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 הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א

 
 מרכז טיפולי לנערט מחוברים פרויקל ( מזמינה בזה הצעות"העירייה")להלן:  עכועיריית  1.1 1

בהתאם לתנאים המפורטים  ל(, הכו"התוכניתאו " "השירותים)להלן: " ערבי גזרמ מט"ל()
-00לרבות נספחיו ונוהל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים  מכרז זה במסמכי

 .("הליך"ה)להלן:  נית מחוברים נוהל הפעלת תכ -001

במסגרות בלתי פורמאליות במגזר הערבי בעכו, השירותים כוללים הפעלת תכנית הפועלת  1.2
מסוגלות הנוער מענים לשיפור תוך נתינת כון קבוצות נוער בסישל וליווי  הקמהפיתוח, 

 .בתחומי העצמה, מניעת נשירה ממסגרות, הכשרה מקצועית , השמה תעסוקתית וכדומה

הנוער במגזר הערבי ובמסגרות התמודדות של ומטרת הפעלת השירותים הינה שיפור יכולת  1.3
  ובשוק העבודה.  ברהבלתי פורמאליות במטרה להקנות להם כלים להשתלבות בח

 כמפורט והכל השירותים מתןהיה האחראי על י( "הזוכה")להלן:  שהצעתו תיבחר משתתףה 1.5
   .ל נספחיוהסכם ההפעלה עלרבות במסמכי ההליך 

בעירייה, אגף הרווחה ב מנהלן -כהן  עמיחי, אצל רווחהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת  2
 ש"ח, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה. 300בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 

 

מר עמיחי ל , אצ04-9956204ניתן לעיין במסמכי ההליך במשרדי  עיריית עכו בתאום מראש בטלפון      3
 .או באתר העירייהכהן 

 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על  4.1 4
 .הזמנה זונספחיו, המצורף ל

אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים  ןזה היננזכרות במסמכי הליך הכמויות ה כל 4.2
שר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע השירותים, ם. שינויים, אשירותיבפרטים ו/או בהיקף ה

במועד ו/או לאחר חתימת ההסכם, לא יהוו עילה לשינוי במחיר/י היחידה/ות ו/או עילה 
בפועל לפי המחירים  שירותים המבוצעיםפרט לתשלום עבור ה -לתביעה מכל מין וסוג 

 המוסכמים בחוזה שיחתם.
 

שת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להג 5
ויובאו, בכתב, לידיעתם  הליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליךה

 של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם.
 
 " ל מ. ערבי"ויקט מחוברים מטפר 41/2019פומבי מכרז את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 6

)אצל  העירייה מזכירותשבמשרדי  המכרזיםיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת וללא כל כיתוב נוסף 
, עכו, לאחר שהוחתמה 35העירייה ברחוב ויצמן בבניין  שנייהה ה, אשר בקוממר משה סעדה(
המלא וכן תציין את  העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה שלבחותמת נתקבל 

 השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. 
. הצעות 0031:עד לשעה  2019/1230/ -', הב עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 

למועד עד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי אשר ב המכרזיםתיבת אשר לא תתקבלנה ב
  נה.ולא תידו לא תתקבלנה - הנקובים לעילשעה ול
 

 
 
איו שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנ 7.1 7

מנהלן  –למר עמיחי כהן   amihahaic@akko.muni.ilניתן להפנות בכתב בלבד למייל: 
 .13:00שעה עד ל 23/12/2019  -, ה' ב יוםעד לא יאוחר מ( "מנהל הפרויקט")להלן:  רווחה

 .04-9956204בטלפון:  המיילבאחריות המשתתף לוודא קבלת 
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם  7.2

 .לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה
 הבעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בעיריי הימסרנהעירייה איננה אחראית לתשובות שת

 למעט מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה.
 
 

. אין לצורך אומדן בלבד ינוה ההליךהיקף השירותים המצוינים במסמכי מובהר בזאת כי  8.1 8
העירייה מתחייבת ליתן ו/או לרכוש שירותים כאמור בהצעה ובהסכם בהיקף הנ"ל או בכל 

mailto:amihahaic@akko.muni.il
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י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ועל פי אילוצים תקציביים הקשורים היקף אחר וזאת לפ
 בביצוע מתן השירותים.

מחירי היחידה שינוי בעילה לתביעה ל זוכההגדלה ו/או הקטנה בהיקף השרותים, לא תקנה ל 8.2
בהצעתו, או לכל תביעה אחרת והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה  שהציע
 ירכשו ממנו שרותים בכלל או אם הקפם יהיה קטן או גדול מהצפוי. לא ישבמידה 

 

 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 9
)להלן: ( שהינו "מיזם משותף" או "חברה ביסוד" שתתף)ויודגש לא תתקבל הצעה של מבישראל 

התנאים  בכלהעומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך  ("המשתתף"
 המפורטים להלן:

במגזר  בהפעלת תכנית לנוער בסיכוןלפחות,  תייםשנ לקודם שניסיון על המשתתף להיות בעל  9.1
 .השנים האחרונות 5במהלך  הערבי

מהעובדים  על המשתתף להיות בעל כוח אדם מיומן ומקצועי לביצוע השירותים אשר אחד 9.2
 לפחות הינו עובד/ת סוציאלי/ת. 

העומדת בפני עצמה ומשמשת לשאר וכספית ארגונית  ,תשתית מבניתעל המשתתף להיות בעל  9.3
 .והכל להנחת דעתה של העירייה בתחומי הרווחה משתתףהפעולות המבוצעות ע"י ה

ים ציבוריים, לחוק עסקאות גופ 1ב'2 -וב' 2ם בו תנאי סעיף מימי שמתקייעל המשתתף להיות  9.4
 . 1976-התשל"ו

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  9.5

על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו/או נגד מי מבעליו ו/או מי ממנהליו  9.6
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים 

 חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.   ו/או לתביעות

העובדים אשר יועסקו  על ידי הזוכה בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, אשר  9.7
יבצעו עבודתם כולה או חלקה במוסד החינוך, יהיו כשירים לעבודה במוסדות חינוך בהתאם 

 .2001-מסוימים, תשס"א החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדותלהוראות 
לא יועסק אדם כלשהו על ידי הזוכה בביצוע השירותים בתחום מוסד החינוך, אלא לאחר 

בתקנות למניעת העסקה של עברייני שניתן לגביו  "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה 
)להלן בפרק  2003-מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

 (.התקנות""זה: 
( ימי עסקים מיום שקיבל הודעה שבעה) 7-המשתתף הזוכה יעביר לידי העירייה לא יאוחר מ

על זכייתו בהליך אשור משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו 
 במסגרת ביצוע השירותים בתחום מוסד החינוך.

 

 –תוגש על שם יותר מישות משפטית אחת ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה ש 10.1 10
 לא תידון.

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 10.2
 
 

 ההצעה .ג
 

  הצעת הקבלן.  -אך ורק על גבי מסמך ב'  ועל המשתתף ליתן הצעת 11.1 11

  בהדפסה או בעט. ואשר ימולא יםעותקשני תוגש בעל גבי מסמך ב' הצעת המשתתף  11.2

 על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת.  הון בהצעליד כל תיק 11.3
 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך  12
 כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 
, על נספחיו תקשרותלרבות חוזה הה, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  113. 13

 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 13.2

היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף  13.3
 חותמת התאגיד. 
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ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או תוספת , ו/או כל שינוי הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 14
, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב הליךשיעשו במסמכי הו/או הסתייגות 

לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה לוואי או בכל דרך אחרת 
 הכוללת אותם וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 
כל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף לצרף בנוסף ל 15

 גם את המסמכים המפורטים להלן:  להצעתו 

למסמכי הליך זה,  1כנספח ב'/בנוסח המצורף ונסיונו  דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף 15.1
 אליו מצורפות אסמכתאות כנדרש באותו נספח.

לעיל לפיו המשתתף הינו בעל כוח אדם מיומן  9.2ת סעיף תצהיר מאומת ע"י עו"ד לדריש 15.2
ומקצועי לביצוע השירותים אשר אחד מעובדיו לפחות הינו עובד/ת סוציאלי/ת. בנוסף יש 

 לצרף תעודת השכלה והסמכה של העובד/ת הסוציאלי/ת. 

לעיל, בנוסח  19.כדרישת סעיף  קודם ניסיוןסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל א 15.3
  למסמכי הליך זה. 2כנספח ב'/ ורףהמצ

 לעיל בנוסח המצורף 39. ףאישור מנהל כספים / מנכ"ל המאשר התקיימות דרישת סעי 15.4
 למסמכי ההליך. 'א3/'נספח בכ למסמכי ההליך וכן אישור רו"ח בנוסח המצורף 3/'נספח בכ

וסח הצהרה חתומה על ידי המשתתף בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנ 15.5
 למסמכי הליך זה. 4/'נספח בכהמצורף 

תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי   15.6
המשתתף, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או 

המשתתף.  התצהיר כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד 
למסמכי  5/'נספח בכיהא חתום על ידי המשתתף וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 

  הליך זה.

 מלא על כל פרטיו.  6נספח ב'/ 15.7

 להלן. 18 ערבות משתתף כדרישת סעיף 15.8

של  41/2019אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  15.9
היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור עיריית עכו תהא 

( ובהתאם "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  4/'נספח גכהביטוחים המצורף 
 לתנאים המפורטים באותו אישור. 

, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו,  
 הביטוחים.

 ילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.לח 
או בנוסח הנ"ל , 4/'נספח גבמובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש  

 "הסתייגות ביטוחית"(.  להלן) בלתי מהותיותבצירוף הסתייגויות 
תב על ידי העירייה, הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכ 

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

כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייגות מהותית, רשאי 
ט את מהותה והנוסח לעיל ויפר 7כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  לפנות בבקשה 

  החדש המבוקש על ידו.
לא תביא לפסילת  7הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  

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

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

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

 
 
 
 
 

-ור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וישא 15.10
 , על שם המשתתף.1976

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 15.11
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  –למשתתף שהינו תאגיד  15.12

הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של  15.12.1
 מסמך הצעת המשתתף. 

 דת הרישום של התאגיד. עותק של תעו 15.12.2

של רישום המשתתף ברשם  /העמותותתדפיס מעודכן מרשם החברות 15.12.3
 ./חברי העמותה, לרבות רישום בעלי  המניות/העמותותהחברות

 בתוקף. אישור ניהול תקין -לעמותה/חברה לתועלת הציבור/נאמנות  15.12.4
נו/ים . בדו"ח יפורטו שמות הארגונים להם נית2018לשנת של המשתתף דו"ח פעילות  15.13

 שירותים בצירוף שמות אנשי קשר.

חתומות על  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  15.14
 ידי המשתתף.

 –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף ההליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי  15.15
 חתומים על ידי המשתתף.

כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום  הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש
 לעיל.

 

תחולנה על בהליך בהכנת ההצעה ובהשתתפות כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות  16
 המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
יום מהמועד  90של ועד לתקופה  מכרזיםהההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת  17

 האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.
 
אלפים  ארבעת) ₪ 000,4, על סך מקורית ,להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית אוטונומית 18

 20.430. בתוקף עד ליוםשהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה  (,ש"ח
 (."ערבות המשתתף")להלן: 

הצעה זה. הליך למסמכי  7/'ב נוסח הערבות המצורף כנספחלהיות בהמשתתף על ערבות  
 . לא תידון 7אליה לא תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 
 . הליךבהתחייבויותיו על פי תנאי ה

 
 

 
 
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים,  19.1 19
 ההליךלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות 

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

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

 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף.  1סעיף קטן  19.2
 

לקבלת הצעות זו ין לראות בהזמנה וא אין העירייה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה 20.1 20
    שירותים. להזמין את ה עירייהום התחייבות כלשהיא של המש

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות  העירייה 20.2
ובין מניסיונם של אחרים, כי כישוריהם אינם  הרצונה, ו/או שנוכחה לדעת, בין מניסיונ

 אמינותם.מספיקים לפי שיקול דעתה, ו/או כי קיים פגם מהותי ב

מבחינת מהות ההצעה או  העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה 20.3
 . תנאיה

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחלוטין  מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 20.4

לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה  20.5
 לפי סעיף זה.   זכות מזכויותיה
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 , מנהל הרווחהמראש ועדת איכות המורכבת צעה עומדת בתנאי הסף, תבחן האחר הבדיקה כי הל 21
על פי אמות המידה  המכרזים, תותגיש המלצתה לוועד את ההצעה ,מנהלן הרווחהו גזברנציג ה

 :המפורטות להלן

 
, אותו ימלא 2מנספח ב'/ יתבסס על הניסיון הקודם העולהעל כל תתי סעיפיו הניקוד לסעיף זה 

המשתתף ובלבד שניסיון זה נתמך באסמכתאות מצדדים שלישיים כנדרש באותו נספח. ניסיון אשר 
 בחשבון לצורך הניקוד בסעיף זה.לא ילקח  2לא ימצא ביטוי בנספח ב'/

 
ניקוד )   (00-001)נוהל  מחוברים לפי תכנית לנוער בסיכון במגזר ערביהפעלת תוכנית סיון בינ  21.1

 נקודות(. 12 –מרבי 
 

 מס' נקודות היקף ניסיון
 8 המעל שנ

 10  שנתייםמעל 
 12 שנים שלושמעל 

 
 
 

מניעת תכנית בתחום העצמה, כגון: תכניות  לנוער בסיכון בהפעלת תוכניות אחרותניסיון  21.2
)ניקוד מירבי השמה מקצועית וכדומה. תכנית , הכשרה תעסוקתיתתכנית , נשירה ממסגרות

 נקודות(. 30 -
 

 מס' נקודות  היקף ניסיון
 אחת לתוכנית

מספר 
 התוכניות

ניקוד 
 מקסימלי
 

 

     15 3 מ    מקסימום 5 עד שלוש שנים 
 10מעל שלוש שנים ועד 

 שנים 
 30 3 מקסימום  10

 
 

 
 
 

עד למקסימום  נקודות 5-יזכה המשתתף ב עד שלוש שנים, בגין כל תוכנית או שירות בקהילה
 .קודותנ 15של 

יזכה  לוש שניםניסיון של למעלה מש משתתףבגין כל תוכנית או שירות כאמור לעיל שבו יש ל
 נקודות.  30-סה"כ ניקוד לסעיף זה, נקודות 30נקודות לכל תכנית ומקסימום  10ב המשתתף 

 

 במצבי סיכון ומשבר  21-13נערים / נערות בגלאי קבוצות  של הבהקמה והפעל ניסיון 21.3
 נקודות( 32 -ניקוד מירבי). י פורמאלית, בשעות אחר הצהרייםכפעילות בלת

 

מס'  ניסיון 
 קבוצות

 מס' נקודות

משתתפים, ניקוד  12 םמינימועם קבוצה הפעלת 
  נק'. 4לכל קבוצה 

 
 

 32 קבוצות  8עד 
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21.4 
  -/חוויתיתתמקצועיהכשרה ו אנשי צוות

 
 
 
 
ון בעבודה תואר ראש -ת התכנית /מנהל           

עם נוער סוציאלית עם ניסיון בעבודה 
  בסיכון.

 
מדריכ/ה המהווה חונך ומלווה אישי לבני            

סטודנט שנה שלישית  םמינימוהנוער. 
 בתחום חינוך / מדעי חברה.

 
 
 שכלה/הסמכהה תותעוד לצרף יש 

 והמלצות על הניסיון.
מנהל/ת קורות חיים של כמו כן לצרף 

 כנ"ל.  כ/הוהמדריהתכנית 
 
 
 
 
 
 

 

תעודות 
 /השכלה

הסמכה 
 והמלצות

 
 נק' 5
 
 
 
 נק' 5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ירביניקוד מ
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
הכשרה  הצגת תכנית שנתית של סדנאות

הגוף המפעיל לאנשי הצוות  ת של מקצועיו
  המקצועי.
סילבוס שהמפעיל מתחייב ההגשת 

תוכן ונושא,  יש לציין במסגרת המכרז.
 מפגשים/הכשרות,  כמות

 .זמן המפגש/ההכשרה בשעות ובימים
 

 תשל סדנאות חווייתיושנתית הצגת תכנית 
גשת סילבוס שהמפעיל . הלנוער בסיכון

תוכן יש לציין  מתחייב במסגרת המכרז.
בשעות  זמןו הסדנאות ונושא, כמות

 .ובימים
 

 

 
 
 
 נק' 8
 
 
 
 
 
 
 נק' 8

16 

 
 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו /או סימיליה וזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקל 22
 משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. במסמכי ההליך.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת  דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפורט להלן:ע 23.1 23
המשתתף  תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת 4%המשתתף המקומי בשיעור של עד 
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המקומי, היא ההצעה הזולה והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את 
העבודה או לספק את השירות במחיר ההצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא יסכים 

 להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה בהליך.

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: ינו הלעיל,  23.1"משתתף  מקומי"  לעניין סעיף  23.2

עסק פעיל עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  23.2.1
ו )ככל מעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עסומשלם בגין 

 תושבי העיר.שמועסקים עובדים( הינם 

והוא משלם בגין משרד זה  עיר עכובהוא ו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 23.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות ארנונה לעירייה 

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את  23.2.3
 למסמכי הליך זה. 8בנוסח ההצהרה המצורף כנספח ב'/המסמכים הנדרשים 

 
 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

לחוזה  4נספח ג'/כא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ל הזוכה יהא להמציע 124. 24
ימים מהמועד בו קיבל הודעה  7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות

 על זכייתו.

ערבות ביצוע  ,ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו 7על הזוכה יהא להגיש לעירייה, תוך  24.2
, להבטחת קיום תנאי חוזה צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע")להלן: 

 5נספח ג'/כבנוסח המצורף ( ₪ שמונת אלפים חמש מאות) ₪ 500,8של בסכום ההתקשרות, 
 7וזאת תוך יום מהיום שנקבע לתום ביצוע השירותים  90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות

 ימים מיום שיודע לו על זכייתו.

ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו, את  7לעירייה, תוך על הזוכה במכרז יהא למסור  24.3
כשהוא חתום על ידו בחתימות מקוריות ומאושר  מסמך ג' להליך זה -חוזה ההתקשרות 

. החתימות על כל ההעתקים תהיינה שיוכנו על ידו העתקים 6-בסופו על ידי עו"ד מטעמו, ב
 מקוריות.

 
 
 

על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו מ 25.1 25
 את זכייתו בהודעה בכתב.

ערבות המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב 25.2
למי שייקבע על ידה והמשתתף  שירותיםהבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה

 הפסד שיגרם לה בגין כך. שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויות  25.3
שנטל על עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה 

 עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.
 

לפני מועד ההכרזה  ציע  להם שירותים כלשהם,יי קהילה פוטנציאלים ו/או לחברמשתתף לא יפנה  26
  על המציע הזוכה בהליך. 
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 מסמכי ההליך .ו
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  27
, שימוש כלשהו הםשות לעשות בלכל אדם אחר רמשתתף ו/או ואין ללעירייה במסגרת ההליך בלבד 

 מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. 
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הליך מקבל מסמכי ה

 
 
 
 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 

 נ.,ג.א.
 הנדון: הצעת המשתתף

 
 

, הבנו את כל האמור בהם, והננו מסכימים לכל ההליךותנאי  ההליךשקראנו את כל מסמכי לאחר  1
פרויקט מחוברים של עיריית עכו  41/2019מכרז פומביאנו מגישים בזאת הצעתנו ל הוראותיהם

  . ל מ. ערבי"מט
 

 . כולווי משפחות רווחה לעצמאות בעתוכנית יכולת כלכלית להפעלת  יבעל והננלהצהיר כי  והננ 2

 

העומדת בפני עצמה ומשמשת לשאר וכספית ארגונית  ,תשתית מבנית נוכי קיימת ל יםמצהיר והננ 3
 בתחומי הרווחה. נול ידהפעולות המבוצעות ע

 

לצורכי מתן השירותים בהתאם ושיועסקו בעתיד  נולהצהיר כי העובדים המועסקים על יד והננ 4
תם לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין בהליך זה הינם בגירים שאין מניעה להעסק להצעתנו

  .2001 –במוסדות מסויימים, התשס"א 
לפי מכרז זה, אלא  נובמסגרת קיום מחויבויות במכרז לא יועסק אדם כלשהו על ידנו זכהנהיה ו

בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין לאחר שניתן לגביו "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה 
 (."התקנות")להלן:  2003-למתן שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"גבמוסד המכוון 

במכרז זה אשור  נוימי עבודה ממועד ההודעה על זכיית 10להעביר לידי העירייה תוך  יםמתחייב והננ
 ש."במסגרת הפעלת המע נומשטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על יד

 
גם  זו נוהצעתלו מצרפים הננ נווהחתומים על ידורפים למסמכי ההליך בנוסף לכל הנספחים המצ 5

 :נו, כחלק בלתי נפרד מהצעתאת המסמכים המפורטים להלן

למסמכי הליך זה, אליו מצורפות  1כנספח ב'/בנוסח המצורף  נודף מידע ארגוני עם פרטי 5.1
 אסמכתאות כנדרש באותו נספח.

להזמנה להציע הצעות,  9.1דם כדרישת סעיף קו ניסיון יבעל ואסמכתאות המעידות כי הננ 5.2
  למסמכי הליך זה. 2כנספח ב'/ בנוסח המצורף

להזמנה להציע  9.4מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף ו נותצהיר חתום על יד 5.3
 . למסמכי הליך זה 3נספח ב'/כבנוסח המצורף  הצעות

מועצת העירייה בנוסח המצורף בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר  הצהרה חתומה על ידנו 5.4
 למסמכי הליך זה. 4/'נספח בכ

מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי  נגד ו/או  נותצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד 5.5
המשתתף, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או 

על המשך תפקוד המשתתף.  התצהיר  כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע
 למסמכי הליך זה. 5/'נספח בכחתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב ו נוחתום על יד

   מלא וחתום על כל פרטיו. 6נספח ב'/ 5.6

של עיריית עכו  41/2019מכרז פומביזכה בב של חברת ביטוח בישראל כי היה ואאישור בכת 5.7
להסכם ההתקשרות  2/'נספח גבהביטוח כמפורט בכל פוליסות  נותותהא היא מוכנה לבטח א

 ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. 
, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוצורף אליו, מהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ו

 להסכם ההתקשרות. 2/'נספח ג –הביטוחים 
 ספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.נרף וצמלחילופין 

-קף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וישור תא 5.8
 .מנו, על ש1976

 .נושמאישור על ניכוי במקור, על  5.9

 להזמנה להציע הצעות.  18 ערבות משתתף כדרישת סעיף 5.10

  –למשתתף שהינו תאגיד  5.11

של  הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו 5.11.1
 מסמך הצעת המשתתף. 
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 עותק של תעודת הרישום של התאגיד.  5.11.2

תדפיס מעודכן מרשם החברות/העמותות של רישום המשתתף ברשם  5.11.3
 החברות/העמותות, לרבות רישום בעלי  המניות/חברי העמותה.

 בתוקף. אישור ניהול תקין -לתועלת הציבור/נאמנות לעמותה/חברה  5.11.4
שמות הארגונים להם ניתנו/ים  יםפורטמבדו"ח . 2018לשנת של המשתתף דו"ח פעילות  5.12

 שירותים בצירוף שמות אנשי קשר.

חתומות על  –כאלה  וכל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהי 5.13
 .נויד

 .נוחתומים על יד – , ככל שהועברו כאלהההליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי  5.14

 

 מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. אנו מצהירים כי הצעה זו 6
 

יום לאחר המועד  90חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי, ותהא תקפה במשך -הצעתנו זו הינה בלתי 7
 האחרון להגשת הצעות.

 
  ימים מיום שיודע לנו על זכייתנו: 7תוך  להמציא לעירייהמתחייבים אנו היה ונזכה במכרז  8

, כשהוא חתום על ההתקשרות לחוזה 4נספח ג'/כחים, בנוסח המצורף אישור על קיום ביטו 8.1
 ו.נידי חברת ביטוח מטעמ

, להבטחת קיום תנאי צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע"ערבות ביצוע )להלן:  8.2
נספח כבנוסח המצורף ( ₪ שמונת אלפים וחמש מאות) ₪ 500,8בסכום של חוזה ההתקשרות, 

 .לתום ביצוע השירותים יום מהיום שנקבע 90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 5ג'/

כשהוא חתום על ידנו בחתימות מקוריות ומאושר  מסמך ג' להליך זה -וזה ההתקשרות ח 8.3
העתקים שיוכנו על ידנו. החתימות על כל ההעתקים תהיינה  6-בסופו על ידי עו"ד מטעמנו, ב

 .מקוריות
 .תהווה התקשרות מחייבת עם העיריהה ידוע לנו כי רק חתימה של העירייה על החוז

 
ידוע לנו כי העירייה רשאית להקטין או להגדיל את מספר החברים בתוכנית, הכל כאמור במסמכי  9

 .ההליך
 

פרויקט ולפי כל דין, לצורך הפעלת תוכנית  הליךהננו מתחייבים לעמוד בכל הדרישות הנדרשות ב 10
 לשביעות רצון העיריה. ל מ. ערבי"מחוברים מט

 

 מפורטים הנתונים הדרושים לשם הערכת הצעתנו:הלן ל 11
 לתנאי ההליך. 2כל פרטי הנסיון נתמכים באישורים בנוסח המצורף כנספח ב'/

 
 

 לעיל הינם נכונים. נוכי הפרטים שמסר יםהחתום מטה מצהיר ואנ 12

 
 

 
        

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חתימת 
מורש

י 
החתי
 מה

חותמת ו
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 אישור עו"ד

מאשר בזה כי המציע, "ד של העו . ________________________ מ.ראני הח"מ  _________
 :של/ם חתימתו

 ________________ ת.ז. ______________________________. 1

 ________________ ת.ז. ______________________________. 2

 ________________ ת.ז. ______________________________. 3

 _______. ____________________ ת.ז___________________. 4

הנ"ל , וכי מסמכי התאגדותועל פי  המציעשל  /ותהמחייבת /ותהחתימה /הןדלעיל היא /מופיעותהמופיעה
 ה זו בפני.בקשעל טופס  /מוחתם

 
              + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 מידע ארגוני
 לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 .ג.נ.,א

 מידע אודות המשתתף ונסיונו הנדון:
 

 או שותפות( תאגידאיננו  תתף)במקרה והמש תתףפרטי המש 1
 

 שם משפחה: _________________________, שם פרטי: _____________________

 מען: _______________________________, טלפון: ________________________
 

 או שותפות( תאגידהינו  ףתתשמ)במקרה וה שתתףפרטי המ 2

 _________________________________________: / העמותהשם החברה / השותפות 2.1

 ________________________________________ :/העמותה מען החברה / השותפות 2.2

  :/העמותה החברה / השותפותמספרי טלפון  2.3

 טלפון: ____________________________________________

 ס: _____________________________________________פק

 :/ 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

 חתימה _____________ דוגמת   ________   __________________שם: _____ . 1

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________שם: _____ . 2

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________שם: _____ . 3

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________שם: _____ . 4

 דוגמת חתימה _____________   ________   __________________שם: _____ . 5
 

 

___________________ 
 חתימת המשתתף    
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 1אישור אודות נסיון קודם - 2נספח ב'/
 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 
 ג.א.נ., 

 סיון קודםיאישור על נהנדון: 
 

 ( תף""המשתאני החתום מטה מאשר בזה כי _______________________ )להלן: 
 

 ביצע עבור  ___________________________, את השרותים המפורטים להלן: 
 

השירותים  סוג
עם נוער 

 בסיכון
)יש לציין שם 

 וסוג התכנית(

 כמות
הקבוצות  
הקיימות 

 בתכנית

מיקום 
ביצוע 

 השירותים

תאריכי הפעלה וסה"כ 
 תקופת הפעלה

ניסיון בהקמה והפעלה 
 נוער בסיכון וצותשל קב

  לות בלתי פורמאליתכפעי
 

ניסיון בהפעלת תוכניות שנתיות 
לאנשי צוות והפעלת  תמקצועיו

לנוער  תתוכניות שנתיות חווייתיו
 בסיכון

 

 

     

 

 

     

  

 

    

  

 

    

 
 חוות דעת על הביצוע: 

 

 ______________________________________________________ם : ____נהניהיחס ל .1

_____________________________________________________________________ 

 ______________________________:________ווהענות לפניותינותן ההמלצה עם  ת"פש  .2

_____________________________________________________________________ 

 ____________________________________: וחוות דעת כללית על ביצוע השירותים תשונו .3

_____________________________________________________________________ 

 : _____________טלפון : _________________שם ושם משפחה : הממליץפרטי 

 : _____________תפקיד                 

 __________חתימה: ___   תאריך: _______________ 

 ____________: _חותמת

 למלא את כל הפרטים המצוינים לעיל   יש

                                                      
 הנדרש ןהניסיועל המשתתף לצרף אישור נפרד להוכחת כל אחד מפרטי  1
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 אישור מנהל כספים/מנכ"ל – 3/'נספח ב
 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 

 א.ג.נ,
 

 אישור אודות יכולת כלכליתהנדון: 
 

 
הנני משמש כמנהל הכספים / מנכ"ל של ______________________________________ )להלן: 

 "המשתתף"(.
 

ני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים, כמפורט הנ
 של עיריית עכו. 41/2019מכרז פומביב
 

לדעתי, ובהתבסס על הבדיקה שערכתי, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 
 .ההליךתן השירותים נשוא יכולתו של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למ

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,    
 
 
 

 ___________________   תאריך: ___________
 מנכ"ל / מנהל כספים  
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 אישור רואה חשבון לגבי עסק חי -א' 3/'נספח ב

 (יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח)

 
 לכבוד 

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 

 א.ג.נ.,
 

 ("ההליך" )להלן ל מ. ערבי"פרויקט מחוברים מטלשל עיריית עכו  41/2019פומבימכרז הנדון: 
 

 
( הנני "המשתתף"___________ )להלן: ___________________לבקשתכם וכרואי החשבון של _

 לדווח כדלקמן:
 

 _, בוקרו על ידי וחוות דעתי __הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום ____
 
 חתמה בתאריך _____.נ

 
 לחילופין:

 
__ ובוקרו על ידי רואי חשבון _____הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום _

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

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

 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המשתתף לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן  .ב
 .2מבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המשתתףהאחרון ה

 

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

 יים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי".המשתתף עד לכדי העלאת ספקות ממש
 
 

 ,בכבוד רב
 

 
 

___________      __________ 
 רואי חשבון         תאריך 

 
 

------------------------------------ 
 .של לשכת רו"ח בישראל 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  .1

חודשים כי אז אין  3-קרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מם מאז מועד חתימת דוח המבא .2
 'ג', בדרישה לסעיפים 
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 הצהרה בדבר העדר קרבה – 4נספח ב'/
 

 
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
  א.ג.נ.,

 
 ה מועצת העיריילעובד הרשות ו/או לחבר  העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכואת כי עירייהנני מצהיר בז 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 על 
יה עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יה

בן זוג, הורה, בן או בת, אח  -צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 
 או אחות."

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

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

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

 "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -על ידי בן

 המבוצעת למענה."
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2
מי שאני לו ואף לא אח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1

 סוכן או שותף.
או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו 2.2

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 
 אחראי בו.

 סוכן העובד ברשות. מי שאני לוזוג, שותף או  אין לי בן 2.3
 

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

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

 

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

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

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

 עיריית עכו 
 עכו, 35ויצמן 

   
 א.ג.נ.,

 
, העדר תביעות והעדר לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' נדון: ה

 הרשעות שיש עמן קלון
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,  .1
ב לחוק עסקאות גופים 2סע' המציע בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי 

במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה ו/או כי  1976-התשל"ו ,ציבוריים
 האחרונה.

 

 וו/או מנהלי תאגיד המציע בהליך זהו/או נגד חברי ה ילא עמדו ולא עומדות נגדהנני מצהיר כי  .2
פעולות חריגות של חוב שיש ל או תאגידתביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפרוק ה

 ו.ו/או בעלי התפקידים ב אגידבהן כדי להשפיע על המשך תפקוד הת
 

הרשעה פלילית ולא ו/או למי ממנהלי התאגיד המציע בהליך זה ו/או עובדיו  יאין להנני מצהיר כי  .3
רשמיות עבירה שיש עמה קלון או שנושאה פיסקלי, כגון אי מתן קבלות  כתב אישום בגין נוהוגש נגד

 .1981 -וכד', זולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי, התשמ"ה 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך  .4
 ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 

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

 
 

 שם המציע: ___________________
  

 *שם נותן התצהיר: __________________
 

 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________
  

 *מס' תעודת זהות: __________________
 

 חתימת המציע: ________________
  

 *חתימת נותן התצהיר: _______________
 
 

 אישור עו"ד

 (. "המציע". _______________ )להלן: ת.ז/ע.רשמש כעורך הדין של _______________, אני מ .1
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל  .2

והינו מוסמך ליתן  של עיריית עכו 41/2019מכרז פומביבהמניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המציע 
 *. _______________.ע.רשם התאגיד ______________ הצהרה זו ב

________________ עו"ד, במשרדי  ברח' _____הנני מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני,  .3
_______________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. _______

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

       
       _________________ 

  חתימה + חותמת עוה"ד       
 
 

                                                      
 גידהינו תא מציעכאשר האישור עוה"ד ימולא רק ל 2סעיף   *
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 _______תאריך: ______        
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
, והעדר לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'2 -ו 'ב2בר קיום הוראות סע' הצהרה בדהנדון: 

 תביעות 
 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,  .1

לחוק עסקאות  1ב'2 -וב 2המציע בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 
ו/או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  1976-התשל"ו ,ים ציבורייםגופ

 האחרונה.

 

 וו/או מנהלי תאגיד המציע בהליך זהו/או נגד חברי ה ילא עמדו ולא עומדות נגדהנני מצהיר כי  .2
שיש  פעולות חריגות של חובלאו  תאגידתביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפרוק ה

 ו.ו/או בעלי התפקידים ב אגידבהן כדי להשפיע על המשך תפקוד הת

 

הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך  .3
 ליתן הצהרה זו בשם התאגיד. 

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

 
 : ___________________שתתףשם המ

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 : ________________שתתףחתימת המ

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 

 אישור עו"ד
 
. _______________ )להלן: ת.ז/ע.רדין של _______________, אני משמש כעורך ה .1

 (. "שתתף"המ
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל  .2

והינו מוסמך  של עיריית עכו 13/2019במכרז פומבי  משתתףהמניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד ה
 *. _______________.ע.רד ______________ ליתן הצהרה זו בשם התאגי

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

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

       
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 

                                                      
 הינו תאגיד משתתףכאשר 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 
 ונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:אהיה צפוי לע

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

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

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

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

 במשבצת המתאימה: x חלות על המציע נדרש לסמןת לחוק שוויון זכויו 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה:  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,   9נת יישום חובותיו לפי סעיף והשירותים החברתיים לשם בחי

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., ובמקרה הצורך

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

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

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

 ההתקשרות.

        _______________ 

 חתימת המצהיר                       

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 
________ שזיהה/תה אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______

עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר 

 דלעיל. 

____________________ ____________________    __________________ 

חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
שתתפות ה( וזאת בקשר עם שקליםאלפים  ארבעת ) ₪ 4,000ד לסך של כלפיכם לסילוק כל סכום ע

 .פרויקט מחוברים מט"ל מ. ערבי 41/2019מכרז פומבי המשתתף ב
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי(  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  2019 אוקטוברבשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם  14תוך  תשלום סכום הערבות,
את הסכום תחילה מאת  כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש הליךלבסס או לנמק את דרישתכם בת

טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד  המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם
 למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מהן 
 

 ת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזר
 

 ועד בכלל. 30.4.20 קפה עדוערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה. 30.4.20  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 30.4.20  לאחר יום
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 כדרישה לעניין כתב ערבות זה. לא תחשבבתקשורת ממוחשבת  אודרישה בפקסימיליה 
 
 
 
 
 
 

        __________________ 
 בנק                         
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          לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 2מקומי הצהרת משתתףהנדון: 

 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי: .1
 
ה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין  עכוהנני תושב העיר   –ליחיד  □

 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  ארנונה לעירייה

 

ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר   -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר. 30%

 
 תי זו מצ"ב: לשם הוכחת הצהר .2
 
 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים עובדים(  
 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □

 ושבי העיר.ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים ת  
 
 

      _________________________________________  __________________ 
 חותמת וחתימה          שם המשתתף                          תאריך    
 

 
 אישור רואה חשבון

 
 ____________ )להלן: "המשתתף"(. ___________________אני משמש כרואה החשבון של __

 
לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 

 אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.
 

ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה  בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה

 מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
 

לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 
 המשתתף.

 
 
 

חתימה   תאריך: ______________

                                                      
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי 2
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    ל מ. ערבי"פרויקט מחוברים מטהסכם ל
 

 2019 בשנת                     בחודש            ביום עכושנערך ונחתם ב                         
 

 
 עכועיריית   ב י ן :
 24100 , עכו35ויצמן מרחוב    
 04-9956147, פקס: 04-9956018טל':    
 ("עירייה"ה )להלן:   
 מצד אחד            

 ______________________________  ל ב י ן : 
 ת.ז./ח.פ. ______________________   
 מרחוב _________________________________   
 טלפון: ________________, פקס: _______________   
 ("מפעיל"ה  :)להלן   
 מצד שני            

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

  
 ;בעכותכנית לווי משפחות רווחה לעצמאות הפעלת ב תמעוניינהעירייה ו :והואיל

 
 ערביל מ. "פרויקט מחוברים מטשל העירייה ל 41/2019מכרז פומביוהמפעיל הינו הזוכה ב :והואיל

 
כמפורט בהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים  יםבביצוע השירות תמעוניינוהעירייה  והואיל: 

 האמורים בהסכם;
 

עבור העירייה והצהיר כי יש לו הידע, הכישורים  יםבבצוע השירות ןמעונייוהמפעיל  :והואיל
 והמיומנות לכך;

 
שלא במסגרת יחסי  יםושני הצדדים הסכימו שהמפעיל יבצע עבור העירייה את השירות :והואיל

אלא כשהמפעיל פועל להענקת שירותיו כמתחייב  ,עבודה הנוהגים בין עובד למעביד
שירותים עצמאי, בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים בהסכם זה למפעיל  כנותןממעמדו 

 בסיס קבלני;   לע
  

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

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

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

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

הסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה, הזמנה או התקשרות בין הצדדים אשר  1.4
 קדמו לו, והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.

 

 הסכם זה:ב .2
נספחיה, כפי כל מרכיביה ולהפעלת התכנית על  41/2019מכרז פומבי   - "ההליך"

  על ידי העירייה. םשפורס
 החתום על הסכם זה לרבות עובדיו או מי מטעמו; - מפעיל""ה

תכנית  -00-001נוהל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים    -" הנוהל"
 .1כנספח ג'/מחוברים המצורף 
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עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל  -"העירייה" 
הסכמה, מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי 
מורשי החתימה של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייה, 

נציג באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם זה  ללמעט 
 .העירייה

 ביצוע  התשלום.הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת   -"הפרשי הצמדה" 
 הצעת המפעיל כפי שהוגשה לעירייה על בסיס ההליך כהגדרתה לעיל.  - "הצעת המפעיל"

אשר ינתנו על ידי   פרויקט מחוברים מט"ל מ. ערבישירותי הפעלת   -"השירותים"/ "התכנית" 
ד העבודה והרווחה ונוהל משרהמפעיל, בהתאם להוראות הסכם זה 

 .נוהל הפעלת תכנית מחוברים -00-001והשירותים החברתיים 
 . ביצוע השירותיםשכר המפעיל בגין   - "התמורה"

 .1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  -"חוק השוויון" 
המתפרסם  ע"י הלשכה המרכזית המחירים לצרכן )כללי( מדד    -"מדד" 

 לסטטיסטיקה.
 המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה.  -מדד הבסיס" "

 להלן. 5התקופה במהלכה יפעיל המפעיל את התכנית כמוגדר בסעיף   -"תקופת ההפעלה" 
 

  מטרת ההסכם .ב
 

מטרת הפעלת השירותים הינה שיפור יכולת והתמודדות של הנוער במגזר הערבי ובמסגרות בלתי  .3
 ות בחברה ובשוק העבודה.  פורמאליות במטרה להקנות להם כלים להשתלב

השירותים כוללים הפעלת תכנית הפועלת במסגרות בלתי פורמאליות במגזר הערבי בעכו, פיתוח, 
הקמה וליווי של קבוצות נוער בסיכון תוך נתינת מענים לשיפור מסוגלות הנוער בתחומי העצמה, 

בנוהל המצורף כנספח הכל כמפורט הכשרה מקצועית , השמה תעסוקתית ומניעת נשירה ממסגרות, 
 .להסכם 1ג'/

  
 פעמים בשבוע אחה"צ בזמנים קבועים. 3 יבצע את השירותיםהמפעיל    4.1    .4

  50%משרה להובלת התכנית ומדריך נוער  66%-קלוט לתכנית עו"ס נוער בי המפעיל   4.2
 משרה דוברי שפה ערבית.        

   ל יהיה כפוף מקצועיתהעירייה והמפעיד עם קליטת הצוות לתכנית יתבצע בוועדה משותפת יח   4.3
 לנציג מנהל הרווחה בעירייה.         

 

 תקופת ההפעלה .5
 

  - יום ________ ועד ליום מ , החלהשל שנ התקופהשירותים יבוצעו על ידי המפעיל במשך        
___________. 

 
 תקופות לריך ההתקשרות העירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להא 5.1

נוספות, שאורך כל אחת מהן לא יעלה על שנה, ובלבד שאורך כל ההתקשרות, לאחר הארכתו של 
על כוונתה להאריך ההתקשרות לא  מפעילשנים ובתנאי שהודיעה ל חמשהסכם זה, לא יעלה על 

 בטרם תום תקופת ההפעלה אותה תבקש העירייה להאריך. ייםיאוחר מחודש
 

ירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את כל האמור בהסכם זה רשאית הע על אף 5.2
 30לצמיתות 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
בפועל, אם בוצעו,  ושבוצעו על ידהעבודות ורה בגין ביצוע קבל את התמל והאמורה, למעט זכות

 למועד סיום או הפסקת ההתקשרות, כאמור.עד 
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 והתחייבויותיו הצהרות המפעיל .6
 

 :המפעיל מאשר כי
 דרישות העירייה, וכן בדק את כל הפרטים  והתנאיםואת  אופי והיקף השירותים הנדרשיםבדק את 

כי ביכולתו לבצע  והוא מצהירם, ובביצוע שירותיםאו הקשורים בהדרושים ו/או הכתובים ו/
 .ביצוע השירותיםוכי הוא בעל הכישורים, היכולות, כוח האדם והציוד הדרושים ל השירותים

השירותים, ככל המפעיל יודיע לעירייה בכתב על יועצים ו/או מומחים שבדעתו להזמין לצורך ביצוע 
 שישנם כאלה.

 

שיונות, ההיתרים, התעודות, הידע והמומחיות הדרושים יכי יש לו את כל הרמפעיל מצהיר ה 7.1 .7
 . מתן השירותיםל

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר המפעיל כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן            7.2
 והם יהיו בתוקף כל תקופת ההפעלה בין הצדדים: 

בונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חש 7.2.1
 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 7.2.2

 

( "העובדים" :)להלןהמפעיל מצהיר בזאת כי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורכי ביצוע השירותים  .8
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות הינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי 

  .2001 –מים, התשס"א מסויי
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 
שעתידים  ( לעניין כל אחד מהעובדים"התקנות")להלן:  2003-לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

 להיות מועסקים על ידו במסגרת הפעלת התכנית.
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.
 

סקים על ידו במסגרת הפעלת התכנית יועסקו בתנאי שכר המועעובדים המפעיל מתחייב כי כל ה .9
 שלא יפחתו מהקבוע בדין, לרבות בהסכמים הקיבוציים החלים על העסקתם.

 
המפעיל ישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין, לרבות תשלומים  .10

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

 
קוניהם, התקנים יעל כל ת הרלוונטים תקנותלחוק ולבהתאם השירותים המפעיל מתחייב לבצע את  .11

 נטים, תקנות והנחיות הגופים והמשרדים הקשורים ובהתאם לדרישות העירייה. ווהרל
כמן כן, על המפעיל לפעול על קובעת.  למען הסר ספק ההנחיה המחמירה מבין כל ההנחיות, היא ה

 פי הוראות כל דין לרבות הוראות התע"ס והנהלים הקיימים המתעדכנים מעת לעת. 
 
 
 

 מירת סודיותש .12
 
ל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי כ 13.1 .13

זה, לא ימסרו ולא יועברו לגורם ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם המפעיל 
 מראש ובכתב. עירייהכלשהו ללא אישור ה

 .2/'כנספח גהמפעיל יחתום על נספח סודיות בנוסח המצורף להסכם זה 
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מתחייב לעגן את ההתחייבות דלעיל במסגרת התקשרויות עם עובדים ו/או נותני  מפעילה 13.2
מם על נספח סודיות בנוסח המצורף ולהחתי שירותים אשר עשויים להיחשף למידע כאמור

 .3/'נספח גכלהסכם זה 
 

 יחסי הצדדים .14
 
וצרו והעירייה ולא י יכעובד ובזאת כי המפעיל וכל מבצע עבודה מטעמו לא ייחשבומוסכם מוצהר  .15

 מעביד.-לבין העירייה כל יחסי עובד םבינ
קח, להדריך או הצדדים מצהירים כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה לפ

להנחות את המפעיל או כל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח בצוע יעיל של הוראות 
מעביד עם המפעיל או עם עובדים המועסקים -הסכם זה, ולא יהיה בכך כאמור כדי ליצור יחסי עובד

  .על ידו
 

אי להעביר או למסור מפעיל אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשה .16
 לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה, אלא בהסכמת העירייה בכתב ומראש.

 
ועדת , אלא בהסכמת חלקםאו  ם, כולהשירותיםהמפעיל אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  17.1 .17

 מראש ובכתב . ההיגוי

לאחר,  השירותיםוע העביר המפעיל את זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מסר את ביצ 17.2
 , יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה.    םאו מקצת םכול

 

 

 התמורה ואופן חישובה .18
 
לשנת  כולל מע"מ כדין ₪ 170,000בסך לתמורה  מפעילה יהא זכאי השירותיםתמורת ביצוע  19.1 .19

 . התקשרות
, התמורה עבור תקופות לעיל 5ככל שתוארך תקופת ההפעלה כאמור בסעיף יובהר בזאת כי, 

  (."מורה"הת)להלן:  כולל מע"מ כדין לכל שנה 170,000 אנוספות תההפעלה הה
 

או ביטול ככל שתתקבל החלטה על ידי משרד הרווחה בדבר הגדלה או הקטנת תקצוב 
 התכנית המפעיל יהיה מחויב לכך. 

 
 תכנית.ההמפעיל מתחייב להשתמש בתמורה שיקבל לפי ההסכם, אך ורק להפעלת  19.2

הפעלת נפרד עבור מערך חשבונאי במידה והמפעיל מנהל שירותים נוספים, הוא מתחייב לנהל  19.3
 התכנית.

 
על מנת לבצע  מנהל הרווחה ע"פ דרישהנציג דיווח חשבוניות ותלושי שכר לעל המפעיל לבצע  19.4

 דיווחי פרויקט למשרד הרווחה. 
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 מועדי תשלום   .20
 

ישולם החשבון )כולו או חלקו בהתאמה( תוך  ,ו חלקו ע"י נציג העירייההחשבון כולו אאושר  20.1
י תום החודש בו אושר החשבון כאמור, בכפוף להמצאת חשבונית/קבלה על ידיום מ 45

 המפעיל על הסכום שאושר לתשלום.

א הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה, ישולמו למפעיל הפרשי ריבית ל 20.2
 1961-א( בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"תשלום פיגורים""והצמדה )להלן: 

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

תשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי המפעיל בגין 
 ר בתשלום כאמור לעיל.איחו

, בשיעור משרד הרווחה -היות והשירותים ממומנים על ידי גורם שלישיעל אף האמור לעיל,  20.3
, הרי שעיכוב בהעברת הכספים ע"י גורם שלישי למזמין תכניתמסך עלות ה 75% -מימון של כ

רת ימי עסקים ממועד העב 10 –לעיל עד ל  1ידחה את מועדי התשלום הקבועים בס"ק 
 ימים ממועד קבלת החשבון לתשלום. 150 -השלישי וזאת לא יאוחר מ הכספים על ידי הגורם

 
 
 
 
 ביטול ההסכם, הפרתו ותרופות .21
 
על אף ובנוסף לכל האמור בהסכם זה, רשאית העירייה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי  22.1 .22

משלוח על ידי  לפחות, יום 30בהתראה מראש של  סכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמרהלהביא 
אמור, יסתיים ההסכם כהודעה בכתב על כך למפעיל מאת הנציג העירייה. ניתנה הודעה 

 .בתאריך הנקוב בהודעה

התקופה בה תשלם העירייה למפעיל שכרו בעד  ,1ן הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף קט 22.2
 . כתמורה סופית ומוחלטת בוצעו השירותים עד מועד הפסקתם,

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

 זכאית לבטל מיידית הסכם זה בגין הפרתו היסודית. תהא העירייה  23.1 .23

את הזכות לפעול נגד המפעיל העירייה לעצמה שומרת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  23.2
 .סעד משפטי לפי כל דיןכל באמצעות קבלת 

 

 קיומו של מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו/או  ם שלחידוששמירתם בתוקף ו/או כי בזאת  מוסכם .24
-32, 29-30, 15-17, 13, 6-11, 3 הוראה מהוראות סעיפים כלמתאים ו/או בר תוקף וכן  יכיסוי ביטוח

כל אחד  והפרת נקבעים כולם כתנאים עיקריים להסכם זה ומהווים התחייבות יסודית 53, 49, 47
 תהווה הפרה יסודית של  ההסכם. מהם

 

בנוסף לאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם המפעיל הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו,  .25
שאינן התחייבויות יסודיות, והמפעיל לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מאת נציג 

 קבע בהתראה.  , כפי שיהעירייה תוך זמן סביר
 
ת לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל לפי הסכם זה כל סכום שמגיע מהמפעיל תהא זכאיהעירייה  .26

 נשמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוז.לעירייה ובלבד ש
 
פטר המפעיל, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם זה נ .27

 לעיל. 22 לפי סעיף
 
 הפעלת התכנית בזמן חירום .28

 

על כל רכיבי התכנית גם בעת חירום, בכפוף להנחיות ועדת  השירותיםעיל את המפעיל יפ 29.1 .29
 ההיגוי ו/או רשויות המדינה המוסמכות לכך באותה העת. 

 המפעיל יסדיר מראש עם עובדי התכנית ומפעילי המשנה דרכי מתן השירות בעת חירום. 29.2
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התחייבויות הצדדים /או והיה ובמהלך ביצוע ההסכם לעיל,  29מבלי לפגוע באמור בסעיף  30.1 .30
ו/או מצב מלחמתי ו/או כוח עליון לרבות תנאים  לפיו תפרוץ במשק שביתה ו/או עיצומים

למי מן הצדדים או שניהם למלא  ואפשרי( אשר לא "השביתה"חריגים של פגעי טבע )להלן: 
לה את התחייבויותיו כלפי רעהו, על אף שאותו צד ניסה בשקידה ראויה למלא התחייבויות א

לא ייחשבו אי מילוי התחייבות כלשהי ו/או  –ו/או למצוא דרך חלופית סבירה כדי לבצען 
איחור בביצוע ההתחייבות, אשר נגרמו במישרין עקב השביתה ולא עקב מעשה או מחדל של 

 אותו צד, כהפרה של אותו צד.

, ור לעילמשך הזמן של קיום השביתה עד למועד בו ניתן יהיה למלא את ההתחייבויות כאמ 30.2
, למשך אותה תקופה בה כסיבה מספקת ומוצדקת לאיחור בקיום ההתחייבויותיחשב 

 נתקיימה השביתה.

 המפעיל לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין תקופת השביתה, היה ולא ינתנו בה השירותים. 30.3
 
 
 

 
 אחריות ושיפוי בנזיקין .31
ו/או לרכוש אשר ייגרמו לעירייה אובדן ו/או נזק לגוף  לכל העירייהכלפי אחראי בלעדית  מפעילה .32

ו/או לעובדיה ו/או למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר 
ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות  שירותיםלעם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או 

תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר   ו/או מוו/או השמטה של המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטע
   השירותים.  לביצוע

המפעיל יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לרכוש ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא  .33
 .שירותיםבשימושו של המפעיל ו/או מטעמו בקשר עם ה

אבדן ו/או   ריות לכלאת העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אח פוטר המפעיל .34
נזק להם אחראי המפעיל כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות את העירייה 
ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה 

   ושכ"ט עו"ד. שהאחריות לגביו מוטלת על המפעיל מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר המפעיל זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  .35
סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של 

יותו של המפעיל כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחר
 המפעיל כאמור לעיל.

 

 ביטוח .36
 
 ומבלי ,כאמורו אחריות ולהבטחת דין כל פי ועל זה הסכם פי על המפעיל ומאחריות לגרוע מבלי .37

 ההסכם תקופת כל במשךו חשבונ על ולקיים לערוך המפעיל מתחייב, ווחובותי ומהתחייבות לגרוע
 ודעת שיקול לפי כאמור אחריות חתלהבט מתאימים ביטוחים כלפיו שבדין אחריות קיימת עוד וכל

, ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו שלא ובלבד, הבלעדי
 "(.  ביטוחים קיום על האישור טופס: "להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה 4ג' נספח

 
 קיום על האישור טופס אתלביצוע הפעילות  וכתנאי זה הסכם חתימת במעמד מציאהמפעיל י .38

 מסירת. לעיל הנזכרים הביטוחים ועריכת קיום על המפעיל מבטחי בידי כדין חתום ביטוחים
 עיקרי תנאי הינה במועדים לעירייה בישראל המורשים המפעיל מבטחי ידי-על חתום האישור
 מציאיו שובי המפעיל. ההסכם הפרת בגין בתרופות העירייה את מזכה הפרתו אשר זה בהסכם

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

 
 
 
 מתחייב לכלול בביטוחיו את הסעיפים הבאים: המפעיל  .39

 / ואו העירייה: מפעילה –"המבוטח" בפוליסות הינו  שם .א
 עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.  : לרבותהביטוחי"העירייה" לעניין הכיסוי            

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם  .ב
 מעשה ו/או מחדל של המפעיל ומי מטעמו בביצוע השירותים.

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה בגין  .ג
 בודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפעיל בקשר עם ביצוע השירותים. תאונת ע
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ביטוח אחריות מקצועית המכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת  .ד
 . יםומי מטעמו בביצוע השירות המפעילחובה מקצועית של 

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

 אחריות משותפים. 
ההשתתפות העצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח  סכום .ה

 . ₪ 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי מטעמה מי/או ו הו/או עובדי עירייה/או התחלוף כלפי הביטול זכות השיבוב ו .ו
 .מי שגרם לנזק בזדון

לעירייה  שתימסרהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .ז
יום לפחות לפני  60ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  המפעיל"י עהודעה בכתב, 

 .ינוי המבוקשמועד הביטול ו/או הש
 וקיים בפוליסות מבוטל.  ככלחריג רשלנות רבתי  .ח

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את  המפעילסעיף בפוליסות  כל .ט
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, המפעיל אחריות מבטחי 

טוח ראשוני", המזכה את העירייה ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "בי
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה 

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

 ח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה. ביטו
לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת המפעיל היקף הכיסוי בפוליסות  .י

של  2018ינואר ביטוח אחריות מקצועית /או ו כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח
 .הביטוח כללחברת 

 –רי הרמה, הקמה ופירוק כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשי המפעילועבודות  ככל .יא
 יורחבו לכסות אחריות בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל.המפעיל ביטוחי 

להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת  מהמפעילרשאית, אך לא חייבת, לדרוש  העירייה .יב
 מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה. והמפעילהעירייה 

 
 ביטוחים קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו טוחיםהבי עריכת .40

 כלשהי אחריות עליה יטילו ולא הביטוחים התאמת על מהעירייה כלשהו אישור יהוו לא לעירייה
 . דין כל פי-על או זה הסכם פי-על המפעיל שלו אחריות את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו לכך בקשר

 
 העצמיות ההשתתפויות בדמי ישאי וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על איאחר לבדהמפעיל  .41

 .הביטוח בפוליסות הקבועות
 
 הנמצא ותאור סוג מכל ציוד או/ו לרכוש קלקול או נזק, לאבדן העירייה כלפי אחראי ולבדהמפעיל  .42

 לכל או/ו השירותים לצורך המשמש או/ו ושבאחריות או/ו ומטעמ מי ידי על או/ו ויד על שהובא או
 המפורט לציוד או/ו לרכוש ביטוח לערוך שלא רשאי המפעיל. ההתקשרות עם בקשר תוצאתי אובדן

 את, ומטעמ הבאים ובשםבשמו , פוטרהמפעיל  מקרה בכל כי יובהר אולם, בחלקו או/ו במלואו לעיל
 רכאמו כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות העירייה מטעם הבאים ואת העירייה

 .ההתקשרות עם בקשר תוצאתי אובדן לכל או/ו
 
 או/ו המפעיל של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי היהלבדו י המפעיל .43

 מלאה להפחתה יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלני, עבודות מבצעי קבלנים לרבות, ומטעמ הפועלים
 היההמפעיל י כי, מובהר. נזקים אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי של חלקית או

 הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים אחראי
 כאמור אובדן או/ו נזק לכל מאחריות מטעמה הפועלים או/ו העירייה את פוטרהמפעיל . בפוליסות

 .בזדון לנזק גרמו אם למעט
 
 בכלליות לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות וראותה כל את ולקיים לשמור מתחייב המפעיל .44

  העירייה ולדרישת. הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור
 .  הצורך בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי פעולה כל לעשות

 
 אחראי המפעיל היהי, העירייה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את המפעיל הפר .45

 אחר או/ו כספי נזק כל על העירייה כלפי כלשהי טענה ול היהיש מבלי ובלעדי מלא באופן לנזקים
 .זאת עקב ול שיגרם
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 אחר חוק כל או/ו הלאומי הביטוח חוק לפי כמעביד ועלי המוטלים בתשלומים לשאת המפעיל על .46
 .מעבידים ידי על עובדים בביטוח הדן

 
 להסבת הרשאה וניתנה היה, המפעיל ביטוחי קיום על ובאישור הביטוח קבפר מהאמור לגרוע מבלי .47

 בהסכמי לכלול אחראי היהי המפעיל, החוזה תנאי פי על משנה קבלני תק/או להעסו החוזה
ו דעת לשיקול בהתאם ביטוחים ולקיים לערוך יתחייבו המשנה קבלני לפיו סעיף ההתקשרות

 תקופת כל למשך וזאת, עימם ההתקשרות לתנאי םותוא נחוץ שיהיה וככל המפעיל של הבלעדי
 כלולי לחילופין. דין פי על אחראים ימצאו בה נוספת תקופה כל ולמשך המפעיל עם התקשרותם

 או/ו קיום בקשר או/ו בגין הבלעדית האחריות ספק הסר למען. ובביטוחי המשנה קבלני את המפעיל
 .המפעיל על תחול המשנה קבלני  י"ע ביטוחים העדר

 
 
 ערבות ביצוע .48

 

ם זה ימציא המפעיל לעירייה במעמד כלהבטחת מילוי התחייבויותיו של המפעיל לפי הס 49.1 .49
שמונת אלפים חמש ) ₪ 8,500בסכום של חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית 

 3(, שתוקפה עד "ערבות הביצוע")להלן:  5/'נספח גכבנוסח המצורף להסכם זה (  ₪מאות 
 אחר מועד תום תקופת ההפעלה.חודשים ל

העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של  49.2
 הוראות הסכם זה על ידי המפעיל ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.

 7הוארכה תקופת ההפעלה, יאריך המפעיל את תוקפה של ערבות הביצוע בהתאמה וזאת תוך  49.3
 ל הודעה על הארכת תקופת ההסכם לפי העניין.ימי עסקים מיום שקיב

שאית תהא העירייה רא נמסרה התוספת לערבות ו/או הערבות החדשה על ידי המפעיל ל
בלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט מזאת ולחלט את ערבות הביצוע הקודמת אשר בידיה, 

 .הסכם הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לעירייה מכח כל דין או
 
 
 
 

 שונות .50
 
של העירייה בסעיף תקציבי  ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתקציבה הרגיל 51.1 .51

1847100841.  

זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל ההחלטות  ההתקשרות בהסכם 51.2
 לכך על פי דין. והאישורים הנדרשים

 

כויתור על כל  דברת חוזה זה, לא ייחשב הויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראו .52
הפרה שלאחר מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד 

 הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
 
על אף חילוקי השירותים יצוע המפעיל לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ב .53

 ן, לרבות בגין עיכוב התמורה לה הוא זכאי.דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע
 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .54

ות צוע עבודהבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מבי
 הייעוץ.

 
 בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 55.1 .55

 אישור טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה. 

ימי  3כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום  55.2
 מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו  עסקים

 
, או במועד קבלת אישור נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען

 טלפוני לקבלת הפקס על ידי הנמען, לפי העניין.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

__________________   ________________ 
 עיריית עכו                                                                 המפעיל

 
 
 
 

 
 אישור עו"ד

 
 

אני הח"מ ________________, עו"ד/רו"ח מאשר כי הסכם זה נחתם מטעם המפעיל על ידי ה"ה 
ת.ז(, אשר ____________________________________________________ )שם מלא ו

הינו/הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם המפעיל ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או 
 האישורים הנדרשים על פי דין. 

 
 
 
 

________________               ______________ 
 חתימה                                          תאריך

 
 
 
 

יה על ידי הסכם זה אושר לחתימת העירי   
 .עומד בדרישות הדיןההסכם  .עירייההיועמ"ש 

 .כדיןמכרז קדם  של ההסכם לחתימתו  
 
 

                             __________________ 
 חתימה             תאריך 
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 001-00 – נוהל תכנית מחוברים

 
 

 הפעלת תכנית מחובריםנוהל 

 כללי .1

נות של סיכון ומצוקה. חלקם משוטטים ומסתובבים ללא בני נוער נמצאים ברמות שו : רציונל .1.1

מעש ועניין, דבר אשר מביא להתדרדרות והתנהגויות אשר מסכנות את עצמם ואת הסביבה. 

בני נוער אלה, במקרים רבים אינם מוכרים לרשויות הרווחה ואינם מקבלים מענה טיפולי 

י נוער בסיכון, הפועלים הולם. ברשויות שונות קיימת פעילות במרכזים המיועדים לבנ

 בקהילה, כאמצאי למניעת התדרדרות והחמרה של התנהגויות סיכון.

במסגרת התכנית מופעלים מרחבים  יעודיים "מחוברים" לנוער שכוללים מערך טיפולי,  .1.2

חינוכי  וחברתי ומתמקדים  במתן ייעוץ וסיוע אישי לקבוצת בני נוער,  אשר אותרו כנמצאים 

 קה והיו זקוקים להתערבות מקצועית. במצבי סיכון ובמצו

 

 מטרת נוהל זה .2

פעולת תכנית מחוברים לאיתור בני נוער צעירות וצעירים במצבי נוהל זה בא להגדיר את אופן  .2.1

 סיכון ומצוקה.

 

 תוקף .3

ומאותו מועד רק להנחית משרד חדשה הנערכת על פי  1.1.2019הל זה יכנס לתוקף ביום נו .3.1

 נוהל זה יהיה תוקף מחייב.

 

  גדרותה .4

 משרד העבודה הרווחה וההשרותים החברתיים. – משרד .4.1

 הרשות המקומית המפעילה את התכנית  – רשות מקומית .4.2

הארגון המפעיל את התכנית במידה ואינה מופעלת ישירות על ידי הרשות  – גוף מפעיל .4.3

 המקומית.

 

 אוכלוסיית היעד .5

יכון ומשבר, חלקם בנשירה המצויים במצבי מצוקה ס 13-21נוער נערים ונערות בגילאי בני  .5.1

גלויה וסמויה ממסגרות בה"ס, עולים מאתיופיה, ברה"מ לשעבר, צרפת וממגזרי אוכלוסיה 

 שונים.

 24 –מס' בני נוער המשתתפים בפעילות בכל ישוב   .5.2

משתתפים בתהליך איתור ויישוג  12משתתפים קבועים +  12קבוצת המשתתפים תכלול  .5.3

 בשלבים שונים.
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 מחוברים: מרכיבי תכנית .6

 . 23:00 -16:00ימים בשבוע בשעות אחה"צ והערב בן השעות:  3פועל  – המרחב פעילות  .6.1

 התכנית מתקיימת בתוך מרכזי נוער בהם מתקיימת פעילות שוטפת ורחבה לבני נוער בסיכון. .6.2

 הפעילות  כוללת:
 איתור ויישוג אחר בני הנוער בקהילה בה שוכן המרחב .  .א

 בני הנוער בשיתוף עם גורמי רווחה וחינוך. 24ית ל בניית תוכנית ליווי איש .ב

 מתן ייעוץ, שרותי מידע, והכוונה למסגרות בקהילה . –סיוע פרטני  .ג

 ע"י השתתפות בסדנאות ובפעילות קבוצתית. –חיזוק כישורים חברתיים  .ד

 תיווך בני נוער לשרותים ומסגרות בקהילה בתחומי רווחה, חינוך ותעסוקה. .ה

 עית, הרחבת מסוגלות תעסוקתית, ושילוב בתעסוקה.הכוונה להכשרה מקצו .ו

יצירת קשר של מדריכים מתנדבים עם בני הנוער המהווים דמות בוגרת ומודל חיובי   .ז
 לחיקוי ועידוד בני נוער להתנדבות ואזרחות פעילה.

 

במרחבים מתקיימת פעילות פרטנית שיחות  אישיות וייעוץ הניתן ע"י עו"ס כמו כן פעילות  .6.3

 חברתית בליווי של צוות המדרכים.במרחב קיים מזון וכיבוד לשימוש בני הנוער .קבוצתית ו

סדנאות מתקיימות לאורך השנה העוסקות בתחומי מניעת  –פעילות קבוצתית יעודית  .6.4

 אלימות, מניעת התנהגות סיכון, פיתוח מיומנויות בן אישיות, פסיכודרמה, פוטותרפייה.

סוקתי ע"י רכזת יעודית. חלק מהפעילות הקבוצתית כמו כן מתקיימת פעילות של הכוון תע

 נעשית באופן נפרד לנערים ולנערות.

  – מבנה המרחב .7
 

מ"ר לחדר( וחדר לפעילות קבוצתית, חדר לשיחות  30המרחב כולל מבנה בן שני חדרי פעילות )לפחות 
 פרטניות ויעוץ, מטבח, משרד + ציוד משרדי ומחשב.

 המקומיות. המבנים מופעלים במימון הרשויות
 

 :בישוב  במרחב אדם כח .8

 2 הפעלת פרטני טיפול מתן ליווי. סוציאלי וטיפול ייעוץ מתן – נוער  תחום ס"עו משרה 66% .8.1

 . סיכון התנהגויות  וצמצום, אלימות מניעת כגון בנושאים טיפוליות קבוצות

 .הנוער לבני אישיים ומלווים חונכים המהווים– מדריכים משרה 50% .8.2

 

 ועדת היגוי .9

וועדת היגוי מקומית תלווה את המרחבים ותבחן אופן פעילותם דפוסי איתור והפניית  .9.1

 אוכלוסיית בני נוער למרחב

 

 

 עלות .10

 . ₪ 170,000 – מרכז הפעלת עלות .10.1
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 הפעלת כח אדם ופעילות במרחב לשנת פעילות: .11

עו"ס איתור, טיפול  
 ומניעה

 משרה 66%

איתור,  –מדריכים  ₪ 120,000
  -וי יישוג וליו
 מתנדבים.

 משרה 50%
 

 ריכוז מקצועי,
 הדרכת צוות, 

 הדרכת מתנדבים.

 

50,000 ₪ 
פעילות  -סדנאות

קבוצתית 
 חוויתיות

 שלוש סדנאות בשנה

 

מזון ציוד הפעלה  
 ופעילות

 

 
סה"כ פעילות מרכז 

 לשנה

170,000 ₪  
)מעודכן לחודש מרץ 

2017) 
 12 מושמים + 12)

בתהליך איתור 
 ויישוג(

לות השמה לחודש ע
 ₪ 1187לאדם 

)מעודכן לחודש מרץ 
2017) 

 

 

 

 והגוף המקומיות הרשות וצעירים צעירות נוער שרות בין הפעולה שיתוף יעדי .12

 המפעיל

 .במצבי סיכוןהרחבת המענים ושיפור איכותם בטיפול בנערים ונערות  הרחבת .12.1

 המקומית. תי הרווחה ברשובן שרותל מערך תיווך הכוון בין מרכז הנועריצירת  .12.2

 מתן מענים בתחומי: מניעה, איתור, סיוע אישי, תיווך, ליווי וטיפול בנערים ונערות. .12.3

 בסיכון המטופלים בתכניתהרחבת תפוקות ותוצאות הטיפול המשולב בבני נוער  .12.4

 

 :במיזם האחריות תחומי חלוקת .13

  : מפעיל גוף .13.1

 איסוף מידע ומיפוי צרכים כולל. .13.1.1

 ות בתכנית.איתור ויישוג בני נוער להשתתפ .13.1.2

 הכשרת עובדים ומתנדבים לתכנית. .13.1.3

   לשרותים מתאימים בקהילה. המשתתפים בתכנית הפנית בני נוער .13.1.4

 ליווי ראשוני של בני נוער במהלך ההפנייה אל השירותים המתאימים בקהילה.  .13.1.5

 סיוע מיידי )התערבות בשעת משבר( לבני נוער. .13.1.6

שר עם שירותי הרווחה ברשות לבני נוער אשר בשלב זה אינם בקסוציאלי  מתן שירות .13.1.7

 המקומית.

 תעוד תהליכי העבודה עם בני הנוער ואירועים חריגים במערכת הממוחשבת. .13.1.8
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 מתן דיווח רבעוני כתוב לשותפים בתוכנית על בסיס הצגת נתונים וסוגי ההתערבות. .13.1.9

בסוף שנת פעילות ויכללו את  המפעילמצופה כי תפוקות ותוצאות יוצגו ויתועדו על ידי  .13.1.10

, אופן איתור נערים ונערות, תכניתנתונים בהתייחס לסוגי פניות של נערים ונערות לסך ה

מספר הפניות של בני נוער לשירות נוער צעירות וצעירים, פעילות שבוצעה, תפוקות 

 .ותוצאות של התערבות

 

 הרשות המקומית .13.2

 פתיחת מסגרת להפעלה + סמל מסגרת + ניהול השמות. .13.2.1

 הקצאת מבנה לפעילות .13.2.2

 תכנית מחוברים ברשות.רפרנט אשר ישמש כאיש קשר לכל הקשור לפעילות ייעוד  .13.2.3

 צוות תכנית מחובריםרפרנט נוער צעירות וצעירים יהיה זמין במידת האפשר לפניות של  .13.2.4

 המשתתפים בתכנית.בכל הנוגע לצורך בהתייעצות ודיון במקרים פרטניים של בני נוער 

שילוב בני לשם  התכנית "סצעירים לעופניה של עו"ס השרות לנוער צעירות והתבוצע  .13.2.5

 הנוער המוכרים ברווחה אשר התכנית יכולה להוות מענה מתאים עבורם.

14.  

 

 .המקומית הרשות .14.1

 פתיחת מסגרת להפעלה + סמל מסגרת + ניהול השמות. .14.1.1

 הקצאת מבנה לפעילות .14.1.2

 תכנית מחוברים ברשות.ייעוד רפרנט אשר ישמש כאיש קשר לכל הקשור לפעילות  .14.1.3

צוות תכנית ר צעירות וצעירים יהיה זמין במידת האפשר לפניות של רפרנט נוע .14.1.4

המשתתפים בכל הנוגע לצורך בהתייעצות ודיון במקרים פרטניים של בני נוער  מחוברים

 בתכנית.

שילוב בני לשם  התכנית "ספניה של עו"ס השרות לנוער צעירות וצעירים לעוהתבוצע  .14.1.5

 להוות מענה מתאים עבורם.הנוער המוכרים ברווחה אשר התכנית יכולה 

 

 .מחובריםפיקוח משרד הרווחה והשרות לנוער צעירות וצעירים על  .15

 מפקח השרות לנוער צעירות וצעירים יבצע בקרה ופיקוח מקצועי על פעילות .15.1

 הניידת ביישובים ובמחלקות לשירותים חברתיים המצויים בתחום אחריות המפקח.                    

בצע פעולה זו במקביל לביקורי פיקוח שוטפים ביחידות נוער המפקח יהיה רשאי ל .15.2

צעירות וצעירים, במסגרת זו יפגוש את מנהל ניידת כתובת רחוב ביישוב במשותף עם רכז 

תחום נוער צעירות וצעירים. העמותה מתחייבת לשתף פעולה באופן מלא עם המפקחים 

 מטעם המשרד.

השירות שנותנת הניידת קיימת חובת במקרים של אירועים ובעיות הקשורים בתחום  .15.3

 דיווח מיידית למשרד באמצעות מפקח מטעם המשרד.

ככלל הגוף המפעיל יאפשר למפקח השירות לנוער צעירות וצעירים )נציג משרד הרווחה(  .15.4

או  ולפקח על ביצוע מפרט המכרז והחוזה שחתמה עליו עם משרד הרווחה לבקר את הפעילות

 .עם הרשות המקומית
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 עבודה תהליכי ה .16

 
בכפוף למסמך דפוסי שיתוף פעולה  התכניתצוות וועדת ההיגוי מתווה את דרכי הפעולה של  .16.1

 בן השרות לנוער צעירות וצעירים ועמותת עלם.

(, אופציונליתתקיים ועדת היגוי ישובית בהשתתפות מפקח שרות נוער צעירות וצעירים ) .16.2

חודשים. במסגרת הוועדה  4-אחת לוגורמים רלוונטיים ברשות,  התכניתגורמי רווחה, צוות 

ואופן תהליכי העבודה המשותפים. ההערכה תעשה על בסיס  התכניתתתבצע הערכת פעילות 

 .הצגת נתונים, הצגת סוגי ההתערבות. דיווח יועבר למטה שירות נוער צעירות וצעיריםותיעוד 

בהתאם  ווחההתכנית ורפרנט מחלקת הרעל ידי צוות  יקבע איתור ושילוב משתתפי התכנית .16.3

 .לצרכים שעולים ברשות המקומית

תבוצע הערכת ההתערבות הטיפולית המשותפת ותיעודה וזאת במפגש אחת לחודש של  .16.4

  מנהל המרכז, עו"ס התכנית ורפרנט הרווחה.

התכנית. שותפים לשם הערכת הפעילות הכוללת של  שנהועדת היגוי ארצית תתכנס אחת ל .16.5

 יל, נציגי מטה שירות נוצ"ץ ומפקחים מחוזיים.בועדת ההיגוי הארצית: נציגי המפע

 מדדי הצלחה )לפחות אחד מהסעיפים שלהלן(: .17

 .25%הפחתה של  -הפחתה בהתנהגויות סיכוניות : אלימות, שימוש באלכוהול או סמים. .17.1

 הפגת הבדידות ושיפור בתחושת השייכות החברתית, שיפור הקשר עם  .17.2

 )ע"פ דיווח של הפרט(25% –המשפחה 

 25% -ולת ההתמדה במסגרת לימודית או תעסוקתיתשיפור יכ .17.3

 

 

 נספחים .18

   ישובי לדיווח פורמט –נספח א' 

 המפעיל מתחייב לכל שינוי או תוספת הנדרשת בנוהל זה על ידי משרד לשירותים חברתיים.  .19

                                                                                                         

 ,בברכה

 נסים בן לולו

  

 

  ארצימפקח 

 השרות לנוער צעירים וצעירות
 

 



 41/2019מכרז פומבי  
 פרויקט מחוברים מט"ל מ. ערבי

 
 2ג'/נספח 

 

37 

 
 

 
 התחייבות לשמירת סודיות

 
 

 תאריך: _________                       לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 
 

( "השירותים"להלן: )  ויקט מחוברים מט"ל מ. ערביפרנעניק לכם שירותים של הפעלת הואיל ואנו 
 במסגרת הסכם בינינו לביניכם, אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

 
אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים  .1

הנוגע לעירייה, לחברי התכנית ולמשפחותיהם,  או אחר, אישי עסקי, תפעולי, מנהלילרבות מידע 
 .לעסקיהם, לפעילותם, ולקניינם הרוחני או האחר של כל הנ"ל

תוכניות, תכניות מחשב, שיטות עבודה, נתונים, לרבות:  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"
 .או אישי , מידע מקצועישמיות תורשימ

 

ובכל אמצעי  ידינו לגבי המידע הסודי שלנו-ים עלאנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקט .2
 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.מתחייב אחר לשמירה על מידע זה ו

 

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לנו  .א
 ;שלא עקב הפרת התחייבות זו

במהלך ביצוע השירותים וללא קשר  מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו .ב
 לביצוע השירותים;

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ג

 
ההוצאות  לפצות את עירית עכו מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/אואנו מתחייבים  .4

/או ההתחייבות דלעיל, כולן או מקצתן, וזאת מבלי לפגוע שיגרמו לה כתוצאה מהפרת ההצהרות ו
 בכל תרופות ו/או זכויות ו/או סעדים להם היא זכאית עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין.

 
 
 
 

 בכבוד רב,

____________________________ 

 באמצעות: _____________________

_____________________________ 

 _______חתימה: ________________
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 )עובד( התחייבות לשמירת סודיות
 

 תאריך: _________                       לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 
 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
לבין סכם ביניכם ה( במסגרת ה""השירותיםלהלן: הואיל ואני אספק לכם שירותים מסוימים )

, בין   פרויקט מחוברים מט"ל מ. ערביתכנית למתן שירותי ( קבלן""ה)להלן:  ________________________
 ני מתחייב כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:כעובד הקבלן ובין כקבלן משנה של הקבלן, הנ

 
לרבות מידע אגב, בקשר או במהלך ביצוע השירותים  מתחייב לשמור בסודיות כל מידע שיגיע אלי יאנ .1

הנוגע לעירייה, לחברי התכנית ולמשפחותיהם, לעסקיהם, לפעילותם, או אחר , אישי עסקי, תפעולי, מנהלי
 .ולקניינם הרוחני או האחר של כל הנ"ל

 תותוכניות, תכניות מחשב, שיטות עבודה, רשימנתונים, לרבות:  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"
 .או אישי , מידע מקצועישמיות

 
הקבלן ובכל אמצעי מתחייב  ידי לגבי המידע הסודי של-הננקטים עללנקוט באמצעי הזהירות ייב אני מתח .2

 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.אחר לשמירה על מידע זה ו

 

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

שלא עקב  ייו לאו הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילו ימידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו ל .א
 הפרת התחייבות זו;

י במהלך ביצוע השירותים וללא קשר לביצוע לפני שנמסר ל יוכל להוכיח שהיה ידוע לאמידע אשר  .ב
 השירותים;

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ג
 
לה  ההוצאות שיגרמו לפצות את עירית עכו מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/אואני מתחייב  .4

כתוצאה מהפרת ההצהרות ו/או ההתחייבות דלעיל, כולן או מקצתן, וזאת מבלי לפגוע בכל תרופות ו/או 
 זכויות ו/או סעדים להם היא זכאית עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין.

 
 

 כבוד רב,
 

 שם: __________________________
 

 ת.ז.: __________________________
 

 _______חתימה: ________________
 

 תאריך: ________________________
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 4ג' נספח

 הנפקת האישור:תאריך   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 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה וחריגיה. 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 
 ים של הנ"ל( עירוניים ועובד

 שם
 
 

 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☐

 אחזקה☐
 

אחר : ☐
_____________ 

 

בעל חוזה )מזמינת שירותים ☒
 / מוצרים(

 

אחר ☐
______________________ 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען

 עכו 35ויצמן 

 מען
 

 הביטוח:תיאור הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור 
 

 או/ו תכנית ליווי משפחות רווחה לעצמאות ו/או פרויקט מחוברים מרכז טיפולי לנוער מגזר ערבי הפעלת שירותי

   נלווים שירותים
 

 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

אחריות כלפי 
 צד שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302  ₪ 2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 מל"לתביעות ה 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

 צד ג' – אחר
 אחריות חריג

, מקצועית
 על חל אינו
 גוף נזקי

    1,000,000 
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:        
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 ₪  
 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 מבקש האישור  ויתור על תחלוף לטובת 309
 כיסוי אובדן תוצאתי 311
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 כות/ קורסים/ אומנותהדר 021
 חינוך/ קורסים/ סדנאות 034
 שירותים פרא רפואיים  094
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 ביטול/שינוי הפוליסה *
 האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי 

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 בות ביצועער
 

 
 תאריך: _________         לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "מפעיל"ה_____________ )להלן:  /ע.רח.פ.ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
עמידת בקשר עם  ש"ח( וזאת חמש מאותשמונת אלפים ) ₪ 8,500 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

   פרויקט מחוברים מט"ל מ. ערביהמפעיל במחויבויותיו להפעלת 
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2019 אוקטוברההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או  יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב 14תוך  ערבות,סכום ה
מפעיל לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה
 מפעילבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל

 יוב כלשהו כלפיכם.בקשר לח
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. ________ קפה עדור בתערבות זו תישא

 
 לא תענה._________________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.________________________   לאחר יום

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

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

 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            

 
 
 
 

 
 
 


