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 הצעות הזמנה להציע        
 מבוא .א

 
)להלן:  קהילה תומכת נכים )עצמאים(ל( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית  1.1 1

מכרז זה  במסמכי בהתאם לתנאים המפורטים ל(, הכו"הקהילה התומכת"או  "השירותים"
 .("הליך"ה)להלן:  17/2021מבי מכרז פו –

 :הכוללים השירותים מתןעל היה אחראי י( "הזוכה")להלן:  שהצעתו תיבחר משתתףה 1.2
להישאר   נכההבטחת מגוון שירותים המסייעים ל הפעלה כוללת של תכנית קהילה תומכת,

מצוקה, שירותים למכשירי השירותי מוקד אספקת מכשירי מצוקה ובביתו ובקהילתו, 
הילה כמפורט במסמכי ההליך לרבות הסכם רפואיים, פעילות חברתית ושירותי אב/אם ק

  נספחיו. ההפעלה על
 

 , במסגרת הקהילה המוכרת להם.נכיםהאוכלוסיית  הקהילה התומכת תופעל לטובת תוכנית  2
 

בהתאם מוכר , הומעלה 18אדם נכה מגיל בו מתגורר  ,משק בית אחד-לכל בית אב יינתנוהשירותים     .3
 .  לנכיםבתע"ס( קהילה תומכת חיים עצמאיים  5לפרק  24) הוראה  5.24להוראות והודעות מספר 

             
 

באמצעות  מוגבלים נכים וסיוע ל בקהילה נכיםטרת התוכנית הינה תמיכה בחיים עצמאיים של מ    .4     
הענקת רשת ביטחון ושירותים תומכים הכוללים שירותי תחזוקה, גיבוי לצרכים ייחודיים, שירותים 

 טיפוליים ושירותים חברתיים.
 

עירייה, בשעות העבודה הרגילות ברווחה מינהל המינהלן אצל לרכוש  ניתן הליךאת מסמכי ה 5.1 5
, לכל מכל טעם שהוא , שלא יוחזרש"ח( שלוש מאות חמישים) ₪ 350 תמורת תשלום בסך

 .המעטפ

ניתן לעיין במסמכי ההליך קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי  עיריית עכו בתאום מראש  5.2
 .ן, מינהלן הרווחהמר עמיחי כה, אצל 04-9956017בטלפון  

 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על  6.1 6
 .הזמנה זונספחיו, המצורף ל

אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים  ןזה היננזכרות במסמכי הליך הכמויות ה כל 6.2
, שירותיםהזוכה בביצוע הם. שינויים, אשר ימסרו לקבלן שירותיבפרטים 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.
 

יס שינויים ותיקונים במסמכי העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכנ 7
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.
    

 "ים )עצמאים(קהילה תומכת נכ 17/2021מכרז פומבי את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 8
)אצל  העירייה מזכירותיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי וללא כל כיתוב נוסף 

, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת 35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייהה ה, אשר בקומ(אלי הזהמר 
את השעה העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין  שלנתקבל 

 שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. 
הצעות אשר . 0031:עד לשעה  21.822. -', הא עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 

שעה למועד ולעד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בלא תתקבלנה ב
  ולא תידונה. לא תתקבלנה - הנקובים לעיל
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 תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה הבהרה ו/או שאלות, הערות ו/או בקשות       9.1 9

   מר  – הפרויקטל המנל AmihaiC@akko.muni.ilמייל ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד ל           
 .0013:שעה עד ל 26.7.21 -ב', ה עד לא יאוחר מיום( "מנהל הפרויקט")להלן:  עמיחי כהן           

 .04-9956019באחריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: 
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם  9.2

 .לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה
 הירייבעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר בע ההעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנ

 למעט מנהל הפרויקט והן לא יחייבוה.
 
 

מובהר בזאת כי היקף השירותים המצוינים במסמכי ההליך הינו לצורך אומדן בלבד. אין  10.1 10
העירייה מתחייבת ליתן ו/או לרכוש שירותים כאמור בהצעה ובהסכם בהיקף הנ"ל או בכל 

ילוצים תקציביים הקשורים היקף אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ועל פי א
 בביצוע מתן השירותים.

מחירי היחידה שינוי בעילה לתביעה ל זוכההגדלה ו/או הקטנה בהיקף השרותים, לא תקנה ל 10.2
שהציע בהצעתו, או לכל תביעה אחרת והמציע מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה 

 ן או גדול מהצפוי. במידה שלא יירכשו ממנו שרותים בכלל או אם הקפם יהיה קט
 
 

 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 11
)להלן: ( שהינו "מיזם משותף" או "חברה ביסוד" שתתףויודגש לא תתקבל הצעה של מ)בישראל 

התנאים  בכלההצעות להליך ( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת "המשתתף"
 המפורטים להלן:

לאנשים  תוקהילתי תותכנישתי הפעלת ב ,ניסיון מקצועי מוכחועל המשתתף להיות בעל ותק    11.1
 במהלך השלוש שנים האחרונות. ,עם מוגבלות

בעל יכולת כלכלית להפעלת מסגרות קהילה תומכת במימון ביניים עצמי על המשתתף להיות  11.2
 דשים לפחות. חו 3לתקופה של 

 2לפחות חמישה עובדים בן במישרין בין בעקיפין מתוכם להיות מי שהעסיק  על המשתתף 11.3
 .2020עובדים לפחות שהם עובדים סוציאליים בהתאם לחוק, וזאת במהלך כל שנת 

העומדת בפני עצמה ומשמשת לשאר וכספית ארגונית  ,תשתית מבניתעל המשתתף להיות בעל  11.4
 .והכל להנחת דעתה של העירייה בתחומי הרווחה משתתףה הפעולות המבוצעות ע"י

לחוק עסקאות גופים  1ב'2+סעיף ב'2ם בו תנאי סעיף מימי שמתקייעל המשתתף להיות  11.5
 . 1976-ציבוריים, התשל"ו

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  11.6

מי מבעליו ו/או מי ממנהליו  על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו/או נגד 11.7
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים 

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

העובדים אשר יועסקו  על ידי הזוכה בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, אשר  11.8
, יהיו נכיםאו בבתי ה נכיםהעוסקים ב , במוסדותבקהילהעבודתם כולה או חלקה יבצעו 

החוק בהתאם להוראות  נכיםאו בבתי ה נכיםהעוסקים ב , במוסדותבקהילהכשירים לעבודה 
 .2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
העוסקים  בקהילה, במוסדותם לא יועסק אדם כלשהו על ידי הזוכה בביצוע השירותים בתחו

, אלא לאחר שניתן לגביו  "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה ,נכיםאו בבתי ה נכיםב
)אישור  נכיםלבתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים 

 (."התקנות")להלן בפרק זה:  2003-המשטרה(, תשס"ג
ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על  10-א יאוחר מהמשתתף הזוכה יעביר לידי העירייה ל

זכייתו בהליך אשור משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו 
 .נכיםהעוסקים ב והמוסדות נכיםהקהילה, בתי הבמסגרת ביצוע השירותים בתחום 

 

 –ת משפטית אחת ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישו 12.1 12
 לא תידון.
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 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 12.2
 
 
 
 

 ההצעה .ג
 

  הצעת הקבלן.  -אך ורק על גבי מסמך ב'  ועל המשתתף ליתן הצעת 13.1 13

  בהדפסה או בעט. ואשר ימולא יםעותקשני בתוגש על גבי מסמך ב' הצעת המשתתף  13.2

 לחתום בחתימה וחותמת.  על המשתתף הליד כל תיקון בהצע 13.3
 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך  14
 כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 
, על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  115. 15

 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 15.2

היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף  15.3
 חותמת התאגיד. 

 

יקה ו/או הערה ו/או מח, ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 16
, 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. 

 
ם למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף לצרף בנוסף לכל הנספחים המצורפי 17

 גם את המסמכים המפורטים להלן:  להצעתו 
למסמכי הליך זה,  1כנספח ב'/בנוסח המצורף ונסיונו  דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף   117.

 אליו מצורפות אסמכתאות כנדרש באותו נספח.

לעיל, בנוסח  111.קודם כדרישת סעיף  יסיוןנכי המשתתף הינו בעל  ותהמעיד ותאסמכתא 17.2
  למסמכי הליך זה. 2כנספח ב'/ המצורף

תוכניות אחרות ושירותים ו בעל ניסיון קודם בהפעלת כי המשתתף הינ המעידותאסמכתאות  17.3
 2כנספח ב'/, בנוסח המצורף הקודמות למועד הגשת ההצעההשנים  3 -נוספים בקהילה ב

 להלן.  23.2, כנדרש בסעיף למסמכי הליך זה

אסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל  נסיון בעבודה מקצועית עם ומול גורמים  17.4
 2כנספח ב'/בנוסח המצורף ים, מחלקות רווחה רלוונטיים בקהילה כגון: מרפאות קופת חול

 להלן.  23.3 למסמכי הליך זה, כנדרש בסעיף

לעיל  11.3-ו 11.2עיפים סשל דרישות  אישור מנהל כספים / מנכ"ל המאשר התקיימותם 17.5
 א'3/'נספח בכלמסמכי ההליך וכן אישור רו"ח בנוסח המצורף  3/'נספח בכבנוסח המצורף 
 למסמכי ההליך.

הצהרה חתומה על ידי המשתתף בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח  17.6
 למסמכי הליך זה. 4/'נספח בכהמצורף 

גד המשתתף ו/או מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי  תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נ 17.7
המשתתף, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או 
כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  התצהיר 

למסמכי  5/'נספח בכח המצ"ב יהא חתום על ידי המשתתף וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוס
  הליך זה.

  .6בנספח ב'/ערבות משתתף חתומה כנדרש יש לצרף  17.8

של  17/2021אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  17.9
עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור 

( ובהתאם "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  5/'נספח גכהביטוחים המצורף 
 לתנאים המפורטים באותו אישור.

, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו,            
   הביטוחים.
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 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח. 
או בנוסח , 5/'נספח גבמובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש            

 "הסתייגות ביטוחית"(. להלן) בלתי מהותיותהנ"ל בצירוף הסתייגויות 
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 כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין 
כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  כהסתייגות מהותית, רשאי לפנות בבקשה 

 לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו. 9.1
לא תביא  9.1הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף            

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

 באישור הביטוח שלהם.
מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא  הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה           

לפסילת אישור 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.           

-נקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וישור תקף על ניהול פא 17.10
 , על שם המשתתף.1976

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 17.11

  –למשתתף שהינו תאגיד  17.12

הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של  17.12.1
 מסמך הצעת המשתתף. 

 יד. עותק של תעודת הרישום של התאג 17.12.2

של רישום המשתתף ברשם  /העמותותתדפיס מעודכן מרשם החברות 17.12.3
 ./חברי העמותה, לרבות רישום בעלי  המניות/העמותותהחברות

 בתוקף. אישור ניהול תקין -חברה לתועלת הציבור/נאמנות לעמותה/ 17.12.4
. בדו"ח יפורטו שמות הארגונים להם ניתנו/ים שירותים בצירוף של המשתתףדו"ח פעילות  17.13

 נשי קשר.שמות א

 חות כספיים: "וד 17.14

 ן כספי מבוקר אחרודו"ח  17.14.1
 מאזן בוחן אחרון  17.14.2

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף. 17.15

חתומות על  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  17.16
 ידי המשתתף.

 –עברו כאלה אל המשתתף תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהו 17.17
 חתומים על ידי המשתתף.

 למסמכי הליך זה. 6/'נספח בבלהלן, בנוסח המופיע  20ערבות משתתף כדרישת סעיף  17.18
הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום 

 לעיל.
 

תחולנה על יך בהלכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  18
 המשתתף, אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 
יום מהמועד  120ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  19

 האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.
 

 עשרת) ₪ 00010,על סך  ,מקורית להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, 120. 20
בתוקף עד ש"ח(, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף לפקודת העירייה  פיםאל

 (. "ערבות המשתתף")להלן:  2.12.21 ליום
הצעה זה. הליך למסמכי  6נספח ב'/כלהיות בנוסח הערבות המצורף המשתתף על ערבות 

  לא תידון. 6/'נספח באליה לא תצורף ערבות בנוסח המדויק הקבוע ב

במידת הצורך ועל פי דרישת העירייה מתחייב המשתתף להאריך תוקפה של ערבות המשתתף  20.2
 יום נוספים. 90לתקופה נוספת עד  
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לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המשתתף העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות 20.3
 . הליךבהתחייבויותיו על פי תנאי ה

 
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

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 
כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין 

 י הסף של המכרז.היתר, לצורך עמידתו בתנא
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. 1 ס"ק 21.2

 

לקבלת הצעות זו ין לראות בהזמנה או אין העירייה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה 22.1 22
    שירותים. להזמין את ה עירייהייבות כלשהיא של המשום התח

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות  העירייה 22.2
, כי כישוריהם אינם יםובין מניסיונם של אחר הרצונה, ו/או שנוכחה לדעת, בין מניסיונ

 ם.מספיקים לפי שיקול דעתה, ו/או כי קיים פגם מהותי באמינות

מבחינת מהות ההצעה או  העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה 22.3
 . תנאיה

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחלוטין  מפרטרשאית לבטל חלק מסעיפי ההעירייה  22.4

לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה  22.5
 עיף זה.  זכות מזכויותיה לפי ס

 

עו"ס שיקום מיכל ועדת מקצועית בה חברים צעה עומדת בתנאי הסף, תבחן הר הבדיקה כי האחל 23
את ההצעה על פי אמות המידה המפורטות  חשבת, עמיחי כהן מנהלן. שיבחנו –שרון, לילך ורדי 

 :להלן

 
  ת(.נקודו 60 -)ניקוד מרבי  נכיםלתוכנית קהילה תומכת מתן שירותים בסיון בינ  23.1

 
הפעלת  היקף הניסיון

לחצני 
 מצוקה 

 
כמוגדר 

 . 1בנספח ג'/

שירותי רופא 
 ואמבולנס

 
 

כמוגדר בנספח 
 .1ג'/

פעילות חברתית 
ושירותי אבות 

 קהילה
)הגשת תכנית 
שנתית + 

התחייבות 
 בתצהיר(

 
כמוגדר בנספח 

 .1ג'/
 

 –שרותי הרמה 
כחלק ממתן 

 השרות הרפואי
 
 
 

כמוגדר בנספח 
 .1ג'/

 5 5 5 5 ה אחתעד שנ
 10 10 10 10 שנה עד שנתיים

 15 15 15 15 מעל שנתיים
 

 
, 2כנספח ב'/הניקוד לסעיף זה יתבסס על הנסיון הקודם העולה מאישורים בנוסח המצורף 

לא ילקח  2אישורים בנוסח המצורף כנספח ב'/לא יגובה בר שאאשר ימציא המשתתף. נסיון 
 בחשבון לצורך הניקוד בסעיף זה.

  
למען הסר ספק יובהר בזאת כי המשתתף רשאי להתבסס על ניסיון קודם של קבלן משנה           

שיצורף אישור מטעם קבלן המשנה כי הוא מתחייב ובלבד באחד מן הסעיפים או יותר, 
 ככל שהוא יוכרז כזוכה.השירותים שעליו מתבסס המשתתף, לספק את 

 



 17/2021כרז פומבי מ
 קהילה תומכת נכים )עצמאים(

 

 מסמך א'

   

7 

 
 
 

) טיולים, סדנאות, הרצאות,  בקהילהם נוספים בהפעלת תוכניות אחרות ושירותיניסיון  23.2
 נקודות(. 20 -)ניקוד מירבי השנים הקודמות למועד הגשת ההצעה  3 -בפרויקטים ( 

 
 תכנית 

מספר שירותים  ניקוד היקף ניסיון
 הניתנים

ניקוד 
 מקסימלי
 

 15  3 עד שנתיים  
 5  תוספת של נקודה נוספת מעל שנתיים 

 
נקודות  15נקודות, עד למקסימום של  3-יזכה המשתתף ברות בקהילה בגין כל תוכנית או שי

 בסה"כ.
יזכה  ניסיון של למעלה משנתיים משתתףבגין כל תוכנית או שירות כאמור לעיל שבו יש ל

 בסה"כ. )נוספות( נקודות 5נקודה אחת נוספת, עד למקסימום של המשתתף ב
נקודות בגין  4-ית חברתית יזכה בשנים בהפעלת מועדונ 6משתתף בעל נסיון של  דוגמא:

נקודות עד שנתיים, ונקודה נוספת בגין הפעלת השירות למעלה  3הפעלת שירות זה )
 משנתיים(.

 
, אותו ימלא המשתתף ובלבד 2הניקוד לסעיף זה יתבסס על הנסיון הקודם העולה מנספח ב'/

ן אשר לא ימצא שנסיון זה נתמך באסמכתאות מצדדים שלישיים כנדרש באותו נספח. נסיו
 ו/או לא יגובה באסמכתאות לא ילקח בחשבון לצורך הניקוד בסעיף זה. 2ביטוי בנספח ב'/

 
 

וגורמים  רווחה מחלקותל גורמים רלוונטיים בקהילה: בעבודה מקצועית עם ומו ןניסיו 23.3
 נקודות(. 20 -)ניקוד מירבי קופ"ח, ביטוח לאומי( רשויות מקומיות, ) מקצועיים אחרים

 16 -, יזכה המשתתף בבודה מקצועית עם ומול לשכות לשרותים חברתייםבגין ע 23.3.1
  .נק'( 16כ עד "נק' לכל קשר מקצועי רלבנטי לכל מחלקה וסה 4)  .נקודות

 יזכה המשתתף ב כנ"ל  גורמים מקצועיים רלוונטייםבגין עבודה מקצועית עם ומול  23.3.2
, כגון ביטוח עייםגורמים מקצו –( ) מסמך הצהרה על קשר מקצועי  נקודות. 4 -

  .(מקומי, וכו' סמתנ"לאומי, 
 .נק'( 4כ עד "וסה  אחרלכל קשר מקצועי רלבנטי  נק' אחת)                            

 
, אותו ימלא המשתתף ובלבד 2מנספח ב'/הניקוד לסעיף זה יתבסס על הנסיון הקודם העולה 

ו נספח. נסיון אשר לא ימצא שנסיון זה נתמך באסמכתאות מצדדים שלישיים כנדרש באות
 ו/או לא יגובה באסמכתאות לא ילקח בחשבון לצורך הניקוד בסעיף זה. 2ביטוי בנספח ב'/

 
 

 
במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו /או זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 24

 במסמכי ההליך.
 

תתף תושב לידי משתתף שלא ערבות המש משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 25
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-זכה בהליך לא יאוחר מ

 
 

 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

לחוזה  5נספח ג'/כל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף ע 126. 26
עד בו קיבל הודעה ימים מהמו 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  26.2
, להבטחת קיום תנאי חוזה צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע")להלן: 

לחוזה  5נספח ג'/כבנוסח המצורף ש"ח(  אלף עשרים) 00020₪,של בסכום ההתקשרות, 
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ימים  7וזאת תוך יום מהיום שנקבע לתום ביצוע השירותים  90עד שתוקפה  התקשרותה
 מיום שיודע לו על זכייתו.

 המשתתף, שצירף להצעתו. עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות
ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו, את  7על הזוכה במכרז יהא למסור לעירייה, תוך  26.3

כשהוא חתום על ידו בחתימות מקוריות ומאושר  מסמך ג' להליך זה -ה ההתקשרות חוז
. החתימות על כל ההעתקים תהיינה שיוכנו על ידו העתקים 6-בסופו על ידי עו"ד מטעמו, ב

 מקוריות.

חייגן מצוקה עם לחצן מצוקה לאישור התאמה ממשרד התקשורת, על הזוכה במכרז להמציא  26.4
 . המועד בו קיבל הודעה על זכייתוימים מ 14תוך  אלחוטי

 

שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר מ 27.1 27
 את זכייתו בהודעה בכתב.

ערבות המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב 27.2
למי שייקבע על ידה והמשתתף  ירותיםשהבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה

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

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויות  27.3
שנטל על עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה 

 רת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.עקב הפ

 

ההכרזה מועד לפני  ציע  להם שירותים כלשהם,ילחברי קהילה פוטנציאלים ו/או משתתף לא יפנה  28
  . מציע הזוכה בהליךעל ה

 
 
 
 

 מסמכי ההליך .ו
 

ת וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעורכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  29
, שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף 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      



 17/2021מכרז פומבי 

 קהילה תומכת נכים )עצמאים(

 

 'במסמך 

   

9 

 לכבוד
 יית עכועיר

 , עכו35ויצמן 
 
 

 נ.,ג.א.

 הנדון: הצעת המשתתף
 
 

בהם, והננו מסכימים לכל קראנו את כל מסמכי המכרז ותנאי המכרז, הבנו את כל האמור לאחר ש 1
תוכנית של עיריית עכו להפעלת  17/2021אנו מגישים בזאת הצעתנו למכרז פומבי  הוראותיהם

  .נכיםלקהילה תומכת 
 

במימון ביניים עצמי תוכנית קהילה תומכת יכולת כלכלית להפעלת  יבעל והננלהצהיר כי  והננ 2
 חודשים לפחות.  3לתקופה של 

 

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
בהליך זה הינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין  להצעתנו

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

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

במכרז זה אשור  נוימי עבודה ממועד ההודעה על זכיית 10להעביר לידי העירייה תוך  יםמתחייב והננ
 מכרז זה.  במסגרת נול אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידמשטרה לעניין כ

 
גם  זו נוהצעתלו מצרפים הננ נווהחתומים על ידבנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך  5

 :נו, כחלק בלתי נפרד מהצעתאת המסמכים המפורטים להלן

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

להזמנה להציע הצעות,  11.1קודם כדרישת סעיף  ניסיון יבעל וכי הננ ותהמעיד ותאסמכתא 5.2
  למסמכי הליך זה. 2כנספח ב'/ בנוסח המצורף

להזמנה להציע  11.2מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף ו נותצהיר חתום על יד 5.3
 . למסמכי הליך זה 3נספח ב'/כהמצורף  בנוסח הצעות

בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף  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
יים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או המשתתף, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפט

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

 של עיריית עכו 17/2021זכה במכרז פומבי ב של חברת ביטוח בישראל כי היה ואאישור בכת 5.6
להסכם ההתקשרות  5/'נספח גבבכל פוליסות הביטוח כמפורט  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. 5/'נספח ג –הביטוחים 
 ספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.נף רוצמלחילופין 

-ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וא 5.7
 .מנו, על ש1976

 .נושמאישור על ניכוי במקור, על  5.8

  –למשתתף שהינו תאגיד  5.9

סיומו של הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע ב 5.9.1
 מסמך הצעת המשתתף. 
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 עותק של תעודת הרישום של התאגיד.  5.9.2

של רישום המשתתף ברשם  /העמותותתדפיס מעודכן מרשם החברות 5.9.3
 ./חברי העמותה, לרבות רישום בעלי  המניות/העמותותהחברות

 בתוקף. אישור ניהול תקין - לעמותה/חברה לתועלת הציבור/נאמנות 5.9.4
שמות הארגונים להם ניתנו/ים שירותים בצירוף  יםפורטמ . בדו"חשל המשתתףדו"ח פעילות  5.10

 שמות אנשי קשר.

 חות כספיים: "וד 5.11

 ן דו"ח כספי מבוקר אחרו 5.11.1
 מאזן בוחן אחרון  5.11.2

 .נוקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על יד 5.12

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

 .נוחתומים על יד – וכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלהתיקונים שה 5.14

 .הזמנה להציע הצעותל 20ערבות משתתף כדרישת סעיף  5.15

 

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

יום לאחר  120חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי, ותהא תקפה במשך -הצעתנו זו הינה בלתי 7
 המועד האחרון להגשת הצעות.

 
  ימים מיום שיודע לנו על זכייתנו: 7תוך  להמציא לעירייההיה ונזכה במכרז אנו מתחייבים  8

, כשהוא חתום על ההתקשרות לחוזה 5נספח ג'/כאישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  8.1
 ו.נידי חברת ביטוח מטעמ

, להבטחת קיום תנאי צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע"ערבות ביצוע )להלן:  8.2
לחוזה  5נספח ג'/כבנוסח המצורף ש"ח(  אלף עשרים) 00020₪,בסכום של חוזה ההתקשרות, 

 .יום מהיום שנקבע לתום ביצוע השירותים 90עד שתוקפה  ההתקשרות

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

 .מקוריות
 .תהווה התקשרות מחייבת עם העירייהידוע לנו כי רק חתימה של העירייה על החוזה 

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

 .המכרז
 

תוכנית קהילה הננו מתחייבים לעמוד בכל הדרישות הנדרשות במכרז ולפי כל דין, לצורך הפעלת  10
 ולשביעות רצון העיריה. בעכו  נכיםלתומכת 
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 מפורטים הנתונים הדרושים לשם הערכת הצעתנו:להלן  11
 יך.לתנאי ההל 2כל פרטי הנסיון נתמכים באישורים בנוסח המצורף כנספח ב'/

 
 

הפעלת הננו להצהיר כי אנו בעלי נסיון קודם ב - לנכים קודם בהפעלת קהילה תומכת ןניסיו 11.1
 כמפורט להלן:לנכים תוכנית לקהילה תומכת 

סוג 
הקהילה 
 התומכת
)גיל וסוג 

 (מוגבלות

 סוג 
 השירות

מספר 
החברים 
 בקהילה

מיקום 
 השירות

גורמי 
 מימון

גורמי 
 פיקוח

גורמים 
 שותפים

תקופת 
 הפעלה

מתאריך 
 עד תאריך

גופים  
 ממליצים

שהמלצותיהם 
מצורפות 

 להצעה
         

 

 

        

   

 

      

 

 

הננו להצהיר כי אנו בעלי נסיון קודם  – הפעלת תוכנית ושירותים בקהילהנסיון קודם ב 11.2
 השנים הקודמות 3 -תומכת בקהילה  לפרויקט בנוסף בהפעלת תוכניות ושירותים בקהילה

 כמפורט להלן:ההצעה  למועד הגשת

סוג 
 השירות

תיאור 
 האוכלוסיה
)גיל וסוג 

 (מוגבלות

מספר 
החברים 
 בקהילה

מיקום 
 השירות

גורמי 
 פיקוח

גורמים 
 שותפים

תקופת 
הפעלה 
מתאריך 
 עד תאריך

גופים 
ממליצים 

שהמלצותיהם 
מצורפות 

 להצעה
        

 

 

       

 

 

       

 
 

הננו להצהיר כי אנו בעלי נסיון  - ים רלוונטיים בקהילהנסיון בעבודה מקצועית עם ומול גורמ 11.3
כגון: מרפאות קופת חולים קודם בעבודה מקצועית עם ומול גורמים רלוונטים בקהילה 

 להלן: ברשויות מקומיות מחלקות רווחהו

 סוג השירות

תיאור 
 האוכלוסיה
)גיל וסוג 

 (מוגבלות

היקף 
 האוכלוסיה

הגורם עמו 
ומולו עבדנו 
)קופ"ח,  

חלקה מ
לשרותים 
 חברתיים

איש הקשר, 
תפקידו 
ופרטי 

התקשרות 
 עמו

תקופת 
העבודה עם 

הגורם 
הרלוונטי 

מתאריך עד 
 תאריך

גופים 
ממליצים 
שהמלצותי

הם 
מצורפות 

 להצעה
עבודה עם 

גורמים 
  מקצועיים

      

עבודה עם 
מחלקות 

 הרווחה

      

 
 נכונים.לעיל הינם  נוכי הפרטים שמסר יםהחתום מטה מצהיר ואנ 12
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 אישור עו"ד

מאשר בזה כי המציע, "ד של העו _______________ מ.ר. _________אני 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 העות ותמתאריך: _____________              ח

חתימת מורשי 
החתימ

 ה
חותמת ו

תאגיה
/השוד

 תפות
)במידה 

 ויש(
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 מידע ארגוני
 לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 אודות המשתתף ונסיונומידע  הנדון:
 

 או שותפות( תאגידאיננו  תתף)במקרה והמש תתףפרטי המש 1
 

 שם משפחה: _________________________, שם פרטי: _____________________

 _________________, טלפון: ________________________מען: ______________
 

 או שותפות( תאגידהינו  תתףשמ)במקרה וה שתתףפרטי המ 2

 _________________________________________: / העמותהשם החברה / השותפות 2.1

 ________________________________________ :/העמותה מען החברה / השותפות 2.2

  :/העמותה רה / השותפותהחבמספרי 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 ורשי החתימהשמות מ 2.6

 דוגמת חתימה _____________   ________   _______________________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., 

 
  על נסיון קודם אישורהנדון: 

 
 ( "המשתתף"אני החתום מטה מאשר בזה כי _______________________ )להלן: 

 
 ביצע עבור  ___________________________, את השרותים המפורטים להלן: 

 

סוג 
/ השירות
 תכניות 

תאור 
 האוכלוסיה

)גיל וסוג 
 (מוגבלות

מספר 
 הנהנים

מיקום 
 השירות

גורמי 
 מימון

גורמי 
 פיקוח

גורמים 
 שותפים
לעבודה 
 מקצועית

תקופת 
הפעלה 
מתאריך 

עד 
 תאריך

 

 

       

 

 

       

   

 

     

   

 

     

 
 חוות דעת על הביצוע: 

 

 ______________________________________________________ם : ____נהניהיחס ל .1

_____________________________________________________________________ 

 ______________________________:________ווהענות לפניותינותן ההמלצה ם ע ת"פש  .2

_____________________________________________________________________ 

 ____________________________________: וחוות דעת כללית על ביצוע השירותים תשונו .3

_____________________________________________________________________ 

 
 

 טלפון: _____________ שם ושם משפחה: _________________  פרטי מאשר:

 תפקיד: _____________ ___________: ____________עובד של

 __________חתימה: ___   תאריך: _______________ 

 ____________: _חותמת

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

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 

 א.ג.נ,
 

 יכולת כלכליתאודות אישור הנדון: 
 

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

 "המשתתף"(.
 

ותים, הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השיר
  של עיריית עכו. 17/2021פומבי כמפורט במכרז 

 
עובדים  2לפחות חמישה עובדים בן במישרין בין בעקיפין מתוכם המשתתף העסיק הנני מצהיר כי 

 .2020לפחות שהם עובדים סוציאליים בהתאם לחוק, וזאת במהלך כל שנת 
 
 

ת מכל הבחינות המהותיות את לדעתי, ובהתבסס על הבדיקה שערכתי, הצהרה זו משקפת באופן נאו
 יכולתו של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרז.

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,    
 
 
 

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

 (על נייר לוגו של משרד רו"חיודפס )

 
 לכבוד 

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 

 א.ג.נ.,
 

 ("המכרז" )להלן קהילה תומכת נכים )עצמאים(לשל עיריית עכו  17/2021פומבי מכרז הנדון: 
 

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

 לדווח כדלקמן:
 

 _, בוקרו על ידי וחוות דעתי __כספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום ____הדוחות ה
 

 נחתמה בתאריך _____.
 

 לחילופין:
 

__ ובוקרו על ידי רואי חשבון _____הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום _
 _.אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך _____

 
הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המשתתף שנערכו לאחר מכן,  .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"

 

וחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המשתתף לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן לצרכי דיו .ב
 .2האחרון המבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המשתתף

 

ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  .ג
או הפיננסי ' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי אף בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעי

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

 ,בכבוד רב
 

 
 

___________      __________ 
 רואי חשבון         תאריך 

 
 

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

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

 
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 כו, ע35ויצמן 

 
  א.ג.נ.,

 
 ה מועצת העיריילעובד הרשות ו/או לחבר  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

חד האמורים חלק העולה על "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לא
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 

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

ת )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויו12כלל  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  - 'מועצה

 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 קובע כי: )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( ה 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 ן זוג, הורה, בן או בת, בין חברי מועצת העירייה אין לי: ב 2.1

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

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

 סוכן העובד ברשות. ני לומי שאזוג, שותף או  אין לי בן 2.3
 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  המכרזיםידוע 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') 122ות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהורא 5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

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

______________ המשתתף: ___________________ חתימת המשתתף: ____ שם
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 הצהרה בדבר העדר הרשעות – 5נספח ב'/
 

 _______תאריך: ______       לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

, העדר תביעות לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב'2+'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 והעדר הרשעות שיש עמן קלון

 
ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, הנני מצהיר בזאת כי אני  .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 תאגיד המציע בהליך זהו/או נגד חברי ה יא עמדו ולא עומדות נגדלהנני 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
 

הרשעה פלילית ולא  /או עובדיוו גיד המציע בהליך זהתאה 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 
 

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

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .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.ראני משמש כעורך הדין של _______________,  .1
______ הינו בעל השליטה ו/או בעל הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ________ .2

והינו מוסמך ליתן  של עיריית עכו 17/2021במכרז פומבי המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המציע 
 *. _______________.ע.רהצהרה זו בשם התאגיד ______________ 

                                                      
 הינו תאגיד מציעכאשר האישור עוה"ד ימולא רק ל 2סעיף   *
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רח' ________________ עו"ד, במשרדי  ב_____הנני מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני,  .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       
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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:

 

במכרז פומבי ( "המציע"זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   הנני נותן תצהיר .1
 של עיריית עכו . 17/2021

  

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 המתאימומשבצב X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   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. 100עסיק המציע מ 
 

 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,   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., הצורךובמקרה 

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

צע ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לב
 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  30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  המתצהיר ז

 ההתקשרות.
        _______________ 

 חתימת המצהיר                       
 אישור עורך הדין

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

כר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המו
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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 נוסח ערבות משתתף – 6נספח ב'/
 
 

 תאריך: _________         לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה "המציע"_____________ )להלן:  /ע.רח.פ.ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
שתתפות המציע הש"ח( וזאת בקשר עם  פיםאל עשרת) ₪ 10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .קהילה תומכת נכים )עצמאים( – 17/2021מכרז פומבי ב
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
י יום תשלום סכום לבין המדד שפורסם סמוך לפנ 2021 יוניההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

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 המציע בתביעה 

בקשר לחיוב  מציעוד לשיכולה לעמ משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי
 כלשהו כלפיכם.

 
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. 2.12.21 קפה עדוערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה. 2.12.21י  דרישה שתגיע אלינו אחר
 

 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.  2.12.21 לאחר יום
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.בתקשורת מקוונת  אודרישה בפקסימיליה 
 

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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    בעכו נכיםל תומכתהסכם להפעלת תכנית קהילה 
 

 2021 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

  
 ;בעכו נכיםהפעלת תכנית קהילה תומכת לוהעירייה מעונינת ב :והואיל

 
של העירייה להפעלת תכנית קהילה תומכת  17/2021יל הינו הזוכה במכרז פומבי והמפע :והואיל

 בעכו; נכיםל
 

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

 
שורים עבור העירייה והצהיר כי יש לו הידע, הכי יםוהמפעיל מעונין בבצוע השירות :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 
 ס קבלני;  בסי 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

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

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



 17/2021מכרז פומבי 

 הפעלת תוכנית קהילה נכים )עצמאים(

 

 מסמך ג'

23 

 

 בהסכם זה: .2
 קבוע.ן חבר או זוג חברים המתגוררים באותו בית באופ  – "בית אב"
נספחיה, כפי כל מרכיביה ולהפעלת התכנית על  17/2021פומבי מכרז    - "המכרז"

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

 .1כנספח ג'/מפרט השירותים המצורף להסכם זה   -"המפרט" 
 משרד הרווחה והשירותים החברתיים.  -"המשרד" 

עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל  -עירייה" "ה
הסכמה, מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי 
מורשי החתימה של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייה, 

נציג למעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם זה  ל
 .העירייה

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

בעכו, אשר ינתנו על ידי  נכיםשירותי הפעלת תכנית קהילה תומכת ל  -"השירותים" 
וצה לשם המפעיל, בהתאם להוראות הסכם זה וכל פעולה נלווית הנח

 הפעלת התכנית;
 . ביצוע השירותיםשכר המפעיל בגין   - "התמורה"

הוועדה שתוקם לצורך הכוונה ופיקוח יעילים על ביצוע התכנית   -"וועדת ההיגוי" 
 להלן. 16בשלביה השונים, כמפורט בסעיף 

הוועדה שתוקם לצורך ההפעלה השוטפת של התכנית, כמפורט בסעיף   -"וועדת ההפעלה" 
 להלן. 17

אדם עם נכות, תושב ישראל שהוא בעל מוגבלות פיזית שהוא בעל   – "החבר"או  "חבר בתכנית"
ועד זקנה.  18נכות מן המוסד לביטוח לאומי, מגיל  40%לפחות 

 .בתע"ס( 5לפרק  24) הוראה  5.24בהתאם להוראות התע"ס 
                                                  

סל  התכנית נשוא חוזה זה ונשוא המכרז אשר במסגרתה ניתן - ת" או "התכנית""קהילה תומכ
שירותים לחברים )כהגדרתם להלן(, המסייע בשמירת איכות חיים 

 עצמאית ופרטית בקהילה.
המתפרסם  ע"י הלשכה המרכזית המחירים לצרכן )כללי( מדד    -"מדד" 

 לסטטיסטיקה.
 מת הסכם זה.המדד הידוע במועד חתי  -"מדד הבסיס" 

 להלן. 11התקופה במהלכה יפעיל המפעיל את התכנית כמוגדר בסעיף   -תקופת ההפעלה" "
 

  מטרת ההסכם .ב
 

והמפעיל מקבל על עצמו את ביצוע השירותים המפעיל ם מאת שירותיההעירייה שוכרת בזאת את  .3
 בהתאם להוראות הסכם זה, באופן שוטף וסדיר.

 
ובהתאם להוראות המפורט בתכנית, על פי  בתי אב 100עד ת לתכניההמפעיל מתחייב להפעיל את  .4

  התע"ס המתייחסים לקהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים.
 

 
) *כל הרכיבים הנ"ל גם רכיבים  :כדלקמן וכמפורט בהסכם התכנית מבוססת על הרכיבים הבאים .5

 שאינם מופעים בהוראות התע"ס של מכרז זה(
ם נלווים שינתנו על ידי מפעילי שירות ובאחריות מוקד מצוקה בצירוף שירותיהפעלת  5.1

 במפרט. מפורטהמפעיל, והכוללים, בין היתר, שירותי ביקור רופא, אמבולנס והכל כ
 מבוטל.  5.2
 מבוטל.  5.3
 שירותי הרמה. 5.4
 , אב קהילה.עובד סוציאלישירותים קהילתיים, הכוללים העסקת  5.5
 לחברים. פעילות חברתית 5.6

 
ונו הוא באמצעות כח אדם מטעמו, בהתאם להוראות ותעריפי על חשבפעיל את התכנית י המפעיל .6

 ידי המשרד .-וכל הוראה אחרת שתפורסם על 5.24התע"ס הוראה מס' 
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לצורך הכוונה ופיקוח יעילים על ביצוע התכנית בכל השלבים השונים, תוקם ועדת היגוי שחבריה,  .7
 להלן.  16תפקידיה וסמכויותיה יהיו כמפורט בסעיף 

 
  ורך ההפעלה השוטפת של התכנית תוקם ועדת הפעלה שחבריה, תפקידיה לצ      8.1 .8

 להלן.  17וסמכויותיה יהיו כמפורט בסעיף            
לשם כך מתחייב המפעיל  .תפקח באופן הדוק על ביצוע התכנית על ידי המפעילעיריית עכו  8.2

 ובכפוף לכל דין.   לצורך פיקוח על פעולותיו בביצוע התכנית עירייהליתן כל מידע הדרוש ל
 

יצויד בכל אמצעי העזר לביצוע עבודת  המשרדלצורך הפעלת התכנית יחזיק המפעיל משרד בעכו.  .9
צוות התכנית, לרבות מחשב וחיבור לאינטרנט. המפעיל יהיה אחראי למימון כל ההוצאות 
סף הכרוכות באחזקתו והפעלתו של המשרד בין אם הוא בבעלותו ובין אם בחזקתו בלבד. בנו

 המפעיל לדאוג למקום מתאים בו תתקיים הפעילות החברתית במסגרת התכנית.באחריות 
 

 4.2-ו 4.1מובהר כי  התכנית הינה בפיקוח של המשרד, ככל שהדבר נוגע לזכאים המוגדרים בסעיף  .10
הכוללים את הכנסות והוצאות  ה, דו"חות כספייםילעיל, לפיכך  יידרש המפעיל להגיש לעירי

 ידם. -מקצועיים ואחרים ככל שיידרש עלודוחות , ציוןכל ח המפעיל
 

 תקופת ההפעלה .ג
 

 ועד ______  יום מ , החלחודשים 36של  התקופהשירותים יבוצעו על ידי המפעיל במשך  11.1 .11
 ._______ ליום        

 
העירייה תהא רשאית אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך ההתקשרות  11.2

ובלבד שאורך כל ההתקשרות, לאחר הארכתו של הסכם זה, לא יעלה על  ספות,תקופות נול
 ייםעל כוונתה להאריך ההתקשרות לא יאוחר מחודש מפעילשנים ובתנאי שהודיעה ל חמש

 בטרם תום תקופת ההפעלה אותה תבקש העירייה להאריך.
 

י, את ההתקשרות על אף כל האמור בהסכם זה רשאית העירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעד .12
כל טענות ו/או  יהיולא  מפעיל, ולמפעיליום ל 30לפי הסכם זה, כולה או חלקה, בהודעה מראש של 

לקבל את התמורה בגין  ותביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכות
 בפועל, אם בוצעו, עד למועד סיום ההתקשרות, כאמור. והשירותים שבוצעו על יד

 
 לתכנית הצטרפות .ד

 
על הסכם הצטרפות לתכנית בנוסח אשר יאושר על  והצטרפות לתכנית של כל חבר תהיה בחתימת .13

ובפתיחת תיק מטופל במחלקת הרווחה  על הוראת קבע וידי העירייה מראש ובכתב וכן בחתימת
  .של העירייה

 

             רפות כל חבר יקבל העתק של כתב שירות של נותן שירותי מוקד המצוקה כנספח להסכם ההצט .14
               לתכנית, אם וככל שיהא כזה ובלבד שכתב השרות של נותן שרותי מוקד המצוקה יאושר על ידי 

 העירייה מראש ובכתב.
 

האחריות על הליך ההצטרפות לתכנית, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בירור תנאי הזכאות  .15
 יו"ב, יהיו של המפעיל בלבד.להצטרפות לתכנית, רישום, מתן הנחות וכ

 האחריות הניהולית והארגונית על התכנית .ה
 

 :ועדת היגוי .16
 

לצורך הכוונה ופיקוח יעילים על ביצוע התכנית בכל השלבים השונים, בהיבטים המקצועיים,  16.1
 .הטיפוליים והניהוליים, תוקם ועדת היגוי לתכנית

 : החברים בועדת ההיגוי יהיו 16.2
 יו"ר-יםהמח' לשירותים חברתי נציג 16.2.1

 המפעיל. הגוףנציג  16.2.2
 לדיוני הוועדה. םגורמים נוספים הרלוונטיי 16.3
 עובדי הקהילה התומכת יהיו נוכחים בישיבות. 16.4
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 פי הצורך.-יהיה נוכח בדיוני הוועדה מעת לעת ועל לכנה,השירות המפקח המחוזי של  16.5
 ת ההיגוי.לכל אחד מחברי ועדת ההיגוי יהיה קול אחד בהצבעות ועד 16.6
נציג אחד מטעם  לפחותחברים, הכוללים  3גוי יהיה יועדת ההקיום ישיבות לן החוקי ימניה 16.7

 העירייה.ונציג אחד מטעם המפעיל 
גוי יהא רשאי, במקרה של היעדרות מישיבות ימבלי לפגוע באמור לעיל, כל חבר בועדת הה 16.8

גוי, להעביר את עמדתו בכתב באמצעות נציג חבר ועדה אחר או להסמיך חבר ועדה יועדת הה
 ר להשתתף בועדה במקומו ולהצביע בשמו ובמקומו.אח

, ספקלמען הסר . החלטות ועדת ההיגוי יתקבלו ברוב קולות, ויחייבו את הצדדים להסכם זה 16.9
 מובהר כי המפעיל מתחייב לבצע את כל החלטות ועדת ההיגוי במלואן.

 במקרה של שוויון קולות יכריע  קולו של יו"ר הועדה.
לרבעון, אלא אם כן תסבור, בהסכמת כל חבריה פה אחד, כי ניתן ועדת ההיגוי תתכנס אחת  16.10

 להסתפק בפחות ישיבות. 
ועדת ההיגוי תבדוק ותאשר כל שלב משלבי הביצוע של התכנית, ובין היתר, תפקח על ביצוען  16.11

 המלא של התחייבויות המפעיל על פי הסכם זה.
יגיש  . המפעילהמפעיל ידווח לוועדת ההיגוי על הפעלת התכנית, שיווקה וגיוס מנויים חדשים 16.12

 לוועדת ההיגוי דיווחים כמפורט במפרט.
לם וועדת ההיגוי רשאית להזמין לישיבותיה משתתפים נוספים, מעת לעת, על פי בחירתה, וא 16.13

 אלה לא תהיה זכות להצביע בישיבות הועדה.למשתתפים 
 

 עלהועדת ההפ .17
ההיגוי,  במסגרת התכנית תפעל ועדת הפעלה אשר תהא אחראית ליישומן של הנחיות ועדת 17.1

 .ולביצוע המלא והמושלם של הנחיות ועדת ההיגוי על ידי המפעיל
 החברים בועדת ההפעלה יהיו: 17.2

 ; לשירותים חברתיים המחלקהנציג  17.2.1

 .הגוף המפעיל יציגנ 17.2.2

 (עובד סוציאליבעלי תפקידים בתכנית)אב קהילה/ 17.2.3
 יהיה קול אחד בהצבעות הועדה.פעלה לכל אחד מחברי ועדת הה 17.3
והאחראי על   יו"ר ועדת ההפעלה יהיה נציג המפעיל, הנושא בתפקיד ניהולי אצל המפעיל 17.4

 .ניהול התכנית
         ונציג המפעיל.    העירייה שהינם נציג –חברים  2מניין החוקי בועדת ההפעלה יהיה ה 17.5
משרד להשתתף בועדת ההפעלה וזאת על פי שיקול דעתו. כמו בהתאם לבקשתו רשאי נציג ה 17.6

כן רשאי נציג המשרד להעביר את עמדתו בכתב באמצעות נציג חבר ועדה אחר, או להסמיך 
את העירייה להשתתף בועדה במקומו ולהצביע בשמו ובמקומו. במקרה בו יופיע נציג המשרד 

 ד קול אחד.לישיבות ועדת ההפעלה או מי מטעמו, יהיה לנציג המשר
במידה ולא תושג הסכמה  ועדת ההפעלה תתקבלנה פה אחד, ותחייבנה את המפעיל. החלטות 17.7

בועדת ההפעלה, תועבר הסוגיה לדיון בועדת ההיגוי הקרובה ותידון שם בהתאם לכללים 
בנושאים שאינם סובלים דיחוי, תתכנס ועדת היגוי מיוחדת לדון  לעיל. 16 הקבועים בסעיף
ישיבה כאמור ניתן יהיה לכנס גם באמצעות שיחת ועידה ו/או הפרק.  על  בסוגיה העומדת

 סבב טלפוני.
 חודש, ולפי הצורך.לועדת ההפעלה תתכנס אחת  17.8
 בצורה מלאה.  המפעיל מתחייב לבצע את החלטות ועדת ההפעלה 17.9

        רשאית להזמין לישיבותיה משתתפים נוספים מעת לעת, על פי בחירתה  פעלהועדת הה 17.10
 ם למשתתפים אלה לא תהיה זכות הצבעה בישיבות הועדה.ואול

תהא הסמכות לניהול  יגויבכל מקרה של חוסר ודאות או בהירות בקשר להנחיות ועדת הה 17.11
 כאמור.העירייה השוטף של התכנית בידי יו"ר ועדת ההפעלה, והוא ידווח לנציגי 

ים או שיפורים לתכנית כפוף לאישורה של ועדת ההיגוי, העירייה תהא זכאית לדרוש שינויב 17.12
 על פי הצורך, והמפעיל מתחייב לבצע וליישם שינויים אלו.

ממלא מקום לאב , חירת כוח האדם שיועסק ע"י המפעיל בתכנית, לרבות אב/ם הקהילהב 17.13
)להלן:  ההפעלהתיעשה באמצעות ועדת כח אדם שתפעל במסגרת ועדת  ורכז חברתיהקהילה 

ונציג עיריית עכו, המשרד נציגים מטעם   3 ו חברים(. בועדת כח אדם יהי"ועדת כח אדם"
 החלטות הוועדה יתקבלו פה אחד. העירייה.המפעיל. כיו"ר ועדת כח האדם יכהן נציג 

מובהר בזאת כי אין בועדת כח אדם ו/או בהמלצותיה ו/או בהחלטותיה בכדי ליצור יחסי 
לרבות ירים ו/או העקיפים היש וו/או מי מעובדיהמפעיל מעביד בין העירייה לבין  - עובד 

 וכן אב הקהילה. תכניתובפרט רכז ה
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 והתחייבויותיו הצהרות המפעיל .ו
 

 :המפעיל מאשר כי .18
דרישות העירייה, וכן בדק את כל הפרטים  ואת  אופי והיקף השירותים הנדרשיםבדק את  18.1

כי  והוא מצהירם, ובביצוע שירותיםוהתנאים הדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים ב
וכי הוא בעל הכישורים, היכולות, כוח האדם והציוד הדרושים  השירותיםביכולתו לבצע 

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

רואה עצמו בעל  הואו 2ג'/כנספח המצורפת להסכם זה  5.24"ס כי עיין בהוראות התע 18.2
 .ות אלוכאמור בהורא התכניתכישורים וניסיון מתאימים להפעלת 

  .הסכםיגברו הוראות ה סכם זה,לתנאי ה בכל סתירה בין הוראות התע"ס 18.3
חברים בתכנית וכי האחריות המלאה על חובה להפנות למפעיל על העירייה אין כי  וידוע ל 18.4

  .גיוס חברים לתכנית עליו

 

שיונות, ההיתרים, התעודות, הידע והמומחיות הדרושים יהיר כי יש לו את כל הרמפעיל מצה   19.1 .19
 . מתן השירותיםל

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר המפעיל כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן            19.2
 והם יהיו בתוקף כל תקופת ההפעלה בין הצדדים: 

י חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקס 19.2.1
 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 19.2.2

 

 :)להלןהמפעיל מצהיר בזאת כי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורכי ביצוע השירותים  .20
החוק למניעת העסקה של עברייני מין הינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי ( "העובדים"
  .2001 –סויימים, התשס"א במוסדות מ

 אשור משטרה  הודעה על זכייתוימי עבודה ממועד  10המפעיל מתחייב להעביר לידי העירייה תוך 
בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים כהגדרתו של מונח זה 

מהעובדים ( לעניין כל אחד "התקנות")להלן:  2003-לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג
 שעתידים 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.
 

המועסקים על ידו במסגרת הפעלת התכנית יועסקו בתנאי שכר בדים עוהמפעיל מתחייב כי כל ה .21
 שלא יפחתו מהקבוע בדין, לרבות בהסכמים הקיבוציים החלים על העסקתם.

 
המפעיל ישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין, לרבות תשלומים  .22

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

 
קוניהם, יעל כל ת הרלוונטים תקנותלחוק ולבהתאם השירותים המפעיל מתחייב לבצע את  .23

 נטים, תקנות והנחיות הגופים והמשרדים הקשורים ובהתאם לדרישות העירייה. ווהתקנים הרל
 חיות, היא הקובעת.   למען הסר ספק ההנחיה המחמירה מבין כל ההנ  
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 מירת סודיותש .ז
 
ל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו לידי כ 24.1 .24

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

 .3כנספח ג'/ום על נספח סודיות בנוסח המצורף להסכם זה המפעיל יחת
מתחייב לעגן את ההתחייבות דלעיל במסגרת התקשרויות עם עובדים ו/או נותני  מפעילה 24.2

ולהחתימם על נספח סודיות בנוסח המצורף  שירותים אשר עשויים להיחשף למידע כאמור
 .4כנספח ג'/להסכם זה 

  
 יחסי הצדדים .ח
 

וצרו והעירייה ולא י יכעובד ות כי המפעיל וכל מבצע עבודה מטעמו לא ייחשבבזאומוסכם מוצהר  .25
 מעביד.-לבין העירייה כל יחסי עובד םבינ

הצדדים מצהירים כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה לפקח, להדריך או 
עיל של הוראות להנחות את המפעיל או כל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח בצוע י

מעביד עם המפעיל או עם עובדים -הסכם זה, ולא יהיה בכך כאמור כדי ליצור יחסי עובד
  .המועסקים על ידו

 

מפעיל אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור ה .26
 מראש.לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה, אלא בהסכמת העירייה בכתב ו

 
ועדת , אלא בהסכמת חלקםאו  ם, כולהשירותיםהמפעיל אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  27.1 .27

 מראש ובכתב . ההיגוי
לאחר,  השירותיםהעביר המפעיל את זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מסר את ביצוע  27.2

 , יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה.    םאו מקצת םכול

 

העירייה ובלבד שלא יהיה בכך משום  עבורשלא  קהילות תומכות נוספותרשות להפעיל למפעיל  .28
 כלפי העירייה.ניגוד אינטרסים עם חובותיו 

 

 

 התמורה ואופן חישובה .ט
 

לתמורה שתקבע בהתאם למספר החברים  מפעילה יהא זכאי השירותיםתמורת ביצוע  29.1 .29
 .תכניתתתפותם במשרד אישרו את השהשהעירייה ו

 הנקובים בהוראות  לתעריפיםמורה לה יהא זכאי המפעיל תהא בהתאם הת 29.2
 .2כנספח ג'/ם זה התע"ס )המתעדכנים מעת לעת( והמצורפים להסכ           

המפעיל יקבל בעבור כל חבר בתכנית תשלום בגובה התעריף בתכנית, כפי שיקבעו ע"י  29.3
  העירייה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י המשרד.

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי גביית ההשתתפות העצמית תיעשה ע"י המפעיל.
 התכנית.המפעיל מתחייב לממן את יתרת עלויות הפעלת  29.4
 תכנית.ההמפעיל מתחייב להשתמש בתמורה שיקבל לפי ההסכם, אך ורק להפעלת  29.5
הפעלת ר נפרד עבומערך חשבונאי נוספים, הוא מתחייב לנהל במידה והמפעיל מנהל שירותים  29.6

 התכנית.
 בפועל.  השירותיםהתמורה תשולם אך ורק לאחר קבלת דוחות ביצוע המאשרים את ביצוע  29.7

 

 בתי אב.    100 –המתייחסת ל  5.24מובהר כי המודל התקציבי לתכנית נבנה על בסיס הוראת התע"ס .30
 

ית של חברי המפעיל מצהיר כי ברור וידוע לו כי התכנית תמומן )בנוסף להשתתפות העצמית החודש .31
ובהתאם למפורט ומעודכן מעת לעת  התכנית( על ידי המשרד והעיריה בחלוקה המפורטת להלן

 :בתע"ס משרד הרווחה
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עפ"י  23.06.22.33ה מהתקנה התקציבית "קהילה תומכת"  מימון התכנית ייעש 31.1.1
 5.24 התקציב המאושר לפי הסיווג ובהתאם לטבלת התעריפים להוראת התע"ס מס'

  וברת התעריפים ומתעדכנת מעת לעת.המתפרסמת בח

העירייה תהא רשאית לאשר תקצוב של בתי אב נוספים, או להפחית במספר בתי האב  31.1.2
 נכה, וזאת באישור השירות לנכיםהמשתתפים בתכנית, הכל בהתאם לצרכי ה

 במשרד, ובכפוף לשיקולים מקצועיים ולתקציב העומד לרשותה. 
 
 
 לוח תשלומים ומועדי תשלום   .י
 

32  
מובהר ומוסכם כי המשרד יבצע את התשלום לפי הנהלים המקובלים במשרד לגבי תשלומים  32.1

ישירים למפעילים ובהתאם להסדרים המקובלים בין העירייה למשרד, על בסיס דיווח מידי 
חודש בחודשו. איחור בתשלום הנובע מעיכוב העברת התשלום מהמשרד, לא יהווה עילה 

 .הריילתביעה ו/או דרישה כנגד העי
המשרד יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים, אם יתברר כי  32.2

המפעיל לא עמד בתנאי ההסכם לגבי איכות השירות ורמות השירות, זאת במסגרת סמכויות 
 הפיקוח שניתנו למשרד או במסגרת הפיקוח של העירייה, ובתיאום מראש עם העירייה. 

 
 :מועדי התשלום .33

 ייבדק ע"י נציג העירייה.  שיוגש בהתאם להסכם זה,כל חשבון  33.1
ישולם החשבון )כולו או חלקו בהתאמה( תוך  ,אושר החשבון כולו או חלקו ע"י נציג העירייה 33.2

תום החודש בו אושר החשבון כאמור, בכפוף להמצאת חשבונית/קבלה על ידי יום מ 45
של הסכום לתשלום על ידי יום ממועד אישורו  30שאושר לתשלום, תוך  המפעיל על הסכום

   נציג העירייה.
יום  15באם התשלום תלוי בגורם מממן הוא ידחה וישולם תוך על אף האמור לעיל מוסכם כי  33.3

 מקבלת התשלום מהגורם המממן. 
א הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייה, ישולמו למפעיל הפרשי ריבית ל 33.4

 1961-לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א ( בהתאם"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 

 איחור בתשלום כאמור לעיל.
 

 על פי הסכם זה.המשרד העירייה לא תחול כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בגין התחייבויות על  .34
כן, מובהר ומוסכם כי העירייה לא תהה אחראית לכל גירעון כספי שיווצר כתוצאה מהפעלת כמו 

 צליח לגבות דמי חבר מהחברים.ילא המפעיל התכנית  ו/או במידה ו
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 ר וגבייתםדמי חב .יא
 

                               
(, 5לפרק  24) הוראה  5.24דמי החבר החודשיים בתכנית יהיו בהתאם להוראת הוראות התע"ס  .35

 קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים
תים המפעיל יגבה את דמי החבר ישירות מן החברים בתכנית. דמי החבר כוללים את כל השירו .36

. נעשית גבייה דמי החבר נעשים על פי חוקי הזכאות של משרד הרווחה גביית . הניתנים בתכנית
 אחידה בהתאם לנקודות הזיכוי בתע"ס. 

 

 מבוטל.  .37
 

קביעת הזכאות תתבצע על ידי נציג העירייה המוסמך לקביעת הזכאות כאמור. המפעיל יאסוף  .38
רם לאישור מן החברים לצורך קבלת הסבסוד ויעבי יםוירכז את המסמכים והאסמכתאות הנדרש

 בהתאם להנחיות העירייה. העיריהנציג 
 

 הנדרשיגבה המפעיל מן החבר דמי חבר בשיעור  בתע"ס,נקבעה זכאות לסבסוד בהתאם למפורט  .39
 .משרדהעודכן מעת לעת על ידי יש

 
מוסכם ומובהר כי על העירייה לא תחול כל אחריות לגביית דמי החבר, ובמידה והמפעיל לא יצליח  .40

 החבר, הרי שהוא לבדו ישא בכל נזק או הפסד שיגרמו בשל כך. לגבות את דמי 
 
 

 ביטול ההסכם, הפרתו ותרופות .יב
 

על אף ובנוסף לכל האמור בהסכם זה, רשאית העירייה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי  41.1 .41
משלוח על ידי  יום לפחות, 30בהתראה מראש של  סכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמרהלהביא 

אמור, יסתיים ההסכם ככתב על כך למפעיל מאת הנציג העירייה. ניתנה הודעה הודעה ב
 .בתאריך הנקוב בהודעה

התקופה בה תשלם העירייה למפעיל שכרו בעד  ,1ן הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף קט 41.2
 . כתמורה סופית ומוחלטת בוצעו השירותים עד מועד הפסקתם,

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

 זכאית לבטל מיידית הסכם זה בגין הפרתו היסודית. תהא העירייה  42.1 .42
את הזכות לפעול נגד המפעיל העירייה לעצמה שומרת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  42.2

 .סעד משפטי לפי כל דיןכל באמצעות קבלת 

 

קיומו מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו/או  ם שלידושחשמירתם בתוקף ו/או כי בזאת מוסכם  .43
, 25, 24, 23, 20 ,9,6,5,4 הוראה מהוראות סעיפים כלמתאים ו/או בר תוקף וכן  יכיסוי ביטוח של 
עיקריים  על סעיפי המשנה שלהם נקבעים כולם כתנאים 1ונספח ג'/ 55, 52, 51-49, 47,  27, 26

 תהווה הפרה יסודית של  ההסכם.כל אחד מהם  פרתוה להסכם זה ומהווים התחייבות יסודית

 

בנוסף לאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם המפעיל הפר אחת או יותר  .44
מהתחייבויותיו, שאינן התחייבויות יסודיות, והמפעיל לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה 

 קבע בהתראה.  , כפי שיעל כך מאת נציג העירייה תוך זמן סביר
 

ירייה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל לפי הסכם זה כל סכום שמגיע מהמפעיל הע .45
 נשמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוז.לעירייה ובלבד ש

 
פטר המפעיל, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם נ .46

 לעיל. 42 זה לפי סעיף
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 רוםהפעלת התכנית בזמן חי .יג

 

המפעיל יפעיל את הקהילה התומכת על כל רכיבי התכנית גם בעת חירום, בכפוף להנחיות  47.1 .47
ובהתאם להוראות התע"ס  ועדת ההיגוי ו/או רשויות המדינה המוסמכות לכך באותה העת

 . נספח א' 5.24
 מראש עם עובדי התכנית ומפעילי המשנה דרכי מתן השירות בעת חירום.המפעיל יסדיר  47.2

 
התחייבויות הצדדים /או היה ובמהלך ביצוע ההסכם ולעיל,  47מבלי לפגוע באמור בסעיף  48.1 .48

לפיו תפרוץ במשק שביתה ו/או עיצומים ו/או מצב מלחמתי ו/או כוח עליון לרבות תנאים 
למי מן  ואפשרי( אשר לא השביתה"")להלן:  , נגיף קורונה או אחרחריגים של פגעי טבע

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

מילוי התחייבות כלשהי ו/או איחור בביצוע ההתחייבות, אשר נגרמו במישרין עקב השביתה 
 ותו צד.ולא עקב מעשה או מחדל של אותו צד, כהפרה של א

, משך הזמן של קיום השביתה עד למועד בו ניתן יהיה למלא את ההתחייבויות כאמור לעיל 48.2
, 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. 48.3

 
 ביטוחות, שיפוי בנזיקין ואחרי .יד

 
 אחריות ושיפוי בנזיקין  .49

 
היה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד י ולבד המפעיל .49.1

העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או 
בכל  או לעובדיהם ו/או למי מטעמםו/ המפעילו/או לקבלני משנה מטעם   המפעיללעובדי 

ו/או  וו/או עובדי המפעילכתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הנובע ו/או קשור לשירותים ו/או 
  כל מי מטעמו.

 
היה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא י ולבד המפעיל .49.2

  נשוא ההסכם. ת שירולצורך ה וו/או על ידי מי מטעמ ואו שהובא על יד
 

זקים כאמור נפוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  המפעיל .49.3
ימים על כל סכום שתחויב  7ומתחייב לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

על כל תביעה   למפעיללשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע 
 . ולהתגונן מפניה על חשבונ וגדה כנ"ל ותאפשר לשתוגש נ

 
זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל נותן השירות  לקזז מן התשלומים אשר ת רשאיהעירייה  .49.4

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל מהעירייה סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים 
מחמת מעשה או  עירייהמו לכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגר המפעילשהם באחריותו של 

 כאמור לעיל. המפעילמחדל שהם באחריותו של 
 
 

 ביטוח .50
 

על פי הסכם זה ועל פי כל דין ולהבטחת אחריותו כאמור,   המפעילמבלי לגרוע מאחריותו  .50.1
לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל  המפעילומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב 

אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות תקופת ההסכם וכל עוד קיימת 
כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס 

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס  5נספח ג'/האישור על קיום ביטוחים, 
 האישור על קיום ביטוחים"(.  

 
ת הסכם זה וכתנאי לתחילת השירותים את טופס האישור על ימציא במעמד חתימ המפעיל .50.2

על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל.  המפעילקיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי 
המורשים בישראל לעירייה במועדים הינה  המפעילידי מבטחי -מסירת האישור חתום על
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 המפעיל ת בגין הפרת ההסכם.יה בתרופותנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירי
ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, 

 וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.
 

 מתחייב לכלול בביטוחיו את הסעיפים הבאים:  המפעיל
 / ואו העירייה:  המפעיל –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  (1

 "העירייה " לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות עובדיהן ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.             
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם  (2

 ומי מטעמו בביצוע השירותים. המפעילמעשה ו/או מחדל של 
היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה  ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה (3

בקשר עם ביצוע  המפעילבגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 
  .השירותים

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

 
לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח  *ניתן לקבל כחלופה

בו יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף  –אחריות כלפי צד שלישי 
 בגבולות אחריות משותפים. 

יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן  –ביטוח אחריות מקצועית  (5
 שירותים מקצועיים לעירייה.

6)  
סכום ההשתתפות העצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח  (7

 . ₪ 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, למעט  (8

 .כלפי מי שגרם לנזק בזדון
או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/ (9

יום  60ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  המפעיללעירייה הודעה בכתב, ע"י 
 .לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש

 חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל.  (10
ביל בדרך כלשהי את )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מג המפעילכל סעיף בפוליסות  (11

כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה,  המפעילאחריות מבטחי 
 המפעיל וא "ביטוח ראשוני", המזכה אתולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל ה

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה 
 59זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  ילהמפעלמבטחי 

מוותרים על טענה  המפעיל. למען הסר ספק, מבטחי 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א
 של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה. 

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  (12
התקפות במועד התחלת הביטוח ולעניין  ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי יהיה ביטוח 

על פי פוליסת ביטוח אחריות מקצועית של החברה המבטחת, המעודכנת והמאושרת על 
 ידי הפיקוח על כל הרחבותיה.

 –טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוקכוללות עבודות פריקה,  המפעילככל ועבודות  (13
 רחבו לכסות אחריות בין היתר גם בגין העבודות המפורטות לעיל.יו המפעילביטוחי 

להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת  מהמפעילהעירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש  (14
 מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה. והמפעילהעירייה 

 
ו/או האישורים על קיום ביטוחים  עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח .50.3

לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות 
פי הסכם זה או -עלהמפעיל כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 

 פי כל דין. -על
 

כלי רכב המשמש במישרין או  יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכלהמפעיל  -ביטוח כלי רכב .50.4
כל חבות שחובה לבטחה על  בעקיפין לביצוע השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני

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

 .  ₪ 600,000 -גבול אחריות שלא יפחת מ
 

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  המפעיל .50.5
 הקבועות בפוליסות הביטוח.



 17/2021מכרז פומבי 

 הפעלת תוכנית קהילה נכים )עצמאים(

 

 מסמך ג'

32 

 
לבדו אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לרכוש ו/או ציוד מכל סוג ותאור  המפעיל .50.6

ו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או המשמש לצורך הנמצא או שהובא על יד
רשאי שלא לערוך ביטוח  המפעילהשירותים ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. 

 המפעיללרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה 
אים מטעם העירייה מאחריות לכל פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את העירייה ואת הב

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

 המפעיל חדל שללבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מ המפעיל .50.7
יגרמו  ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר

להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, 
יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המפעילכי 

פוטר את העירייה ו/או הפועלים מטעמה  המפעילההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 
 כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.מאחריות לכל נזק ו/או אובדן 

 
מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  המפעיל .50.8

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

 
אחראי  המפעילאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה  המפעילפר ה .50.9

לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או 
 אחר שיגרם לו עקב זאת.

 
ל חוק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כ המפעילעל  .50.10

 אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
 

, היה וניתנה הרשאה המפעילמבלי לגרוע מהאמור בפרק הביטוח ובאישור על קיום ביטוחי  51
יהיה אחראי לכלול  המפעיללהסבת החוזה ו/או להעסקת קבלני משנה על פי תנאי החוזה, 

לקיים ביטוחים בהתאם בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ו
וככל שיהיה נחוץ ותואם לתנאי ההתקשרות עימם, וזאת  המפעיללשיקול דעתו הבלעדי של 

ולמשך כל תקופה נוספת בה ימצאו אחראים על פי  המפעיללמשך כל תקופת התקשרותם עם 
את קבלני המשנה בביטוחיו. למען הסר ספק האחריות הבלעדית  המפעילדין. לחילופין יכלול 

 .המפעיל ים ע"י  קבלני המשנה תחול עלין ו/או בקשר קיום ו/או העדר ביטוחבג
 
 
 

 ערבות ביצוע .טו

 

ם זה ימציא המפעיל לעירייה במעמד כלהבטחת מילוי התחייבויותיו של המפעיל לפי הס 52.1 .52
ש"ח(  אלף עשרים) ₪ 20,000חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של 

חודשים  3(, שתוקפה עד "ערבות הביצוע")להלן:  6/'נספח גכלהסכם זה בנוסח המצורף 
 לאחר מועד תום תקופת ההפעלה.

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

 7ל את תוקפה של ערבות הביצוע בהתאמה וזאת תוך הוארכה תקופת ההפעלה, יאריך המפעי 52.3
 ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על הארכת תקופת ההסכם לפי העניין.

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, 

 .ערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לעירייה מכח כל דין או הסכםה
 

 שונות .טז
 

 תקציביים ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתקציבה הרגיל של העירייה בסעיפים 53.1 .53
1846800846 

לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל ההחלטות  לאחר שנתקיימו ההתקשרות בהסכם זה נערכת 53.2
 שים לכך על פי דין. והאישורים הנדר
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כויתור על כל  דברויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב ה .54
הפרה שלאחר מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם 

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

על אף השירותים המפעיל לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע  .55
ן, לרבות בגין עיכוב התמורה לה הוא חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע

 זכאי.
 

הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .56
ות ת והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע עבודהבלעדי
 הייעוץ.

 
 בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 57.1 .57

 אישור טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה. 
ימי  3שום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום כל מסמך שנשלח בדואר ר 57.2

עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו 
, 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:
 
 
 
 

__________________   ________________ 
 עיריית עכו                                                                 המפעיל

 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

סכם זה נחתם מטעם מאשר כי ה_________________________, עו"ד/רו"ח אני הח"מ _________
_____________________________________________________ )להלן: "המפעיל"( על ידי 
ה"ה ____________________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר 
הינו/הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם המפעיל ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או 

 . פי דיןהאישורים הנדרשים על 
 

________________               ______________ 
 חתימה                                          תאריך                              

 
 
 

 הסכם זה מאושר לחתימת העירייה.          
וההסכם נחתם עם  17/2021 פומבי להסכם קדם מכרז          

 במכרז.הזוכה 
ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח            

 את זכויות העירייה כנדרש.
 

________________               ______________ 
 תאריך                                                                        ת יועמ"שחתימ  
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 מיוחד מפרט השירותים
 

 כללי .א

 

 זה תהא המשמות שניתנה להם בהסכם בין הצדדים. לכל המונחים במפרט .1

 

 עכו. מתמקדת במתן שירות לתושבי העיר לנכים עצמאיים תכנית קהילה תומכת  .2
 

לרבות, שרותי מצוקה, רפואה  תכניתיתן את השירותים המפורטים במפרט זה לחברי ה מפעילה .3
כל זאת מתוך מטרה לשפר ל, מפעירותים חברתיים על ידי היותיקונים. כמו כן ובנוסף יסופקו גם ש

 .תכניתחייהם של חברי ה את איכות
 
 

  הפעלת שירות מוקד מצוקה .ב
 
 כללי .4

יופעל הן  . השירותשעות ביממה 24 ,שירותי מוקד מצוקההמפעיל מתחייב ליתן לחברים  4.1
והן באמצעות התקשרות טלפונית מכל מקום  חברבאמצעות יחידת לחצן מצוקה בבית ה

 בארץ.

מפעיל, תקשר היאו בבעלות מפעיל משנה עמו  מפעילוקה תהייה בבעלות היחידת לחצן המצ 4.2
מובהר בזאת כי אין  .מפעילהמלאה של ה וובאחריות לאחר קבלת אישור וועדת ההיגוי

בהעסקת מפעיל משנה ע"י המפעיל בכדי לגרוע ו/או לפגוע באחריות המפעיל כלפי העירייה 
יוצא מן הכלל בכל עניין הקשור ו/או הנובע  וכלפי חברי התכנית מכל מין וסוג שהוא וללא

 ממוקד המצוקה, תפקודו ותפעולו.
 

 יחידת לחצן המצוקה  .5
 כוללים לחצן נייד )שני לחצנים ניידים כשמדובר בזוגפעיל המפעיל אותם ימצוקה הלחצני  5.1

 (."היחידה"מיקרופון נייח  הכולל לחצן הפעלה )להלן:  –( ורמקול חברים הגרים יחד

ויעביר תשדורת מכל נקודה בבית  החבריד ייענד כשעון או כתליון על פי בחירת הלחצן הני 5.2
 (."המוקד"למוקד המצוקה )להלן:  ברהח

יכול  ברלאחר הלחיצה על הלחצן )הנייד או הנייח(, מופעל הרמקול על ידי המוקדן והח 5.3
 באופן מיידי עם המוקדן. שרלתק

 שניות מהקריאה לכל היותר. 45הענות המוקד לקריאה באמצעות הלחצן תעשה תוך  5.4
יכלול סוללה נטענת, כך שבמקרה של  בר בתכניתדאג שהמכשיר שינתן לכל חי מפעילה 5.5

 שעות נוספות לכל הפחות. 8יופעל המכשיר באמצעות הסוללה למשך  חשמלת הפסק

ו ומבלי לפגוע יתקשר עממפעיל המשנה שאו  מפעלחידה תותקן, תתוחזק ותהיה בבעלות ההי 5.6
 וכלפי חברי התכנית. כלפי העירייה מפעילשל ה בלעדית והבלבדיתבאחריותו ה

בצע בדיקות תקופתיות, לפחות יאשר  מפעיל,היחידה תהא באחריות ה תקינות ותחזוקת  5.7
   היחידה לרבות החלפת הסוללות הנטענות. הא אחראי על תפקודיו לחודש  אחת

צוקה שברשותו ויעבירו יפרק המפעיל את מכשיר המפסיק את חברותו בתכנית י חברם בא 5.8
 לחבר אחר וזאת ללא תשלום בגין כך ובגין העתקת היחידה.

   -וברצונו להצטרף לקהילה התומכת במידה והחבר מנוי לשירות לחצן מצוקה בחברה שונה  5.9
לחצן מצוקה במסגרת לגם ם החברה השונה ו/או להתחבר יהיה עליו לסיים התקשרותו ע

   . באם יחפוץ בכך התכנית הנוכחית
 

 תקשורת טלפונית .6
להתקשר למוקד המצוקה  אפשרות נזקק לעזרהלעיל תהא לחבר התכנית ה 5בנוסף לקבוע בסעיף 

דביק מדבקה על מכשיר י מפעילה די מספר חיוג חינם.יל ע ישירחיוג באמצעות הטלפון וזאת ב
 ., בה יצוין מספר הטלפון של מוקד המצוקהברהטלפון של הח

 
 
 
 
 
 מוקדה .7
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 ד יכלול מערכת מחשוב תקשורת ומוקדנים.המוק - לליכ 7.1
חברים ע"פ דרישת ועדת המערכת תכלול מאגר נתונים ופרטים לגבי ה - המחשובמערכת  7.2

תתועד במאגר וכן תוקלט ותאוחסן לתקופה של לפחות שישה בר ח . קריאת כלההיגוי
 מיום הקריאה. חודשים

 מוקדנים 7.3

יום  365כל ימות השבוע, שעות ביממה,  24המוקדנים יאיישו את המוקד במשך  7.3.1
 .ויום כיפור מועדי ישראל, לרבות שבתותבשנה 

אפשר לו הענות נאותה י, שואו באחריותהמפעיל ל מוקדן יעבור הכשרה, על ידי כ 7.3.2
 תכלול: הכרות עם צוות הקהילה התומכת )רכז ההכשרהתכנית. לצורכי חברי ה

שירותים מרכזיים  ומידע על נותני תכניתואב הקהילה(, אפיוני חברי ההתכנית 
המדוברות בקהילה, כגון ערבית  נוספותבשפות  חלק מהמוקדנים ישלטובקהילה. 

 ורוסית.

 מבוטל.  7.3.3

על פי הצורך ובלבד שינתן שירות מלא ומיידי לכל  קבעספר המוקדנים במשמרת, ימ 7.3.4
 שיזדקק לכך. חבר בתכנית

ומיומי, י  ןבאופ מוקדן יעדכן את אב הקהילה באמצעות הטלפון או פקסימיליה,ה 7.3.5
נייד, בדבר כל הטלפון לאופן מיידי, בהקשור לפעילות השוטפת, וכן יעדכן אותו  בכל

וסוג העזרה שניתנה על ידי המוקד,  לרבות ביקור  תכניתפניה דחופה של חברי ה
 רופא תורן או פינוי באמבולנס.

 
 ירותי חירום רפואייםש .8

 רופא 8.1

תורן. זמן הגעת הרופא לבית  בקשת החבר מהמוקדן, יישלח לביתו רופאל פי ע 8.1.1
יודיע על  מוסכם כי במידה ויחול עיכוב כלשהו בהגעת הרופא שעה.יהיה עד  חברה

 כך המוקד לחבר ובמידת הצורך גם לאב הקהילה.
ישלח אליו רופא מטפל שיגיע תוך זמן סביר ינמצא בביתו,  מידה והחבר אינוב 8.1.2

 הארץ(. בהתאם, למקום הימצאו של החבר באותה עת )בכל רחבי

סופי ( וב19:00-7:00תורן בימי חול ובשעות הערב והלילה ) בין רופא בית של יקורי ב 8.1.3
 . 5.24שעות ביממה, בהתאם להגדרות התע"ס  24שבוע ובחגים 

 הרופא להיות דובר השפה העברית על בוריה. על 8.1.4

שעות  24-ל הרופא להיות מצויד בציוד הרפואי המקובל, בתרופות ראשוניות לע 8.1.5
 מרשם. ובטופס

ימסר לחבר לשם המצאתו ירופא ירשום סיכום מחלה או דו"ח ביקור שהעתקו ה 8.1.6
 לרופא המשפחה או  הרופא המטפל.

 ידת הצורך, יפנה הרופא את החבר לחדר מיון בבית חולים.במ 8.1.7

ישולם לרופא  וזה יהיה כרוך בתשלום סמלי בלבד בבית החבר ל ביקור רופא כ 8.1.8
    .₪ 25כי הסכום לא יעלה על מובהר בזאת על ידי החבר. ישירות 

 שרותי הרופא כמפורט לעיל יועמדו לרשות כל הנמנים על בית האב. 8.1.9

 

 רות אמבולנסשי 8.2

 מפעילרותי פינוי רפואי באמצעות אמבולנס או ניידת טיפול נמרץ, יסופקו על ידי הש 8.2.1
 .ובהתאם להוראות מפרט זהבהתאם  לצורך 

 לעיל.   8.1עיף אמור בסמוקד יזמין אמבולנס בהתאם להפניית רופא כה 8.2.2

 חבר יהא רשאי, במקרים המתאימים, להזמין אמבולנס באמצעות המוקד.   כל 8.2.3
בעלות  מפעילישא הזמן אמבולנס ע"י החבר והוחלט שלא לאשפז את החבר, הו 8.2.4

 5.24הוראה למפורט ב סמלי בלבד בהתאםתשלום מפעיל ישלם להחבר האמבולנס ו
 בלבד. ₪ 25 הסך של על יעלה ם לא מובהר בזאת כי הסכו להוראות התע"ס.

 בעלות האמבולנס. מפעילשא היוזמן אמבולנס בהוראת רופא, והחבר לא אושפז, ה 8.2.5
 
 
 
 

 – שרותי הרמהב.  8.3
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לכל חברי הקהילה בכל שעות  ןיינתהשרות  - בלבד באמצעות המוקד הרפואי 8.3.1
 .ימים בשנה 365 לרבות שבתות וחגים היממה

 .שעהחצי יהיה עד  חברלבית השרותי הרמה זמן הגעת  8.3.2
 

 
 

 

 פעילות חברתית .ג
 

בתי      אב  100לפי לפעילות חברתית המוצעת על ידו, המפעיל יגיש לועדת ההיגוי מידי שנה תכנית  .9
 ( 5.24נספח ה ) על פי מודל תקצוב משרד הרווחה  בתכנית.

 
 

חברתית ההגוי, ועל המפעיל לשנות ו/או להוסיף  פעילות  הפעילות החברתית תאושר ע"י ועדת .10
 בהתאם להנחיותיה.

 
פעילות חברתית קבועה, אחת לשבוע לפחות, לחברי הקהילה בכל רמות התפקוד, כולל למרותקי  .11

בית ומרותקי סביבה. פעילות  הפנאי תינתן במסגרת ייחודית לקהילה התומכת או בשילוב עם 
 מסגרות פנאי בקהילה הרחבה, הנגישות לחברי הקהילה התומכת.

 
 
 

 מתנדבים .12
, מקרב, מבוגרים וחברי הקהילה הפעלת התכניתעיל יגייס ויפעיל מתנדבים במסגרת המפ 12.1

התומכת עצמם. המתנדבים יסייעו בקשר טלפוני לאנשים וכן בפעילות פנאי וחברה. המפעיל 
 ידאג להדרכת המתנדבים.

 לעיל יאושרו על ידי רכז התכנית. 1המתנדבים שיגויסו כאמור בס"ק  12.2
 

 ומ"מ לאב הקהילה לפרויקט קהילהאב העסקת עובד סוציאלי,  .ד
 

ואב קהילה באופן קבוע וברציפות במשך כל תקופת  עובד סוציאלימתחייב להעסיק  המפעיל .13
 ההפעלה. 

 עלות העסקתם של רכז התכנית ואב הבית תמומן באופן בלעדי על ידי המפעיל.
 

 עובד סוציאלי .14

וזאת  ך כל תקופת ההפעלהמשרה לפחות במש 0.6בהיקף של  עובד סוציאליהמפעיל יעסיק  14.1
 עובד סוציאליבהיקף המשרה של כל החלטה על שינוי  בתי אב. 100בהתאמה להיקף של 

  תתקבל בועדת ההיגוי.
 תכנית יעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:הרכז  - תנאי כשירות 14.2

 על תואר אקדמי בעבודה סוציאלית.ב 14.2.1

 .ידע וניסיון בהפעלה של פרויקטים קהילתייםבעל  14.2.2
 יכולת ראייה כוללת וכושר ארגון מעולה. בעל  14.2.3
 .יחסי אנוש מעולים ורגישות בין תרבותיתבעל  14.2.4
 .מיומנויות בזיהוי צרכים, פיתוח מענים ויזמותבעל  14.2.5

 ידע וניסיון קודם בהפעלה של מתנדבים בקהילה.   בעל  14.2.6

 יכולת לעבוד באופן עצמאי ויכולת להדריך צוות. בעל  14.2.7

  למנהל התכנית בגוף המנהל, ותפקידיו/ה יכללו : יהיה/תהיה כפוף/ה– עו"סתפקידי  14.3
 ריכוז כל פעולות הגוף המפעיל מול הגוף המנהל וקיום קשר רציף עימו.14.3.1
 ממונה ישיר של אב/אם הקהילה והרכז/ת החברתי/ת, לרבות פיקוח על עבודתם והדרכתם. 14.3.2
ן : עובדים סוציאליים ממחלקת לתכנית כגוקיום קשר עם אנשי מקצוע המעורבים ושותפים  14.3.3

 , קופות חולים וכד'.מותהמשרד הרווחה, הע-נכההרווחה ברשות, מפקחים של השירות ל
 ריכוז ועדת הפעלה ומעקב אחר ביצוע החלטותיה. 14.3.4
זימון משתתפים, הכנת סדר יום, כתיבת פרוטוקול ושליחתו -הכנת ועדת ההיגוי כולל 14.3.5

 הוועדה. למשתתפים, יישום החלטות
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 אחריות להפעלת פעולות שיווק התכנית. 14.3.6
 אחריות על גיוס, ארגון, הדרכה והפעלת מתנדבים. 14.3.7
 אחריות על פעילות חברתית. 14.3.8
 .עירייהאחריות על העברת דיווחים ל 14.3.9
 ניהול שוטף של התכנית כולל : מעקב אחר דוחות, טיפול במאגר מידע וכד'.14.3.0

 
 ב קהילההעסקת א .15

, להיקף של 1.3היקף משרה של ( ב"אב הקהילה"המפעיל יעסיק אב/אם קהילה )להלן ולעיל:  15.1
 . תכניתלכל משך הפעלת ה בתי אב,  100

 .מפעילעלות העסקתו של אב הקהילה כאמור, תמומן באופן בלעדי על ידי ה
 .גוייתתקבל בועדת ההאב הקהילה כל החלטה על שנוי בהיקף המשרה של 

 אב הקהילה יעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: – שירותתנאי כ 15.2

 .השכלה תיכונית 15.2.1

 בכתב.ובעל הבעה טובה בע"פ  15.2.2

)חשמל, בנה טכנית בסיסית של מערכות בבית ויכולת לבצע תיקונים קלים ה 15.2.3
 תריסים, וכדומה(. ,אינסטלציה

סמכות ויחסי אנוש מעולים, סבלנות, סובלנות, עניין בזולת, רגישות בין  עלב 15.2.4
 בותית ונכונות לעזור.תר

 ושר ארגוני, יכולת להגדרת סדרי עדיפויות, ניהול יומן ויכולת לעבוד באופן עצמאי.כ 15.2.5

 מתנדבים.וכונות לעבוד עם פעילים נ 15.2.6

     כונות לעבודה בשעות לא שגרתיות. נ 15.2.7
, מנהל התכנית מטעם המפעילכפוף ישירות ל אאב הקהילה יה -  הקהילהאב  יתפקיד 15.3

 באופן שוטף וע"פ בקשת הרכז.  גם עזרה לוגיסטית לרכז התכנית כולליםותפקידיו 
 :המטלות המפורטות להלןכל את מבלי לפגוע בכליות האמור כולל תפקידו 

אב הקהילה יבצע ביקור בית אחד לפחות מידי שלושה חודשים אצל כל חבר   15.3.1
 . 5.24בתכנית וזאת לפי הוראת התע"ס 

שעות בכל  24במשך הקהילה יהא זמין אב  – תחום הביטחון האישי והבריאותי 15.3.2
 הענותל ויהא מוכן שעות ביממה 24ימות השנה. אב הקהילה ישא טלפון נייד 

ובכל ימות השנה כולל חגים, פרט לימי  לקריאת מצוקה של החברים בכל שעה,
של אב הקהילה  יחופש. בימי החופש של אב הקהילה יועבר מכשיר הטלפון הסלולר

 התכנית. והענות לקריאות חברי  לאפשר זמינות נת למ"מ אב הקהילה על מ

 היממה. ממוקד המצוקה במקרה של קריאת מצוקה בכל שעות ותקבלת הודע 15.3.3

הקהילה.  לאב מהמוקד מקרה של נסיבות המצריכות אשפוז, תימסר על כך הודעה ב 15.3.4
הערכה של , הכל לפי איש הקשר של חבר התכניתאב הקהילה אחראי להודיע ל

 .   הבית ורכז התכנית אב  על ידיערך ושת חומרת המצב

את מצב ברר י וזהקהילה, הבמקרים שאינם מצריכים אשפוז, המוקד יידע את אב  15.3.5
 וכדומה. ככל שנדרש, לרבות הבאת תרופות בביתו ויסייע לו  החבר

ה, ווך בין החבר לגורמים שונים כגון: רופא משפחה ובני המשפחאב הקהילה ית 15.3.6
      בקשתם.ולפי  לקבלת עזרה הולמת

בהכנסת אב הקהילה ע יסיילביתו לאחר אשפוז,  תכניתרים בהם חוזר חבר הבמק 15.3.7
שירות לבית החבר, על פי הצורך, כגון: השגת אביזרי עזר ומכשירים רפואיים, 

 רכישת מוצרי מזון, הבאת תרופות, הכנסת מטפלת וכדומה. הבאת מזון,

תנדבים, ימשיכו לעמוד בקשר הצורך, לכך שפעילים או מאב הקהילה ידאג, בעת   15.3.8
 ויביאו תרופות ומצרכים לביתו. תכניתעם חבר ה

 אב הקהילה יסייע בהשגת אביזרי עזר רפואיים ואחרים על פי צורך חברי התכנית.        15.3.9

 אב הקהילה יעסוק בתיקון אביזרי העזר כמפורט לעיל  . 15.3.10

 .בהתאם לבקשתו תכניתזרה לוגיסטית לרכז האב הקהילה יעניק ע 15.3.11
)חשמל,  תכניתתיקוני בית קלים בבתי חברי ה צעביאב הקהילה  – חום הדיורבת 15.3.12

כמו כן . חבריםשל ה ובאביזרי העזר והציוד הרפואיוכדומה(,   תריסים אינסטלציה,
לתיקונים בדירת החברים ופיקוח   הזמנת והכוונת בעלי מלאכהיסייע אב הקהילה ב

                                                                                  על עבודתם.
מקרי ב ו/או תרופות הבאת מצרכי מזון מוכןאב הקהילה יסייע ב – בתחום המזון 15.3.13

 וכיו"ב. או מזג אוויר קשהו/מצוקה, מחלה 
 אב הקהילה יבצע:  – תחום החברתיב 15.3.14
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תכנית ובעת אשפוז העולה על שבוע ימים גם ביקור חולים בבתי חברי ה 15.3.14.1
 החולים. תבבי

 תכנית.תן אוזן קשבת לבעיותיהם ולציפיותיהם של חברי המ 15.3.14.2
 בהתאם לבקשתו.  כניתתה עזרה לוגיסטית לרכזמתן  15.3.14.3
מתן מידע לחברי התכנית לעניין פעילויות חברתיות במסגרת התכנית וכן  15.3.14.4

 .עזרה  בתפעול סדיר של פעילויות כאמור
 רך.  השתתפות במפגשי פעילים ומפגשי חברים בתכנית לפי הצו 15.3.14.5

ובו יפורטו כל  יומן אירועיםמדי יום ביומו  אב הקהילה ינהל - בתחום המינהל 15.3.15
אב הקהילה יקליד  .הפעילויות  המתרחשות בתכנית לרבות פעילות רגילה וחריגה

 את כל  הפעילויות בתכנית לתוכנה על פי הרשאתו.
נושאים  דווח עלי ,על הנעשה תכניתדיווח שוטף ומקיף לרכז האב הקהילה יעביר  15.3.16

 .הדורשים טיפול מעבר ליכולות של אב הקהילה ועל בעיות חריגות ומקרי חירום

 .מוקדהנהל קשר שוטף עם אב הקהילה י 15.3.17

מנהל התכנית מטעם המפעיל ו הנקבעות ע"י רכז התכניתשתתפות בישיבות ה 15.3.18
 הגוי ועדות ההפעלה וועדתת השתתפות בישיבוו על ידםוקבלת הדרכה שוטפת 

  .בהתאם לצורך

 

 קהילהההעסקת גיבוי לאב  .16

בתי  100להיקף של  הנעדר מן עבודתו,לאב הקהילה  מ"ממתחייב להעניק גיבוי של  המפעיל 16.1
  אב בתכנית.

יהיה להחליף את אב הקהילה בתפקידיו, במקרה של  היעדרות  מ"מ אב הקהילה תפקידו של 16.2
  אב הקהילה מכל סיבה שהיא.

         .המפעילן בלעדי על ידי קהילה תמומן באופהאב  מ"מעלות העסקתו של  16.3
 
 הדרכה מקצועית .ה
 

המפעיל מתחייב ליתן ליווי רצוף והדרכה קבועה לרכז התכנית ולאב הקהילה על ידי עובד  17.1 .17
סוציאלי מטעמו שהינו בעל ידע ונסיון קודם של שלוש שנים לפחות בעבודה עם אנשים 

 בגירים עם מוגבלות המתגוררים בקהילה. 

 ההדרכה המקצועית תהיה לא פחות מפעם בשבועיים למשך שעה. תדירות והיקף 17.2
     

 מבוטל.  .ו
 

 מבוטל.  .18
 
 
 

 

 שיווק התכנית .ז
 

לרבות באמצעות הפצת עלונים, ארגון כנסים, דיוור ישיר המפעיל ידאג לשיווק התכנית,  19.1 .19
התקשרות בכל ולהחתמתם של החברים המצטרפים לתכנית על הסכמי ושיווק טלפוני 

 .ויותיהם והתחיבויותיהם הקשור לזכ

ידי המפעיל ועל למען הסר מפעיל מובהר כי מימון השיווק והפרסום של התכנית יעשה על  19.2
 חשבונו.

כפופים יהיו  המפעילקהל המטרה, וכל עלון הסברה ו/או פרסום שיוציא  שיטות השיווק, 19.3
 לאישורה המוקדם של ועדת ההיגוי.

אודות התכנית ישמר שם התכנית "קהילה  המפעיל מתחייב שבכל פרסום שיעשה על ידו 19.4
 ".נכיםלתומכת 

עיריית עכו, בקשר לתכנית תצוין מעורבותם של  המפעיל מתחייב שבכל פרסום שיעשה  19.5
הקמה והרצה של התכנית. המפעיל מתחייב לדאוג לכך שנוסח  ,במימוןהמשרד והג'וינט 

בתכנית, יתואם מראש עם הפרסום, לרבות תוכן הפרסום ואופן הצגת שם ולוגו של השותפים 
 כאמור.   בתכנית נציגיהם של השותפים 
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תהיה רשאית, בתיאום עם המפעיל להציב שלטים בנוסח ובגודל שיוסכם  עירייהמובהר כי ה 19.6
עליהם לשם ציון עובדת סיועה וסיוע השותפים בתכנית, וכן להנצחת שמות תורמים למיניהם 

 התכנית. המסייעים בביצוע 
 יווחים לעירייהד .ח
 

 המפעיל ידווח לעירייה מידי חודש על עזיבות או קליטות חדשות בתכנית. .20
מידע על כל אחד מבתי האב המפעיל יעביר לעירייה  –מצטרפים חדשים לקהילה תומכת  20.1

לתכנית, וכתובות וטלפונים והחברים שנרשמו לתכנית, תאריך ההצטרפות של כל חבר 
 מעודכנים של כל חבר.

המפעיל מחוייב לדווח לעירייה באופן מיידי  -בקהילה התומכת המסיימים חברותם חברים 
 על עזיבת חבר את הקהילה התומכת.

לחודש שלאחר סוף  15-יגוי בסוף כל רבעון, עד לת ההוהמפעיל יגיש לעירייה ולכל חברי וועד 20.2
מתן שירותים בקהילה התומכת לפי נתונים שהוקלדו לתוכנת הניהול של דו"ח הרבעון, 

 .5.24ות ובהתאם לנספח ה' להוראת תע"ס קהילות תומכ
של השנה העוקבת, דו"ח  15.2-עד ל, שנהבסוף כל המפעיל יגיש לעירייה ולוועדת ההיגוי,  20.3

  , כמפורט להלן:5.24בהתאם להוראת התע"ס 

 אחוז משרה ועלות העסקה למעביד, לרבות פירוט השכר. –אב קהילה  20.3.1
, לרבות פירוט השכר, בנוגע אחוז משרה ועלות העסקה למעביד -רכז התכנית  20.3.2

 לתכנית נשוא הסכם זה בלבד.
 ת, לרבות השתתפות עצמית של החברים, בפעילותהכנסו –פעילות חברתית  20.3.3

 .והוצאות
 תשלומים למוקד המצוקה. 20.3.4
בפועל וכן פוטנציאל הגבייה לפי מספר  ומדמי החבר שנגבו על יד מפעילהכנסות ה 20.3.5

 חברי התכנית במועד הדו"ח.
 לים אחרים.תשלומים למפעי 20.3.6
 המשרד.כל נתון אחר שיידרש על ידי העירייה ו/או  20.3.7
 כל דו"ח כאמור לעיל יהיה חתום ומאושר על ידי מורשי החתימה של המפעיל 20.3.8

 גם על ידי רואה החשבון של המפעיל.  ומאושר
 כל דיווח על הפעילות השוטפת ,גיש המפעיל, על פי דרישת העירייהבנוסף לכל האמור לעיל י 20.4

 "חות יומיים מהמוקד( ועל פעילות חריגה, באם הייתה.)לרבות  דו
 

 ולראייה באנו על החתום:
 
 

__________________    ________________ 
 המפעיל            העירייה                                          

 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 
 

זה נחתם מטעם  סכםמאשר כי ה____________, עו"ד/רו"ח אני הח"מ _________
______________)להלן: "המפעיל"( על ידי ה"ה 
____________________________________________________ )שם מלא ות.ז(, אשר 
הינו/הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם המפעיל ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או 

 . האישורים הנדרשים על פי דין
 
 

 ______________              ________________ 
חתימה                                          תאריך                                
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 (5לפרק  24) הוראה  5.24הוראות התע"ס 

 קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים

 בץ נפרדקו מצורף
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 כתב התחייבות לשמירת סודיות

 
 

 תאריך: _________                       לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 
 

( במסגרת הסכם "השירותים"להלן: ) נכיםלנעניק לכם שירותים של הפעלת קהילה תומכת הואיל ואנו 
 ם ולאחריה כדלקמן:בינינו לביניכם, אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת מתן השירותי

 
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:  -חייבות זו משמעו לעניין הת "מידע"
 .או אישי , מידע מקצועישמיות תורשימ

 

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

 

 ות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על:למר .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.-ו נדרש עלמידע אשר גילוי .ג

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

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

 
 
 
 

 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 )

, נכיםללמתן שירותי הפעלת קהילה תומכת חיים ( קבלן""ה)להלן:  ________________________
כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה  ני מתחייבבין כעובד הקבלן ובין כקבלן משנה של הקבלן, הנ

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
 

 בכבוד רב,
 

 שם: __________________________
 

 ת.ז.: __________________________
 

 חתימה: _______________________
 

 תאריך: ________________________
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 אישור ביטוחים

 
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה אישור ביט
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 ח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו
 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה בקש האישורמ

  שם עיריית עכו

 נדל"ן☐

שירותים בעיר ☒
 לנכים

 אספקת מוצרים☒

אחר: הפעלת ☐
מוקד, אספקת ציד 

לנכים, שירותי הרמה, 
 שירותים קהילתיים

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 נהקבלני מש☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען
 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים עצמית השתתפות
 קףבתו

מטב סכום מטבע סכום
 ע

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 רכוש 
 

         

         
         
         

, 322, 321, 318  1,000,000       צד ג'
328 ,302 ,307 ,
309  ,329 ,315 

 319, 329, 328  20,000,000       אחריות מעבידים

          אחריות המוצר

, 302, 309, 301  2,000,000       ריות מקצועיתאח
328 ,333 (6 

 חודשים(

          אחר

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 

073 ,092 ,094 ,095 

 

 ד'(ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  )במידהפירוט הנכסים המבוטחים 
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 ד'(ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  )במידהפירוט הנכסים המבוטחים 
 )לדוגמא: מספר רישוי/כתובת(תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן(סוג הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 ערבות ביצוע )דוגמא בלבד(
 

 
 תאריך: _________         לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

בזה  ( אנו ערבים"מפעיל"ה_____________ )להלן:  /ע.רח.פ.ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
עמידת המפעיל ש"ח( וזאת בקשר עם  אלףעשרים ) ₪ 20,000 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 בעכו. נכיםלבמחויבויותיו להפעלת תכנית קהילה תומכת חיים 
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או 
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2021 מאי ורסם עבור חודשההתייקרות בין המדד שפ

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

בקשר לחיוב  מפעילחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשפטית או בכל דרך א
 כלשהו כלפיכם.

 
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.
 

 בות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ער
 

 ועד בכלל.________________  קפה עדוערבות זו תישאר בת
 

 לא תענה._________________  דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.________________________   לאחר יום
 

 ל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכ
 

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

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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