור על כל הפרה  דברויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב ה .54
בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים שלאחר מכן, 

 לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
 

על אף חילוקי השירותים לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע  מפעילה .55
 ן, לרבות בגין עיכוב התמורה לה הוא זכאי.קיים במהלך ביצועדעות או מחלוקות העשויות להת

 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .56

 ות הייעוץ.הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע עבוד
 

אישור  בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  וישלחמסמך או הודעה לעניין הסכם זה  57.1 .57
 טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה. 
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ימי  3כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום  57.2
יראו אותו כאילו עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה 

, או במועד קבלת אישור נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען
 טלפוני לקבלת הפקס על ידי הנמען, לפי העניין.

 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

__________________   ________________ 
 מפעילה                                 עיריית עכו                                
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

סכם זה נחתם מטעם מאשר כי ה_, עו"ד/רו"ח ________________________אני הח"מ _________
"( על ידי ה"ה מפעיל)להלן: "ה__________________ ___________________________________

_________________ )שם מלא ות.ז(, אשר הינו/הינם ___________________________________
ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האישורים  מפעילהמוסמכים לחתום על ההסכם בשם ה

 . הנדרשים על פי דין
 

________________               ______________ 
 תאריך                חתימה                                                        

 
 
 
 

                             
 הסכם זה מאושר לחתימת העירייה.

כדין והמפעיל הוכרז בו כזוכה.  מכרז פומבילהתקשרות זו קדם 
ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את זכויות 

 העירייה כנדרש.
 
 

________________               ______________ 
 תאריך                                                                        ת יועמ"שחתימ  
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 2נספח ג'/
 ישור ביטוחיםא

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

ריות כלפי אח
 צד שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 8,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

 צד ג' – *אחר
 אחריות חריג

 אינו, מקצועית
 גוף נזקי על חל

    2,000,000 
למקרה ולתקופה 

במשותף עם 
פוליסת צד ג' הנ"ל 

 ולא בנוסף

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג'  ₪
 
 

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304  ₪     20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

*אחריות 
 מקצועית

 ת. רטרו:        
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 ₪  
 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 מרמה ואי יושר עובדים 325
 עיכוב /שיהוי עכב מקרה ביטוח 327
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

 ביטוח רכוש
 

ציוד ☒
 ותכולה

א. ☒
 תוצאתי

 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

מלוא ערך  -רכוש
 כינון 

 12 -אובדן תוצאתי
 חודשים

₪  
 
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 מבקש האישור –מוטב לתגמולי ביטוח  324
 ראשוניות 328

 הנפקת האישור:ך תארי  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
ח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטווחריגיה. יחד עם זאת, 

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 ֹעיריית עכו

)המזמינה ו/או תאגידים 
 עירוניים ועובדים של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☐

 אחזקה☐
 

הפעלת מועדון  אחר : שירותי☒
רתי ומסגרות הארכת היום, חב

אימוני, טיפולי וסיעודי לילדים 
ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית 

-פרא שירותי או/ו התפתחותית 
 או/ו עבודות או/ו רפואיים
   נלווים שירותים

 

בעל חוזה )מזמינת שירותים ☒
 / מוצרים(

 

אחר ☐
______________________ 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ןמע

 עכו 35ויצמן 

 מען
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 (*:ג'פוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפירוט השירותים 
 בתי אבות ומעונות 016
 שירותי תחזוקה ותפעול 088
 שירותים פרא רפואיים  094

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  אלביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:

*ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת 

בו יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול  –ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

 בגבולות אחריות משותפים.  ₪ 2,000,000לעניין נזקי גוף בסך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 הארכת היום, אימוני,  הפעלת מועדון חברתי ומסגרות
 טיפולי וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

 
 3נספח ג'/
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 ביצועערבות נוסח 

 )דוגמא בלבד(
 

 
 תאריך: _________          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "מפעיל"הן: _____________ )להל /ע.רח.פ.ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
הפעלת לעמידת המפעיל במחויבויותיו ש"ח( וזאת בקשר עם  אלף חמישים) ₪ 50,000לסילוק כל סכום עד לסך של 
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, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור כל סכום או סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם 
 לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, 2020 מאיההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם  14תוך 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, מפעיל בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. מפעילומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

אחת מהן  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל
 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. _______קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה.-_______ דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 זו בטלה ומבוטלת. ערבותינו  _______לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 2018אוקטובר  24 

 ט"תשע חשון טו'

 140מיוחד מספר  ל"מנכ חוזר

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות
 גזברי הרשויות המקומיות
 חברתיים ברשויות המקומיות מנהלי מחלקות לשירותים

 ,רב שלום

 ייפוי כח של רשות מקומית למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: הנדון .1
 עבור תשלום ישיר לספק אשר נבחר על ידיה

להנחות את הרשות המקומית במקרים בהם היא מעוניינת  באו 101 פרמס"ל מנכ חוזר את מבטלזה  חוזר
באופן ישיר את התשלום לספק  יעבירהחברתיים )להלן: "המשרד"(  רותיםוהשי הרווחה, העבודהשמשרד 

 כמפורט להלן: תפעל הרשותמסגרת יומית בקהילה.  להפעלת כדין ידה על שנבחר

 הסעיפים הבאים:   את הספק ובין בינהתפרט במסמכי המכרז ובהסכם  המקומית רשותה .1
ספק במלואה באמצעות משרד ייכתב הסעיף הבא: "התמורה עבור השירות תועבר ל במכרז 1.1

 והשירותים החברתיים". הרווחה, העבודה

 בין הרשות לבין הספק הזוכה יש להוסיף את הסעיפים הבאים: בהסכם 1.2

 באמצעות המדינה ידי על ישירות לספק תשולם השירותים מתן עבור התמורה 1.2.1
 והשירותים החברתיים. הרווחה, העבודה משרד

תקנון העובדים , לרבות הוראות יןד כל הוראות פי על לפעול הספק על 1.2.2
 .לעת מעת המתעדכנים הקיימיםוהנהלים  הסוציאליים

יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים   המשרד 1.2.3
תקנון העובדים  ובהוראותלא עמד בתנאי ההסכם  הספק, אם הניתנים

 איכות השירות ורמות השירות. לגבי, הסוציאליים

של  הפרהעל כל  מידיהתחייבות לפיה עליה לעדכן בכתב את המשרד באופן  תחתום על הרשות .2
כי אין באמור בכדי לפגוע בסמכויות מפקחי המשרד לדרוש מהרשות  יובהר ההסכם מצד הספק.

 .הלקויים תיקון אתהמקומית 

 זרועל ידי זה אינו חל על התקשרויות עם מעונות יום ומשפחתונים המפוקחים ע נוהלכי  מובהר .3
 .המשרד של עבודהה

 .הספק ידי על השירות מתן תחילת בטרם עוד הכוח ייפוי את למשרדהרשות להעביר  על .4

 .במשרד ואישורוקבלת ייפוי הכוח החתום על נספחיו,  לאחרלספק רק  ישלם המשרד כי יובהר .5
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 לספק ישירות לשלםיאושרו תשלומים בדיעבד על ידי המשרד, והרשות תהא אחראית  לאכי  יודגש .6
 אישור טרםידו,  עלשירותים שניתנו  עבורהשתתפות מצד המשרד,  ללא( 100%) המלאה העלות תא

 .במשרד הכוח ייפוי

1.  
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בצירוף המסמכים שיש  '(א נספח)"ב המצהטופס  גבי עלהמקומית תעביר למשרד ייפוי כוח  הרשות .7

במידה וקיימים מספר ספקים, יש למלא טופס ייפוי כח . להגיש לפתיחת מסגרת, המפורטים להלן
 עבור כל אחד מהם בנפרד.

 
 ל ידיע חתום, המשרה וחלקיות שם כולל, בד הסוציאליהעוהעסקה של  אישור 7.1

 .בתוכניות/פרויקטים בהם נדרש עובד סוציאלי /הספקהמסגרת
 /החברה.העמותה של לרישומה תעודה 7.2
 .ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ותורשומ חשבונות פנקסי ניהול על אישור 7.3
 .ספרים ניהול אישור+  במקור מס ניכוי לצורך אישור 7.4
במקרה של  ,(העמותות רשם – המשפטים משרד מטעם) הנוכחית לשנה תקין ניהול אישור 7.5

 עמותה. 
 '(.ב נספח) וציבוריות פרטיות למסגרות בנק ופרטי התחייבות כתב - חדשה מסגרת פתיחת 7.6

 

 יצורפו פרטי הספק. להלן הפרטים שיש למלא: '(א נספח)"ב המצכוח ייפוי ה לנוסח .8
 

 /המפעיל. השירות נותן שם 8.1
 .עמותה/מספר מורשה עוסק מספר 8.2
 ( ומספרה.ממכרז/פטור מכרזההתקשרות ) סוג 8.3
 '. וכו, קהילה תומכת מרכז יום, כגון: שניתן השירות סוג 8.4
 (. במשרד הרלוונטיהשירות  ל ידימסגרת )ימולא ע סמל 8.5
 .ההתקשרות תחילת ריךתא 8.6
 . ההתקשרות סיום תאריך 8.7

 . המורשים/האגף הממונה על המסגרת, ייפוי כוח מקורי החתום על ידי למינהלתעביר  הרשות .8.1.1

 :הכוח ייפוי יועבר אליו המתאים הגורםלסמן בעיגול את  יש

 .וחברתיים אישיים שירותים מינהל  8.1.1.1

 .מוגבלויות מינהל  8.1.1.2

 .ותקוןסיוע לבתי משפט  מינהל  8.1.1.3

 .ותיקים אזרחים אגף  8.1.1.4

 

 נספח בצירוף נוסף כוח ייפוי עבורו ישלח, מחדש כדיןשנבחר בהליך  במערכת הקיים ספק 8.1.2
 '.ב

במלואו בכל מקרה של שינוי בפרטי ייפוי  'א נספחהרשות המקומית לאשר מחדש את  על 8.1.3
 הכוח.

' ב7-ו' א7כל המסמכים המנויים בסעיפים  יישלחו, שירות למתן חדש ספק נבחר כאשר 8.1.4
 .לעיל

בייפוי  במפורש זאת לציין הרשות עליפוי הכוח הוא למסגרת שמחליפה מסגרת אחרת, -ש במקרה 9
כוח וזאת על מנת למנוע כפל תשלום. במידה ויהיה כפל תשלום הלייפוי  הסברמכתב  לצרף וכןכוח ה

 כתוצאה מאי העברת המסמכים וההסברים כאמור, כפל התשלום יושת על הרשות המקומית.
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והרשות לא במידה . מידי, על הרשות להודיע למשרד על הביטול באופן מבוטל הכוח וייפוי הבמיד 10
יושת על זה תשלום תודיע בזמן על ביטול ייפוי כוח, וכתוצאה מכך יעביר המשרד תשלום עודף לספק, 

 הרשות
 
 

 

 ילשכת המנהל הכלל .1

 02-5632541:פקס|  02-6752520 :טלפון| ירושלים  2רחוב קפלן  .2

3. www.molsa.gov.il|  mankal@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 
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 פח א'נס .2

 "ד חשון תשע"טי
 2018אוקטובר  23

 פוי כח והתקשרויות עם רשויות מקומיותיבנושא יכללי  נוהל

 רקע .1

 טיפול לשם סעד לשכת תקיים מקומית שות)א( כי "ר2קובע בסעיף  ,1958-התש"ח הסעד שרותי חוק

 לספק תהמקומי הרשות באחריותהיא כי  הדברים משמעות...". להם סעד והגשת בנזקקים סוציאלי

 .לתושביה רווחה שירותי

באמצעות הפעלה ישירה של מסגרות או באמצעות יציאה  יה, על הרשות לספק שירותים לתושבמשכך

. הרשות תדווח למשרד באמצעות מערכת /בפטור ממכרזלהליך מכרזי והתקשרות עם ספק שנבחר במכרז

 להשמותהשירות בהתאם שבוצעו והמשרד יעביר תשלום למסגרת שסיפקה את  ההשמות"ר על המס

 .שדווח התעריף פיל "ר ועהמסשנקלטו במערכת 

הרשות המקומית אלא באמצעות ספק שהרשות בחרה  ל ידיוהמסגרת אינה מופעלת ישירות ע במידה

על מנת שהמשרד יעביר  כח פוייליבקשה  טופסבהליך מכרזי, הרשות המקומית רשאית להעביר למשרד 

המיועד  מיוחד"ל מנכ חוזר"ב מצהתקשרה הרשות המקומית.  יתואאת התשלום באופן ישיר לספק 

 .כחפויי ילרשויות המקומיות בנושא י

 במסגרות מדובר רוב פיל שע מכיוון ביתיות-חוץ מסגרות להפעלת שונה באופן להתייחס לנכון מצא המשרד
 המשרד אלא זלמכר תצא כלשהי מקומית שרשות העניין מן זה אין ולכן רשויות חוצה שירות המספקות

 .במכרז/ו שנבחר/ים הספק עם ולהתקשרות המכרז לביצוע שאחראי הגורם הוא

 ביתי-חוץ שירות .1

 ./יםהנבחר/ים הספק עם ויתקשר מכרזי להליך צאיי המשרד 1.1

 ההשמותועדת התעריפים ובאמצעות  ל ידיהתעריף שנקבע ע ל פי, התשלום לספק יתבצע עככלל 1.2

 "ר.המסשנקלטות במערכת 

אבני הדרך  ל פיהתשלום לספק יתבצע ע ,לאדם תעריף לקבועלא ניתן  בהם במקרים .2

 והמשרד השירות מקבל שלעודת זהות ת להציג אפשרות איןכך למשל כאשר שנקבעו בהסכם. 

נשים ל חירום מסגרות: )כגון עודת זהותת לקבל הקושי למרות השירות באספקת חשיבות רואה

 (.בסיכון לנוערו זנותב

( להפעלת 16)3ת של המשרד בהסכם פטור ממכרז עם הרשות המקומית תתאפשר התקשרו לא 1.3
 ביתית.-מסגרת חוץ

 בקהילה שירות .2

 להפעלת ספק לבחירת מכרזי להליך לצאת או בעצמה המסגרת את להפעיל אחראית הרשות 2.1

 .המסגרת

 המקומית הרשות ל ידיע ישירה הפעלה 2.1.1



 11/2020מכרז פומבי 
 
 הפעלת מועדון חברתי ומסגרות הארכת היום, אימוני, 
 טיפולי וסיעודי לילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית

 
 

 4/'נספח ג

67 
 

ות במערכת פי ההשמות שנקלטל יתבצע ע המקומית לרשותהתשלום  2.1.1.1 .3

 .ועדת התעריפים ל ידיהמס"ר ובהתאם לתעריף שנקבע ע

4.  

 המקומית הרשות ל ידיע שנבחר ספק באמצעות הפעלה 2.1.2

על מנת שהמשרד  ,כח פויילירשאית להעביר למשרד טופס בקשה  הרשות 2.1.2.1

 התקשרה הרשות המקומית. איתויעביר את התשלום באופן ישיר לספק 

 פויי הכח.יבנושא ייות המקומיות חוזר מנכ"ל מיוחד המיועד לרשומצ"ב  2.1.2.2

וי הכח עוד בטרם תחילת מתן השירות יפעל הרשות להעביר למשרד את י 2.1.2.3

פוי הכוח יעל ידי הספק. יובהר כי המשרד ישלם לספק רק מיום קבלת י

 החתום על נספחיו ואישורו במשרד. 

יודגש כי לא יאושרו תשלומים בדיעבד על ידי המשרד, והרשות תהא  2.1.2.4

( ללא השתתפות 100%ישירות לספק את העלות המלאה ) אחראית לשלם

מצד המשרד, עבור שירותים שניתנו על ידו, טרם אישור ייפוי הכוח 

 במשרד.

יהיה בהתאם לאורך תקופת ההתקשרות של הרשות עם  הכח פוייי תוקף 2.1.2.5

 הספק.

ומית השירות בקהילה בדרך של הפעלה ישירה על ידי הרשות המק את לבצעבמקרים בהם לא ניתן  2.2

התקשר עם הרשות ל רשאי המשרדאו הפעלה באמצעות ספק שנבחר על ידי הרשות המקומית, 

או לחלופין לצאת למכרז  המכרזים חובת לחוק( 16)3תקנה  לפיהמקומית בהסכם פטור ממכרז 

 ולהתקשר עם הספק שיבחר במכרז.

 (16)3תקנה  לפיעם הרשות המקומית בהסכם פטור ממכרז  התקשרות 2.2.1

 בין ההתקשרות בהסכם שנקבעו הדרך אבני פיל ע יתבצע שותלר התשלום 2.2.1.1

 .המקומית לרשות המשרד

התקשרות של המשרד עם רשות מקומית בפטור  כגון יםחריג במקרים 2.2.1.2

ל בוצע עילביצוע החלטת ממשלה, התשלום לרשות  (16)3ממכרז לפי תקנה 

 פי ההשמות במס"ר/דיווח רשות.

 מכרזי בהליך שנבחר ספק עם המשרד של ישירה התקשרות 2.2.2

 .תקשר עם ספק שזכה במכרז להפעלת השירותיהמשרד  2.2.2.1

פי אבני הדרך שנקבעו בהסכם ההתקשרות בין ל התשלום לספק יתבצע ע 2.2.2.2

 המשרד לספק.

 מהנוהל חריגות .3

, מנהל אגף המשרד חשבבהתייעצות עם  ,המשרד"ל מנכ יל ידערק  יאושרוזה  מנוהל חריגות .5

 .הרלוונטי עיהמקצו והדרגהיועץ המשפטי תקציבים, 
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 'בנספח  .3

 ___________עד תאריך  ___________מתאריך  כח ייפוי

 יש לסמן בעיגול את הגורם המתאים אליו יועבר ייפוי הכוח:

 .מינהל שירותים אישיים וחברתיים 

 .מינהל מוגבלויות 

 .מינהל סיוע לבתי משפט ותקון 

 .אגף אזרחים ותיקים 

 "(הרשות____ )להלן: "הרשות המקומית: ________________ שם

 מספר הרשות: _________________________

, העבודהבאמצעות משרד  , באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים, מייפה את כוחה של המדינה,הרשות

 לנותני ישירות התשלום מלוא את במקומה לשלם)להלן: "המשרד"(,  החברתיים והשירותים הרווחה

 המגיעים התשלומים את מהרשות ולקזז, שירותים למתן המקומית הרשות ל ידיע כדין שנבחרו השירותים

 .המשרד לבין הרשות בין המקובלים ההתחשבנות לנוהלי בהתאם, הרשות השתתפות בגין ממנה למשרד

המקומית לא תישא בשום אחריות בגין עיכוב בתשלומי העברות המדינה או חסר בהם, מסיבות  הרשות

 ל ידיע ואושר נקלטהכח  ייפוי)ברשות המקומית(, וזאת לאחר המועד בו  שאינן קשורות במישרין בה

 .המשרד

 :כי כתובלבין הספק הזוכה  בינה בהסכםהמקומית מצהירה כי  הרשות

 .המשרדעבור מתן השירותים תשולם לספק ישירות על ידי המדינה באמצעות  התמורה .1

 הקיימיםוהנהלים  ן העובדים הסוציאלייםתקנו, לרבות הוראות דין כל הוראות פי על לפעול הספק על .2

 .לעת מעת המתעדכנים

, אם הספק לא הניתניםיהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים  המשרד .3

 ., לגבי איכות השירות ורמות השירותתקנון העובדים הסוציאלייםעמד בתנאי ההסכם ובהוראות 

כוח החתום על נספחיו, ואישורו במשרד. לא יאושרו ישלם לספק רק מיום קבלת ייפוי ה המשרד .4

תשלומים בדיעבד על ידי המשרד, והרשות תהא אחראית לשלם ישירות לספק את העלות המלאה 

 ( ללא השתתפות מצד המשרד, עבור שירותים שניתנו על ידו, טרם אישור ייפוי הכוח במשרד.100%)

 ולאבמידה ל ייפוי הכוח ומצהירה כי ידוע לה כי על ביטו מידימתחייבת להודיע למשרד באופן  הרשות

יושת  זהתודיע בזמן על ביטול ייפוי כוח, וכתוצאה מכך יעביר המשרד תשלום עודף לספק, תשלום 

 יה. על

במידה וקיימים מספר ספקים. יש למלא  זה מפורטים פרטי הספק ופרטי המסגרת. כח בייפוי .6

 טופס ייפוי כוח עבור כל אחד מהם בנפרד.
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  :שיש למלא הפרטיםהלן ל

 ______________/המפעיל: ________________________ השירות נותן שם

 _________: ________________________עמותה/מספר  מורשה עוסק מספר

 : ________________________ומספרה (ממכרז/פטור מכרז) ההתקשרות סוג

 : ___________________שניתן השירות סוג

 __: ___________(במשרד השירות ידי על ימולא) גרתמס סמל

 _: ________________________ההתקשרות תחילת תאריך

 _: ________________________ההתקשרות סיום תאריך

  .'(ג נספח) בנק וחשבון מוטב פרטי אימות טופס"ב מצ

 גזבר הרשות

 שם חתימה וחותמת

 מורשי חתימה מטעם הרשות

 שם חתימה וחותמת

___________________ _____________________ 

 חתימה מטעם הרשות: מורשילאשר כי הנ"ל  הריני

 היועץ המשפטי של הרשות המקומית
 שם חתימה וחותמת

 תאריך החתימה של ייפוי הכח

_______________________ _________________________ 
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 נספח ג' .4

 וציבוריות פרטיות למסגרות בנק רטיופ התחייבות כתב - חדשה מסגרת פתיחת

 מתקשרים"המוטב"(  .ר./ע.מ. ___________ )להלן:ע.פ./ח: _____________ החתומים מטה, אנו .1

 מסוג מסגרת הפעלת לצורך )להלן: "המשרד"( החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד עם

 : _________________.אגף/בשירות____________ 

 (.השירות על ידי ימולא_______ )____ מסגרת סמל 

 מכל, המסגרת של הבנק חשבון לזכות, ביתר תשלום המשרד ידי על יועבר אם כי בזה מצהירים אנו .2

 יום 14 תוך וזאת(, לחשבות המשרד) למשרד להחזירו מתחייבים אנו"(, החוב: "להלן) שהיא סיבה

 .שרדהמ או/ו חברתיים לשירותים מהמחלקה בכתב הדרישה קבלת ממועד

 להוצאה פניה, רק ולא, לרבות, דין כל פי על החוב לגביית המשרד יפעל, למשרד יוחזר לא והחוב היה .3

 .לפועל

 כי: לנו שידוע מצהירים אנו .4

 .המשרדישירות על ידי המדינה באמצעות  לנו תשולם השירותים מתן עבור התמורה .א

 ולא במידה, הניתנים תיםהשירו בגין חלקה או התמורה תשלום את להפסיק רשאי יהיה המשרד .ב

, לגבי איכות השירות ורמות תקנון העובדים הסוציאלייםבתנאי ההסכם ובהוראות  עמדנו

 השירות.

לא ו, במשרד ואישורו נספחיו על החתום הכוח פוייי קבלת מיום רקלנו תשלום  יעבירהמשרד  .ג

 יאושרו תשלומים בדיעבד על ידי המשרד.

והנהלים  תקנון העובדים הסוציאלייםכל דין, לרבות הוראות  לפעול על פי הוראות מתחייבים אנו .ד

 הקיימים המתעדכנים מעת לעת.

עדכני לפרטי  וכן אישור המסגרת לזכות התשלומים יועברו אליומצ"ב טופס פרטי חשבון הבנק  .ה

 החשבון מטעם הבנק/רו"ח/יועץ מס.

 (המסגרת של החתימה על ידי מורשי לחתימה) החתום על באנו ולראיה

 חתימה תאריך תפקיד ם פרטי ומשפחהש

________________ _______________ ________________ _______________ 

 :המסגרת לזכות התשלומים יועברו אליו הבנק חשבון פרטי להלן

הבנק  חשבון פרמס ________ סניף פרמס_______  סניף _____________ק  בנ שם

_________________ 

 _____________________: תאריך ______ רו"ח/ יועץ מס: ________________בנק /  אישור

 מצורף אישור עדכני לפרטי חשבון הבנק. )יש לצרף אישור בנק/אישור רו"ח/יועץ מס(
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 מצורף תעודת התאגדות חברה/עמותה/צילום תעודת זהות

 :המשרד לצרכי למידע מנהליים פרטים

 ________: ______חתימה___ : ___________תפקיד____ _______נציג ארגון מפעיל:  __________ שם

: חתימה___ : ___________תפקיד____ : ________________מקומית רשות נציג שם

______________ 

 ________: ______חתימה (: ________________המשרד)מטעם  המפקח שם
 


