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 הזמנה להציע הצעות
 
 מבוא .א
 
 מופ"ת לקשישיםהפעלת מועדונים מועשרים לצעות ( מזמינה בזה ה"העירייה")להלן:  עכועיריית     1.1 1

)להלן:  29/2020 פומבימכרז  -מכרז זה  המפורטים במסמכיהכל בהתאם לתנאים  ("המועדון")להלן: 
 .("הליך"ה

    בשעות העבודה  ,04-9956002/3/5יה בטלפון גבאגף הבאמצעות ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה     1.2
 .ה, לכל מעטפמכל טעם שהוא , שלא יוחזרש"ח( שלוש מאות) ₪ 300 תשלום בסך הרגילות תמורת           

 עכו 1ההגנה  -ברחוב שהעירייה תעמיד לרשותו  במבנה המפעיל ידי תתבצע על מועדוןהפעלת ה 1.3
  .מפעילהעלויות התחזוקה של המבנה יהיו על חשבון  .העתיקה

באמצעות ו, , חשמל, טלפון, אינטרנט וכיוצ"ב() כגון מים על חשבונו מועדוןעל המפעיל להפעיל את ה 1.4
 .הליךה הכל כאמור בתנאי ,אדם מטעמו-כוח

 הרווחה.יקבל המפעיל תשלום עפ"י התעריפים הנקבעים ע"י משרד הפעלת המועדון תמורת 

 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו,  2.1 2
 .ה זוהזמנהמצורף ל

  העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  2.2
   ויובאו, בכתב, לידיעתם של  הליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליךה    
 ידם.בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על  מציעיםכל ה    

 
הפעלת מועדונים  – 29/2020 פומבימכרז ", במעטפה סגורה נושאת ציון יש להגיש את ההצעות 3.1 3

המכרזים  יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת" וללא כל כיתוב נוסף ת לקשישים"מופמועשרים 
 בבניין העירייה ברחוב ויצמן שנייהה ה, אשר בקומ)אצל מר משה סעדה( העירייה מזכירותשבמשרדי 

 ותום בשממקבל המעטפה יחהעירייה. יש לוודא כי  של, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל 35
 ציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. יהמלא וכן 

הצעות אשר לא  .13:00שעה עד ל 21.181. -', הב עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 
שעה למועד ולעד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירות משרדיתיבת המכרזים אשר בתתקבלנה ב

  ולא תידונה. לא תתקבלנה - הנקובים לעיל
 

 בעכו 1ההגנה במועדון מופ"ת בכתובת יתקיים  סיורה .6.1.21 -, ה'דקבלנים יתקיים ביום  סיור 3.2
 .12:00בתאריך האמור בשעה העתיקה 

 .הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה סיורהשתתפות ב
 

   , הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן שאלות      4.1 4

)להלן:  -  מנהלן הרווחה עמיחי כהן  AmihaiC@akko.muni.ilמייל להפנות בכתב בלבד ל
לן לוודא הקב באחריות .13:00שעה עד ל 11.1.21 -', הב עד לא יאוחר מיום( הפרויקט"  "מנהל

 . 0525458288בטלפון:  מייללפונית קבלת הט
  הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר  תתימסרנה על ידי מנהל תשובות     4.2    

 המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.    
למעט  ,הי כל גורם אחר בעירייבעל פה ו/או על יד ההעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנ

 והן לא יחייבוה. ,הפרויקטת מנהל
 הליךלא תידון וצירופה למסמכי ה 2הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק 

 עלול להביא לפסילת ההצעה.
 לעיל יהיה  2משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק 

 לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות. מנוע
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 תוקף ההצעה .ב
 

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

 עשות כן.ל

  

 הליךתנאי סף להשתתפות ב .ג
 
בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל, שותפויות רשומות או תאגידים הרשומים כדין בישראל  6

( "המשתתף")ויודגש לא תתקבל הצעה של משתתף שהינו "מיזם משותף" או "חברה ביסוד"( )להלן: 
 התנאים המפורטים להלן: בכלכמועד האחרון להגשת ההצעות להליך  העומדים, במועד הקבוע

מועדונים חברתיים  :השירותים הבאיםן אחד מהפעלת ב ,שנים לפחות 3המציע הנו בעל ניסיון מוכח של   6.1 
  מעושרים./ מרכזי יום / מועדונים  ) מועדון מועשר פלוס תזונתי(  מופ"תלאזרחים ותיקים / מועדוני 

י "העומדת בפני עצמה ומשמשת לשאר הפעולות המבוצעות עוכספית ארגונית  ,ע תשתית מבניתלמצי 6.2
 .והכל להנחת דעתה של ועדת המכרזים בתחומי הרווחההמציע 

אנשי מקצוע מטעמו שיהיו בעלי כלים ויכולת לטפל באוכלוסיית היעד תוך  עומדיםלרשות המציע  6.3
  .כיבוד מאפייני האוכלוסייה הרלוונטית

 ציע נעדר קרבה אסורה על פי דין לעובד העירייה או לחבר מועצת העירייההמ 6.4

 .1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1ב'/2 -וב' 2המציע עומד בתנאי סעיף  6.5

על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו/או נגד מי מבעליו ו/או מי ממנהליו תביעות  6.6
הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב משפטיות ו/או הליכים משפטיים 

 שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  

על ידי הזוכה בביצוע השירותים, בין בשכר ובין כקבלני משנה, אשר יבצעו  העובדים אשר יועסקו 6.7
ים, יהיו כשירים לעבודה עבודתם כולה או חלקה בקהילה, במוסדות העוסקים בזקנים או בבתי הזקנ

החוק למניעת העסקה של בקהילה, במוסדות העוסקים בזקנים או בבתי הזקנים בהתאם להוראות 
 .2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

לא יועסק אדם כלשהו על ידי הזוכה בביצוע השירותים בתחום בקהילה, במוסדות העוסקים בזקנים 
בתקנות למניעת שניתן לגביו  "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה או בבתי הזקנים,, אלא לאחר 

 2003-העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לזקנים )אישור המשטרה(, תשס"ג
 (."התקנות")להלן בפרק זה: 

ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על זכייתו בהליך  10-המשתתף הזוכה יעביר לידי העירייה לא יאוחר מ
אשור משטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו במסגרת ביצוע השירותים 

 העוסקים בזקנים.בתחום הקהילה, בתי הזקנים והמוסדות 

 

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

 

 ההצעה .ד
 
 לא תידון.  וגש על שם יותר מישות משפטית אחתהצעה שתההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת.  8.1 8

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

 

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

 

בהדפסה או בעט. הצעות שתוגשנה ממולאות  ואשר ימולאזהים  יםעותקשני תוגש ב מציעהצעת ה 10.1 10
 לא תידונה.  –בעיפרון 

עמוד מעמודי מסמכי ההליך, לרבות חוזה ההתקשרות, בחותמתו וחתימת  כללחתום על  מציעעל ה 10.2
 מורשי החתימה בשמו.
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כל הפרטים עליו לפרט את בו ו, למסמכי ההליך מסמך ב' –טופס הצעת המשתתף ל המציע למלא את ע 11
הן מן הפן המקצועי והן מן הפן התקציבי מעבר  מועדוןתוספות המוצעות על ידו להפעלת ההנדרשים שם וכן 

 ., ככל שישנן כאלההליךבמסמכי הלנדרש 

 

כנספח רף קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח המצוהעדר לחתום על הצהרה בדבר  מציעעל ה 12.1 12
 למסמכי הליך זה. 5ב'/

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב'/2 -וב' 2על המציע לחתום על הצהרה בדבר עמידה בהוראות סעיף  12.2
 למסמכי הליך זה. 6כנספח ב'/העדר תביעות והעדר הרשעות בעבירות שיש עמן קלון בנוסח המצורף 

 

, תו גם את המסמכים המפורטים להלןלצרף להצע מציעבנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך על ה 13
 כחלק בלתי נפרד מהצעתו:

, על 1976 –אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  13.1
 .מציעשם ה

 .מציעאישור על ניכוי במקור, על שם ה 13.2

 .1/, על גבי נספח ב'לעיל 6.1פירוט ניסיון המציע כנדרש בסעיף  13.3
מוגשים אך ורק על גבי , להלן 20בסעיף בדבר ניסיונו של המציע כאמור מצדדים שלישיים אישורים  13.4

 .למסמכי ההליך 2כנספח ב'/לקבלן המצורף  הצהרה על ניסיוןטופס 

 .העסיק בניהול המועדוןמקצוע שבכוונתו להפירוט נתונים של איש  13.5

לעיל בנוסח המצורף לתנאי הליך זה ומסומן  26.אישור מנהל כספים / מנכ"ל לאישור האמור בסעיף    13.6
 למסמכי הליך זה. 4כנספח ב'/ואישור רו"ח לגבי עסק חי בנוסח המצורף  3כנספח ב'/

של עיריית עכו  29/2020אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  13.7
כנספח כמפורט באישור הביטוחים המצורף תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח 

 ( ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור."אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  4ג'/
   , נוסח אישור הביטוחים.כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו,               

 ת אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.לחילופין ניתן לצרף א             
או בנוסח הנ"ל , 4בנספח ג'/מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 

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

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

כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתייגות מהותית, רשאי 
לעיל ויפרט את מהותה והנוסח  4.1כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  לפנות בבקשה 

 חדש המבוקש על ידו.ה
לא תביא לפסילת  4.1הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 

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

שרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת אישור הסתייגות ביטוחית אשר לא או 
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.              
פלט מרשם , וכן גיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדיןשהינו תא מציע 13.8

/ זהות בעלי המניות/העמותה ואודות בדבר מנהלי החברה/השותפות/העמותות החברות/השותפויות
 .השותפים/הועד המנהל בהתאמה

הליך ל תוהצעההגשת האחרון לעדכני בתוקף למועד מציע שהינו עמותה יצרף אישור אודות ניהול תקין   13.9
 .זה

, בנוסח המופיע בסיומו של וסמכותם לחייבו בחתימתם מציעם האישור עו"ד על זכויות החותמים בש 13.10
 שתתף )מסמך ב'(.הצעת המטופס 

 על ידי המציע. הליךקבלה המעידה על רכישת מסמכי ה 13.11

חתומות על ידי  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  13.12
 .יעצהמ
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חתומים על ידי  – ציע, ככל שהועברו כאלה אל המהליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 13.13
 .ציעהמ

 .המציעחתום על ידי   -קבלנים סיכום סיור  13.14

 להלן. 15ערבות משתתף כדרישת סעיף  13.15
 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

 
, מציעה ת מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה להליך ובהשתתפות בהליך תחולנה עלכל ההוצאו 14

 אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 

ל ששהוצאה לבקשתו  ,מקורית ,בנקאיתאוטונומית להצעתו ערבות המציע יצרף  הליךי תנאי הלהבטחת מלו  15
בנוסח , 18.5.21עד ליום לפקודת עיריית עכו  ש"ח( שבעת אלפים) 7,000₪בלבד, בגובה של המציע ועל שמו 

 (."ערבות המשתתף" :)להלן  למסמכי הליך זה 7'/בכנספח  הליךמכי ההמצורף למס
 

 שינוי ההצעה: 16

, והוא חייב למלא את במסמכי ההליךאסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים  למציע 16.1
 הכלולים בחוברת זו, לרבות ההסכם. תו ולהגישה על גבי המסמכיםהצע

כל שינוי ע"י המציע בטופס ההצעה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות ע"י תוספת בגוף  16.2
 המסמכים או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

והעירייה תאשר את הצעתו, והרשות בידו  מחייבות אותו במידה במסמך ב'מציע המפורטות ההצעות  16.3
 לא לגרוע מהן.אך להוסיף עליהן 

 

 בדיקת ההצעה .ה

 
ם, לאחר ציעיהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמ 17.1 17

כל מסמך ו/או  הליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליךהמועד האחרון להגשת ההצעות ל
לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו  ציעהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המאישור מ

 .הליךבתנאי הסף של ה
דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב 

 שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.
 .מסמך ערבות המשתתףלא יחול על  1ס"ק  17.2

 

תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,  העירייה 18.1 18
ובין מניסיונם של אחרים, כי כישוריהם אינם מספיקים לפי  הו/או שנוכחה לדעת, בין מניסיונ

 שיקול דעתה, ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.

 . הליךה ותנאי השירותיםומת מהות לע העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה 18.2

  לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות  18.3
 מזכויותיה לפי סעיף זה.      

 

חסרים בה פרטים ו/או שנעשתה  ו/או המשתתףהעירייה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת  19
  .מסמכי ההליךות המפורטות בשלא עפ"י ההורא

 

( "הועדה")להלן: דה מקצועית תבדקנה גם ע"י וע ,תנאי הסףעמידתן בר שתעמודנה בבדיקת אחל ,ההצעות 20
גב' ישראלה בביץ, חשבת  -ראש מדור לקשיש במנהל הרווחה, גב' עדי מקל -הרווחה מינהלראש המורכבת מ

חברי הועדה ומנהלן הרווחה עמיחי כהן.  לאם עבאדיגב' אח -גב' לילך ורדי, עו"ס קשישים -מנהל הרווחה
ולצורך גיבוש הערכתם ביחס להצעות  בלעדי, לפי שיקול דעתם היםיהיו רשאים לבקר במשרדי המציע

 שיוגשו.
 על פי אמות המידה המפורטות להלן:תנקד את ההצעות הועדה 
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  (נקודות 4 ינימאלימ , ניקודנקודות 10 - רביי)ניקוד מ בהפעלת מערך הסעותניסיון  20.1
 

 ניסיון
 

 מס' נקודות

 3 הפעלת מערך הסעות רגיל
 4 הפעלת מערך נסיעות מותאם לנכים

 3 הפעלת קלנועיות
 

, אשר 2כנספח ב'/סיון הקודם העולה מאישורים בנוסח המצורף יהניקוד לסעיף זה יתבסס על הנ
לקח בחשבון ילא י 2כנספח ב'/לא יגובה באישורים בנוסח המצורף סיון אשר יימציא המשתתף. נ

  לצורך הניקוד בסעיף זה.
למען הסר ספק יובהר בזאת כי המשתתף רשאי להתבסס על ניסיון קודם של קבלן משנה באחד מן            

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

 
 (נקודות 3, ניקוד מינימאלי נקודות 10 -)ניקוד מירבי בניהול אספקת ארוחות קלות וחמות ניסיון  20.2

 

מס'  ניסיון
 נקודות

ניהול אספקת ארוחות קלות וחמות 
  .רגילות

3 

ניהול אספקת ארוחות קלות וחמות 
 .מותאמות לאוכלוסית קשישים

7 

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

לא יילקח בחשבון  2ימציא המשתתף. ניסיון אשר לא יגובה באישורים בנוסח המצורף כנספח ב'/
 לצורך הניקוד בסעיף זה.

 
  (נקודות 8ניקוד מינימאלי  ,נקודות 40 -)ניקוד מירביניסיון בהפעלת תוכניות חברתיות מגוונות  20.3

 

מס'  בתחומים שוניםניסיון 
 נקודות

מלאכת יד, קרמיקה, סריגה,  -חוגים
  ציור וכיוצ"ב.

8 

ספורט, הרצאות/ סדנאות  -בריאות
 בנושא וכיוצ"ב.

8 

טבע, מוזיאונים, ספא  -טיולים
 וכיוצ"ב.

8 

הרצאות/ סדנאות  -העצמה אישית
 ת קבוצות וכיוצ"ב.פעלבנושא, ה

8 

נושאים הקשורים לעולם 
צוי זכויות, מניעת מי -הקשישים

 אלימות, עניינים משפטיים וכיוצ"ב.

8 

 
 

 נקודות בסה"כ. 40נקודות, עד למקסימום של  8-יזכה המשתתף בבתחום מסוים בגין כל תוכנית 
 

, אותו ימלא המשתתף ובלבד 2מנספח ב'/סיון הקודם העולה יהניקוד לסעיף זה יתבסס על הנ
סיון אשר לא ימצא ביטוי ישיים כנדרש באותו נספח. נסיון זה נתמך באסמכתאות מצדדים שליישנ

 לקח בחשבון לצורך הניקוד בסעיף זה.יו/או לא יגובה באסמכתאות לא י 2בנספח ב'/
 

  (נקודות 5, ניקוד מינימאלי נקודות 25 -)ניקוד מירבי בהפעלת מסגרות לקשישיםניסיון  20.4
 

 ניסיוןהיקף 
 

 מס' נקודות



 29/2020 פומבימכרז 
 לקשישים ת"הפעלת מועדונים מועשרים מופ

 
 מסמך א'

 7 

 5 שנים 3מעל 
 15 שנים 5מעל 

 25 שנים ומעלה 10
 

סיון ישנ, אותו ימלא המשתתף ובלבד 2מנספח ב'/הניקוד לסעיף זה יתבסס על הניסיון הקודם העולה 
בנספח סיון אשר לא ימצא ביטוי יזה נתמך באסמכתאות מצדדים שלישיים כנדרש באותו נספח. נ

 ה.לקח בחשבון לצורך הניקוד בסעיף זיו/או לא יגובה באסמכתאות לא י 2ב'/
 

   לקיום פעילות ומתאימים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים יכולת הצעת מקומות אלטרנטיביים       20.5
 נקודות(. 5 -)ניקוד מירבי המועדון בנסיבות בלתי צפויות    

של  ) יש להגיש הצהרה נקודות. 5 -יזכה המשתתף ב או יותר הצעת מקום אחד אלטרנטיביבגין 
 .נ"ל(כהמפעיל להתחייבות 

 

 הרווחה שירותים למינהל מספקשלדוגמא: גוף מפעיל )מול מחלקות רווחה ניסיון בעבודה מקצועית       20.6
בניקוד המלצות שיזכו את המשתתף יש להמציא באופן שוטף(.  שרותי רווחהגוף שמספק או 

 .נקודות 10 מקסימלי של
א המשתתף ובלבד , אותו ימל2מנספח ב'/סיון הקודם העולה יהניקוד לסעיף זה יתבסס על הנ

סיון אשר לא ימצא ביטוי יסיון זה נתמך באסמכתאות מצדדים שלישיים כנדרש באותו נספח. נישנ
 לקח בחשבון לצורך הניקוד בסעיף זה.יו/או לא יגובה באסמכתאות לא י 2בנספח ב'/

 
 

זכרים בתתי ( לאחד או יותר מהשירותים הנ2יובהר, כי ניתן לצרף אישור אודות ניסיון קודם )נספח ב'/
 .20סעיף 

 
 הודעה על הזכייה .ו

 
 לכתובת המצוינת בהצעתו. ( תשלח בדואר"הודעת הזכייה": הודעה למציע בדבר זכייתו )להלן 21

 

לאחר משלוח הודעת הזכייה, או לפי העניין, לאחר שהעירייה בחרה לנהל מו"מ עם הזוכה ונחתם ההסכם  22
 תימתה.הסכם ותציין ע"ג ההסכם את תאריך חלשביעות רצון העירייה, תצרף העירייה את חתימתה ל

 
-הרווחה בעירייה במועד שיקבע מראש, על מינהלמציע שקיבל את הודעת העירייה חייב להופיע במשרדי  23

מנת לעמוד בכל הצעדים המתחייבים מכך שהצעתו נקבעה ע"י העירייה כהצעה הזוכה לצורך ניהול מו"מ או 
 ה.לצורך התקשרות, הכל לפי בחירת העיריי

 
בדבר זכייתו, אינם מהווים  למציע ועדת המכרזים של העירייה לקבל את ההצעה ו/או מתן הודעה המלצת 24

וההתקשרות בין הצדדים תכנס לתוקפה אך ורק  מועדוןולא ניתן לראות בהם משום כריתת חוזה להפעלת ה
 לאחר אישור העירייה, לאחר חתימת ראש העירייה והגזבר על ההסכם.

  זה. הליךזה מהווה תנאי יסודי ובסיסי להתקשרות עפ"י האמור בסעיף 
 

 חזרת מציע מהצעתו .ז

 

האחרון לתוקפה של  היה ובמהלך התקופה שבין היום האחרון הקבוע להגשת ההצעות לבין המועד 25.1 25
הנובעת ממנה, לרבות אי  , המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבותערבות המשתתף

תהא רשאית לראות את ההצעה כבטלה  על ההסכם בנוסחו הסופי, העירייה הופעה לצורך חתימה
 (."ההודעה" :מתן הודעה בכתב למציע )להלן מעיקרה ולבטל את ההסכם, אם נחתם, תוך

  אחר את  מיום משלוח ההודעה כאמור, רשאית העירייה להפעיל בין בעצמה בין באמצעות גוף 25.2
 .ה ו/או תביעה כנגדההתוכניות, בלא שתהיה למציע כל טענ    

  וזאת כפיצוי  ערבות המשתתף כולה או חלקה  אתהעירייה תהא רשאית לחלט  -שלחה הודעה כאמור נ 25.3
 מוסכם בין הצדדים, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגדה.    

סעד אחר שייראה לה  לא יפגע בזכות העירייה לפעול ו/או לתבוע כל 3כאמור בסעיף קטן  חלוט 25.4
  אם לכל דין.בהת
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 מחויבויות הזוכה .ח
 

עותקים חתומים של ההסכם המצורף להליך זה, חתומים כמקור  6 ל הזוכה יהא להמציא לעירייהע 26.1 26
ימים מהמועד בו  7תוך ומאושרים כנדרש ואליהם מצורפים כל הנספחים המהווים נספח להסכם, 

 .קיבל הודעה על זכייתו

    לחוזה 4ג'/כנספח המצורף אישור על קיום ביטוחים, בנוסח  ל הזוכה יהא להמציא לעירייהע 26.2
      ימים מהמועד בו קיבל הודעה על  7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות    
 זכייתו.    

   צמודה למדד המחירים לצרכן  ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:  26.3
   ימים  7וזאת תוך כולל מע"מ,  ₪ 15,000בסך של , להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, ללי()כ    
 מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו.     

יום מתום תקופת  90תוקפה ו לחוזה ההתקשרות 3ג'/ כנספחהמצורף בנוסח ערבות הביצוע תהא 
 .ההתקשרות

 כה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו.עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזו
 ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו בהליך, "אישור  10על הזוכה יהא להמציא לעירייה, תוך  26.4

בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן משטרה" כהגדרתו של מונח זה    
בדים אשר יועסקו על ידו לגבי כל אחד מהעו 2003-שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

 במסגרת הפעלת המועדון, בין בשכר ובין כקבלני משנה, בכל תפקיד שהוא.

 

לפחות מהעובדים שיועסקו בהפעלת  50%-על הזוכה ליתן העדפה בביצוע השירותים לתושבי עכו כך ש 27
 המועדון יהיו תושבי העיר עכו.

 

, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך ציעמ 28.1 28
 בהודעה בכתב.

   ערבות הבנקאית המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב 28.2
 שבוטלה זכייתו יפצה את  ציעלמי שייקבע על ידה והמ הפעלת המועדוןשבידה לגביה וכן למסור את    
 רם לה בגין כך.העירייה על כל הפסד שיג   

 לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על  ציעסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמ 28.3
   עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת    
 .הליךההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו ל   

 
 מסמכי ההליך .ט

 

ים למטרת הגשת הצעות לעירייה ציעוקניינה הבלעדי, והם נמסרים למרכוש העירייה  םהינההליך  מסמכי 29
, מלבד שימוש שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

 לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. 
 א למטרת הגשת הצעתו. לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלהליך מקבל מסמכי ה       
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 לכבוד
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

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

 
 שם משפחה: _________________________, שם פרטי: _____________________

 _______________________מען: _______________________________, טלפון: _

 
 או שותפות( תאגידהינו  תתףשמ)במקרה וה שתתףפרטי המ 2

 _____________________________________________: / העמותהשם החברה / השותפות 2.1

 _____________________________________________ :/העמותה מען החברה / השותפות 2.2

  :תה/העמו החברה / השותפותמספרי טלפון  2.3

 ____________________________________________טלפון: 

 פקס: _____________________________________________

 :/ העמותה שם/ות מנהלי החברה / השותפות 2.4

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4__________________ .________________________________ 

5__________________ .________________________________ 

 :)או שם חברי הוועד של העמותה( שם/ות בעלי המניות 2.5

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4__________________ .________________________________ 

5__________________ .________________________________ 

 :חתימתם ודוגמת שמות מורשי החתימה 2.6

 דוגמת חתימה _____________   ________   _______________________________שם:  . 1

 דוגמת חתימה _____________   ________   _______________________________שם:  . 2

 דוגמת חתימה _____________   ________   _______________________________שם:  . 3
 

 .מועדוןהמיועד להפעלת ה הכי נציגי המוסמכים ביקרו במבנר הנני מצהי 3

 

זה,  הליךבמכוח זכייתי בעתיד לצורכי מתן השירותים על ידי העובדים שיועסקו כל צהיר כי לה יהננ 4.1 4
חוק למניעת העסקה של ההינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי בין בשכר ובין כקבלני משנה, 

 .2001-מים, תשס"אעברייני מין במוסדות מסוי
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לא יועסק אדם כלשהו על ידי במסגרת קיום מחויבויותי לפי הליך זה, אלא לאחר  הליךהיה ואזכה ב 4.2
בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד לגביו "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה  שניתן

 .2003-המכוון למתן שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

זה אשור  הליךימי עבודה ממועד ההודעה על זכייתי ב 10יב להעביר לידי העירייה תוך הנני מתחי 4.3
 .מועדוןמשטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידי במסגרת הפעלת ה

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

 , כחלק בלתי נפרד מהצעתי:להלן המפורטים

, 1976 -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  5.1
 .על שמי

 .שמיאישור על ניכוי במקור, על  5.2

 .1, על גבי נספח ב'/להזמנה להציע הצעות 6.1פירוט ניסיוני כנדרש בסעיף  5.3
מוגשים על גבי , להזמנה להציע הצעות 6.1בסעיף כאמור  וניניסיבדבר מצדדים שלישיים אישורים  5.4

 .למסמכי ההליך 2כנספח ב'/לקבלן המצורף  הצהרה על ניסיוןטופס 

 .המועדוןכמנהל העסיק ל ימקצוע שבכוונתהפירוט נתונים של איש  5.5

ה בנוסח המצורף לתנאי הליך ז להזמנה להציע הצעות 6.2בסעיף  כנדרשאישור מנהל כספים / מנכ"ל  5.6
 למסמכי הליך זה. 4כנספח ב'/ואישור רו"ח לגבי עסק חי בנוסח המצורף  3כנספח ב'/ומסומן 

של עיריית עכו תהא  29/2020  פומביזכה במכרז אאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ו 5.7
להסכם ההתקשרות ובהתאם  4בנספח ג'/בכל פוליסות הביטוח כמפורט  יתוהיא מוכנה לבטח א

 פורטים באותו אישור. לתנאים המ
-, נוסח אישור הביטוחים כחלק בלתי נפרד ממנוצורף אליו, מהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ו

 להסכם ההתקשרות. 4נספח ג'/
 רף נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.וצלחילופין מ

פלט מרשם , וכן גיד הרשום בישראל כדיןהמציע תאאישור על היותו  -מציע שהינו תאגיד ל 5.8
/ זהות בעלי המניות/העמותה ואודות בדבר מנהלי החברה/השותפות/העמותות החברות/השותפויות

 .השותפים/הועד המנהל בהתאמה

עדכני בתוקף למועד האחרון להגשת ההצעות להליך אישור אודות ניהול תקין  -מציע שהינו עמותה ל 5.9
 .זה

, בנוסח המופיע בסיומו של מכותם לחייבו בחתימתםאישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע וס 5.10
 )מסמך ב'(.זה טופס 

 על ידי. הליךקבלה המעידה על רכישת מסמכי ה 5.11

 חתומות על ידי. –כאלה  יוכל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שה 5.12

 ומים על ידי.חת – י, ככל שהועברו כאלה אלהליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 5.13

 חתום על ידי.  -קבלנים סיכום סיור  5.14

 .להזמנה להציע הצעות 15ערבות משתתף כדרישת סעיף  5.15
 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל. מוגשיםהמסמכים כל 

 

 :מועדוןלהלן הצעתי להפעלת ה 6

 להלן פירוט השירותים המוצעים : 6.1

 
 פירוט )להשלמה על ידי המציע( השירות 

 הפעלת מערך הסעותן בניסיו 1
 
 
 

סיון בניהול אספקת ארוחות ינ 2
   .קלות וחמות

סיון בהפעלת תכניות ינ 3
  חברתיות מגוונות
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 סיון בעבודה עם קשישיםינ 4
 
 
 

5 
יכולת הצעת מקומות 

אלטרנטיביים לקיום פעילות 
 המועדון בנסיבות בלתי צפויות

 

סיון בעבודה מקצועית עם ינ 6
 חהומול מחלקות רוו

 

7   

8   

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

        
 

           
 
 
 
 

 אישור עו"ד

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

 ________________ ת.ז. ______________________________. 1

 ________________ ת.ז. ______________________________. 2

 ________________ ת.ז. ______________________________. 3

 ________________ ת.ז. ______________________________. 4

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

 ה זו בפני.בקשעל טופס  /מוחתם

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

מורשי החתימה חתימת 
חותמת ו

 /השותפותתאגידה
 

 )במידה ויש( 
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 _______________תאריך:
                          

  לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35וייצמן 
 

 א.ג.נ,
 על ניסיון הצהרההנדון: 

 
 _______ במציע, מצהיר בזאת כדלקמן:אני הח"מ _______ המכהן בתפקיד ___

 
 _______ שנים. בתחום הפעילות לקשישים םשירותימספר שנות הניסיון של המציע בהפעלת 

 
 

 :בתחום הפעילות לקשישים םשירותיהלהלן פירוט 
 

שם הרשות/ 
הגוף במסגרתו 

התקיימה 
 הפעילות

 

כמות 
הקשישים    

נהנו בשנה ש
  מהפעילות

תקופת 
הפעילות 

עד )משנה 
 שנה(

תיאור המסגרת והפעילות 
 אותה ביצע המציע 

שם וטלפון של איש 
קשר ברשות 

המקומית/בגוף, 
נעשתה במסגרתו 

 הפעילות
 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

     

 
 
 
 

    

 
 
 

  ___________                        __________        ______________ 
 חתימה+חותמת המציע       ת המצהירחתימ      תאריך                        

 
 

 אישור עו"ד
 

הריני הח"מ עו"ד ________ מ.ר. _________ מאשר בזאת, כי ה"ה_______ שחתם בפני על תצהיר זה הינו 
מורשה חתימה של המציע וכי הוזהר כדין בדבר אמיתות הצהרתו דלעיל ובדבר השלכות של אי עמידה 

 בדרישותיה. 
 

 _______       ___                   ___________        ______________ 
 עו"דחתימה+חותמת ה       עו"ד חתימת ה       תאריך         
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 1סיון קודםיאישור אודות נ - 2נספח ב'/
 לכבוד

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ., 

 
 סיון קודםיאישור על נהנדון: 

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

 
 ביצע עבור  ___________________________, את השרותים המפורטים להלן: 

 

סוג 
 השירות

תאור 
 האוכלוסיה
)גיל וסוג 

 (מוגבלות

מספר 
 הנהנים

מיקום 
 השירות

תקופת 
הפעלה 
מתאריך 

עד 
 תאריך

תוכניות 
חברתיות 

 מגוונות

ניהול 
אספקת 

 הזנה

 ן בהפעלת ניסיו
 מערך הסעות

 ניסיון מול 
 מחלקות רווחה

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

  

 

      

 

 

 

  

 

      

 

 

 

        

 

 

 

        

 
 טלפון: _____________ שם ושם משפחה: _________________ פרטי מאשר: 

 תפקיד: _____________ עובד של: _______________________

 חתימה: _____________   _______ תאריך: ________

 חותמת: _____________

                                                 
 , אלא אם המשתתף ביצע עבור הממליץ אחד או יותרעל המשתתף לצרף אישור נפרד להוכחת כל אחד מפרטי הניסיון הנדרש 1

 .20מהשירותים הנזכרים בתתי סעיף 
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 אישור מנהל כספים/מנכ"ל
 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 

 א.ג.נ,
 

 אישור אודות יכולת כלכליתהנדון: 
 

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

 (."המשתתף"
 

ר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים, כמפורט הנני מצהי
העומדת בפני וכספית ארגונית  ,תשתית מבניתשל עיריית עכו וכי קיימת אצלו  29/2020 פומביכרז במ

 טיפול בקשישים.בתחומי ההמשתתף עצמה ומשמשת לשאר הפעולות המבוצעות ע"י 
 

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

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,    
 
 
 

 ___________________   תאריך: ___________
 מנכ"ל / מנהל כספים   
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 ן לגבי עסק חיאישור רואה חשבו

 (יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח)

 
 לכבוד 

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 

 א.ג.נ.,
 

 -של עיריית עכו  29/2020 פומבימכרז הנדון: 
 )להלן "המכרז"( ת לקשישים"מופהפעלת מועדונים מועשרים          

 
 

 ( הנני "המשתתף"לן: ___________ )לה___________________לבקשתכם וכרואי החשבון של _
 לדווח כדלקמן:

 
 _, בוקרו על ידי וחוות דעתי __הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום ____

 
 נחתמה בתאריך _____.

 
 לחילופין:

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

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

או   2שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי"
 המשתתף להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת 

 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המשתתף לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן האחרון  .ב
 .3המבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המשתתף

 

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

 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  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  .1
 .'ג',בחודשים כי אז אין דרישה לסעיפים  3-מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מאם מאז  .2
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו32ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 ר המועצהלעובד הרשות ו/או לחב העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

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

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה  אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב"  ןלענייעם העירייה; 

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

 -זה, "חבר מועצה"  ןלענייומית; עם הרשות המק לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

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

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

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

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

 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,זוג, שותף או אין לי בן  2.3
 

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

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

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

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
 
 



 29/2020 פומבימכרז 
 לקשישים ת"הפעלת מועדונים מועשרים מופ

 
 

 6/'בנספח 
 

 17 

 _______תאריך: ______         
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
, העדר תביעות לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב'/2 -ב' ו2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 והעדר הרשעות שיש עמן קלון
 
 מציעהנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, ה .1

 ,ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2ך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' בהלי
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-התשל"ו

 

תביעות  וו/או מנהלי בהליך זה מציעתאגיד הו/או נגד חברי ה ילא עמדו ולא עומדות נגדהנני מצהיר כי  .2
פעולות חריגות של חוב שיש בהן כדי להשפיע לאו  תאגידכים משפטיים הנוגעים לפרוק המשפטיות ו/או הלי

 ו.ים בו/או בעלי התפקיד אגידעל המשך תפקוד הת
 
הרשעה פלילית ולא הוגש  /או עובדיוו בהליך זה מציעתאגיד הה ו/או למי ממנהלי יאין להנני מצהיר כי  .3

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

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

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

 
 : ___________________מציעשם ה

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 : ________________מציעחתימת ה

  
 ת נותן התצהיר: _______________*חתימ

 
 

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

והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם  של עיריית עכו 29/2020 מביפובמכרז  מציעהעיקרי ו/או מנהל התאגיד ה
 *. _______________.ע.רהתאגיד ______________ 

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

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

       
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 

 

 

                                                 
 הינו תאגיד מציעכאשר האישור עוה"ד ימולא רק ל 2סעיף   *
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 תצהיר

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

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

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

 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

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

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

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

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

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

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

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

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

ק מתצהיר להעביר העת בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
   ימים ממועד ההתקשרות. 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  הז

                                                                                                                                                ______________                                                                                                                                                    
 תימת המצהירח                         

 אישור עורך הדין

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

 עשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ת

____________________ ____________________    __________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________          לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "מציע"ה_____________ )להלן:  /ע.רח.פ.ת.ז/_______ _______על פי בקשת _
 פומבימכרז ב מציעשתתפות ההש"ח( וזאת בקשר עם  שבעת אלפים) ₪ 7,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .ת לקשישים"מופהפעלת מועדונים מועשרים  – 29/2020
 

בשיעור  צרכן )כללי(, צמוד למדד המחירים לעד לסך הנ"ל אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2020 נובמברההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  14תוך  הערבות,
בתביעה משפטית או בכל  מציעו באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הדרישתכם בתהליך כלשהו א

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. מציעדרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 18.5.21 קפה עדוערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 18.5.21 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. 18.5.21 לאחר יום

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

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

 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 מועדונים מועשרים מופ"ת, ומועדון לקשישיםם להפעלת הסכ

 2020שנת ביום _______ לחודש _________  עכושנערך ונחתם ב
 
 

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

 
 __, ___________________________________  : ל ב י ן
 באמצעות ה"ה _______________ המוסמכים לחתום בשמה   
 מרחוב _____________________________   
 טל': _______________, פקס: _________________   

 ("המפעיל" :)להלן
 מצד שני         

 
 

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

 ;מועדונים מועשרים מופ"ת, ומועדון לקשישיםהפעלת בוהעירייה מעונינת  :והואיל
 

ת "מופהפעלת מועדונים מועשרים של העירייה ל 29/2020 פומביבמכרז הינו הזוכה  המפעילו :והואיל
 ;לקשישים

 
ורים כמפורט בהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים האמ יםוהעירייה מעונינת בביצוע השירות והואיל: 

 בהסכם;
 

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

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

 בסיס קבלני;   לע מפעילשירותים עצמאי, בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים בהסכם זה ל
  

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

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

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

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

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

 

 בהסכם זה: 2
עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל הסכמה,  -"העירייה" 

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

 .ציג העירייהנמוקנית הסמכות בהסכם זה ל
בעיר עכו, אשר יופעל על ידי המפעיל בהתאם  קשישיםל מועדון מופת  -" מועדון"ה

 . העתיקה בעכו 1במבנה של העירייה ברחוב ההגנה  להוראות הסכם זה ומכוחו
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 של עיריית עכו; 29/2020 פומבימכרז   -"המכרז" 
 ;החתום על הסכם זה לרבות עובדיו או מי מטעמו - "מפעיל"ה

 ;משרד הרווחה והשירותים החברתיים  -שרד" "המ
 ;מועדונים ופעילות פנאי לזקנים -4.12 פרק ,תקנון העבודה הסוציאלית               -"הוראות התע"ס" 
 ביצוע  התשלום;הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת   -"הפרשי הצמדה" 

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

 כמפורט בנספח התנאים המיוחדים.  ,השירותיםבגין ביצוע  מפעילשכר ה -"התמורה" 
 ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המתפרסםהמחירים לצרכן )כללי( מדד    -"מדד" 

 .2020 נובמברחודש מדד   -"מדד הבסיס" 
  .התקשרות זומי שהעירייה תמנה כנציגה לצורך        -"נציג העירייה" 

המדור לזקן במנהל ראש ישראלה בביץ' תשמש גב' כנציג העירייה הראשון  
 בעירייה. הרווחה

 להלן. 11עיל את המועדון כמפורט בסעיף התקופה במהלכה יפעיל המפ  - "תקופת ההפעלה"
 

 ותקופתו מטרת ההסכם .ב
 
והמפעיל מקבל על עצמו את הפעלת  מועדוןהפעלת הל מפעילה העירייה שוכרת בזאת את שירותי 3.1 3

 .בהתאם להוראות הסכם זה מועדוןה

ימים בשבוע  3ת , הפועללנשים וגברים במעורב ת חברתיתמסגרכעל ידי המפעיל  יופעל המועדון 3.2
 יקבלובמסגרת המועדון לפחות בהתאם לאוכלוסיית היעד ובאישור מנהל הרווחה בעירייה. 

 לקשישים עצמאיים ותשושים.פול אישי וקבוצתי. המועדון מיועד טי קשישיםה
 

 .מועדוןהפעלת הלצרכיו ול והוא מתאים ו, בדקמועדוןה יופעל וב המבנהמצהיר כי ראה את  מפעילה 4.1 4

הפעלת לצרכיו ו/או ל מועדוןה המבנמוותר על כל טענה של מום, פגם, חוסר התאמה של  מפעילה 4.2
על פגם  הכי לא ידוע ל העירייהבכפוף להצהרת  as is ובמצב וה והוא מקבלוכל טענה ממין ז מועדוןה

 .המבנאו מום מהותיים נסתרים ב

 

חשמל, ביוב, מים,  :לרבותה מבנהפעלת המועדון בהכרוכות בוהשימוש האחזקה כל הוצאות בישא  המפעיל 5
ם נוסף, יקבע סכום שנתי במידה שקיים מונה משותף עם גור חימום, טלפון והוצאות בגין ניקיון המבנה.

  ."י היקף הפעילות היחסי שלו במבנהלכיסוי הוצאות האחזקה של המפעיל, עפ

 

והפעלתם על חשבונו הוא, לרבות ביצוע  ו, מערכותימועדוןמופעל ה וב הלתחזוקת המבנהמפעיל ידאג  6
 יר.נובעים מבלאי סבהתיקונים בגין נזקים שנגרמו למבנה בגין השימוש בו ו/או תיקונים 

 

 :הכוללתכנית פעילות ת מועדוןעל המפעיל להפעיל ב 7

 אישית.-העצמה, מיצוי זכויות ותקשורת בין 7.1
 תגוננות בפני אלימות והתעללות.ה 7.2
 טיולים. סדנאות, פנאי והתפתחות אישית:  קורסים, חוגים, הרצאות, 7.3
 קידום בריאות. 7.4

 
החל מהשעה  ש"ש לפחות, 25 וע,ימים בשב 5 פעלי ןהמועדו -יהיה כדלקמן  מועדוןהפעלת ה ןזמ 8.1 8

 .התאם לתכנית הפעלה שתאושר על ידי נציג העירייהוב 13:00עד ו  08:00:00

  .נציג העירייהכל שינוי בזמני ההפעלה יעשה אך ורק באישור בכתב מאת  8.2

 

ארוחת  + : ארוחת בוקר קלה הכוללת את כל אבות המזוןשתי ארוחותמדי יום  נהמהלך הפעילות תוגשב 9
ובהתאם  ארוחות דלות סוכר/ דלות מלח/ מרוסקות בהתאם לצורךיובהר, כי יסופקו  בשרית חמה. צהרים

 לצרכי הקשישים.

 .הרכז יעבוד בחצי משרה .קשישיםבעל הכשרה וניסיון בעבודה עם  רכז חברתי מועדוןהמפעיל יעסיק ב 10

 

 שעות חודשיות. 9יקף של , בהידו לסייע בזמן הגשת האוכל לקשישיםהמפעיל יעסיק עובד מטבח אשר תפק 11
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על מנת שינתן מענה מקצועי  מועדוןרשאית לפקח ולהנחות את המפעיל בנוגע להפעלת ההעירייה  12.1 12
 .קשישיםההולם לצרכי 

את  דברהלא ישחרר , ו, או נתן הנחיות בדבר אופן ניהולמועדוןאופן הפעלת הנציג העירייה  אישר 12.2
 הם.כל חלק מ ותים או ביצוע השירמאחריותו המקצועית ל מפעילה

 

 פעלהתקופת הה .ג

 

עד ליום החל מיום _______ ושנים קלנדריות,  3למשך תקופה של המפעיל יבצע את השירותים  13.1 13
.________ 

תקופות ל תקופת ההפעלהלהאריך הבלעדי,  ה, על פי שיקול דעתת, אך לא חייבתרשאי העירייה 13.2
 5הכוללת מכוח הסכם זה לא תעלה על  הפעלהת החודשים כל פעם ובלבד שתקופ 12של עד נוספות, 

 העל כוונת, הבהודעה בכתב החתומה על ידי מורשי החתימה מטעמ מפעילל הובתנאי שהודיעשנים 
 בטרם תום תקופת ייםלא יאוחר מחודש ("הודעת ההארכה")להלן:  תקופת ההפעלהלהאריך 
  להאריך. עירייהבקש התאותה  ההפעלה

ימים  7 תוך הפעלה כמצוין בהודעת ההארכה על סירובו להאריך תקופת ה יהמפעיל לעירילא הודיע ה 13.3
על פי תנאי הסכם זה בהתאמה ללא צורך  ההפעלהממועד קבלת הודעת ההארכה, תוארך תקופת 

 בחתימה על כל מסמך נוסף.

ההתקשרות לפי ירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את על אף כל האמור בהסכם זה רשאית הע 13.4
כל טענות ו/או  יהיולא  מפעיל, ולמפעיליום ל 14בהודעה מראש של כם זה, כולה או חלקה, הס

ם שירותיהקבל את התמורה בגין ל ותביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכות
 למועד סיום ההתקשרות, כאמור.עד בפועל, אם בוצעו,  ושבוצעו על יד

 

  אי תחולת דיני הגנת הדייר .ד
 

 מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי: מפעילה 14

 בלבד ולא בדרך של שכירות כלשהי. מועדוןמועבר לחזקתו לשם הפעלת ה מועדוןה המבנ 14.1

הוא לא השקיע, לא שילם ולא התחייב לשלם כל תשלום מכל סוג שהוא עבור או בקשר לשינויים,  14.2
מבני בין על ידי אחרים  בשיפוצים, תיקונים, תוספות ושיפורים מכל מין וסוג שהוא בין בעצמו ו

בנוי כנגד העירייה  ו/או כל  ואאו במקרקעין עליהם ה מועדון, אשר מקנים לו זכויות כלשהן בהעירייה
 גוף הקשור עם העירייה במישרין או בעקיפין.

, יהא מנוע מלטעון כי יש בתשלום ו/או בהשקעה זו משום מועדוןה המבנהיה ויבצע השקעה כלשהי ב 14.3
אשר מפעיל, שלום או ההשקעה האמורים לעיל יחשבו כמעשה של התנדבות מצד הדמי מפתח, והת

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

הוא לא שילם, ולא התחייב לשלם, בכל צורה ואופן שהם, והעירייה לא ביקשה ולא קיבלה ולא  14.4
 מבנהצורה ואופן שהם, כל דמי מפתח או תשלום כלשהו בגין או בקשר ל התחייבה לקבל בכל

 .מועדוןה

לא יהא זכאי לכל דמי מפתח או תשלום או תגמול או פיצוי מאיזה מין וסוג שהוא, בעת או  מפעילה 14.5
 .מועדוןה המבנעקב פינוי 

ל חוק או תקנה , והתקנות שהותקנו מכוחו, וכ1972-הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב 14.6
לפי חוזה זה   הפעלת המועדוןאחרת להגנה על דיירים ו/או להגבלת דמי שכירות, לא יחולו על 

 איננו ולא יהא דייר מוגן ו/או זכאי לאיזו שהיא זכות על פיהם. מפעלוה
 

 והתחחיבויותיו מפעילהצהרות ה .ה
 

 :מאשר כי מפעילה 15

העירייה, וכן בדק את כל הפרטים  והתנאים דרישות ואת  אופי והיקף השירותים הנדרשיםבדק את  15.1
והוא מצהיר כי ביכולתו לבצע , םובביצוע שירותיםהדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים ב

 מפעילה .ביצוע השירותיםכוח האדם והציוד הדרושים ל וכי הוא בעל הכישורים, היכולות, השירותים
ככל שישנם  השירותים,הזמין לצורך ביצוע יודיע לעירייה בכתב על יועצים ו/או מומחים שבדעתו ל

 כאלה.
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הוא רואה עצמו בעל כישורים ו 1כנספח ג'/המצורפת להסכם זה  4.12כי עיין בהוראות התע"ס  15.2
 .ות אלוכאמור בהורא מועדוןוניסיון מתאימים להפעלת ה

  .הסכםיגברו הוראות ה סכם זה,לתנאי ה בכל סתירה בין הוראות התע"ס 15.3

חובה על העירייה , וכי אין הפעיל מועדון נוספים לאוכלוסיית היעדדי העירייה לבי רשותשה וידוע ל 15.4
  .או להפנות בכלל מועדוןקשישים לפעילות במסוים של  פרלהפנות למפעיל מס

למשך  קשישים  20ו אין ב אם מועדוןהלמרות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל אינו חייב להפעיל 
יום מראש על  30ם, ובלבד שהמפעיל יודיע לנציג העירייה בכתב תקופה העולה על שלושה חודשי

  .מועדוןהפסקת הפעילות ב
 

שיונות, ההיתרים, התעודות, הידע והמומחיות הדרושים לביצוע ימצהיר כי יש לו את כל הר מפעילה 16.1 16
 . השירותים

ורטים להלן           כי הינו בעל כל האישורים המפ מפעילמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר ה 16.2
 והם יהיו בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים: 

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  16.2.1
 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 16.2.2

 

הינם ( "העובדים" :)להלן ותיםהשיר ביצועלצורכי  על ידושיועסקו המפעיל מצהיר בזאת כי כל העובדים  17
-החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אבגירים שאין מניעה להעסקתם לפי 

2001. 
בתקנות למניעת לידי העירייה אשור משטרה כהגדרתו של מונח זה כתנאי לביצוע השירותים העביר המפעיל 

)להלן:  2003-ים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"גהעסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות
 .מועדון( לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו במסגרת הפעלת ה""התקנות

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

 

 .משרדהבשיתוף  והשתלמויות עבורם ןלהדרכת העובדים במועדו מתחייב לדאוגפעיל המ 18

 

דין, לרבות בהסכמים הקיבוציים מהקבוע ב ויועסקו בתנאי שכר שלא יפחתהעובדים המפעיל מתחייב כי כל  19
 .החלים על העסקתם

 
לומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין, לרבות תשלומים לביטוח לאומי ישא בכל המיסים ותש המפעיל 20

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

 
קוניהם, התקנים יעל כל ת הרלוונטים תקנותלחוק ולבהתאם השירותים מתחייב לבצע את  מפעילה 21

 ים, תקנות והנחיות הגופים והמשרדים הקשורים ובהתאם לדרישות העירייה. נטווהרל
 למען הסר ספק ההנחיה המחמירה מבין כל ההנחיות, בנושא בטיחות, היא הקובעת.   

 

ומשפחותיהם, אלא  קשישיםעביר לאחר כל מידע אודות הלההמפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא  22
  כם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת הסודיות והגנת הפרטיות.לשם ביצוע תפקידו לפי ההס

 
 יחסי הצדדים .ו
 

וצרו בינו לבין ווכל מבצע עבודה מטעמו לא ייחשב כעובד העירייה ולא י מפעילבזאת כי הומוסכם מוצהר  23
 מעביד.-העירייה כל יחסי עובד

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

  .או עם עובדים המועסקים על ידו המפעילמעביד עם -בכך כאמור כדי ליצור יחסי עובד
 

אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל  אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו וכן מפעילה 24
 זכות או חובה הנובעת מהסכם זה, אלא בהסכמת העירייה בכתב ומראש.
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 ציג העירייהנ, אלא בהסכמת חלקםאו  ם, כולהשירותיםאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  מפעילה 25.1 25

 מראש ובכתב .

 םלאחר, כול השירותים, או מסר את ביצוע את כל זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה מפעילהעביר ה 25.2
 , יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה.    םאו מקצת

 

העירייה ובלבד שלא יהיה בכך משום ניגוד  עבורשלא  יםאחר ניםמועדורשות להפעיל למפעיל  26.1 26
 כלפי העירייה.אינטרסים עם חובותיו 

ו/או בדומה להם, המופעלים על ידו, על מנת  מועדוןים של המפעיל יודיע לעירייה על שירותים נוספ 26.2
  למנוע ניגוד עניינים.

 

 התמורה ואופן חישובה .ז
 

יקבל המפעיל תשלום עפ"י  באישור המפקחת( 35זקנים )ניתן עד  30-המיועד להפעלת המועדון תמורת  27
 .בהוראות התע"ס התעריפים הנקבעים ע"י משרד הרווחה

ון תועבר במלואה לזוכה בהליך על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים, התמורה עבור הפעלת המועד
 בהתאם להסדרים המקובלים בין העירייה למשרד או ע"י העירייה ישירות לקבלן הזוכה.

 
שהעירייה  קשישיםהלמספר לתמורה שתקבע בהתאם  מפעילה יהא זכאי השירותיםתמורת ביצוע  28.1 28

 .ןמועדוב םמשרד אישרו את השמתהו

 .מועדוןהמפעיל מתחייב לממן את יתרת עלויות הפעלת ה 28.2

, אך ורק לו התחייב בהצעתו למכרזהמפעיל מתחייב להשתמש בתמורה שיקבל לפי ההסכם ובמימון  28.3
 .מועדוןלהפעלת ה

 מועדוןנפרד עבור המערך חשבונאי במידה והמפעיל מנהל שירותים נוספים, הוא מתחייב לנהל  28.4
 .ןאחזקה, שכירות, שכר עבודה, הכנסות המועדו הכולל: הוצאות שבהפעלתו

 

 15-ה אחת לחודש עד ליעביר לעיריי ש"ח אותם 45של המפעיל יגבה מכל קשיש סכום השתתפות חודשית  29
לחודש בו נגבו הכספים. לתשלום המועבר לעירייה יצורף דו"ח ובו פירוט התשלומים שבוצעו  לחודש העוקב

  הקשישים.על ידי 

 

עיל לפעול על פי הוראות כל דין לרבות הוראות התע"ס והנהלים הקיימים המתעדכנים מעת על המפ   30.1 30
 לעת.

המשרד יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים הניתנים, אם העירייה   30.2
 הודיעה לו כי המפעיל לא עמד בתנאי ההסכם לגבי איכות השירות ורמת השירות.

 
 ועדי תשלום  לוח תשלומים ומ .ח

 

 :מועדי התשלום 31

  לכל חודש גריגוריאני, יגיש המפעיל לעירייה חשבון לתשלום בגין חודש  15-אחת לחודש, עד ל 31.1
 ההפעלה החולף.

 . נציג העירייהבהתאם להסכם זה, ייבדק ע"י העל ידי המפעיל כל חשבון שיוגש  31.2

יום  90ולו או חלקו בהתאמה( תוך ישולם החשבון )כ ,נציג העירייהאושר החשבון כולו או חלקו ע"י  31.3
, בכפוף להמצאת חשבונית/קבלה על ידי המפעיל על הסכום תום החודש בו אושר החשבון כאמורמ

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

להסדרים  התמורה במלואה עבור ביצוע השירותים תשולם למפעיל על ידי המשרד, בהתאם 31.4
 המקובלים בין העירייה למשרד, על בסיס הדיווח כאמור.

לשם הבטחת התשלום תחתום העירייה על יפוי כוח למשרד המייפה את כוחו להעביר התמורה 
 .להסכם זה 2כנספח ג'/ישירות למפעיל בנוסח המצורף 

י המפעיל לא המשרד יהא רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים, אם יתברר כ 31.5
עמד בתנאי ההסכם לגבי איכות השירותים ו/או רמות השירותים, זאת במסגרת סמכויות הפיקוח 

 שניתנו למשרד או במסגרת הפיקוח של העירייה, ובתיאום מראש עם העירייה.
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הפרשי ריבית והצמדה )להלן:  מפעילישולמו ל, א הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייהל 31.6
פיגור ל 30 -החל מהיום ה 1961-בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א (יגורים""תשלום פ

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

בגין איחור  מפעילתשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי ה
 ם כאמור לעיל.בתשלו

 

 ביטול ההסכם, הפרתו ותרופות .ט
 

על אף ובנוסף לכל האמור בהסכם זה, רשאית העירייה בכל עת ולפי שיקול  דעתה הבלעדי להביא  32.1 32
הודעה בכתב משלוח על ידי  יום לפחות, 60בהתראה מראש של  סכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמרה

 .סתיים ההסכם בתאריך הנקוב בהודעהאמור, יכהודעה . ניתנה נציג העירייהמאת ה מפעילעל כך ל

התקופה בה בוצעו שכרו בעד  מפעילתשלם העירייה ל ,1ן הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף קט 32.2
 . כתמורה סופית ומוחלטת ,השירותים עד מועד הפסקתם

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

 זכאית לבטל מיידית הסכם זה בגין הפרתו היסודית. תהא העירייה  33.1 33

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו,  מפעילבנוסף לאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם ה 33.2
נציג לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מאת  מפעילשאינן התחייבויות יסודיות, וה

 קבע בהתראה.  י שי, כפתוך זמן סביר העירייה

באמצעות  מפעילאת הזכות לפעול נגד ההעירייה לעצמה שומרת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  33.3
 .סעד משפטי לפי כל דיןכל קבלת 

 

 קיומו של מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו/או  ם שלחידוששמירתם בתוקף ו/או כי בזאת מוסכם  34.1 34
 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 הוראה מהוראות סעיפים כלן מתאים ו/או בר תוקף וכ יכיסוי ביטוח

על סעיפי המשנה שלהם נקבעים כולם  46 -ו 40, 38-39, 30, 29, 23-26, 22, 19-21, 18, 17, 16, 15,
תהווה הפרה יסודית כל אחד מהם  והפרת כתנאים עיקריים להסכם זה ומהווים התחייבות יסודית

 של  ההסכם.

 יסודית של , יחשב הדבר כהפרה הסתלק מביצוע חוזה זה מפעילחת דעתה של העירייה כי הלהנהוכח  34.2
 הסכם זה.

, יחשב הדבר אלה לא תוקנוושתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים מפעיל יתנו לנ 34.3
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

ין ו/או הסכם זה, תזכה כל מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הד 34.4
בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך לעיל את העירייה  3-1"ק אחת מן ההפרות המפורטות בס

 .למדדכשהם צמודים  ש"ח(, פיים וחמש מאות)אל ₪ 2,500
 

לעירייה  מפעיללפי הסכם זה כל סכום שמגיע מה מפעילהעירייה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים ל 35
 שמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוז.נובלבד ש

 
, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם זה לפי מפעילפטר הנ 36

 .34.1 סעיף
 

התחייבויות הצדדים לפיו תפרוץ במשק שביתה ו/או עיצומים ו/או /או היה ובמהלך ביצוע ההסכם ו 37.1 37
( אשר לא "השביתה"נאים חריגים של פגעי טבע )להלן: מצב מלחמתי ו/או כוח עליון לרבות ת

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

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

יחשב , משך הזמן של קיום השביתה עד למועד בו ניתן יהיה למלא את ההתחייבויות כאמור לעיל 37.2
 , למשך אותה תקופה בה נתקיימה השביתה.כסיבה מספקת ומוצדקת לאיחור בקיום ההתחייבויות

 מפעיל לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין תקופת השביתה, היה ולא ינתנו בה השירותים.ה 37.3
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 אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח .י
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין
 

 וולציוד המותקן בה לתכולו, למערכותימבנה, אבדן ו/או נזק ל על פי דין בגין יהיה אחראימפעיל ה  38.1 38
 .המפעילקב מעשה או מחדל של ע, שיגרמו ובחצרות הצמודות אליו

העירייה ו/או למי לרכוש  ו/אולגוף , כל נזק ו/או אובדןבגין פי כל דין -על המפעיל יהיה אחראי 38.2
ועובדיהם  ו/או נותני שירותולבני משפחותיהם  לקשישיםובכלל זאת  מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו

פעילותו של המפעיל ו/או ך ו/או עקב שייגרם במהל השירותיםו/או בקשר עם  מתן השירותיםתוך כדי 
, וו/או קבלני וו/או עובדיהמפעיל של ו/או טעות ו/או השמטה מעשה ו/או מחדל בגין ו/או בקשר ל
עו"ס, מטפלים, בעלי )ביניהם:  המפעילשל  וקבלני משנה ועובדיהם ו/או מי מטעמלרבות חבותו בגין 

י הסעות, ספקי מזון ומשקאות, מפעילי קבלני אבטחה ושמירה, קבלנמקצועות פארא רפואיים, 
ולשלם כל תשלום בו  העירייהלשפות את  וא מתחייב, וה(המועדוןחוגים, וכד' הנוטלים חלק בפעילות 

  , לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.הו/או מי מטעמ תחויב העירייה

, קבלנים וש של עובדיכל אובדן ו/או נזק שייגרם לגוף ו/או לרכועל פי דין בגין  המפעיל יהיה אחראי 38.3
לשלם כל דמי  המפעיל מתחייב, נותני שירותים וכל הפועלים בשמם ומטעמם. ווקבלני משנה מטעמ

כתוצאה המפעיל של  ופי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירות-על ונזק או פיצוי המגיעים ממנ
 מהאמור לעיל. 

, והוא פוטר את בנהידו ו/או מטעמו למ-לשהובא עאו המפעיל יהיה אחראי בלעדית לכל ציוד הנמצא  38.4
פטור כאמור לא  העירייה מכל אחריות ו/או אובדן לציוד כאמור, בין אם ערך ביטוח ובין אם לאו.

 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 
)למעט נזק  פי כל דין-עלכאמור  הוא אחראימאחריות לגבי נזקים להם  ,המפעיל פוטר את העירייה 38.5

בכל סכום בגין כל   הו/או את עובדי עירייהאת ה שפות ומתחייב ל רייה על פי דין( אשר באחריות העי
לרבות הוצאות משפט ושכ"ט  השירותיםתביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם למי מהם הנובעים מ

להתגונן מפני התביעות  ולאפשר תעל תביעות ו/או דרישות כאמור ומפעיל ל ודיעת עו"ד, העירייה
 מפניהן. עירייהולהגן על ה

 
 ביטוח

 
 המפעיל חתימת ממועד, דין כל פי על או/ו זה הסכם פי על המפעיל ומהתחייבות מאחריות לגרוע מבלי   39.1 39

 לעריכת כחוק מורשית ביטוח בחברת, חשבונו על ולקיים לערוך המפעיל מתחייב, ההסכם על
 להסכם 4/'ג כנספח המסומן "הביטוח עריכת אישור"ב המפורטים הביטוחים את, בישראל ביטוחים

 פי-על ההתקשרות תקופת כל למשך וזאת"( המפעיל ביטוחי" להלן) ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה
 . ההסכם

 מבטחי בידי כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס את זה הסכם חתימת במעמד ימציא המפעיל 39.2
 ידי-על חתום האישור מסירת. עילל הנזכרים הביטוחים ועריכת קיום על בישראל המורשים המפעיל
 העירייה את מזכה הפרתו אשר זה בהסכם עיקרי תנאי הינה במועדים לעירייה המפעיל מבטחי

 במשך, הביטוח תקופת תום עם מיד ביטוח אישור וימציא ישוב המפעיל. ההסכם הפרת בגין בתרופות
 .העירייהת דרישל וזאת, זה הסכם של חלותו זמן כל

 .המפעיל בביטוחי הנקובים העצמיות ההשתתפויות בסכומי מקרה לבכ יישא המפעיל 39.3

 בכלליות לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב המפעיל 39.4
 .הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור

 לנזקים אחראי מפעיל יהיה, העירייה יותזכו את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את המפעיל הפר 39.5
 .על פי דין

 המפעיל של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר נזקים על פי דין בגין אחראי יהיה  המפעיל 39.6
 אשר הביטוח תגמולי של חלקית או מלאה להפחתה יגרמו אשר, קבלנים לרבות, מטעמו הפועלים או/ו

 בלתי נזקיםעל פי דין בגין  אחראי יהיה המפעיל כי, מובהר. נזקים אותם בגין משולמים היו
  .בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים
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 ערבות ביצוע .יא

 

לעירייה במעמד חתימתו על הסכם מפעיל ם זה ימציא הכלהבטחת מילוי התחייבויותיו של המפעיל לפי הס 40
, בהתאם לנוסח המצורף להסכם ש"ח(אלף  חמש עשרה) ₪ 15,000 של בסכוםנקאית אוטונומית זה ערבות ב

 .הפעלהחודשים לאחר מועד תום תקופת ה 3, שתוקפה עד ("ערבות הביצוע")להלן:  3כנספח ג'/זה 

העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות הסכם זה על  41
 מידה בהתחייבויותיו.ידי המפעיל ו/או אי ע

הסכם זה, או הוגדל היקף ההתקשרות, יאריך המפעיל את תוקפה של ערבות הביצוע או  הוארכה תקופת 42
ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על הארכת תקופת ההסכם או  7יעדכן את גובהה, בהתאמה וזאת תוך 

 הגדלת היקף ההתקשרות, לפי העניין.

שאית תהא העירייה  לחלט את ערבות רבות החדשה על ידי המפעיל ו/או הערא נמסרה התוספת לערבות ל 43
בלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד מזאת והביצוע הקודמת אשר בידיה, 

 .מכח כל דין או הסכם  עירייהאו תרופה הקיימים ל
 

 שונות .יב
 

 .1844500843בסעיף  ייהההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתקציבה הרגיל של העיר 44.1 44
בהסכם זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל ההחלטות  ההתקשרות 44.2

 והאישורים הנדרשים לכך על פי דין. 

 

כויתור על כל הפרה  דברויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב ה 45
או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא שלאחר מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה 

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

על אף חילוקי דעות או השירותים לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע  מפעילה 46
 ין עיכוב התמורה לה הוא זכאי.ן, לרבות בגמחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע

 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית  47

 .השירותיםוהייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע 
 

אישור  בליוויימיליה בדואר רשום או באמצעות הפקס ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 48.1 48
 טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה. 

ימי עסקים  3כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום  48.2
מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו נתקבל על ידי 

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

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

__________________   ________________ 
 מפעילעיריית עכו                                                                 ה
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 אישור עו"ד/רו"ח

 
 

)להלן: ______________סכם זה נחתם מטעם מאשר כי ה____________, עו"ד/רו"ח אני הח"מ _________
"( על ידי ה"ה ____________________________________________________ )שם מלא מפעיל"ה

ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או  ילמפעות.ז(, אשר הינו/הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם ה
 . האישורים הנדרשים על פי דין

 
 

________________               ______________ 
 חתימה                                          תאריך                                

 
 
 

                             
 עירייה.הסכם זה מאושר לחתימת ה

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

 כנדרש.
 
 

________________               ______________ 
              תאריך                                                           ת יועמ"שחתימ  
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 140מיוחד מספר  ל"מנכ חוזר

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

 ,רב שלום

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםייפוי כח של רשות מקומית ל: הנדון .1
 עבור תשלום ישיר לספק אשר נבחר על ידיה

להנחות את הרשות המקומית במקרים בהם היא מעוניינת שמשרד  באו 101 פרמס"ל מנכ חוזר את מבטלזה  חוזר
 ידה על חרשנבבאופן ישיר את התשלום לספק  יעבירהחברתיים )להלן: "המשרד"(  והשירותים הרווחה, העבודה

 כמפורט להלן: תפעל הרשותמסגרת יומית בקהילה.  להפעלת כדין

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

 והשירותים החברתיים". הרווחה

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

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

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

, הניתניםיהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים   המשרד 1.2.3
איכות  לגבי, תקנון העובדים הסוציאליים ובהוראותלא עמד בתנאי ההסכם  הספקאם 

 השירות ורמות השירות.

הסכם מצד של ה הפרהעל כל  מידיתחתום על התחייבות לפיה עליה לעדכן בכתב את המשרד באופן  הרשות .2
 תיקון אתכי אין באמור בכדי לפגוע בסמכויות מפקחי המשרד לדרוש מהרשות המקומית  יובהר הספק.

 .הלקויים

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

 .הספק ידי על השירות מתן תחילת בטרם עוד הכוח ייפוי את למשרדהרשות להעביר  על .4
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 .במשרד ואישורוקבלת ייפוי הכוח החתום על נספחיו,  לאחרלספק רק  ישלם המשרד כי יובהר .5

 את לספק ישירות לשלםיאושרו תשלומים בדיעבד על ידי המשרד, והרשות תהא אחראית  לאכי  יודגש .6
 הכוח ייפוי אישור טרםידו,  עלשירותים שניתנו  עבורהשתתפות מצד המשרד,  ללא( 100%) המלאה העלות

 .במשרד

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

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

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

 .בתוכניות/פרויקטים בהם נדרש עובד סוציאלי
 /החברה.העמותה של לרישומה תעודה 7.2
 .ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על אישור 7.3
 .ספרים ניהול וראיש+  במקור מס ניכוי לצורך אישור 7.4
 במקרה של עמותה.  ,(העמותות רשם – המשפטים משרד מטעם) הנוכחית לשנה תקין ניהול אישור 7.5
 '(.ב נספח) וציבוריות פרטיות למסגרות בנק ופרטי התחייבות כתב - חדשה מסגרת פתיחת 7.6

 

 יצורפו פרטי הספק. להלן הפרטים שיש למלא: '(א נספח)"ב המצייפוי הכוח  לנוסח .8
 

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

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

 :הכוח ייפוי יועבר אליו המתאים הגורםלסמן בעיגול את  יש

 .וחברתיים אישיים שירותים מינהל  8.1.1.1

 .מוגבלויות מינהל  8.1.1.2

 .ותקוןסיוע לבתי משפט  מינהל  8.1.1.3

 .ותיקים אזרחים אגף  8.1.1.4

 

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

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

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

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

 העברת המסמכים וההסברים כאמור, כפל התשלום יושת על הרשות המקומית.

והרשות לא תודיע מידה ב. מידי, על הרשות להודיע למשרד על הביטול באופן מבוטל הכוח וייפוי במידה 10
 יושת על הרשותזה תשלום בזמן על ביטול ייפוי כוח, וכתוצאה מכך יעביר המשרד תשלום עודף לספק, 
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 נספח א' .2

 פוי כח והתקשרויות עם רשויות מקומיותיבנושא יכללי  נוהל

 רקע .1

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

 רווחה שירותי לספק המקומית הרשות באחריותהיא כי  הדברים משמעות...". להם סעד והגשת בנזקקים

 .לתושביה

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

"ר על המס. הרשות תדווח למשרד באמצעות מערכת /בפטור ממכרזמכרזי והתקשרות עם ספק שנבחר במכרז

שנקלטו במערכת  להשמותשבוצעו והמשרד יעביר תשלום למסגרת שסיפקה את השירות בהתאם  ההשמות

 .שדווח התעריף פיל "ר ועהמס

הרשות המקומית אלא באמצעות ספק שהרשות בחרה בהליך  דיל יוהמסגרת אינה מופעלת ישירות ע במידה

על מנת שהמשרד יעביר את התשלום  כח פוייליבקשה  טופסמכרזי, הרשות המקומית רשאית להעביר למשרד 

המיועד לרשויות המקומיות בנושא  מיוחד"ל מנכ חוזר"ב מצהתקשרה הרשות המקומית.  איתובאופן ישיר לספק 

 .כחפויי יי

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

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

 ביתי-חוץ שירות .1

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

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

 "ר.המסשנקלטות במערכת 

אבני הדרך שנקבעו  ל פיהתשלום לספק יתבצע ע ,לאדם תעריף לקבועבהם לא ניתן  במקרים .2

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

 (.בסיכון לנוערו זנותנשים בל חירום מסגרות: )כגון עודת זהותת לקבל הקושי למרות השירות באספקת

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

 בקהילה שירות .2

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

 המקומית הרשות ל ידיע ישירה הפעלה 2.1.1

פי ההשמות שנקלטות במערכת המס"ר ל יתבצע ע המקומית לרשותהתשלום  2.1.1.1 .3

 .ועדת התעריפים ל ידיובהתאם לתעריף שנקבע ע

4.  
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 קומיתהמ הרשות ל ידיע שנבחר ספק באמצעות הפעלה 2.1.2

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

 התקשרה הרשות המקומית. איתואת התשלום באופן ישיר לספק 

 פויי הכח.יבנושא יחוזר מנכ"ל מיוחד המיועד לרשויות המקומיות מצ"ב  2.1.2.2

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

פוי הכוח החתום על יהספק. יובהר כי המשרד ישלם לספק רק מיום קבלת י

 נספחיו ואישורו במשרד. 

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

( ללא השתתפות מצד המשרד, 100%לשלם ישירות לספק את העלות המלאה )

 פוי הכוח במשרד.עבור שירותים שניתנו על ידו, טרם אישור יי

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

השירות בקהילה בדרך של הפעלה ישירה על ידי הרשות המקומית או  את לבצעבמקרים בהם לא ניתן  2.2

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

או לחלופין לצאת למכרז ולהתקשר עם  המכרזים חובת לחוק( 16)3תקנה  לפיר ממכרז בהסכם פטו

 הספק שיבחר במכרז.

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

 המשרד בין ההתקשרות בהסכם שנקבעו הדרך אבני פיל ע יתבצע לרשות התשלום 2.2.1.1

 .המקומית לרשות

ת של המשרד עם רשות מקומית בפטור ממכרז לפי התקשרו כגון יםחריג במקרים 2.2.1.2

פי ההשמות ל בוצע עילביצוע החלטת ממשלה, התשלום לרשות  (16)3תקנה 

 במס"ר/דיווח רשות.

 מכרזי בהליך שנבחר ספק עם המשרד של ישירה התקשרות 2.2.2

 .תקשר עם ספק שזכה במכרז להפעלת השירותיהמשרד  2.2.2.1

בהסכם ההתקשרות בין המשרד  פי אבני הדרך שנקבעול התשלום לספק יתבצע ע 2.2.2.2

 לספק.

 מהנוהל חריגות .3

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

 .הרלוונטי המקצועי והדרגהיועץ המשפטי 
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 'בנספח  .3

 ___________עד תאריך  ___________מתאריך  כח ייפוי

 מתאים אליו יועבר ייפוי הכוח:יש לסמן בעיגול את הגורם ה

 .מינהל שירותים אישיים וחברתיים 

 .מינהל מוגבלויות 

 .מינהל סיוע לבתי משפט ותקון 

 .אגף אזרחים ותיקים 

 "(הרשותהרשות המקומית: ____________________ )להלן: " שם

 מספר הרשות: _________________________

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

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

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

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

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

 .המשרד ל ידיע ואושר נקלטהכח  ייפויקשורות במישרין בה )ברשות המקומית(, וזאת לאחר המועד בו 

 :כי כתובלבין הספק הזוכה  בינה סכםבההמקומית מצהירה כי  הרשות

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

 הקיימיםוהנהלים  תקנון העובדים הסוציאליים, לרבות הוראות דין כל הוראות פי על לפעול הספק על .2

 .לעת מעת המתעדכנים

, אם הספק לא עמד הניתניםחלקה בגין השירותים יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או  המשרד .3

 ., לגבי איכות השירות ורמות השירותתקנון העובדים הסוציאלייםבתנאי ההסכם ובהוראות 

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

( ללא 100%ישירות לספק את העלות המלאה )בדיעבד על ידי המשרד, והרשות תהא אחראית לשלם 

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

תודיע  ולאבמידה על ביטול ייפוי הכוח ומצהירה כי ידוע לה כי  מידימתחייבת להודיע למשרד באופן  הרשות

 יה. יושת על זהד תשלום עודף לספק, תשלום בזמן על ביטול ייפוי כוח, וכתוצאה מכך יעביר המשר

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

 כוח עבור כל אחד מהם בנפרד.

  :שיש למלא הפרטיםלהלן 
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 ______________/המפעיל: ________________________ השירות נותן שם

 _________: ________________________עמותה/מספר  שהמור עוסק מספר

 : ________________________ומספרה (ממכרז/פטור מכרז) ההתקשרות סוג

 : ___________________שניתן השירות סוג

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

 _: ________________________ההתקשרות תחילת תאריך

 _: ________________________ההתקשרות סיום יךתאר

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

 גזבר הרשות

 שם חתימה וחותמת

 מורשי חתימה מטעם הרשות

 שם חתימה וחותמת

___________________ _____________________ 

 חתימה מטעם הרשות: מורשילאשר כי הנ"ל  הריני

 טי של הרשות המקומיתהיועץ המשפ
 שם חתימה וחותמת

 תאריך החתימה של ייפוי הכח

_______________________ _________________________ 
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 נספח ג' .4

 וציבוריות פרטיות למסגרות בנק ופרטי התחייבות כתב - חדשה מסגרת פתיחת

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

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

 : _________________.אגף/בשירות____________ 

 (.השירות על ידי ימולא___________ ) מסגרת סמל 

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

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

 .המשרד או/ו חברתיים לשירותים מהמחלקה בכתב הדרישה

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

 כי: לנו שידוע מצהירים אנו .4

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

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

 ת השירות., לגבי איכות השירות ורמותקנון העובדים הסוציאלייםבתנאי ההסכם ובהוראות 

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

 תשלומים בדיעבד על ידי המשרד.

והנהלים  תקנון העובדים הסוציאלייםלפעול על פי הוראות כל דין, לרבות הוראות  מתחייבים אנו .ד

 הקיימים המתעדכנים מעת לעת.

עדכני לפרטי החשבון  וכן אישור המסגרת לזכות התשלומים יועברו אליושבון הבנק מצ"ב טופס פרטי ח .ה

 מטעם הבנק/רו"ח/יועץ מס.

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

 חתימה תאריך תפקיד שם פרטי ומשפחה

________________ _______________ ________________ _______________ 

 :המסגרת לזכות התשלומים יועברו אליו הבנק חשבון פרטי להלן

 הבנק _________________ חשבון פרמס ________ סניף פרמס_______  סניף _____________ק  בנ שם

 _____________________: תאריך ______ בנק / רו"ח/ יועץ מס: ________________ אישור

 הבנק. )יש לצרף אישור בנק/אישור רו"ח/יועץ מס(מצורף אישור עדכני לפרטי חשבון 

 מצורף תעודת התאגדות חברה/עמותה/צילום תעודת זהות

 :המשרד לצרכי למידע מנהליים פרטים
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 ________: ______חתימה___ : ___________תפקיד____ נציג ארגון מפעיל:  _________________ שם

 _______: _______חתימה___ : ___________תפקיד____ : ________________מקומית רשות נציג שם

 ________: ______חתימה (: ________________המשרד)מטעם  המפקח שם
 

 

 

 יפוי כח

 

עיריית עכו מייפה את כוחה של המדינה, באמצעות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, לשלם 
שהינו נותן  במקומה את מלוא התשלום ישירות ל__________________________,

שערכה העירייה להפעלת מועדון מועשר לקשישים,  29/2020 פומביהשירותים שזכה במכרז 
בהתאם לתנאים שנקבעו במכרז, ולקזז מהעירייה את התשלומים המגיעים למשרד ממנה בגין 

 השתתפות הרשות, בהתאם לנוהלי ההתחשבנות המקובלים בין העירייה למשרד.
 
 
 
 

_______________    _______________ 
 שמעון לנקרי,            ראובן ויצמן,          
 ראש העיר              גזבר העירייה        

 
 
 
 

 הריני לאשר כי החתומים מעלה הינם מורשי החתימה מטעם עיריית עכו.
 
 

___________    ____________ 
 כנרת הדר, עו"ד     תאריך      

 יועמ"ש העירייה       
  

 
 
 

יפוי כח זה יופעל יחד ובהתאם להוראות המנהל הכללי של משרד הרווחה והשירותים החברתיים 
  לרשויות המקומיות.
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 תאריך: _________          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "מפעיל"ה _____________ )להלן: /ע.רח.פ.ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
עמידת המפעיל במחויבויותיו ש"ח( וזאת בקשר עם  חמש עשרה אלף) 15,000₪ לסילוק כל סכום עד לסך של

 .ת לקשישים"מופהפעלת מועדונים מועשרים ל
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2020 נובמברתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש הה

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

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. מפעילדרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.___________ קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה.___________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.___________ לאחר יום 

 
 ורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צ

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 אישור ביטוח מסוים    4נספח ג'

ת הנפקתאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

   עיריית עכו

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: שכירות☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☒

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☒

 חר: ______א☐
 

  

 מען
 
 

 מען למשלוח דואר 
 
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
  חריגים וביטול

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

        רכוש

       מבנה
       
       
        

, 315, 309, 321, 328, 318       צד ג'
302  ,304 ,322,329  

        אחריות מעבידים

        

        אחריות מקצועית

        

 

 (*:ג'מבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח לפירוט השירותים 
 021 ת לקשישים"מופ מועשרים מועדונים להפעלת
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 ביטול/שינוי הפוליסה 
 בדבר השינוי או האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

  

 


