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  1מסמך 

 
 תכניות עבודה ובקרת ביצועןלמתן שירותי ליווי מקצועי של כתיבת  02/19מכרז מס' 

  למועצה האזורית תמר 2023-2019לשנים 
 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

 תנאים כלליים ותיאור השירותים הנדרשים

וכתיבת של הכנת מעוניינת בהזמנת שירותי ליווי מקצועי "(, המועצה)להלן: " המועצה האזורית תמר .1

עבור הנהלת והבקרה של תכניות אלה ומדידת אופן העמידה בהן ביצוע המדדי  , הגדרתתכניות עבודה

, זאת לצד ליווי כתיבת ספר ותאגידיה, יישובי המועצה המועצה, אגפי ויחידות המועצה השונים

השירותים הכל כמפורט במסמך הגדרת , ועדכונה השנתי של תכנית החומשהתב"רים של המועצה, 

 "(.השירותיםמעת לעת )להלן: " מועצהועל פי דרישות ה  ('גנספח )

במסגרת השירותים ו/או העבודות נשוא מכרז זה, המציע שיבחר כזוכה במכרז, יספק בין היתר יעוץ  .2

אומדן היקף  .וכותבים במועצהיישובים, תאגידים לאגפים, מחלקות, וליווי מקצועי אינטנסיבי 

, מסמך הצעות המחיר 4 במסמך, אשר אינו מחייב את המועצה לכל דבר ועניין, מופיע השנתיהשירותים 

כנגזרת סכום מכפלות מחירי המקסימום בהנחת המציע ובאומדן הכמויות  המצורף אל מסמכי המכרז

 לכל סעיף בהצעת המחיר.

ת ההצעה אשר הוא וצוות התמיכה המוצע מטעמו עומדים במועד הגש מציעבמכרז כל  להשתתףרשאי  .3

 בכל תנאי הסף המפורטים להלן.

( שתקבלנה ההצעות 70%( וציוני האיכות )30%ההצעות תדורגנה בהתאם לשקלול בין ציוני המחיר ) .4

מסמך על גבי  במעטפה סגורה )נפרדת(בהתאם להוראות המכרז. על המציע להגיש את הצעתו הכספית 

 בהתאם למפורט להלן. 4

 3מסמך "( יחתום עם המועצה על הסכם בנוסח המצ"ב כהזוכה)להלן: "המציע שיוכרז כזוכה במכרז  .5

 3מסמך למסמכי המכרז. השירותים יינתנו על ידי הזוכה בהתאם להוראות כל דין, להסכם על נספחיו )

 לעת.  למסמכי המכרז(, להנחיות המועצה מעת

 ,"(ההתקשרותתקופת " )להלן: חודשים 36הינה המציע שיזכה במכרז ההתקשרות הבסיסית עם תקופת  .6

 12תקופות נוספות בנות  שתייתחדש מאליו באותם תנאים לבתום תקופת ההתקשרות הסכם זה כאשר 

תקופת ם לפני סוף מיי 30"(, אלא אם כן תודיע המועצה ת ההארכהותקופאחת )להלן: " חודשים כל

. בכל תקופה ם אותהעל רצונה לסיים את ההתקשרות בתו ההתקשרות או איזה מתקופות ההארכה

 . חודשים 60תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה לא יעלו על  מקרה,

 מסמכי המכרז

 "(:מסמכי המכרזמסמכי המכרז המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " .7

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות. -מסמך זה  - 1מסמך 

 על נספחיה: הצעת המציע והצהרתו להשתתפות במכרז, -2מסמך 

 פירוט ניסיון המציע –נספח א'    

 של מנהל הפרויקטפירוט ניסיון  –' בנספח 



3 

 

 

 

 של שני היועצים נםפירוט ניסיו –' גנספח 

 טופס פתיחת ספק – 'דנספח   

 התקשרות בין הזוכה לבין המועצה, על נספחיו: הסכם - 3מסמך 

 ;1976-תשל"ו תצהיר בדבר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, – 'אנספח 

 ;שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – 'בנספח 

 ;מסמך הגדרת שירותים – 'גנספח 

 הצהרת סודיות של הספק; - 'דנספח 

 הצהרת סודיות של עובדי הספק; - 'הנספח' 

  ההצעה הכספית - 4מסמך 

 כל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

"ח )שלא יוחזרו בכל מקרה( במשרדי המועצה ש 500לסך של את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה  .7

, או באשראי. פרטים לגבי רכישת חוברת ניתן לקבל 09:00-15:00ה' בין השעות  -שבנווה זוהר, בימים א' 

ובתו: . כמו כן, ניתן לעיין בתנאי המכרז באתר האינטרנט של המועצה שכת 08-6688855/6בטל' 

http://www.ma-tamar.co.il  הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על ידי המציע ואין .

להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט. יש להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז גם באתר 

 האינטרנט של המועצה.

 תנאי סף  

 נאי הסף המצטברים הבאים:  רשאי לגשת למכרז מציע העומד במועד הגשת הצעתו למכרז בת .8

 המציע הינו אזרח ישראלי או תאגיד הרשום בישראל;  .8.1

או יותר  ארגוניםי נעבור ש  ,2018 – 2014שנים לפחות בתקופה שבין השנים  5במהלך  סיפק המציע .8.2

שירותי ייעוץ וליווי ארגוני והכנת לכל הפחות שכללו  שירותים ,עובדים 100המונים לכל הפחות 

עבודה מקושרות משאבים עבור מרבית או כל היחידות הארגוניות אצל מקבל השירותים תכניות 

 ב(.)יחידות / מחלקות / אגפים / חטיבות וכיוצ"

המציע יספק את השירותים באמצעות צוות מקצועי שיכלול, לפחות, שלושה אנשי צוות המועסקים  .8.3

ן להגשת הצעות בכל התנאים של המציע או כקבלני משנה שלו והעומדים במועד אחרועובדיו כ

 הבאים:

 מנהל פרויקט בעל השכלה וניסיון שלא יפחתו מהדרישות להלן: .8.3.1

 .תואר ראשון ומעלה ממוסד אקדמי מוכר – השכלהרישות ד .8.3.1.1

 שנים. 10בעל ותק כיועץ ארגוני שכיר או עצמאי של -ותק בתחום יעוץ ארגוני .8.3.1.2

 מהדרישות להלן: שני יועצים שכל אחד מהם בעל השכלה וניסיון שלא יפחתו .8.3.2

 .תואר ראשון ומעלה ממוסד אקדמי מוכר -דרישות השכלה .8.3.2.1

 שנים. 3בעל ותק כיועץ ארגוני שכיר או עצמאי של -ארגוניץ ותק בתחום יעו .8.3.2.2

, על המציע לצרף עבור כל אחד מצוות העובדים המוצעים על 8.3להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף 

 חיים ואישורים המעידים על השכלתם כנדרש לעיל. ידו פירוט ניסיון בצירוף אסמכתאות, קורות

 המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ;  .8.4
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המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .8.5

 ;1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות  .8.6

. אם הורשע ביותר משתי 1976 –חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. היעדר הרשעה  -עבירות לפי החוקים האמורים 

ו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע. כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהלי

 כמו כן, המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עובדים עם מוגבלויות;

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .8.7

 

 שאלות הבהרה 

על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם, לוודא  .9

 שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם.  

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות ו/או  .10

או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו, על המציע שגיאות ו/או אי התאמות ו/

מנהלת מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות  "ממבלבד, את שאלותיו ל  WORDלהפנות בכתב בפורמט 

 13.01.2019וזאת עד לא יאוחר מיום  michrazim@ma-tamar.co.ilבמועצה, גב' נינה בביץ', בדוא"ל 

 . 16:00בשעה 

המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר באחריות  .11

חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה  דוא"לאו ב 08-6688880אלקטרוני, בטלפון: 

. תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה בכתב כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה

שרכש את מסמכי המכרז. לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות או לדברים שיאמרו  ותשלחנה לכל מי

 בעל פה. 

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף  .12

ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר האלקטרוני 

 מתן התשובות. ל

אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא ברורות,  מועצהה .13

 לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים, תוספות  מועצהה .14

מענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון להגשת ותיקונים, בין אם ב

ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר קיבלו 

אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת קבלת מסמכי  מועצהלידיהם את מסמכי המכרז מאת ה

 המכרז.
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 הצעותאופן הגשת ה

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,  ולהגיש  .15

הצעתו במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה בנווה זוהר, כאשר 

חתומים על ידו , 3כמסמך  המצורף אל מסמכי המכרזכל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות ההסכם 

בתחתית כל עמוד, ולאחר שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה זו אומתה 

על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. כל מסמכי ההצעה )למעט ההצעה הכספית( יוגשו בשני העתקים לא 

הכספית לא תוגש על  כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק / דיסק און קי(. יש להקפיד כי ההצעה

גבי המדיה הדיגיטלית יחד עם ההצעה, אלא במעטפה סגורה נפרדת בתוך מעטפת ההצעה, כמפורט 

 להלן.

 
 לעיל, יש לצרף את כל המסמכים הבאים: 15לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף  .16

 תעודת זהות ישראלית. צילום מציע שהוא יחיד יצרף  .16.1

 האישורים כדלקמן:  את  מציע שהוא תאגיד רשום יצרף .16.2

 מסמכי ההתאגדות של התאגיד; .16.2.1

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם החברות או רשם  .16.2.2

 השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;

אישור חתום על ידי עורך דין / רואה חשבון, בדבר זכויות החתימה ושמות  .16.2.3

 על הצעה זו. המוסמכים לחתום בשם המציע

 לתנאי הסף.  8.3העתק תעודות וקורות חיים של הצוות המקצועי, כנדרש בסעיף  .16.3

למסמכי המכרז, על נספחיה, כשהיא מלאה וחתומה  2כמסמך  המצורפתהצהרת המציע  .16.4

על ידי המציע, לאחר שהמציע מילא בה את הנתונים המוכיחים את עמידתו בתנאי הסף, וכן מילא 

 להוכחת תנאי הסף ולחישוב ציון האיכות של ההצעה. את הפרטים הנדרשים 

כל המסמכים והאישורים לצורך ניקוד ההצעה של המציע, כמפורט בפרמטרים לניקוד  .16.5

 שנתיתעבודה תכניות  ולפחות חוברת, עבודות קודמות ילתנאי המכרז ובפרט תוצר 32 סעיף -הצעות

 שנים שקדמו להגשת הצעות המכרז.ה 5בתוך  עובדים לפחות 100ארגון המונה שערך המציע עבור 

ניתן להגיש יותר מחוברת אחת אך בעת בחינת ההצעות לעניין דירוג ציון האיכות תיבחן חוברת 

תיבחר החוברת שתעמוד בבסיס הבחינה באקראי מבין  –ככל שתוגשנה מספר חוברות  אחת.

ועדת לבחינה, או אז החוברות שהוגשו, למעט אם תסומן על ידי המציע באופן בולט כחוברת המי

 . תיבחן החוברת המסומנת

 ;  1975  –אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .16.6

אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  .16.7

 ;1976-עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו

מת על ידי עורך דין, בדבר ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאותצהיר חתום על  .16.8

 'אכנספח  המצורףבנוסח  1976-ני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וקיום ד

 להסכם;

 להסכם; 'ב כנספח המצורף שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים .16.9
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 המועצה(;תשובות לשאלות הבהרה )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי  .16.10

מבלי לפגוע באמור בכל מקום המכרז( לאחר שהמציע מילא אותה.  למסמכי 4מסמך )ההצעה הכספית  .17

אחר במסמכי המכרז יובהר כי הכמויות בהצעה הכספית מתייחסות לשנת עבודה )הכנת תכניות עבודה 

 ומדידתן(, באות לצרכי אומדן בלבד ואין בהן בכדי לחייב את המועצה.

ש , אותה יבמעטפה נפרדתהכספית, לאחר שמולא ונחתם על ידי המציע יש להגיש  את מסמך ההצעה  .18

. 12:00עד השעה  03.02.2019 המועד האחרון להגשת הצעות הינו  .לסגור ולהכניס לתוך מעטפת ההצע

 הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון.

המכרזים שבגזברות המועצה האזורית תמר בבניין המועצה שבנווה זוהר. את ההצעות יש להגיש לתיבת  .19

עד השעה  03.02.2019המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום , 03.02.2019תיבת המכרזים תיפתח ביום 

ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש  הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים .12:00

ך למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל לא את ההצעות בכל דר

 יתקבלו. 

המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי ההסכם ו/או  .20

תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות  המועצהבנספחיו. 

ור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים, וכן להתעלם מכל שינוי כאמ

או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה 

 ו/או תביעה בעניין זה.

ות להעתיקם או לעשות כל שימוש בלבד, ולמציע אין כל רש מועצהמובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש ה .21

 בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז. 

 

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה 

 .מחיר 30%איכות,  70%למשקלות הבאים:  בהתאםההצעות תיבחנה ותדורגנה 

 תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: והערכתןבחינת ההצעות  .30

 המכרז; בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של  שלב א':

 חישוב ציוני האיכות;  שלב ב':

 חישוב ציוני המחיר; שלב ג':

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן. שלב ד':

 

 בחינת עמידה בתנאי הסף –שלב א'  .31

המועצה תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא  .31.1

תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב 

כלשהו יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(, על פי 

המועצה. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או שיקול דעתה הבלעדי של 

 תביעה בעניין זה. 
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מציעים אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי הסף יזומנו לראיונות בין היתר לצורך קביעת ציון  .31.2

 להלן. 32האיכות של ההצעה, כמפורט בסעיף 

 

 חישוב ציון האיכות של ההצעה –ב'  שלב .32

את מנכ"ל מהציון הכולל, והוא יחושב על ידי צוות מקצועי שיכלול  70%ציון האיכות מהווה  .32.1

ומר אורן אלנקווה,  מנהלת מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויותמ"מ  ,וגזבר המועצה, סגן הגזבר

)הצעת המציע(,  2במסמך שימלא המציע  הנתונים. הציון יינתן על פי יועץ אסטרטגי למועצה

ההמלצות והאסמכתאות שיצורפו להצעה וכן על פי ראיונות שייערכו על ידי הצוות המקצועי 

למציע ולצוות התמיכה המוצע מטעמו. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף או לוודא 

נתונים בכל נושא הקשור לניסיון המציע בדרכים נוספות, על פי שיקול דעתה, לרבות באמצעות 

 יה ללקוחותיו ובקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעה. פנ

המועצה תודיע למציעים על מועדי הראיונות, אשר ייערכו לאחר מועד פתיחת ההצעות, זמן סביר  .32.2

 מראש. 

חישוב ציוני האיכות ייערך כמפורט בטבלה שלהלן. ככל ופירוט המציע יכלול גוף או גופים  .32.3

 בכל אחדלן, תקבל ההצעה ניקוד בגין אותם גופים העונים על יותר מקריטריון אחד בטבלה שלה

 מהקריטריונים הרלוונטיים.

 (:1' מס קריטריון) עבודהה תכנית מחוברת הועדה התרשמות .32.4

 בטבלה שמובא כפי הניקוד ושיטת הנושאים לפי, מציע כל של התוצר את ינקד המקצועי הצוות

 :להלן

 מספר נקודות מרבי הקריטריון 

1. 

חוברת תכניות עבודה שנתית, שיצרף הצוות המקצועי מספר/התרשמות 

מציע להצעתו, שבוצע במסגרת שירותי כתיבת תכניות עבודה שנתנו על ה

 השנים שקדמו 5עובדים במהלך  100ארגון המונה לכל הפחות ידו עבור 

 הצעות למכרז.הלמועד הגשת 

 

ותנקד  מציעהשיצרף תכניות עבודה  חוברתבחן יהצוות המקצועי י

 להלן.  32.4בהתאם לנושאים שבסעיף 

 

, הצוות ות עבודה אחתיתכנמציע צירף להצעתו יותר חוברת ההיה ו

על ידו ולמציע לא  איזו חוברת תיבחןדעתו המקצועי יחליט לפי שיקול 

 תהיה כל טענה בקשר עם הבחירה כאמור.

50 

2. 

מטעמו וצע הצוות הממהמציע ו של המועצה הצוות המקצועיהתרשמות 

הם, מקצועיותם, במסגרת ראיון, לרבות התרשמות מקורות חיי

 .בתחומים נשואי ההצעה ,כיו"ב, וםבקיאות ניסיונם,

50 

 100 :סה"כ 
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 מרבי מספר נקודות פירוט הנושאים שינוקדו ע"י הצוות המקצועי על פי התרשמותם מהתוצר

 20 ניסוח תוצר תכנית העבודה באופן כמותי, הניתן למדידה. .1

 15 פורמט אחיד לכל אגף/יחידה/ הנושאים, הכלולים בתכנית עבודה. .2

 15 התנסחות ברורה ורהוטה של נושאי תכנית העבודה המוצגים בתוצר. .3

 50 סה"כ ניקוד למציע :

 

 חישוב ציון המחיר של ההצעה –ג'  שלב .33

 לאחר קביעת ציון האיכות של ההצעה, המועצה תפתח את מעטפות המחיר.  .33.1

 ציוני המחיר של ההצעות ייעשה באופן הבא:חישוב  .33.2

כפי שהיא באה לידי ביטוי בסכום מכפלות אומדני הכמויות במחירי ההצעה הזולה ביותר  .33.2.1

המצורף  4 מסמךהמקסימום משוקללים בשיעור ההנחה שייתן המציע בהצעתו על בסיס 

 ;100תקבל ציון אל מסמכי המכרז 

 ₪  120,438בדוגמא שלהלן על סך כולל של  , יעמוד מחיר ההצעה השנתילדוגמא בלבדכך  .33.2.2

 :4 במסמךעל בסיס התחשיב הבא, המתבסס על כתב הכמויות 

אומדן  תיאור היחידה נושא מס'
מס' 

יחידות 
לעניין 
הצעת 
 המחיר

מחיר מקסימום 
 לא כולל מע"מ

שיעור 
 הנחה

מחיר לאחר 
 הנחה

סה"כ מחיר 
x כמות 

כתיבת  1
תכניות עבודה 

 שנתיות

הכנת תוכנית עבודה 
שנתית על בסיס כל 

השלבים המפורטים בפרק 
' גב' סימן ד' בנספח 

אגפים של  9להסכם לעד 
המועצה )לשכת ראש 

המועצה, אגף מנכ"ל, אגף 
הנדסה, אגף תפעול, אגף 

מזכיר, אגף חינוך, אגף 
קהילה, אגף גזברות, אגף 

כותבים  45תיירות( ועד 
בכלל האגפים יחד ולעדכון 

החומש השנתית תכנית 
בהתאם למפורט בפרק ב' 

' עבור כלל גסימן ג' בנספח 
 המעורבים בכתיבתה

1  ₪          90,000  10%  ₪   81,000.0   ₪   81,000.0  

הכנת תוכנית עבודה  2
שנתית על בסיס כל 

בפרק השלבים המפורטים 
' גספח ב' סימן ה' בנ
תאגידים של  5להסכם לעד 

הכלכלית המועצה )החברה 
חבל ים המלח, מטמנות 
אפעה, מתנ"ס תמרית, 
מכון מחקר ים המלח, 

חברת מעיינות זוהר( ועד 
כותבים בכלל  15

 התאגידים יחד

1  ₪          40,000  10%  ₪   36,000.0   ₪   36,000.0  

הכנת תוכנית עבודה  3
שנתית על בסיס כל 

1  ₪          40,000  10%  ₪   36,000.0   ₪   36,000.0  
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אומדן  תיאור היחידה נושא מס'
מס' 

יחידות 
לעניין 
הצעת 
 המחיר

מחיר מקסימום 
 לא כולל מע"מ

שיעור 
 הנחה

מחיר לאחר 
 הנחה

סה"כ מחיר 
x כמות 

בפרק השלבים המפורטים 
' להסכם גבנספח ב' סימן ו' 

יישובים של המועצה  5לעד 
)קיבוץ עין גדי, הר עמשא, 
נאות הכיכר, עין תמר ועין 

כותבים  15חצבה( ועד 
 בכלל היישובים יחד

הכנת תכנית עבודה שנתית  4
נוספת לאגף של המועצה / 

תאגיד של המועצה / יישוב 
 9של המועצה מעבר ל 

 5התאגידים ו  5האגפים, 
היישובים כמפורט בסידורי 

 3לעיל והכוללת עד  3עד  1
 כותבים 

2  ₪          10,000  10%  ₪     9,000.0   ₪   18,000.0  

תוספת כותב נוסף לתכנית  5
עבודה שתיכתב במסגרת 

תכניות העבודה השנתיות 
 4עד  1כמפורט בסידורי 

לעיל מעבר למספר 
הכותבים המרבי המצוין 

 לעיל 4עד  1בסידורי 

5  ₪            2,000  10%  ₪     1,800.0   ₪     9,000.0  

תוספת כותב נוסף לתכנית  6
עבודה קיימת שנכתבה 

במסגרת תכניות העבודה 
השנתיות כמפורט בסידורי 

לעיל מעבר למספר  4עד  1
הכותבים המרבי המצוין 

שלא לעיל  4עד  1בסידורי 
במסגרת כתיבת תכנית 

 העבודה השנתית

5  ₪            2,500  20%  ₪     2,000.0   ₪   10,000.0  

מדידה  7
תקופתית של 

תכניות 
העבודה 

 השנתיות

מדידה תקופתית )חצי 
שנתית או שנתית( של כלל 
תכניות העבודה השנתיות 

של אגפי / תאגידי / יישובי 
המועצה ושל העמידה 

בתכנית החומש ובספר 
התב"רים על בסיס כל 
התכנים וכלל השלבים 

בפרק ב' סימן המפורטים 
לכלל האגפים / ' גז' בנספח 

היישובים  התאגידים /
 3עד  1המפורטים בסידורי 

לעיל ולכלל הכותבים 
 3עד  1המפורטים בסידורי 

 לעיל

2  ₪          70,000  5%  ₪   66,500.0    ₪133,000.0  

תוספת כותב נוסף למדידה  8
 70התקופתית מעבר ל 

הכותבים כאמור בסידורי 
 לעיל, במצטבר 3עד  1

16  ₪            1,100  5%  ₪     1,045.0   ₪   16,720.0  

עריכת ספר התב"רים  ספר תב"רים 9
השנתי של המועצה על 

בסיס כלל השלבים 
בפרק ב' סימן המתוארים 

 ' להסכםגבנספח  ח'

1  ₪          15,000  8%  ₪   13,800.0   ₪   13,800.0  

ייעוץ ארגוני  10
ו/או כתיבה 

שעת עבודה יועץ א' לכל 
נושא אחר שאינו נכלל 

 לעיל  9עד  1בסידורי 

200  ₪               250  10%  ₪        225.0   ₪   45,000.0  
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אומדן  תיאור היחידה נושא מס'
מס' 

יחידות 
לעניין 
הצעת 
 המחיר

מחיר מקסימום 
 לא כולל מע"מ

שיעור 
 הנחה

מחיר לאחר 
 הנחה

סה"כ מחיר 
x כמות 

של תכנית  11
 חומש 

שעת עבודה יועץ ב' או יועץ 
ג' או כל יועץ אחר לכל 
נושא אחר שאינו נכלל 

 לעיל 9עד  1בסידורי 

200  ₪               220  10%  ₪        198.0   ₪   39,600.0  

  ₪438,120.0     סך הכל הצעת מחיר שנתית:
 

שיוצע בהצעה הזולה ביותר  השנתי המחירציון באמצעות חלוקת  תקבלנהיתר ההצעות  .33.2.3

 , בהתאם לנוסחה שלהלן: 100 –במחיר ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה המתקבלת ב 

 מחיר ההצעה  הזולה ביותר    X   100= ציון מחיר 

 מחיר ההצעה הנבחנת                                     

 

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן –ד'  שלב .34

לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה הכולל,  .34.1

 כדלקמן: 

 ציון האיכות X 0%7ציון המחיר  +     X 0%3  =  הציון הכולל

                                                                          100 

 

 תקבלנההגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. במקרה שבו שתי הצעות הציון הכולל  בעלת הצעה .35

 את הציון הכולל הגבוה ביותר, תיערך הגרלה בין אותם מציעים שהצעותיהם היו הזולות ביותר.  

על אף האמור, שומרת המועצה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות,  .36

 לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה אחרת

על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה 

, כולם המציעיםו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם 

 זמנית. או חלקם )בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה( ואף להתקשר עם שני מציעים בו

המועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכה על קבלת הצעתו. כל אחד מהזוכים, בתוך  .37

 לו דבר זכייתו, ימציא למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ההסכם.  היוודעימים מיום  14

 כללי

הניקוד המשולב שהצעתו תקבל את /מציע שיציע את ההצעה הזולה ביותרלהלן,  37 -ו 36בכפוף לסעיפים  .38

דע לו דבר זכייתו, ימציא ווייום מיום ה 14תוך ב. הצעתו כהצעה הזוכהתוכרז , מחיר הגבוה ביותר-איכות

 .הסכםכל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ה הזוכה למועצה
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 הסכםהעד שיחתם  וא ,ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .39

בהודעה  נוספים ימים 90למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד . המוקדםעל ידי המועצה, לפי 

 בכתב למציעים. 

לפסול הצעתו של מציע, בכל שלב משלבי המכרז, זאת אם מצאה לנכון על פי למועצה תהא הסמכות  .40

מסמכים ו/או מידע שיש בידה ו/או הגיע לידה )לרבות המלצות ומידע שהגיע מלקוחות אחרים של 

 למועצהאת העבודות המבוקשות לשביעות רצונה המלא. מועצה מציע( שאין ביכולתו להעניק לה

, הוראה המועצהבמידה ואותו מציע הפר, לדעת  למשלניסיון בעבר, רע  הסמכות לפסול מציע עמו היה לה

ה )וזאת גם במידה ולא ננקטו הליכים משפטיים בנוגע לאותה נמהוראות הסכם ההתקשרות בינו לבי

 הפרה(.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה,  .41

לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמציא 

אסמכתאות, אישורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, ולבוא בדין 

 ים עם כל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה. ודבר

שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה  המועצה .42

שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן או  המועצההנמוכה ביותר מכל סיבה שהיא. כמו כן, 

 התמחרות עם מי מהמציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם הזוכה, מכל סיבה שהיא, בין טרם חתימת ההסכם עמם ובין  .43

לאחר מכן, תהא המועצה רשאית להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה הבאה בתור, ובמידה 

קשרות עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, להתקשר עם המציע הבא אחריו וכן וההת

חודשים ממועד משלוח ההודעה על הזכייה לזוכה. המציע מוותר  12-הלאה, ובלבד שלא חלפו למעלה מ

 מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המועצה בעניין זה.  

לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה המועצה רשאית להציג את בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע  .44

הצעתו בפני מציעים אחרים. במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את הדבר 

מפורשות בהצעה, תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת הבלעדי 

ך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר לקיומו/ם של והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתו

 פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה. 

 המציעכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על  .45

 בלבד. 

ציע שיזכה בין המ בתנאי ההסכם מובהר, כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך התקשרות נפרדת .46

במכרז לבין תאגידיה )החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ ו/או מטמנות אפעה בע"מ ו/או עמותת 

 תמרית ו/או מכון ים המלח למחקר פיתוח ולימוד ו/או חברת מעינות זוהר(, כולם או חלקם, במישרין. 

ה של סתירה או הוראות מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם. במקר .47

 .אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הוראות מסמך זה
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 2מסמך 

 02/19הצעה והצהרת המציע להשתתפות במכרז מס' 

 

שירותים למתן  הסכם"( במועצהה)להלן: " המועצה האזורית תמראנו הח"מ, מציעים בזה להתקשר עם  .1

הכל כמפורט במסמך הגדרת , בהכנת וכתיבת תכניות עבודה ומדדי ביצוע ובקרהליווי מקצועי בנושא 

 "(.השירותיםועל פי דרישות המועצה מעת לעת )להלן: "  ('גנספח השירותים )

בזאת, כי קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלליים וההנחיות  מצהיריםאנו  .2

על כל תנאיהם  (,'גנספח ( ומסמך הגדרת השירותים )3מסמך על נספחיו ) הסכםלהגשת הצעות, לרבות ה

ופרטיהם, מצהירים ומתחייבים כי הבנו את כל מסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף להגשת הצעה ותנאי 

מתן השירותים, שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו, בחנו את הגורמים העשויים להשפיע על מתן 

שתהיינה כרוכות בכך עבורנו ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו. השירותים וההוצאות 

בעצם הגשת הצעתנו למכרז אנו מצהירים ומתחייבים, כי תנאי המכרז מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו 

 כל טענה, דרישה או תביעה בעניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם ו/או סבירותם.  

לדברי ההסבר הכלליים  8בכל תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיף  עומדיםאנו מצהירים כי אנו  .3

 . למסמכי המכרז( 1מסמך )

המכרז  , הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע השירותים נשואהמומחיותאנו מצהירים, כי ברשותנו  .4

, וכי הצעתנו זאת מועצהבהתאם למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של ה

ומתן השירותים על פיה הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו )במקרה של תאגיד( על פי מסמכי 

 היסוד שלנו.

ו הסכם עם כל מציע אחר  לאותו מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר אאנו מצהירים, כי הצעה זאת  .5

 מכרז.   

ונזכה במכרז, התמורה עבור השירותים תשולם לנו בכפוף למילוי התחייבויותינו ידוע לנו, כי במידה  .6

 המכרז( ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו.  למסמכי 3מסמך ) הסכםבהתאם להוראות ה

אינה מתחייבת להיקף פעילות מסוים ו/או למתן בלעדיות לזוכה בתחום השירותים  מועצהידוע לנו כי ה .7

 נשוא המכרז. 

, מועצה, בשלמותם, כפי שהומצאו לנו על ידי ההסכםאנו מצרפים בזאת את מסמכי המכרז, לרבות ה .8

לדברי ההסבר  15כאשר כל העמודים חתומים על ידינו, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרש על פי סעיף 

 למכרז.  

הננו מתחייבים ליתן לה את  מועצההצעתנו זו הנה בלתי הדירה ובלתי חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי ה .9

ולשביעות רצונה המלא של  מועצההשירותים )כהגדרתם לעיל(, בהתאם לתנאי המכרז ולהוראות נציג ה

. הצעה זו תעמוד בתוקפה ותחייב אותנו מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של מועצהה

חודשים מהמועד האחרון להגשת או עד חלוף שלושה  מועצהעמנו או עם מציע אחר על ידי ה הסכם

רשאית להאריך את תוקף ההצעות בעד  מועצההצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים. ידוע לנו כי ה

 שלושה חודשים נוספים. 

ם מיום שתימסר לנו על כך הודעה, יהיה עלינו ימי 14צעתנו תזכה במכרז, הרי שתוך ידוע לנו, כי אם ה .10

 . הסכםלצורך ביצועו של ה מועצהמכים על פי דרישתה של המס ולהמציאלחתום על מסמכים 
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שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה  מועצהידוע לנו כי ל .11

ולנהל משא ומתן עם מי מהמציעים. ידוע לנו, כי במקרה שבו יוגשו שתי הצעות  הכספית הזולה ביותר

, תיערך הגרלה בין המציעים המחיר המשוקלל הנמוך ביותר בעלות מחיר משוקלל זהה שיהווה את

עמנו תהווה התקשרות מחייבת  הסכםעל  מועצהידוע לנו כי רק חתימת ה שהצעותיהם הן הזולות ביותר.

 . מועצהמצד ה

 10כמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו ו/או שלא נמציא את המסמכים שיידרשו מאתנו כמפורט בסעיף  .12

 מועצהלעיל ו/או לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה ה

רשאית לבטל את זכייתנו ו/או להתקשר עם המציע שידורג אחרינו ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי 

 .מועצהשיקול דעתה של ה

במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא אחריהם  מועצהאנו מתחייבים לעמוד בכל דרישות ה .13

 במלואם. 

המכרז מפורטת בהצעת המחיר  התמורה המבוקשת על ידינו עבור מתן השירותים בהתאם למסמכי .14

 .(למסמכי המכרז 4מסמך )

כי התמורה המפורטת בהצעת המחיר כוללת את כל הדרוש והכרוך במתן השירותים, הכל לפי  ,ידוע לנו .15

 (. 'גנספח המפורט במפרט השירותים )

 אינה חייבת לקבל את ההצעה הכספית במלואה ורשאית ליישם חלקים ממנה. מועצהידוע לנו כי ה .16

לבין בתנאי ההסכם בינינו  , כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך התקשרות נפרדתידוע לנו .17

תאגידיה )החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ ו/או מטמנות אפעה בע"מ ו/או עמותת תמרית ו/או 

 מכון ים המלח למחקר פיתוח ולימוד ו/או חברת מעינות זוהר(, כולם או חלקם, במישרין. 

כי סכומי התמורה המפורטים בהצעת המחיר מהווים את התמורה  ,להצהיר ולהתחייב בזאת הרינו .18

הבלעדית והיחידה בעבור מתן מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או דרישה אחרת 

  .העולים ממכרז זה

צעת המחיר הבאנו הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת התעריף שבה .19

בחשבון את כל הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל 

 .ולמשך כל תקופת המכרז וההסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     
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 אישור עו"ד:

 

_____________________________ חתמו בפני אני הח"מ, __________עו"ד, מאשר כי ה"ה  

על ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ 

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.המציע" -)להלן 

  ________________ __________________ __________________

 החתימ שם תאריך 
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 2נספח א' למסמך 

  ניסיונו הקודם של המציע
 

מדדי ביצוע  , הגדרתשירותי ליווי מקצועי בהכנת וכתיבת תכניות עבודהבמתן מס' שנות הניסיון של המציע 

 וליווי בקרת ומדידת העמידה בתכניות העבודה השנתיות: ובקרה

 להלן  פירוט הניסיון הקודם:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________.  

 :את השירותים נשוא המכרז המציענתן  להם הארגוניםיש למלא בטבלה שלהלן את פרטי 

שם  מס'

 הארגון

אופי 

הארגון 

)חברה 

פרטית / 

ציבורית / 

עירייה / 

מועצה / 

חברה 

עירונית 

 וכיוצ"ב(

מספר 

 העובדים

 בארגון

אופי 

השירותים 

 שסופקו

תקופת 

אספקת 

 השירותים

 פרטי איש/ת הקשר

1      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

 

2      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________
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שם  מס'

 הארגון

אופי 

הארגון 

)חברה 

פרטית / 

ציבורית / 

עירייה / 

מועצה / 

חברה 

עירונית 

 וכיוצ"ב(

מספר 

 העובדים

 בארגון

אופי 

השירותים 

 שסופקו

תקופת 

אספקת 

 השירותים

 פרטי איש/ת הקשר

3      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

4      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

5      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

6      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________
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 2' למסמך בנספח 

 מנהל הפרויקט ניסיונו הקודם של 
 

ליווי מקצועי בהכנת וכתיבת תכניות עבודה ומדדי שירותי במתן  מנהל הפרויקטמס' שנות הניסיון של 

 .ביצוע ובקרה

 להלן  פירוט הניסיון הקודם:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.  

 : את השירותים נשוא המכרז מנהל הפרויקטנתן  להם הארגוניםיש למלא בטבלה שלהלן את פרטי 

שם  מס'

 הארגון

אופי 

הארגון 

)חברה 

פרטית / 

ציבורית / 

עירייה / 

מועצה / 

חברה 

עירונית 

 וכיוצ"ב(

 מספר

העובדים 

 בארגון

אופי 

השירותים 

 שסופקו

תקופת 

אספקת 

 השירותים

 פרטי איש/ת הקשר

1      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

 

2      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

3      
 טלפון:________________
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שם  מס'

 הארגון

אופי 

הארגון 

)חברה 

פרטית / 

ציבורית / 

עירייה / 

מועצה / 

חברה 

עירונית 

 וכיוצ"ב(

 מספר

העובדים 

 בארגון

אופי 

השירותים 

 שסופקו

תקופת 

אספקת 

 השירותים

 פרטי איש/ת הקשר

 דוא"ל:_______________

 

4      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

5      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

6      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________
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 2' למסמך גנספח 

 יועץ א'ניסיונו הקודם של 
 

 בהכנת וכתיבת תכניות עבודה ומדדי ביצוע ובקרהשירותי ליווי מקצועי במתן  יועץמס' שנות הניסיון של ה

 להלן  פירוט הניסיון הקודם:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________.  

 : את השירותים נשוא המכרז מנהל הפרויקטנתן  להם הארגוניםיש למלא בטבלה שלהלן את פרטי 

שם  מס'

 הארגון

אופי 

הארגון 

)חברה 

פרטית / 

ציבורית / 

עירייה / 

מועצה / 

חברה 

עירונית 

 וכיוצ"ב(

מספר 

העובדים 

 בארגון

אופי 

השירותים 

 שסופקו

תקופת 

אספקת 

 השירותים

 פרטי איש/ת הקשר

1      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

 

2      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________
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שם  מס'

 הארגון

אופי 

הארגון 

)חברה 

פרטית / 

ציבורית / 

עירייה / 

מועצה / 

חברה 

עירונית 

 וכיוצ"ב(

מספר 

העובדים 

 בארגון

אופי 

השירותים 

 שסופקו

תקופת 

אספקת 

 השירותים

 פרטי איש/ת הקשר

3      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

4      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

5      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

6      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________
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 יועץ ב'ניסיונו הקודם של 
 

 שירותי ליווי מקצועי בהכנת וכתיבת תכניות עבודה ומדדי ביצוע ובקרהבמתן  יועץשנות הניסיון של המס' 

 להלן  פירוט הניסיון הקודם:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________.  

 : את השירותים נשוא המכרז מנהל הפרויקטנתן  להם הארגוניםיש למלא בטבלה שלהלן את פרטי 

שם  מס'

 הארגון

אופי 

הארגון 

)חברה 

פרטית / 

ציבורית / 

עירייה / 

מועצה / 

חברה 

עירונית 

 וכיוצ"ב(

 מספר

העובדים 

 בארגון

אופי 

השירותים 

 שסופקו

תקופת 

אספקת 

 השירותים

 פרטי איש/ת הקשר

1      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

 

2      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

3      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________
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שם  מס'

 הארגון

אופי 

הארגון 

)חברה 

פרטית / 

ציבורית / 

עירייה / 

מועצה / 

חברה 

עירונית 

 וכיוצ"ב(

 מספר

העובדים 

 בארגון

אופי 

השירותים 

 שסופקו

תקופת 

אספקת 

 השירותים

 פרטי איש/ת הקשר

 

4      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

5      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________

 

6      
 טלפון:________________

 דוא"ל:_______________
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 2נספח ב' למסמך 

 טופס פתיחת ספק

 
 ___________________________________________________________ שם הספק:

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ 

 לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________מיקוד __________  או 

 ________________  פקס _________________   ________________  פלאפון טלפון

 ________________________________________________________  מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 ___________________ מספר הסניף ___________________________ שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________  שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים

 

 

 חתימת המציע: ___________________________
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  3מסמך 

 הסכם

 ונחתם בנווה זוהר ביום ________. שנערך

 המועצה האזורית תמר בין :

 869100מנווה זוהר, ד.נ. ים המלח  

 ;מצד אחד      "(מועצהה)להלן: " 

 

 _________________ )ח.פ. ____________( לבין:

 מ _______________ 

 ;מצד שני  "(נותן השירות)להלן: " 

 

שירותי ליווי מקצועי בהכנת וכתיבת תכניות עבודה מעוניינת להזמין מנותן השירות  מועצהוה הואיל

ועל פי דרישות   ('גנספח הגדרת השירותים ) , הכל כמפורט במסמךומדדי ביצוע ובקרה לשנים

 ."(השירותיםמעת לעת )להלן: " מועצהה

"(, והוא המכרזוזכה בו )להלן: " מועצהשפרסמה ה 02/19ונותן השירות השתתף במכרז מס'  והואיל

, והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז והסכם זה מועצהמקבל על עצמו ליתן את השירותים ל

 ובמתכונת המתוארת להלן; מועצהלשביעות רצונה של ה

מעוניינת להתקשר עם נותן השירות למתן השירותים בהתאם לתנאים המפורטים  מועצהוה והואיל

 להלן;

לקיים אחר  והיכולת כוח האדם ,השירות מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים ונותן והואיל

 התחייבויותיו הנדרשות, הכל בכפוף להוראות הסכם זה;

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

 הבאים:   הסכםנותן השירות, וכן נספחי השל יצורפו מסמכי המכרז,  הצעתו הכספית  הסכםל .1.1

 ;1976-בדבר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר – 'אנספח 

 ;שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – 'בנספח 

 מפרט טכני; /םמסמך הגדרת שירותי – 'גנספח 

 הצהרת סודיות של הספק; - 'דנספח 

 הצהרת סודיות של עובדי הספק; - 'הנספח' 

 

וכן כל מסמכי המכרז והצעתו של נותן השירות למכרז, המבוא להסכם זה והמסמכים המצורפים לו  .1.2

 זה.  הסכםמהווים חלק בלתי נפרד מ

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או תניה 

 מתניותיו.
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 הצהרות והתחייבויות נותן השירות .2

ביעילות, בדייקנות, בנאמנות נותן השירות מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה  .2.1

, והכל בהתאם מועצהובמיומנות מרבית, להשתמש בכל כישוריו, ידיעותיו וניסיונו לתועלת ה

, תוך מגע הדוק ושיתוף פעולה עם נציג מועצהלהוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של ה

רות אחר כל , בכלל, ובהיבטים הקשורים לשירותים, בפרט. לשם כך ימלא נותן השימועצהה

, בין שהן מפורטות בהסכם זה ובין שאינן מפורטות בו, וימנע מלפעול מועצההוראותיו של נציג ה

 הינולצורך הסכם זה  מועצה. נציג המועצהללא קבלת אישור מראש מאת נציג ה

 "(.מועצהנציג האו מי שימונה על ידה לצורך כך מעת לעת )להלן: " ,__________________

מקבל על אחריותו המלאה לדאוג להשיג על חשבונו את כל הרישיונות והאישורים  נותן השירות .2.2

 הנדרשים על פי דין על מנת ליתן את השירותים בהתאם לתנאי המכרז.

, אולם מתן הנחיות או מועצהנותן השירות מתחייב לפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג ה .2.3

תו המלאה של נותן השירות למתן השירותים, כאמור לא יגרע מאחריו מועצהפיקוח על ידי נציג ה

 .מועצהמעביד בינו או בין מי מעובדיו ו/או מטעמו לבין ה-ולא יצור יחסי עובד

לפי בקשתה כל חומר ו/או מידע הנדרש  מועצהבאחריות נותן השירות להמציא ולהביא לעיון ה .2.4

למתן השירותים ו/או להתחייבויותיו של נותן השירות על פי הסכם  מועצהוהנוגע לדעת נציג ה

 זה.

, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אשר מועצהנותן השירות מתחייב לדווח ל .2.5

ו/או אשר קשורים  מועצהלגביהם יש לו עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיו ל

 להיות עניין בהם.  עשוי מועצהלשירותים ושל

כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא מחזיק ויחזיק  ,נותן השירות מצהיר ומתחייב .2.6

ברציפות במשך כל תקופת הסכם זה בכל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל 

 דין לצורך מילוי חובותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

ים וההיתרים הנדרשים על פי הסכם זה יהיו על שם נותן השירות. ביטול כל הרישיונות, האישור .2.7

ו/או שלילה ו/או פקיעה של איזה מהאישורים, ההיתרים או הרישיונות הנדרשים יהווה עילה 

זה, ולנותן השירות לא תהיינה כל טענות, תביעות או דרישות כנגד  הסכםלביטול מיידי של 

 עקב כך. מועצהה

יר, כי הוא מכיר את כל החוקים, התקנות, הצווים וההוראות החלים על מתן נותן השירות מצה .2.8

, בפרט, והוא מתחייב לנהוג לפיהם וליתן את השירותים לפי מועצההשירותים, בכלל, ובתחומי ה

דרישות כל דין, לרבות רשות מוסמכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב נותן השירות 

 ם כל דין רלוונטי, כפי שיהיו מעת לעת.  ליתן את השירותים בהתא

על פי הסכם זה וכי  מועצהנותן השירות מצהיר, כי הוא בחן את אופי השירותים ואת דרישות ה .2.9

הוא מכיר את התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים במתן השירות וכי לא תהיינה לו טענות 

לשם כך( או בקשר עם התמורה בקשר עם היקפו או ביצועו )לרבות כוח האדם והציוד הדרושים 

 שתשולם לו על פי הסכם זה. 

נותן השירות מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד  .2.10

וכלים הדרושים לקיום התחייבויותיו, והוא מתחייב לבצעו בצורה מלאה ונאותה ברמה 

הסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו. מקצועית גבוהה ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים ב

 נותן השירות מצהיר, כי בחזקתו כל הציוד הדרוש לשם ביצוע השירות באופן מקצועי וטוב. 

נותן השירות מתחייב לבצע את העבודה בעצמו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו  .2.11

, אלא אם כן קיבל על כך או חובותיו לפי הסכם זה, לרבות קבלני משנה מטעמו של נותן השירות

בכתב ומראש. לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים שאושרו מראש על ידי  מועצהאת הסכמת ה

את  מועצהמשום הסבת ו/או מסירת התחייבויותיו או חלק מהם לאחר. נתנה ה מועצהה
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הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את נותן השירות מאחריותו 

לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ונותן השירות ישא באחריות מלאה לביצוע המלא  ומהתחייבויותיו

בקרה ושמירה על זכויות עובדי  ,אך מבלי לגרוע ,והתקין של השירותים על פי הסכם זה לרבות

 קבלן המשנה, וקבלת אחריות לתנאי העסקתם. 

להנחיות נוספות ו/או אחרות כפוף לשינויים ו יםהשירות מתןכן מצהיר נותן השירות, כי ידוע לו ש .2.12

, ככל שיימסרו, ונותן השירות מתחייב מועצהשיימסרו מעת לעת לנותן השירות על ידי נציג ה

 לפעול לפי הנחיות אלה. 

התעוררה לדעת נותן השירות בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מתן השירותים, יודיע  .2.13

פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה , על מנת לתת לו את מועצהעל כך לאלתר לנציג ה

כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות נותן השירות לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון 

אם אכן תתעורר מניעה כאמור. בכל מקרה שבו לא יתבצע השירות בהתאם  מועצהל

שם כך, ולהיפרע רשאית להיעזר בנותן השירות אחר ל מועצהלהתחייבויות נותן השירות, תהיה ה

 את הוצאותיה ונזקיה כתוצאה מכך מנותן השירות. 

לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי נותן השירות אחר  מועצהבמידה שהיה על ה .2.14

, יחויב נותן השירות בגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות מועצההוראות כל דין או הוראות ה

ת הנזק ונותן השירות מתחייב לשאת בתשלום של כל אלו יוגש לנותן השירות מיד לאחר גרימ

רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים  מועצה. המועצההסכום האמור שנקבע על ידי ה

לרשותה, לרבות הפסקת השירותים על ידי נותן השירות, בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה 

 המוחלט מתבצע השירות שלא כמתחייב מהסכם זה או על פי כל דין. 

 פן מתן השירותיםאו .3

כלל הפעולות הנכללות והמפורטות במסמך הגדרת את נותן השירות והעובדים מטעמו, יבצעו  .3.1

למסמכי המכרז. מבלי לגרוע מהאמור ובנוסף, יבצעו נותן  'גנספח השירותים )המפרט(, המצ"ב כ

 תןמואשר קשורות ב מועצההשירות והעובדים מטעמו את כל המשימות שיוטלו עליהם על ידי ה

זה על נספחיו ו/או במסמכי המכרז, ובין אם  הסכםהשירותים, בין אם אלו מצוינות במפורש ב

 .  מועצהלאו, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה

 ההסכם תקופת .4

תקופת )להלן: " ______ועד ליום  מיום_____ תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה היא .4.1

 "(. ההתקשרות

האופציה להאריך את תקופת ההסכם, בהודעה בכתב שתימסר  מועצהעל אף האמור, נתונה ל .4.2

"(. תקופות ההארכה)להלן: " חודשים כל אחת 12, בנות נוספות תקופות 2לנותן השירות, בעד 

תחליט לממש את הזכות הנתונה לה על פי סעיף זה, תודיע היא על כך לנותן  מועצהבמידה וה

סכם. יובהר, כי בתקופת ההארכה הנוספת יחולו כל יום לפני תום תקופת הה 30השירות לפחות 

הוראות הסכם זה, בשינויים המתחייבים. באחריות נותן השירות לשמור בתקופת ההארכה 

  הנוספת את כל האישורים להם נדרש לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין בתוקף.

תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם לפני תום תקופת ההסכם או תקופות ההארכה,  מועצהה .4.3

יום מראש. בכל מקרה כאמור יהיה  30מכל סיבה שהיא, וזאת בהתראה בכתב לנותן השירות של 

נותן השירות זכאי לקבל את התמורה בגין שירותים אשר ניתנו על ידו בפועל בהתאם להוראות 

סקת עבודתו. פרט לכך, לא יהיה נותן השירות זכאי לכל תשלום, פיצוי, הסכם זה עובר לסיום הפ

תמורה או החזר כלשהם בגין הפסקת ההסכם עמו, גם אם נגרמו לו בעקבות כך נזקים או 

 הוצאות, ונותן השירות מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה שהן בקשר לכך.
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זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם .4.4

מי מהם, או לקבל כל סעד אחר בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( 

 . 1970 -התשל"א 

 התמורה .5

את התמורה  לנותן השירות מועצהבתמורה למתן השירותים, בשלמותם ובמועדם, תשלם ה .5.1

על בסיס פירוט ת שבוצעה בפועל( בכמוהמוצע  מחירה)מכפלת הנקובה בהצעתו במסגרת המכרז 

מובהר, כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך התקשרות נפרדת בתנאי  .5הצעתו במסמך 

תאגידיה )החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ ו/או מטמנות אפעה בע"מ ו/או  עםההסכם 

, כולם או עמותת תמרית ו/או מכון ים המלח למחקר פיתוח ולימוד ו/או חברת מעינות זוהר(

 . . במקרה כזה, תשולם התמורה ישירות לנותן השירות על ידי התאגידחלקם, במישרין

לעיל, התשלום עבורם יהיה  5.1אמור בסעיף תזמין שירותיי יעוץ נוספים מעבר לככל והמועצה  .5.2

בהצעתו במסגרת  11 –ו  10ועל בסיס המפורט בסידורי  לשנה₪  60,000עד לסכום  מקסימלי של 

 .5 על בסיס פירוט הצעתו במסמך המכרז

בגין כל חודש שבו נתן את  מועצהנותן השירות יגיש ל לעיל, .5.1בגין התמורה המפורטת בסעיף  .5.3

השירות בפועל חשבון / חשבונית עסקה בגין התמורה המגיעה לו עבור אותו חודש. בנוסף, לצורך 

אישורים על פי דין, תקפים למועדי התשלום,  מועצהביצוע כל תשלום, ימציא נותן השירות ל

 במקור.בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי החוק, ואישור לצורך ניכוי מס 

חשבון / חשבונית עסקה  מועצה, נותן השירות יגיש ללעיל 5.1בסעיף בגין התמורה המפורטת  .5.4

עבור השירותים אותם סיפק בפועל ועל בסיס המחירים הנגזרים בגין התמורה המגיעה לו 

 .מהצעתו

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית לנותן  .5.5

זה, ונותן השירות לא  הסכםבגין השירותים נשוא  מועצההשירות, והינה בבחינת עלות כוללת ל

יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות 

איתור ההליכים לקבלת זה, לרבות )אך לא רק(  הסכםשהוציא בקשר עם ביצוע התחייבויותיו ב

, השתתפות בסיורים, דיונים או ומתן ליווי וייעוץ מתאים העברת המידע עליהם למועצה, כספים

, מיסים וכיו"ב, וזאת בין אם היו הנלווה לכךהשירות על כל  מתןפגישות, שכר עובדיו שיועסקו ב

 זה ובין אם לאו.  הסכםידועים במועד חתימת 

כולו או חלקו, בהתאם לשיקול  תבדוק את החשבון / חשבונית עסקה ותאשר אותו, מועצהה .5.6

תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות ו/או תיקונים בנוגע  מועצהדעתה הבלעדי. ה

 ימים ממועד קבלתה.  7למרכיבי החשבון, ונותן השירות ימלא אחר דרישתה בתוך 

ממועד הגשת חשבון / חשבונית עסקה  30התמורה תשולם לנותן השירות בתנאי שוטף +  .5.7

את החשבון / חשבונית עסקה. נותן השירות מתחייב להמציא  מועצהובכפוף לאישור ה, מועצהל

. עוד מתחייב נותן מועצהימים ממועד קבלת תשלום כלשהו מה 7קבלה, וזאת בתוך  מועצהל

השירות ישולם מדי חודש במועד הקבוע  מתןכי שכר עבודתם של עובדיו שיועסקו ב ,השירות

ועיכוב בהעברת התשלומים על ידי  מועצהבדין, ללא תלות במועד העברת התשלומים על ידי ה

השירות. כן מובהר, כי אין  מתןלא יהווה עילה לעיכוב שכרם של עובדיו שיועסקו ב מועצהה

כלפי נותן השירות  ועצהמכאמור כדי להוות משום ויתור על טענה כלשהי של ה מועצהבאישור ה

 ו/או השירותים שניתנו על ידו.

לא הגיש נותן השירות חשבון או מסמכים, או במקרה שתשלום כלשהו לנותן השירות יתעכב  .5.8

כתוצאה מכך שנותן השירות לא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו של 

ו הפרשי הצמדה כלשהם בגין תקופת אותו סכום, לא ישא אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו אלי
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העיכוב. חל עיכוב בתשלום בנסיבות המתוארות לעיל, יידחו מועדי התשלומים שנותרו על פי 

יום  30, בהתאמה לתקופת האיחור. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל מקרה, איחור של עד הסכםה

ל הסכם זה ולא לבצעו על פי הסכם זה, לא יהווה הפרה ש מועצהבביצוע תשלום כלשהו שעל ה

 יישא בריביות ו/או הצמדות כלשהן. 

 רשאית לקזז מהתמורה כל חוב של נותן השירות כלפיה.  מועצהה .5.9

 סודיות .6

השירות מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ולא להעביר, למסור, לגלות, לפרסם לחשוף או  ןנות .6.1

לרמוז לכל אדם ו/או גוף כלשהו כל מידע, תוכנית, חומר, מסמך עיוני או מעשי, שנאסף או נתקבל 

במסגרת מתן השירותים, והוא מתחייב שלא להשתמש בכל מידע שהגיע אליו עם ולצורך מתן 

מטרה אחרת שהיא, למעט לצורך מילוי תפקידו על פי הסכם זה, אלא אם קיבל  השירותים לכל

תקבע. למען הסר ספק, מובהר, כי  מועצהובתנאים שה מועצההסכמה מראש ובכתב מאת ה

 הינה הבעלים של כל מידע, מסמך ותוכנית כאמור. מועצהה

 תחרות-ניגוד עניינים ואי .7

 .מועצהיגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו למתחייב שלא להימצא במצב של נ נותן השירות .7.1

, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אשר לגביהם מועצהידווח לנותן השירות  .7.2

ו/או אשר  מועצהיש לו עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיו והתחייבויותיו ל

 יש עניין בהם.  עצהמוקשורים במישרין או בעקיפין לשירותים, ול

לעיל תעמוד בתוקפה גם לאחר  7.1לפי סעיף  נותן השירותכי התחייבותו של  ,מובהר ומוסכם .7.3

 זה ו/או לאחר ביטולו על ידי מי מן הצדדים, תהא עילת הביטול אשר תהא. הסכםתום תקופת 

 סעדים ותרופות .8

ותיו ברמה ו/או לא ביצע את חוב הסכםהפר נותן השירות התחייבות מהתחייבויותיו על פי ה .8.1

באופן אשר לפי  הסכםו/או ביצע את ה הסכםו/או התרשל בביצוע ה הסכםהנדרשת על פי ה

לנותן השירות  מועצהה ודיעהוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, ת מועצהשיקול דעתה הבלעדי של ה

 .מועד ההודעהימים מ 7תוך ב בכתב על דבר ההפרה ונותן השירות יתקן את ההפרה

רשאית להביא לביטולו המיידי של הסכם זה, בלא  מועצהנוספת, תהא הנשנתה ההפרה פעם  .8.2

 מתן התראה או הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל נותן השירות באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן  .8.3

תהא רשאית  מועצהשיש בו כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של הסכם זה וה

 להורות על ביטולו המיידי של הסכם זה.

זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו על  מועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא ה .8.4

 פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:

 סכם זה.  מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לפי ה איזה שלפקע תוקפו  .8.4.1

נגד נותן השירות הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל,  .8.4.2

ם או אם נותן השירות נמצא ימי 60פרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא בוטל תוך למינוי מ

 ם או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים.באיחוד תיקי

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.על נכס מנכסיו של נותן השירות הוטל צו עיקול  .8.4.3

 מועצהשונתה הבעלות ו/או השליטה בנותן השירות באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת ה .8.4.4

 מראש ובכתב.
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שונה מצבו העסקי או הכספי של נותן השירות באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של  .8.4.5

כיאות את עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של נותן השירות לבצע  מועצהה

 התחייבויותיו על פי ההסכם.

נותן השירות לא שילם בגין עובדיו את התשלומים המגיעים להם על פי כל דין ו/או הסכם,  .8.4.6

 בעניין.  מועצהימים ממועד דרישת ה 7ולא תיקן את ההפרה בתוך 

ם מיום משלוח ימי 7 -ובכל מקרה לא יאוחר מ עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, .8.5

 , מתחייב נותן השירות לחדול מביצוע השירות.מועצהה ודעת הביטול על ידיה

תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא יהא נותן השירות זכאי לכל  מועצההיה וה .8.6

עקב כך, פרט לקבלת החלק היחסי מהתמורה  מועצהתשלום ו/או פיצוי ו/או החזר כלשהם מה

. נבע מועצהעל עובר למועד סיום ההתקשרות כמפורט בהודעת הבגין שירותים שניתנו על ידו בפו

או  הסכםמסיבה הקשורה בנותן השירות ו/או באי מילוי התחייבויותיו על פי ה הסכםביטול ה

 בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה עקב כך.  מועצהעל פי כל דין, יפצה וישפה נותן השירות את ה

רשאית ליתן את השירות  מועצהעל ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, תהא ה מועצההודיעה ה .8.7

אחר או נוסף, על פי שיקול דעתה  נותן שירותבעצמה וכן להתקשר לקבלת השירות עם כל 

 הבלעדי. 

תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת נותן השירות  מועצהה .8.8

ן השירות מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר נותן כנגד כל סכום המגיע ממנה לנות

 מועצההשירות התחייבות כלשהי מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם ו/או במקרה שה

ביצעה תשלום ביתר בגין השירות או תשלום בגין שירות אשר בדיעבד הסתבר כי אינו עומד 

 קצוב ובין שאיננו. כמפורט בהסכם זה, וזאת בין שהסכום מועצהבדרישות ה

, מועצהלמען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות ה .8.9

אולם השימוש בה איננו מקנה לנותן השירות כל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מונע 

 להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם. מועצהמה

 מעביד ושמירה על זכויות עובדים-חסי עובדאי תחולת י .9

, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של נותן שירות עצמאי נותן השירות מצהיר .9.1

, מועצה, וכי הוא או עובדיו ו/או מי מטעמו אינם חלק מן המסגרת הארגונית של המועצהעם 

מטעמו, זכויות כלשהן של  מיל ידו או ולכן לא יחולו על נותן השירות או על עובדיו המועסקים ע

. נותן השירות או עובדי נותן השירות שיועסקו על ידו, לא יחשבו בשום מקרה מועצהעובדי ה

לא ייווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד  מועצהוביניהם לבין ה מועצהכעובדי ה

מעביד או יחסים משפטיים אחרים. נותן השירות בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע 

או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא והתמורה המשולמת על פי הסכם זה הינה 

 .מועצהבבחינת עלות כוללת ל

ועסקו על ידי נותן השירות בביצוע הסכם זה, ייחשבו לכל דבר כל העובדים המועסקים או שי .9.2

ועניין כעובדי נותן השירות בלבד ונותן השירות מתחייב לשאת בתשלום מלוא שכרם על פי כל 

דין לרבות שכר עבודה, חופשה שנתית, דמי הבראה, מחלה, ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, 

ירות והוא מתחייב לבצע את התשלומים לעובדיו על פי כל נסיעות וכיו"ב, ואלו יחולו על נותן הש

דין. כל ההוצאות הכרוכות במתן השירות לרבות שכר עבודה על הנלווים לו כמפורט לעיל, מס 

הכנסה, תשלומים לביטוח הלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, 

אחריות בקשר עם מתן השירותים והנזקים תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים וה

או לצד ג' כלשהו יחולו על נותן השירות וישולמו על ידו  מועצהשיגרמו למי מעובדיו, עובדי ה

 מועצהבמועדים הקבועים בדין לתשלום כאמור ללא קשר למועד העברת התמורה על ידי ה

ופן שהוא. נותן לא תהא אחראית לכך בכל צורה וא מועצהבהתאם להוראות הסכם זה, וה
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מייד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או  מועצההשירות מתחייב לפצות ו/או לשפות את ה

, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו יחסי עובד מועצהנזק שיגרמו ל

ל לבין נותן השירות ו/או עובדיו, לרבות בגין הוצאותיה המשפטיות ש מועצהמעביד בין ה

 .מועצהה

לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על  מועצהנותן השירות ימסור לנציג ה .9.3

מטעם  מועצהעובדיו, מספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי הנציג ה

 .מועצהה

ן השירות יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מנות מועצהו/או נציג ה מועצהה .9.4

להרחיק ו/או להחליף עובד ו/או עובדים שלו, ונותן השירות יבצע את המבוקש מיד עם הפניית 

-הדרישה האמורה. מובהר, כי אין בציות נותן השירות להוראה כאמור כדי ליצור יחסי עובד

מעביד בין המועצה לבין איזה מעובדי נותן השירות או כדי להביא לשינוי כלשהו בתמורה או 

 וחות הזמנים שנקבעו לשירותים.בל

מעביד  -נותן השירות ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו יהיו מנועים מלטעון לקיומם של יחסי עובד  .9.5

זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית  מועצה, ויהיו מנועים מלדרוש מן המועצהבינם לבין ה

 .מועצהמעביד בינם לבין ה -לקיומם של יחסי עובד 

מתחייב לקיים כלפי עובדיו שיועסקו בביצוע השירות בכל תקופת ההסכם את כל נותן השירות  .9.6

חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, 

לרבות חוקי בטיחות בעבודה, בריאות ורווחה והוא מצהיר כי לא הורשע בעבירה על דיני העבודה, 

 . 'אנספח , המצ"ב כ1976-התאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והכל כמפורט בתצהיר ב

 נמחק .10

 בנזיקין ושיפויאחריות  .11

לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר  מועצהנותן השירות יהיה אחראי בלעדית כלפי ה .11.1

ו/או לעובדיה ו/או לנותן השירות ו/או לעובדיו ן/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי  מועצהייגרמו ל

כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או לכל אובדן ו/או נזק הנובע 

מהשירותים ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של נותן השירות ו/או עובדיו 

 פועל מטעמו.  ו/או כל מי ש

נותן השירות יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לציוד ו/או למערכות ו/או לציוד הנלווה  .11.2

לשירותים ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו ו/או בבעלותו של נותן השירות ו/או 

מכל אחריות לכל  מועצהו/או עובדיה ו/או כל אדם בשרות ה מועצהמטעמו, והוא פוטר את ה

 אבדן ו/או נזק לציוד כאמור.

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל   מועצהנותן השירות פוטר את ה .11.3

אבדן ו/או נזק להם אחראי נותן השירות כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות 

שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום  ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות מועצהולפצות את ה

שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על נותן השירות מכוח האמור לעיל, לרבות 

 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.  

רשאית לקזז מן התשלומים אשר נותן השירות זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  מועצהה .11.4

י צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם על יד מועצהסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מה

מחמת מעשה או מחדל  מועצהבאחריותו של נותן השירות כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל

 שהם באחריותו של נותן השירות כאמור לעיל.

   ביטוח .12
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ל זה ו/או לפי כל דין, היועץ יערוך ביטוחים על פי שיקו הסכםמבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי  .12.1

 זה ו/או על פי כל דין. הסכםדעתו לכיסוי אחריות על פי 

 העברת זכויות .13

זה או כל חלק ממנו, או להעביר הסכם אינו רשאי למסור, להסב או להעביר לאחר  נותן השירות .13.1

זה אלא בהסכמת המועצה מראש ובכתב. על אף  הסכםאו למסור לאחר כל זכות או חובה על פי 

נותן האמור לעיל, העסקת מומחים ועובדים, שזהותם אושרה מראש על ידי המועצה, על ידי 

 , אין בה, כשלעצמה, משום הפרה של סעיף זה.    השירות

נותן לעיל, אינם משחררים את  13.1מובהר, כי הסכמתה או אישורה של המועצה בהתאם לסעיף  .13.2

זה, והוא ימשיך לשאת  הסכםמאחריותו המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי  תהשירו

 באחריות המלאה לכל מעשה או מחדל בקשר עם השירותים.

מוסכם בזה על ידי הצדדים, כי המועצה תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה וזכויותיה  .13.3

תמצא לנכון. ניתנה הודעה בכתב , כפי שלכל אחד מתאגידיה, לפי הסכם זה, נותן השירותכלפי 

על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור, יחולו, החל מהמועד שייקבע  לנותן השירות

נותן על אותו אדם או גוף וזכויות וחובות  נותן השירותבהודעה, כל זכויות וחובות המועצה כלפי 

 יחולו בהתאמה כלפי אותו אדם או גוף כאמור. השירות

 שונות .14

, בכל שלב שהוא, להפסיק את מתן נותן השירותשומרת לעצמה את הזכות להורות ל מועצהה .14.1

, נותן השירותהשירותים נשוא ההתקשרות, באופן זמני או לצמיתות, ולסיים את ההתקשרות עם 

וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט )לרבות, אך לא רק, מטעמים הקשורים במימון או 

מראש על כל טענה,  נותן השירותאחד מהמקרים המצוינים לעיל, מוותר  חריגה מתקציב(. בכל

וכל מי מטעמה, והוא לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי ו/או  מועצהדרישה או תביעה כנגד ה

שיפוי ו/או החזרי הוצאות כלשהם, למעט תשלום בגין החלק היחסי של השירותים אשר ניתן על 

 .ועצהמידו עד לקבלת ההודעה מאת ה

אין בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת  .14.2

 כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין.  הסכם, ואין בהסכםה

נותן השירות יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי חובה  .14.3

ממשלתיים ובין מקומיים, בין אחרים שהוטלו או יוטלו על פינוי הפסולת מכל מין וסוג שהוא, בין 

זה, או כל חלק ממנו, או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של נותן השירות  הסכםכמפורט ב

 .הסכםלפי ה

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף אלא  .14.4

 תם על ידי הצדדים.אם יעשה בכתב וייח

איחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי  .14.5

 מצידו לגבי אותה זכות.

 לטובת צד ג' כלשהו.  הסכםזה לא ייחשב כ הסכם .14.6

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו  .14.7

ימים מיום הישלחה. הודעה שתימסר ידנית או  3שום תחשב כאילו נתקבלה כעבור בדואר ר

הודעה שתישלח באמצעות מייל או פקס, וקבלתה אושרה על ידי הנמען, תיחשב כאילו התקבלה 

 במועד קבלת אישור קבלה מאת הנמען.

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום
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 _______________ _______________ 

 נותן השירות מועצהה 

 

 

 

 
 אם נותן השירות הוא תאגיד

אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה ____________________ הינם מורשי חתימה 

 מטעם נותן השירות____________________, וכי בחותמם על ההסכם הם מחייבים את נותן השירות.

 

              __________________________________              ___________________ 

 תאריך                                                שם                                               חתימה               
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 ' אנספח 

 

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976
 

 לכבוד

 תמרמועצה אזורית 

 

 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( המציע_________________ )להלן: " -ב_________________  בתפקיד משמש הנני .15

 .המציעהנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם  .48

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .49

 או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; המציע  □

או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות  המציע □

 במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות  1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 אות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.גם עבירה על הור

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .50

 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'  □

 .המציע)להלן: "חוק שוויון זכויות"( אינן חלות על 

 והוא מקיים אותן. המציעון זכויות חלות על לחוק שווי 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .51

 :להלן

 עובדים. 100 -מעסיק פחות מ המציע –( 1חלופה ) □
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עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה  100מעסיק  המציע –(  2חלופה )  □

לחוק שוויון זכויות,  9הרווחה, והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ובמידת הצורך 

ים התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירות המציעבמקרה ש  

( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  –(  2באותה חלופה )

 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן. 9לפי סעיף 

להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד מתחייב  המציע -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .52

ימים ממועד התקשרותו עם המועצה )ככל שתהיה  30העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 התקשרות כאמור(  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .53

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני 

מר/גב' _____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

ה לעיל /יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו

 בחתמו/ה עליו בפני. 

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 'בנספח 

 שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
 

 הרשות המקומית: ___________________________________
 ___________________________________מועמד/ת לתפקיד: 

 
 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 פרטים אישיים .1

 שם משפחה: _____________________________
 שם פרטי: _______________________________

 שנת לידה: ___/___/___ מס' זהות: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
________________  מיקוד: כתובת: רח' _______________  עיר/יישוב 

____________ 
 מס' טלפון: ____________________  מס' טלפון נייד: ____________________

 
 תפקידים ועיסוקים .2

שנים אחורה  4פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 
 כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד'(.)לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, 

 נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )מועצה, שותפות, עמותה וכיו"ב(.
 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהתנדבות(.

 
שם המעסיק 

 וכתובתו
תחומי הפעילות של 

 המעסיק
התפקיד ותחומי 

 האחריות
 תאריכי העסקה
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 תפקידים ציבוריים .3

 .לעיל 2ו בשאלה שלא צוינפירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

   

   

   

   

   

 

 בדירקטוריונים או בגופים מקביליםחברות  .4

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם 

 ציבוריים ובין אם אינם ציבוריים.

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 

שם התאגיד / רשות / 

 גוף ותחום עיסוקו

הכהונה  תאריך התחלת

 ותאריך סיומה

פעילות מיוחדת  סוג הכהונה *

בדירקטוריון )כגון 

חברות בוועדות או 

 תפקידים אחרים(

    

    

    

    

    

    

נא לפרט גם את שמות  -דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני * 

 בעלי המניות שמינו אותך.
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 קשר לפעילות הרשות המקומית .5
, לפעילות שלא כאזרח המקבל שירותהאם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 

הרשות המקומיות שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר 
ת לעבוד, או לגופים אחרים /לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד

 שהיא קשורה אליהם(?

שנים אחורה. נא לציין כל זיקה או קשר באופן  4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 
 מפורט.

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או מגופים מקבילים בו ו/או  –"בעל עניין" בגוף 
אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו עובד בו ו/או מייצג 

 (.1, בתאגידים הנסחרים בבורסה1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

לעיל לגבי קרובי משפחתך. יש להתייחס לתפקידים ולכהונות  5-2 פירוט תפקידים, כאמור בסעיפים
 בלבד. בהווה

נא לפרט את שם הקרוב/ה, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל, 
אם בן/ת זוגך מועצהבדירקטוריון, יש לפרט את התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג 

 ות מיוחדת בדירקטוריון(.הכהונה ופעיל

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

                                                 
 –1968-כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ,בעל ענין" בתאגיד" 1
(   מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי 1)

שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור 
לו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות של התאגיד או כמנה

המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; 
 –לענין פסקה זו 

 סי הקרן;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכ )א( 
החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך  )ב( 

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח  -האמורים; לענין זה, "נאמן" 
, לעובדים()ו( או כנאמן, להקצאת מניות 2)א()46תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 ;הכנסה מס לפקודת 102 בסעיף כהגדרתו

 (   מועצהבת של תאגיד, למעט חברת רישומים;2)
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 או לממונים בתפקידיקות לכפופים 
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה 
מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות 

 אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .7

, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 
 קיד שאליו את/ה מועמד/ת?של חשש לניגוד עניינים בתפ

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של  .8

 חשש לניגוד עניינים
תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא על  ידוע לךהאם 

התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, 
 שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?

 .קרובים שאינם מדרגה ראשונהנא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ול

לעיל )לדוגמה, תפקידים ועיסוקים של  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 
 קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .9

נא צרפ/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עסקים בעבר 

 ובהווה, כולל תאריכים.
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 נכסים ואחזקות –חלק ב' 

 אחזקות במניות .10

עסקיים כלשהם, שלך או של פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפים, או שותפות בגופים 

, 1968-קרוביך )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 בתאגידים הנסחרים בבורסה(.

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

 שם המחזיק )אם שם התאגיד / גוף

 המועמד(המחזיק אינו 

 תחום עיסוק אחוז החזקות

 התאגיד / הגוף

    

    

    

    

    

    

 

 נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .11

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים 

 ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?להעמידך במצב של 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 חבות כספים בהיקף משמעותי .12

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או 

 להתחייבויות כלשהם?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –רוב" "ק

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .13

, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על נכסים אחרים, 

 מועמד/ת?בתפקיד שאליו את/ה 

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של 

 גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

 .נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה

י שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות מ –"בעל עניין" בגוף 

 .ו/או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 הצהרה –חלק ג' 
 

נושא/ת ת.ז. מספר אני, החתומ/ה מטה, _______________________, 
 _____________, מצהיר/ה בזאת, כי:

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם  .1
 מלאים, נכונים ואמיתיים;

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה  .2
היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה 

 הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.
מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות  .3

 ;במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד
עלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין ש .4

עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית 
 בנושא;

אני מתחייב/ת, כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו,  .5
מצב של במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי ב

חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את 
 .המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו

 
 

 _________________ _________________ 
 חתימה תאריך 
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 נספח ג'

 תכולת השירותים –מפרט טכני מיוחד 

 מבוא  –פרק א' 

 כללי –פרק א' סימן א' 

הנתונים המובאים בפרק זה מוגשים כשירות למציע ובהתאם למיטב הבנתו ויכולתו של המזמין, על  .1

 ועל בסיס פרסומים בנושא.  הנתונים שברשותובסיס 

ולהערכותיו לגבי  לרמת הביצוע הנוכחית ,להיקפי פעילות המזמין כרקע כלליהנתונים מובאים  .2

 לחייב את המזמין., ואין בהם בכדי השירותים העתידיים שיתקבלו

לערוך כל  על המציע בעצמווכי  אין הנתונים שבפרק זה מחייבים את המזמיןלמען הסר ספק יובהר כי  .3

בדיקה, בירור וניתוח של הנתונים והמידע הרלוונטיים לצורך גיבוש הצעתו וקבלת ההחלטות שלו 

 במסגרת הצעתו למכרז זה.  

 הצעתו עושה זאת על אחריותו ועל דעתו בלבד. מציע העושה שימוש בנתונים אלו לצורך גיבוש .4

 

 מועצה אזורית תמר –פרק א' סימן ב' 

תחום השיפוט של המועצה משתרע מקיבוץ עין גדי בצפון ועד עין חצבה בדרום, ולרבות היישוב הר  .5

מיליון דונם.  1.6, בשטח כולל המשתרע על פני כ אך מהווה חלק ממנה מועצהשטח העמשא ממערב ל

שלושה מושבים, קיבוץ, ישוב קהילתי וכפר קהילתי המונים יחד כ  –ועצה שישה יישובים בתחום המ

 עין תמר. -: הר עמשא, נאות הכיכר, נווה זוהר, עין גדי, עין חצבה ונפשות 1,400

עין בוקק ובו  -חמי זוהר בתחום המועצה שוכן אחד מאזורי התיירות הגדולים במדינת ישראל, מתחם  .6

חופי רחצה מונגשים, הפתוחים כל ימות  16מבקרים ועובדים ביום(,  20,000-15,000ון )חדרי מל 4,000כ 

השנה למעט יום כיפור, טיילת מוסדרת, שטחי מסחר ונופש. בימים אלה מתבצעות במקום עבודות 

 העתידות להכפיל את מספר החדרים במקום בתוך פחות מעשור.

טבע, נוף, פנאי ונופש המושכים אליהם במשך מרבית  עוד נכללים בתחום המועצה אתרי מורשת, תרבות, .7

ימות השנה אלפי מטיילים ונופשים כאשר תנועה זו גדלה עשרות מונים בסופי שבוע ובימות החגים. 

מספר המטיילים מגיע למאות אלפים בשנה, בנוסף ללנים בבתי המלון. אלה לנים גם בחניוני הלילה 

 ועצה.ובאתרי הלינה הכפרית הפזורים בשטח המ

מפעלי ים המלח,  –על אלה יש להוסיף את הפעילות התעשייתית הענפה המתקיימת בתחום המועצה  .8

מפעלי אזור התעשייה מישור רותם כדוגמת רותם אמפרט נגב בע"מ, חיפה כימיקלים דרום, נגב מינרלים 

 תעשיות, פריקלאס, תחנת הכוח "או פי סי", אתר סילוק הפסולת מטמנות אפעה ועוד.

של פעילות הבאים לידי ביטוי במטרות המועצה,  ייחודייםחריגים ו םמאפייני יחד מייצרים, אלה כל .9

 יעדיה, המבנה הארגוני שלה ואופן פריסת אספקת השירותים המוניציפאליים על ידה:

 השונות היישוב נקודות בין הן עצומים ומרחקים תושבים מיעוט, היישובים של גדול פיזור .9.1

 .עובדיה מרבית מגיעים מהם היישוב מקומות לבין המועצה בין והן המועצה בתחום

, הנחלים התחתרות, הבולענים תופעת עקב ונגישות תחבורה בעיות לצד קיצוניים אקלים תנאי .9.2

 .האידוי בריכות מימפלס  ועליית שיטפונות
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 6 עד( 20,000 עד 10,001) 5 מדרגה מקומית רשות של בהיקף מוניציפאליים שירותים אספקת .9.3

 השוהים עובדים 8,000 לכ, המלון בבתי ואורחים תיירים 2,000,000 לכ( 30,000 עד 20,001)

 :נוספים מבקרים אלפי ולמאות יום בכל המועצה בתחום

 המספר הגדול בארץ!  -ימים בשנה  364חופי רחצה הפעילים  16 .9.3.1

גבעת  יותר מערים כאור עקיבא, אלעד, -טון בשנה  14,000פסולת בהיקף של  פינוי .9.3.2

 שמואל, שדרות ורבות אחרות; 

יותר ממועצות  -מיליוני מ"ק בשנה  1.1"שים בהיקף של כ מטביוב במספר  טיהור .9.3.3

וערערה, והרבה יותר ממועצות  מגאר, כנאתושבים ככפר  20,000מקומיות בנות יותר מ 

תושבים כגבעת זאב, רכסים, קריית עקרון ורבות  10,000מקומיות בנות יותר מ 

 נוספות(; 

 רבים חריגים ונתונים( בינונית עיר)כמו  דונמים 330 מ יותר של בהיקף ציבורי גינון .9.3.4

 .האוכלוסיה לגודל פרופורציוניים שאינם נוספים

יישוב אחד, ככל הנראה מחוץ  לפחותהרחבה של המועצה עם תוספת של צפויה השנים הקרובות במהלך  .10

לגבולותיה המוניציפאליים הנוכחיים, עניין שעתיד לשנות את מבנה אספקת השירותים ועשוי להשפיע 

 פריסת אספקת השירותים המוניציפאליים על ידה.על על המבנה הארגוני של המועצה ו

 

 תמצית המבנה הארגוני הנוכחי במועצה –' גסימן  –פרק א' 

אגפים, בנוסף ללשכת ראש המועצה: מנכ"ל, הנדסה,  שבעהשל המועצה כולל  הנוכחיהמבנה הארגוני  .11

 ותיירות. וקהילה תפעול, גזברות, מזכירות, חינוך 

 קהילה.ל ם השירותיםויעסוק בתחו 2019במהלך שנת עתיד להיות מוקם במועצה  שמיניאגף  .12

מטמנות אפעה, מכון : החברה הכלכלית חבל ים המלח, ארבעה תאגידיםפועלים במסגרת המועצה  .13

בנוסף לאלה קיימים שני גופים נוספים שהמועצה מעורבת במימונם  מחקר ים המלח ומתנ"ס תמרית.

  ניקוז ים המלח. ובניהולם: מרכז מדע ים המלח והערבה ורשות 

תהווה חברת מים וביוב  חברת מעיינות זוהר אשר -יד חמישי ו של תאגצפויה הקמת 2019במהלך שנת  .14

של המועצה ובנוסף, תועבר הנוכחיות של המועצה, אליה יועברו סמכויות אספקת המים והשבת הביוב 

ויתכן שבמקומות נוספים אליה האחריות לאספקת המים במתחם התיירות בחמי זוהר ועין בוקק 

 מחברת מקורות.

 :הנוכחיים ותחומי אחריותם/  )אגפים ומחלקות( של המועצהגוני להלן תמצית המבנה האר .15

 : לשכת ראש המועצה .15.1

ראש המועצה אחראי לגיבוש והובלת מדיניות המועצה וליצירת מערך שירותים איכותי  .15.1.1

וזמין לתושבים בכל יישוב ובמסגרות האזוריות, תוך קידום וייצוג המועצה, היישובים 

 והאזור בפני רשויות המדינה. 

לשכת ראש המועצה פועלת למימוש מדיניות ראש המועצה תוך קיום קשר רציף עם  .15.1.2

 ארבעה בלשכההתושבים, עם מנהיגי היישובים ועם גופים ציבוריים וממלכתיים. 

 הצמיחה תחום על, המועצה ראש לשכת ניהול על האמון, המועצה ראש עוזר: עובדים
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דוברת המועצה אחראית על תחום התקשורת ויחסי הציבור,  ;תקשורת ועל הדמוגרפית

על ניהול הקשרים הבינלאומיים ובכלל זה גיוס משאבים, וכן משמשת כיועצת ראש 

 .מנהלת לשכה ומזכירה ;המועצה למעמד האישה ורכזת מגדר

לשכת ראש ( 1)המחלקות / היחידות הארגוניות הבאות: כוללת את לשכת ראש המועצה  .15.1.3

 ( מחלקת קשרי חוץ, דוברות ויועצת ראש המועצה למגדר;2)המועצה; 

 

 : אגף מנכ"ל .15.2

מנכ"ל המועצה, המשמש גם כגזבר המועצה אחראי על הניהול הכולל של כלל יחידות  .15.2.1

 המועצה. 

( 5( מחלקת משאבי אנוש; )4)( מחלקת יישובים; 3)ל את המחלקות הבאות: אגף מנכ" .15.2.2

( מחלקת 6; )על תחום המל"ח במועצהם כגהאחראית  ביטחון ופיקוחחירום, מחלקת 

 ( מחלקת מחשוב )במיקור חוץ(;7ומדיה דיגיטאלית; ) מועצתימוקד 

 

 : הנדסה אגף .15.3

: הכוללים תפקידיו בתחום המקצועית הסמכות הוא המועצה מהנדס החוק הגדרת פי על .15.3.1

 . הציבוריות והעבודות הציבורית הבניה, והרישוי הפיקוח)המועצה(,  העיר תכנון

( 8הבאות: ) המחלקותהמועצה משמש גם כמנהל אגף הנדסה האחראי על  מהנדס .15.3.2

 תחומי חמישה למחלקה -מחלקת פיקוח על הבניה, נכסים, ארנונה ותיאום ובקרה 

, המועצה נכסי ניהול, הארנונה שומת על פיקוח, הבניה על פיקוח: פורמאליים פעילות

( 9; )כולו הנדסה באגף והבקרה התיאום תחום וריכוז במועצה הנגישות תחום ניהול

 ציבורי לבינוי הפרויקטים כלל של והביצוע התכנון על אחראית - ותשתיות בינוי מחלקת

, "החזון עקרונות)מסמך  הפרוגרמה גיבוש משלב החל, במועצה תשתיות הקמת ועל

אחראית  -( מחלקת רישוי בניה ותכנון עיר 10) ;ולמסירה הביצוע לסיום ועד"(, התכנוני

על התכנון ארוך הטווח, הכנת וקידום תכניות מתאר ותכניות בניין עיר ועל הטיפול 

עד למתן והמאושרות, משלב המידע התכנוני  תכניות בניין העירברישוי הבניה, על בסיס 

 ( מחלקת תנועה, תכנון תשתיות ומידע גיאוגרפי;11); היתרי הבניה

 

  :תפעול אגף .15.4

אמון על הפעלת ותחזוקת כלל המערכות הלוגיסטיות ברחבי המועצה. האגף  האגף .15.4.1

ביוב, מבני המועצה, המים והמופקד על התחומים הבאים: ניהול ותחזוקת מערכות 

עסקים, התברואה, איכות הסביבה, רישוי החשמל והמיזוג, שירותי המערכות 

תוח ותחזוקת הגינון חוף, פיהרינריה, רכבי המועצה, בטיחות בעבודה, שירותי ווט

בתחומים הללו מתפרשת על פני שישה ישובים, אכסניות נוער, בית  העבודההציבורי. 

בתי מלון. כמו כן האגף  14-חופי הרחצה ו 16ספר שדה, מסעדות, מרכזי קניות ובילוי, 

 SMETחמישה מתקני -מתפעל שלושה מכוני טיהור שפכים, תשעה מתקני סניקה ו

 ור עין בוקק. להשפלת מי תהום באז
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( 13( מחלקת אחזקה; )12אגף תפעול כולל את המחלקות / היחידות הארגוניות הבאות: ) .15.4.2

( מחלקת גינון, 14מחלקת תברואה ורישוי עסקים )אחראית גם על פינוי האשפה(; )

( מחלקת מים 15שתי יחידות ארגוניות בניהול כולל אחד; ) –חופים וניקיון שצ"פים 

 תחומיגם  ים; בתחום אחריות האגף נכלל, היסעים ותחבורהכב( מחלקת ר16וביוב; )

 הבטיחות בעבודה, מוסדות חינוך ומתקני ספורט;איכות הסביבה ו

 

 :אגף המזכיר .15.5

גם כמנהל אגף חינוך וקהילה )יתואר בנפרד(. עבודת המזכיר  משמשהמועצה  מזכיר .15.5.1

מתן מענה בתחום עדות המועצה, וכוללת מעקב אחר החלטות מליאת המועצה, טיפול בו

סדרת השובי המועצה, טיפול ביחופש המידע, הנפקת תעודות תושב למתגוררים בי

 אדמיניסטרטיבית אחריותשובי המועצה, ישירותי בריאות ורפואה באזורי התיירות ובי

 חברהתחום ליווי תושבים / יזמים באמצעות  ניהולו הביקורת וועדת המועצה מבקר על

המזכיר אחראי על תיאום העבודה מול היחידה הסביבתית לאיכות הסביבה  .חיצונית

)משותפת עם רשויות מקומיות אחרות(, משק לשעת חירום ותיאום העבודה אל מול 

 מבקר המועצה;

( מחלקת חקלאות; 17)אגף המזכיר כולל את המחלקות / היחידות הארגוניות הבאות:  .15.5.2

 מועצה והממונה על פניות הציבור;( אחריות אדמיניסטרטיבית על מבקר ה18)

 

 :אגף חינוך וקהילה .15.6

מנהל אגף חינוך וקהילה משמש גם כמזכיר המועצה. אגף חינוך וקהילה אחראי על ניהול  .15.6.1

במישור התפעולי, אחראי האגף על רישום תלמידים מערכת החינוך של המועצה ובנוסף, 

ושדרוג מבני החינוך  , תחזוקה שוטפת של מוסדות ומתקניםובטיחות ביטחוןוהסעתם, 

 ומתןוסביבתם. בנוסף עוסק האגף בניהול אדמיניסטרטיבי ותקציבי, תכנון שכר וחוזים, 

 פניות הורים בנושאים שונים.ל מענה

( מחלקת חינוך 19חינוך וקהילה כולל את המחלקות / היחידות הארגוניות הבאות: ) אגף .15.6.2

 לשירותים המחלקה( 22נוער; ) מחלקת (21; )חינוכי פסיכולוגי שירות( 20קדם יסודי; )

 )גוף סמך(;  מתנ"ס תמר ( 23; )חברתיים

 תחת האגף פועלים מספר גני ילדים, בית ספר יסודי ובית ספר תיכון; .15.6.3

כאמור, תחום הקהילה עתיד להיות מופרד מהאגף ולעבור לאגף ייחודי בשם אגף קהילה,  .15.6.4

והעשויה להתעדכן בהמשך, אשר בהתאם לתפישה שגובשה נכון לעת כתיבת מכרז זה, 

ירכז את הטיפול בתחומי התרבות )המתנ"ס(, החקלאות, רכזי הקהילה, היחידה 

 הכלכלית ובריאות הציבור.

  

 :אגף גזברות .15.7

 כלל את מנהל הגזברות אגףהמועצה משמש גם כמנכ"ל המועצה )תואר בנפרד(.  גזבר .15.7.1

 התקציב ובקרת ניהול, בניית על אמון האגף זו במסגרת. המועצה של הכספיים משאביה
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 על ושמירה המועצה של הכספי בסיסה ייצוב תוך תקינה בצורה רגיל והבלתי הרגיל

 וכמו המועצה של החשבונות מערכת את מנהל גם האגף. המתוכננת התקציבית המסגרת

 המועצה של הרכש ופעולות המכרזים, החוזים, ההתקשרויות תהליכי כל על אחראי כן

. ובטחונה המועצה קופת על שמירה לצורך מתאימה חשבונאית ובקרה פיקוח תוך זאת

, הארנונה זה ובכלל הרשות של הגבייה תהליכי כלל הנו האגף של נוסף אחריות תחום

 שירות מתן תוך הגבייה תהליכי למיצוי פועל האגף. ועסקים השילוט, המים, החשמל

 .במועצה העסקים ולבעלי לתושבים מיטבי

( 25( סגן הגזבר; )24) כולל את המחלקות / היחידות הארגוניות הבאות: גזברות אגף .15.7.2

( מחלקת רכש, מכרזים, חוזים 26מחלקת הנהלת חשבונות )מופעלת במיקור חוץ(; )

( מחלקת הגביה )מופעלת 27והתקשרויות )אחראית גם על הקניינות וניהול המחסן(; )

 במיקור חוץ(;

 

 :אגף תיירות .15.8

 בעל, אטרקטיבי ובינלאומי לאומי תיירות כמרחב המועצה אזור פיתוחהאגף הינו  ייעוד .15.8.1

 אזור הפיכת על דגש תוך וזאת רבות עניין נקודות בעל, ומגוון רחב תיירותי היצע

 .הכפרית התיירות קידום לצד משגשג תיירותי למרכז המלונות

גם יחידת שיווק ויחידת קישור  ועתיד לכלולהאגף כוללת כיום יחידת אירועים ותיירות  .15.8.2

 יחידות(. 3אל תיירני המועצה )מנהל + 

 

, וזאת, מבלי לפגוע באמור להיכלל בתכניות העבודה הצפוייםתאגידי המועצה להלן תיאור תמציתי של  .16

בכל מקום אחר במסמכי המכרז ובכלל זה, בזכותה של המועצה להרחיב את כתיבת תכניות העבודה 

 :או לצמצמה לעניין הגופים הקיימים ך אחריםלתאגידים / גופי סמ

 

 החברה הכלכלית חבל ים המלח .16.1

ייזום,  -יעודה המרכזי של החברה הכלכלית חבל ים המלח הינו פיתוח פרויקטים מניבים  .16.1.1

קידום, תכנון, ביצוע ומינוף פרויקטים ועסקאות כלכליות לטובת קידום המועצה 

 .והאזור, בהתבסס על משאבי האזור

החברה מהווה חברת האם של מטמנות אפעה, תשתיות וסביבה בע"מ )נא ראו לעניין זה  .16.1.2

 להלן(. 16.2 את המפורט בסעיף 

החברה מנהלת מספר פרויקטים ומתקנים ובכללם את מנחת בר יהודה ומתקן  .16.1.3

הסולריום במתחם התיירות, ומרכזת את הפעילות במספר נושאים מרכזיים לרבות 

, פרויקטים של בניה להשכרה ביישובי המועצה ופיתוח והקמה קידום התעשייה במועצה

 של תשתיות תיירות ברחבי המועצה.

 

 , תשתיות וסביבהמטמנות אפעה .16.2
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אתר אפעה הוא אתר הטמנת הפסולת הגדול ביותר במדינת ישראל. האתר משמש  .16.2.1

טון ליום. האתר מוחזק ומופעל  5,000 -להטמנת פסולת מעורבת )"ביתית"( בהיקף של כ

ע"י חברת אפעה תשתיות איכות סביבה, שהוקמה על ידי המועצה האזורית תמר, 

אמניר תעשיות ושירותי רה הכלכלית חבל ים המלח ולחברת בבעלות משותפת לחב

. אפעה הינו אתר מודרני, הכולל תשתיות סביבתיות והנדסיות המתקדמות ביותר סביבה

 שויות אחרות.כיום, זאת בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה ור

הובלת האשפה לאתר מתבצעת כעת באמצעות משאיות. בעתיד תתבצע עיקר ההובלה  .16.2.2

באמצעות רכבת. הפסולת המוטמנת היא פסולת ביתית מאזור המרכז, דימונה, ירוחם 

ומשטח המועצה האזורית תמר. האתר פועל בצורה ידידותית לסביבה, תוך הקפדה 

 וך חשיבה על הדורות הבאים.מרבית על סביבה ירוקה ואקולוגית ומת

ל תאי ההטמנה באתר הינם תאים החפורים בקרקע, בערימות של עודפי כריה מפעילות כ .16.2.3

אתרי כריית החול במישור רותם. בתשתית התאים מותקנות מערכת איטום, העשויה 

שכבת חרסית, ומעליה יריעת איטום סינתטית, המונעת חלחול תשטיפי פסולת אל תת 

מותקנת בתשתית התאים מערכת ניקוז העשויה שכבת חצץ, המשמשת  הקרקע. כמו כן,

לניקוז התשטיפים ומערכת איסוף והולכה של תשטיפים המבוססת על צנרת פלסטית. 

התשטיפים הנאספים נשאבים באמצעות משאבות מיוחדות אל מחוץ לתאי ההטמנה, 

 ומטופלים ומסולקים באמצעות אידוי בבריכות ייעודיות לצורך זה.

באמצעות  2 -ו 1אתר מותקנת גם מערכת לאיסוף הביוגז. הגז נאסף מתאי הטמנה ב .16.2.4

מ` אל תוך גוף הפסולת, ומועבר אל לפיד  20 -מערכת של קידוחים החודרים לעומק של כ

יר של ביוגז הנוצר והשורף את הגז. באופן זה מאפשרת המערכת מניעת פליטה לאו

של הפסולת(, וכך מסייעת לשמירה על במטמנה )בתהליך טבעי של פירוק אנאירובי 

 איכות הסביבה ומונעת סיכונים בטיחותיים וסביבתיים. 

בתקופה הקרובה מתוכננת התקנתה של מערכת )מבוססת גנרטורים( שתנצל את הביוגז  .16.2.5

הנאסף להפקת אנרגיה )חשמל(, וכך ייוצר באתר חשמל "ירוק", בנוסף לפעולות של 

 מניעת השפעות סביבתיות ישירות.

מתוכננת באתר הקמתו של מפעל להשבת אנרגיה מפסולת, ראשון מסוגו בארץ, עוד  .16.2.6

דונמים ואשר ישלב טיפול תרמי בפסולת,  100שיורכב ממספר מתקנים בשטח כולל של כ 

מתקן למיון והפרדה של פסולת, מתקן להתפלת מים מליחים תוך שימוש באנרגיה 

 של האתר לכיוון דרום.מהמתקן התרמי ועוד זאת, לצד הרחבה מתוכננת 

באתר אפעה מתבצעות באופן שוטף פעולות של ניטור, מעקב ובקרה על אופן תפקודן של  .16.2.7

המעוגנות  –המערכות והתשתיות למניעת מפגעים סביבתיים. במסגרת פעולות הניטור 

נערכות בדיקות תקופתיות )פעמיים בשנה( של איכות  –שיון העסק של האתר יבתנאי ר

וכמות התשטיפים, הרכב הביוגז וכן מעקב אחר אוכלוסיית הציפורים האויר, הרכב 

כלל פעולות הניטור, וכן עבודות התשתית המתבצעות,  בסביבת האתר ובתחומו.

 מדווחות בדוחות שנתיים המועברים למשרד להגנת הסביבה בסיומה של כל שנת עבודה. 

 בעתיד מתוכנן לקום באתר מרכז מבקרים. .16.2.8
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( היחידה 2( היחידה התפעולית; )1) –ושתי יחידות מרכזיות  התאגיד כולל מנכ"ל .16.2.9

הניהולית; החברה מעסיקה מספר עובדים ומקבלת שירותים במיקור חוץ, לרבות 

 שירותים תפעוליים שונים.

 

 מתנ"ס תמרית .16.3

מתנ"ס תמר הינו הגוף היוזם והמבצע של אירועי התרבות וההעשרה לתושבי המועצה.  .16.3.1

ד המרכזי של המתנ"ס הינו שיפור איכות החיים תוך חשיפה והעשרה לכלל תחומי והיע

התרבות והיצירה: חוגים, חגים, סרטים, הצגות, מופעי בידור, קונצרטים, אמנות 

פלסטית, טיולים ועוד, במטרה לקדם את הפיכת המועצה למוקד משיכה ולקדם את 

 צמיחתו הדמוגרפית. 

 מתקיימות בשיתוף פעולה עם ועדות התרבות יישוביות.פעילויות התרבות של המתנ"ס  .16.3.2

בתחום אחריות המתנ"ס פועלים: אולפנת המחול, חוגים שונים וחדרי הכושר ביישובי  .16.3.3

תוכנית  -הכיכר ובעין גדי. בנוסף, מפעיל המתנ"ס את תוכנית המוסיקה הרב מערכתית 

בלתי פורמאלית. ללימודי מוסיקה מהגיל הרך, בשילוב מערכת החינוך הפורמאלית וה

יישום התכנית כולל: לימודי קצב, שירה, ונגינה על כלים )בי"ס יסודי(; חוגי העשרה 

הרכבי נגינה, עריכת סאונד ושירה )תיכון עין גדי(; וחינוך מוסיקלי בגני  -מוסיקליים 

 הילדים.

 

 מכון מחקר ים המלח .16.4

לה של המועצה, המכון, עמותה המאפשרת קליטת חברים ללא הגבלה ופרי שיתוף פעו .16.4.1

ואוניברסיטת , מרכז מדע ים המלח והערבה החברה הכלכלית חבל ים המלחבאמצעות 

 ומהווה סביבה המשלבתאכסניה לחקר התנאים בתנאים קיצוניים  מהווה, תל אביב

טכנולוגיה, חקר -מחקרים בתחומי רפואת האקלים והסביבה, הביוטכנולוגיה, הננו

  -ועלים שלושה גופים כיום מכון פ הקהילות והתיישבות האדם.

פועל במסגרת מרכזי המו"פ האיזורי המקדמים משיכת חוקרים  -מו"פ מדבר וים המלח  .16.4.2

לפריפריה בחסות משרד המדע. ממוקד במו"פ יישומי המבוסס על הערכים המוספים 

 .על מדעי הטבע והחיים של המדבר ומרחב ים המלח בדגש

אביב מפעילה את "המכון לחקר החיים בתנאי אוניברסיטת תל  -אוניברסיטת תל אביב  .16.4.3

עודיות )ארכיאולוגיה, יקבוצות מחקר י 3קיצון" בשטח המכון ובו פועלות כרגע 

 זואולוגיה סיסמולוגיה(.

מרכז ייחודי המקדם מחקר והנגשת ידע  -מרכז לחשיבת המרחב )מטעם המועצה(  .16.4.4

חברה, במקביל להפצת בסוגיות למקבלי החלטות לקידום האזור בדגש על מדעי הרוח וה

הידע לקהיליית המחקר ולציבור הרחב במסגרת כנסים, סדנאות ושת"פ עם גופי מחקר 

 .חיצוניים
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 מעיינות זוהר .16.5

לקלוט את כלל פעילויות הביוב והמים של המועצה החל משנת  ועתידההחברה הוקמה  .16.5.1

תם היא נכון למועד כתיבת מכרז זה החברה טרם החלה בפעילותה והשירותים או .2019

עתידה לספק מסופקים על ידי מחלקת הביוב והמים באגף התפעול ועל ידי חברת 

 מקורות. 

החברה תתפעל מספר מכוני טיהור שפכים, תחנות שאיבה, תהיה אחראית על רשת  .16.5.2

ובמתחם המועצה ועל נווה זוהר יישוב על רשת המים ב ,הביוב הציבורית בכלל המועצה

מערכות להזרמת ולהשבת תמלחת למלונות. בנוסף, תהיה החברה אחראית על אספקת 

 במתחם התיירות, עם אופציה להרחבת האחריות גם למצדה וסביבותיה.המים 

מרבית שירותי הניהול וכן שירותי הגביה יסופקו החברה תוקם במבנה "רזה", כאשר  .16.5.3

 על ידי המועצה.  לה

 

 כולת השירותים ותוצרי העבודותת –פרק ב' 

 מבוא -סימן א' פרק ב' 

 הסכם זה יכללו את כל המפורט להלן:השירותים אותם יספק נותן השירותים במסגרת  .17

לעניין זה יובהר כי בימים אלה שוקדת המועצה על הכנת  ועדכונה השנתי.הכנת תכנית חומש  .17.1

עיקר השירותים אשר סביר שתהיה מוכנה עד לבחירתו של זוכה. המועצה צופה כי תכנית חומש 

מדידה שנתית של אופן העמידה של המועצה יהיו בתחום זה שיסופקו על ידי נותן השירות 

 עדכונה השנתי של תכנית החומש, ככל שזה יידרש.בתכנית החומש ו

כותבים )מנהלי  33-45יכלול כ הכנת ועריכת ספר תכנית העבודה השנתית של המועצה אשר  .17.2

אגפים ו/או מחלקות ו/או יחידות ארגוניות ו/או גופי סמך ו/או תחומי פעילות המצריכים 

( אגף 3( אגף מנכ"ל; )2( לשכת ראש המועצה; )1במועצה: ) אגפים מתשעהכתיבה נפרדת( 

( 9)( אגף גזברות; 8)ות; ( אגף תייר7( אגף התפעול; )6( אגף חינוך; )5( אגף המזכיר; )4הנדסה; )

בין מספר האגפים  מלא מתאם יתקיים בהכרח לא יובהר זה לעניין אגף קהילה )טרם הוקם(;

 ו/או יחידות המשנה הארגוניות לבין הנושאים שיכללו בתכניות העבודה.

כותבים  10-15כ הכנת ועריכת ספר תכניות העבודה השנתיות של תאגידי המועצה אשר יכלול  .17.3

החברה ( 1אים על תחומי פעילות בתוך התאגידים( מחמישה תאגידים: ))מנהלים או אחר

( 4( מתנ"ס תמרית;    )3( חברת מטמנות אפעה, תשתיות וסביבה; )2)הכלכלית חבל ים המלח; 

 ( חברת מעיינות זוהר )טרם החלה לפעול(;5מכון מחקר ים המלח; )

כותבים מחמישה  6-15ול כ הכנת ועריכת ספר תכניות העבודה של יישובי המועצה אשר יכל .17.4

 ( עין חצבה;5( עין תמר; )4( נאות הכיכר; )3( הר עמשא; )2( קיבוץ עין גדי; )1יישובים: )

 .של המועצה הכנת ספר התב"רים .17.5

 ,העבודה בכללן ובכלל זה תכנית החומשמדידה חצי שנתית ושנתית של אופן העמידה בתכניות  .17.6

 במועצה, בתאגידיה וביישובים וספר התב"רים. תכניות העבודה השנתיות ספרי
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 תכנית החומש השנתית –' בפרק ב' סימן 

אשר תתווה את  לחמש שנים תכנית –תכנית אסטרטגית ארוכת טווח מטרת תכנית החומש הינה להוות  .18

 .במועצההמרכזיים סט המטרות ארוכות הטווח העתידות להשפיע על כל אחד מתחומי החיים והפעילות 

תהווה את כלי העבודה המרכזי של המועצה בהתוויית  המגובשת בימים אלה במועצהתכנית החומש  .19

סט הפעילויות ארוכות הטווח בכלל תחומי החיים והפעילות במועצה ויוטמעו בה תחזיותינו וציפיותינו 

וח באשר להרכב האוכלוסיה והתפתחותה, מאפייני ומרכיבי ההתפתחות, צורת ההתיישבות, אופי פית

החקלאות, התיירות, התעשייה והמסחר, המחקר והפיתוח בתחום המועצה, ביחד עם תכניות הפיתוח 

תפעול, חינוך וקהילה, הנדסה,  –הפרויקטאליות הרב שנתיות של כלל אגפי המועצה ויחידות המועצה 

 תיירות, מזכירות, גזברות, אגף מנכ"ל ומחלקת יישובים.

י ביטוי בתכנית החומש, יביא לידי ביטוי גם את סט הערכים, חזון הפיתוח של המועצה, הבא ליד .20

  האמונות והדעות העומדים בבסיס הפיתוח. 

 תכנית החומש תכלול לכל הפחות את המרכיבים הבאים: .21

 ניתוח מצב קיים. .21.1

תושבים והנהגות יישובים, מנהלי מפעלים, מנהלי  –סקר בקרב בעלי עניין מרכזיים במועצה  .21.2

 ותושבים וסקירת חזון הפיתוח בעיני כל אחד מבעלי העניין. מלונות, בעלי עסקים

 סקר מקיף בקרב הנהלת המועצה. .21.3

חזון, מטרות אסטרטגיות ארוכות טווח, עקרונות ודגשים וציור  -כתיבת מסמך עקרונות  .21.4

 תמונת מצב בכל אחד מתחומי החיים והפעילות העתידיים )להלן: "מסמך העקרונות"(.

תכנית עבודה מפורטת של מנהלי האגפים והיחידות השונות לחמש ליווי מקצועי של כתיבת  .21.5

צורנית ולשונית לכדי  –השנים הבאות כעולה ממסמך העקרונות ועריכה סופית של התכנית 

 מסמך סופי.

ספר הכולל מסמך עקרונות, חזון עתידי  –תכלול כלל התוצרים לכדי ספר תכנית החומש  .21.6

 ותכנית עבודה רב שנתית ומפורטת לכל אחד מהכותבים.

תכנית החומש, כתכנית עבודה רב שנתית תכלול יעדים כמיתים ומדידים ומדדי ביצוע איכותניים  .22

 וכמותניים אשר יאפשרו מדידה פרטנית של אופן העמידה בתכנית החומש.

 

 נתי של תכנית החומשעדכון ש –פרק ב' סימן ג' 

ההתפתחויות שחלו במהלך , לצד סקירה של תיערך מדידה של אופן העמידה בתכנית החומש לשנהאחת  .23

  .השנה

לרבות, על פי הצורך, חזרה על כל  יערך עדכון כולל של התכנית על כלל מרכיביהלאור הממצאים יכול ש .24

 .י תכנית עבודה מפורטיםאו חלק משלבי הכנתה ו/או תוספת מטרות חדשות ופירוקן לשלב
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 של המועצה תכנית העבודה השנתית –' דסימן  –פרק ב' 

 עקרונות ותפיסת תכנית העבודה במועצה: .25

תכנית החומש, מטרות ויעדי המועצה לשנה השוטפת  יעמדובבסיס תכנית העבודה השנתית  .25.1

 ., כפי שאלה ייקבעו על ידי הנהלת המועצהויעדי הפעילות השוטפת

כלי העבודה המרכזי לתרגום מטרות המועצה למשימות  תהווה את העבודה השנתיתתכנית  .25.2

 ברות תכנון, מעקב ובקרה לכל אחד מתחומי הפעילות. 

פירוט של המשימות ושל הפעולות הנדרשות להוצאתן אל הפועל  תהווהמשכך, תכנית העבודה  .25.3

 ם וברי מעקב. מדדים כמיתים, ברורי ותכלולביצועית  –בגישה פרקטית  תיכתבוהיא 

במטרות  לעמוד על אופן עמידה להנהלת המועצה פשרואהמדידה והמעקב אחר רמת הביצוע  .25.4

 במהלך השנה. הלעצמ האותן הציב

הינו כלי העבודה המרכזי של הנהלת המועצה להגדרת סדר העדיפויות שלה. הקצאת התקציב  .25.5

מבטאת את סדר העדיפות המשאבים הכספיים שבמחסור, בדרך של תקצוב הפעולות השונות, 

 של המועצה.

הבאים לידי ביטוי בתכנית עבודה ובהגדרת המשימות, הינם פונקציה של כלל יעדי העבודה,  .25.6

המשאבים העומדים לרשות יחידות התאגיד השונות, משאבים אשר התקציב מהווה חלק 

יהולית, : כוח אדם, זמינות נמקורות מוגבלים אחריםמרכזי ומשמעותי בהם, אך כוללים גם 

 מגבלות ידע, מגבלות היצע של השוק, מגבלות יכולת תפעולית ועוד.

 המרכזי, אך לא היחידיתכנית העבודה של המועצה תתבסס באופן מלא ככל שניתן על המשאב  .25.7

 ותתחשב במגבלות המשאבים הנוספים. תקציב התאגיד –

 השוטפיםוהבקרה  הן בשלבי תכנון תכניות העבודה והן בשלבי המדידה תאחד המועצהבכך,  .25.8

 תכניות העבודה והתקציב. –את המעקב אחר שני כלי העבודה המרכזיים של המועצה 

 :כלים לניהול תכנית העבודה –כללי   .26

תכנית העבודה השנתית תיכתב במקביל לעריכת תקציב המועצה ותהיה מקושרת תקציב  .26.1

באופן בו לכל סעיף בעל היבט תקציבי בתכנית העבודה יקושר הסעיף התקציבי  ומשאבים

 .המתאים מתקציב המועצה

כתיבת ועריכת תכנית העבודה השנתית יעמיד נותן השירות תכנה משכך, נדרש כי לצורך  .26.2

 :לכל הפחות אשר תאפשר"( הייעודית התכנה)להלן: "ייעודית 

אגפים, נושאים, סעיפים תקציביים, מטרות, עריכת תכנית העבודה באופן מפורט לפי  .26.2.1

 יעדים כמותיים, ערכים ליעדים הכמותיים והערות למעקב.

מדידה פרטנית של אופן העמידה בתכניות העבודה תוך השוואת ערכי המדדים השונים  .26.2.2

של אופן העמידה ביעדים ליעדים בעת ביצוע המדידה והדגשה, בכלים גרפיים ואחרים, 

 ן העמידה התכנית העבודה.של רמת הביצוע ואופ

 :עבור המועצה שלבי הכנת תכנית העבודה .27

 בבסיס הכנת תכנית העבודה הכוללת של המועצה יעמדו: .27.1

 תכנית החומש. .27.1.1
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 מטרות המועצה ויעדיה לשנה השוטפת. .27.1.2

 

 תכנון שלבי תכנית העבודה –שלב א'  .27.2

הנהלת , יעביר נותן השירות לאישור השנה אותה של יוני מחודש יאוחר ולאאחת לשנה,  .27.2.1

 תכנון מפורט של שלבי הכנת התכנית ולוחות זמנים לכל אחד מהשלבים.המועצה 

מנהל הצוות מטעם נותן השירות ישב עם מנכ"ל המועצה ועם סגן הגזבר, יציג את תוצרי  .27.2.2

. ככל שיידרש, יעודכנו תוצרי שלב התכנון בהתאם להערותיהם של מנכ"ל התכנון

מסמך תכנון שנתי אשר יכלול נותן השירות לאחר אישורם, יפיץ וסגן הגזבר. המועצה 

 .התכנית ממרכיבי אחד לכלהמפורטים את לוחות הזמנים 

 .מסמך התכנון השנתיתוצר שלב א':  .27.2.3

 

 כתיבת הקדמות –שלב ב'  .27.3

, ככל שיידרש, ואשר מהכותבים אחד כל עםיקיים סבב פגישות עבודה השירות  נותן .27.3.1

את לכל הפחות אשר יכללו  מכתבי ההקדמות לכל אחד מאגפי המועצהבסופו יופקו 

 המרכיבים הבאים:

 מכתב הקדמה של המנהל הרלוונטי. .27.3.1.1

 תיאור כללי של האגף ויחידותיו הארגוניות. .27.3.1.2

 היעדים ייגזרו מתכנית החומש ומאתגרי השנה השוטפת. –יעדים לשנה הקרובה  .27.3.1.3

של ראש המועצה והשני של  בנוסף יכללו שני מכתבי הקדמה כוללניים: הראשון .27.3.1.4

המועצה שומרת לעצמה את הזכות  מנכ"ל המועצה ומנהל הכספים שלה )הגזבר(.

 לאחד שני מכתבים אלה למכתב אחד.

יכלול עריכה לשונית וגרפית של מכתבי על ידי נותן השירות ליווי כתיבת ההקדמות  .27.3.2

 ההקדמה.

ולאחר אישורם,  ,המועצהמכתבי ההקדמות והיעדים המופיעים בהם יאושרו מול מנכ"ל  .27.3.3

 יהוו בסיס לכתיבת תכנית העבודה המפורטת.

 .מכתבי ההקדמותתוצר שלב ב':  .27.3.4

 

 כתיבת תכניות העבודה המפורטות –שלב ג'  .27.4

 ביחד, ויערוךאיש צוות מטעם נותן השירות ישב באופן פרטני עם כל אחד מהכותבים  .27.4.1

, את תכנית העבודה המפורטת לתחום הפעילות הרלוונטי עד לקבלת טבלה, עמו

)וזאת, מבלי לפגוע  התכנה הייעודית, ואשר תכלול את העמודות הבאותהמבוססת על 

בזכות המועצה לשנות את המבנה ו/או להוסיף או להשמיט עמודות בכל נקודת זמן 

 :ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט(

 נושא התכנית. .27.4.1.1
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 שם חשבון, סעיף תקציבי וסכום. –משאבים )שלוש עמודות(  .27.4.1.2

 מטרה. .27.4.1.3

וערך  (המדד )תיאור מילולי של היעד –יעדים )מדדים( כמיתים )שתי עמודות(  .27.4.1.4

 .סכום, מספר, אחוז או תאריך( –)כמותי, מספרי  המדד

 עמודת הערות. .27.4.1.5

 :באחריות נותן השירות .27.4.2

הצעת תקציב המועצה, על בסיס לוודא כי תכנית העבודה מקושרת באופן מלא אל  .27.4.2.1

 הסעיפים התקציביים הרלוונטיים.

לוודא כי המטרות והיעדים היחידתיים של כל אחד מהכותבים מקיפים את כלל  .27.4.2.2

 הפעילויות המרכזיות של הכותב.

 משקפים את צרכי הפעילות.ששויכו למדדים השונים לוודא כי הערכים  .27.4.2.3

 יטוי בתכנית העבודה בכללותהלוודא כי כלל היבטי תכנית החומש באים לידי ב .27.4.2.4

 וכי אין נושאים הנופלים בין הכיסאות.

לוודא כי ניתן מענה במסגרת תכנית העבודה לכלל מטרות המועצה לשנה  .27.4.2.5

 .ולכלל צרכי הפעילות השוטפת השוטפת

 לאשר את תכניות העבודה של כל אחד מהכותבים אל מול מנהל האגף הרלוונטי .27.4.2.6

 .במסגרת דיוני אישור תכניות העבודה אגפייםהערותיו בתכנית העבודה  ולהטמיע

 .ולכותבים השונים טיוטת הצעת תכניות העבודה הפרטניות לאגפיםתוצר שלב ג':  .27.4.3

 

 עריכת הצעת התכניות ואישורן אל מול הנהלת המועצה –שלב ד'  .27.5

, יערוך את כלל התכניות במבנה אחיד לרבות הייעודית התכנה בסיס עלנותן השירות,  .27.5.1

העריכה תבוצע באופן בו  ההקדמות ותכניות העבודה המפורטות. –מבנה החוברת 

 בלחיצת כפתור אחת ניתן יהיה להפיק את החוברת כולה.

תתקיימנה ישיבות אישור תכניות עבודה פרטניות לכל אחד מהאגפים במסגרתן תוצגנה  .27.5.2

כלל תכניות העבודה של כל אחד מהכותבים לראש המועצה ולמנכ"ל המועצה ויתקבלו 

 תיהם לגבי כל אחת מהתכניות. הערו

שעה וחצי לכותב ישיבות האישור כאמור תתקיימנה ככל הנדרש ולכל הפחות בהיקף של  .27.5.3

 .או יותר, בהיקף המשתנה בהתאם לנפח הפעילות

מול  אל ויוודאלאחר ישיבות העבודה ירכז נותן השירות את כלל העדכונים הנדרשים  .27.5.4

 .העבודה בתכניותהטמעתם  אתמנהלי האגפים 

נותן השירות יאשר את התוצר הסופי אל מול מנכ"ל המועצה ויקבל את אישורו לתוצר  .27.5.5

 שהתקבל לאחר הטמעת העדכונים.

לאחר אישור הנהלת  ולכותבים השונים תכניות עבודה פרטניות לאגפיםתוצר שלב ד':  .27.5.6

 .המועצה
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 הפקת חוברת תכניות העבודה –שלב ה'  .27.6

העבודה תואמות את הדרישות ואת העדכונים נותן השירות יוודא כי כלל תכניות  .27.6.1

הנדרשים, כפי שעלה מישיבות אישור תכניות העבודה וכי הן מקושרות לתקציב 

 ולמשאבים באופן מלא.

תכניות העבודה הסופיות מקושרות התקציב והמשאבים תיערכנה בחוברת סופית,  .27.6.2

 מוכנה להדפסה, אשר תכלול לכל הפחות את המרכיבים הבאים:

 נים כולל הפניות ומספרי עמודים.תוכן עניי .27.6.2.1

 דברי פתיחה של ראש המועצה ושל מנכ"ל המועצה. .27.6.2.2

 פרק העוסק בעקרונות תכנית העבודה וההיגיון העומד בבסיסן. .27.6.2.3

  –פרק לכל אגף אשר יכלול  .27.6.2.4

 הקדמה אגפית מעודכנת, כפי שפורט בשלב ב' לעיל. .27.6.2.4.1

 תכנית עבודה מפורטת לכל אחד מהכותבים המשתייכים לאגף. .27.6.2.4.2

 .באופן מוכן להדפסה, החוברת תופק כאמור .27.6.3

 .חוברת תכניות עבודה ערוכה, מעוצבת ומוכנה להדפסהתוצר שלב ה':  .27.6.4

 

 כללי .27.7

סדר תכניות העבודה, סדרי העבודה המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את  .27.7.1

לעיל, קצב הבדיקות, לוחות הזמנים וכל היבט אחר הנוגע  27ולרבות כלל המפורט בסעיף 

לתכניות העבודה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כלל זכות ערעור מצד נותן 

 השירות.

 

 תכניות העבודה השנתיות של תאגידי המועצה –סימן ה'  –פרק ב' 

דים ותאוגדנה יחד לחוברת תיכתבנה כבאופן נפרד לכל אחד מהתאגיתכניות העבודה לתאגידי המועצה  .28

 תכניות עבודה לתאגידי המועצה.

בבסיס הכנת תכניות העבודה לכל אחד מתאגידי המועצה שיכללו בחוברת יעמדו העקרונות ותפיסת  .29

הכנת תכניות העבודה לאגפי המועצה והכנתן תתבצע העבודה שהוגדרו בפרק ב' סימן ד' לעיל, עבור 

 בהתבסס על התכנה הייעודית.

 הכנת תכנית העבודה עבור תאגידי המועצה:שלבי   .30

בתכניות העבודה עבור תאגידי המועצה ישתלבו, ככל שניתן ובתיאום עם מנכ"ל המועצה או  .30.1

 מטרות המועצה ויעדיה לשנה השוטפת.מי מטעמו תכנית החומש, 

אל אלה יתוספו הגדרת מטרות ויעדים שנתיות של כל אחד מהתאגידים, בהתאם לאופי  .30.2

 ומטרותיו.פעילותו 
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 תכנון שלבי תכנית העבודה –שלב א'  .30.3

הנהלת , יעביר נותן השירות לאישור השנה אותה של יוני מחודש יאוחר ולאאחת לשנה,  .30.3.1

תכנון מפורט של שלבי הכנת תכניות העבודה ולוחות הזמנים לכל אחד  המועצה

מהשלבים ועבור כל אחד מהתאגידים וזאת, לאחר תיאום ציפיות ושיקוף עקרונות 

 התכנית למנכ"לי התאגידים.

עקרונות התכנון ולוחות הזמנים המתוכננים לכל שלב יועברו למנכ"לי התאגידים לצורך  .30.3.2

 תם.קבלת הערותיהם והתייחסו

מנהל הצוות מטעם נותן השירות ישב עם לאחר קבלת התייחסות מנכ"לי התאגידים  .30.3.3

, יציג את תוצרי התכנון. ככל שיידרש, יעודכנו תוצרי שלב מנכ"ל המועצה ועם סגן הגזבר

 התכנון בהתאם להערותיהם של מנכ"ל המועצה וסגן הגזבר. 

לאחר אישורם, יפיץ נותן השירות מסמך תכנון שנתי אשר יכלול את לוחות הזמנים  .30.3.4

 להנהלת המועצה ולמנכ"לי התאגידים. התכנית ממרכיבי אחד לכלהמפורטים 

 .מסמך התכנון השנתיתוצר שלב א':  .30.3.5

 

 כתיבת הקדמות –שלב ב'  .30.4

, ככל שיידרש, ואשר מהכותבים אחד כל עםיקיים סבב פגישות עבודה השירות  נותן .30.4.1

מהתאגידים עבורם מבוצעת הכנת תכניות בסופו יופקו מכתבי ההקדמות לכל אחד 

 את המרכיבים הבאים:לכל הפחות ואשר יכללו  העבודה

 .מנכ"ל התאגידמכתב הקדמה של  .30.4.1.1

 לשנה הקרובה. מטרות התאגידהגדרה של  .30.4.1.2

 יות.יחידותיו הארגונהתאגיד, של תחומי פעילותו ושל תיאור כללי של  .30.4.1.3

של המועצה,  מתכנית החומש תיגזרנה המטרות –לשנה הקרובה  מטרות ויעדים .30.4.1.4

 ומאתגרי השנה השוטפת. מתכניות רב שנתיות ו/או משימות מרכזיות של התאגיד

ככל שיידרש, תפוצל הגדרת המטרות ו/או היעדים בהתאם ליחידות הארגוניות  .30.4.1.5

 השונות של התאגיד, בכל בתיאום עם מנכ"ל התאגיד.

ליווי כתיבת ההקדמות על ידי נותן השירות יכלול עריכה לשונית וגרפית של מכתבי  .30.4.2

 ההקדמה.

מכתבי ההקדמות והיעדים המופיעים בהם יאושרו אל מול הנהלת המועצה, ראש  .30.4.3

 המועצה ומנכ"ל המועצה, ולאחר אישורם, יהוו בסיס לכתיבת תכנית העבודה המפורטת

 .על ידי ועבור התאגיד

 .מכתבי ההקדמותתוצר שלב ב':  .30.4.4

 

 כתיבת תכניות העבודה המפורטות –שלב ג'  .30.5
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כל אחד מנכ"ל התאגיד ועם איש צוות מטעם נותן השירות ישב באופן פרטני עם  .30.5.1

, את תכנית העבודה המפורטת לתחום הפעילות הרלוונטי עמו ביחד, ויערוךמהכותבים 

עודית, ואשר תכלול את עד לקבלת טבלה, המבוססת על התכנה הייעבור הכותב 

העמודות הבאות )וזאת, מבלי לפגוע בזכות המועצה לשנות את המבנה ו/או להוסיף או 

 להשמיט עמודות בכל נקודת זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט(:

 נושא התכנית. .30.5.1.1

, הוצאות השנה, הכנסות שם חשבון, סעיף תקציבי –עמודות(  ארבעמשאבים ) .30.5.1.2

 .השנה

 מטרה. .30.5.1.3

המדד )תיאור מילולי של היעד( וערך  –)מדדים( כמיתים )שתי עמודות(  יעדים .30.5.1.4

 סכום, מספר, אחוז או תאריך(. –המדד )כמותי, מספרי 

 עמודת הערות. .30.5.1.5

אתגרי התאגיד, מגבלות המשאבים שלו והיחס שבין בחשבון  ובעת הכנת התכנית יובא .30.5.2

ולא רק  המשאבים הנדרשים לצורך הפעילות המסוימת לבין המשאבים הזמנים

 התקציב.

 

 :באחריות נותן השירות .30.5.3

, על בסיס הסעיפים התאגידלוודא כי תכנית העבודה מקושרת אל הצעת תקציב  .30.5.3.1

 .על מרכיבי ההוצאות וההכנסות שלו התקציביים הרלוונטיים

לוודא כי המטרות והיעדים היחידתיים של כל אחד מהכותבים מקיפים את כלל  .30.5.3.2

במסגרת התאגיד וכי כלל תכניות העבודה ביחד  הפעילויות המרכזיות של הכותב

 מקיפים את הנדרש לצורך מימוש כלל מטרות התאגיד.

 לוודא כי הערכים ששויכו למדדים השונים משקפים את צרכי הפעילות. .30.5.3.3

באים לידי ביטוי הנוגעים לפעילות התאגיד לוודא כי כלל היבטי תכנית החומש  .30.5.3.4

 ין נושאים הנופלים בין הכיסאות.בכללותה וכי אשל התאגיד בתכנית העבודה 

לשנה השוטפת  התאגידלוודא כי ניתן מענה במסגרת תכנית העבודה לכלל מטרות  .30.5.3.5

 ולכלל צרכי הפעילות השוטפת.

 מנכ"ל התאגידלאשר את תכניות העבודה של כל אחד מהכותבים אל מול  .30.5.3.6

ת ברמני אישור תכניות העבודה ן/ולהטמיע הערותיו בתכנית העבודה במסגרת דיו

 .התאגיד, ככל שיידרש

לכל אחד מהתאגידים ולכל אחד טיוטת הצעת תכניות העבודה הפרטניות תוצר שלב ג':  .30.5.4

 .מהכותבים בכל אחד מהתאגידים

 

 עריכת הצעת התכניות ואישורן אל מול הנהלת המועצה –שלב ד'  .30.6



58 

 

 

 

, יערוך את כלל התכניות במבנה אחיד לרבות הייעודית התכנה בסיס עלנותן השירות,  .30.6.1

ההקדמות ותכניות העבודה המפורטות. העריכה תבוצע באופן בו  –מבנה החוברת 

לכל תאגיד תופק תכנית עבודה  בלחיצת כפתור אחת ניתן יהיה להפיק את החוברת כולה.

 משלו וכלל התכניות תאוגדנה יחד במסגרת החוברת.

במסגרתן  מהתאגידיםות עבודה פרטניות לכל אחד תתקיימנה ישיבות אישור תכני .30.6.2

, ועל פי שיקול דעת המועצה למנכ"לתוצגנה כלל תכניות העבודה של כל אחד מהכותבים 

הצגת התכניות ויתקבלו הערותיהם לגבי כל אחת מהתכניות.  המועצה, למנכ"ל המועצה

 לכל תאגיד תתבצע במעמד מנכ"ל התאגיד ו/או מי מטעמו.

כאמור תתקיימנה ככל הנדרש ולכל הפחות בהיקף של שעה וחצי לכותב  ישיבות האישור .30.6.3

 או יותר, בהיקף המשתנה בהתאם לנפח הפעילות.

מול  אל ויוודאלאחר ישיבות העבודה ירכז נותן השירות את כלל העדכונים הנדרשים  .30.6.4

 .העבודה בתכניותהטמעתם  את מנכ"לי התאגידים

ל מנכ"ל המועצה ויקבל את אישורו לתוצר נותן השירות יאשר את התוצר הסופי אל מו .30.6.5

 שהתקבל לאחר הטמעת העדכונים.

לכל אחד מהתאגידים ולכל אחד מהכותבים בכל תכניות עבודה פרטניות תוצר שלב ד':  .30.6.6

 .לאחר אישור הנהלת המועצה אחד מהתאגידים

 

 הפקת חוברת תכניות העבודה –שלב ה'  .30.7

תואמות את הדרישות ואת העדכונים נותן השירות יוודא כי כלל תכניות העבודה  .30.7.1

י הנדרשים, כפי שעלה מישיבות אישור תכניות העבודה וכי הן מקושרות לתקציב

 .התאגידים ולמשאביהם האחרים

תכניות העבודה הסופיות מקושרות התקציב והמשאבים תיערכנה בחוברת סופית,  .30.7.2

 מוכנה להדפסה, אשר תכלול לכל הפחות את המרכיבים הבאים:

 ינים כולל הפניות ומספרי עמודים.תוכן עני .30.7.2.1

 דברי פתיחה של ראש המועצה ושל מנכ"ל המועצה. .30.7.2.2

 פרק העוסק בעקרונות תכנית העבודה וההיגיון העומד בבסיסן. .30.7.2.3

  –אשר יכלול  תאגידפרק לכל  .30.7.2.4

 מעודכנת, כפי שפורט בשלב ב' לעיל. תאגידיתהקדמה  .30.7.2.4.1

 .לתאגידתכנית עבודה מפורטת לכל אחד מהכותבים המשתייכים  .30.7.2.4.2

 .באופן מוכן להדפסהכאמור, החוברת תופק  .30.7.3

 .חוברת תכניות עבודה ערוכה, מעוצבת ומוכנה להדפסהתוצר שלב ה':  .30.7.4
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 תכניות העבודה השנתיות של יישובי המועצה –סימן ו'  –פרק ב' 

ותאוגדנה יחד לחוברת  מהיישוביםהמועצה תיכתבנה באופן נפרד לכל אחד  ליישוביתכניות העבודה  .31

 המועצה. ליישוביתכניות עבודה 

 המועצה: יישובישלבי הכנת תכנית העבודה עבור  .32

כל אחת מתכניות העבודה עבור כל אחד מהיישובים תביא לידי ביטוי את אופי היישוב, סוג  .32.1

, ההתיישבות )קיבוץ, מושב או יישוב קהילתי(, הרכב הנהלתו ואופי ההנהלה )הוועד המקומי

של (, אופי השירותים הניתנים ליישוב על בסיס סל השירותים כירות היישוב, חברי ההנהלהמז

 כלפי היישוב ושל הועד המקומי / הנהלת היישוב כלפי התושבים. המועצה

בכל אחת מתכניות העבודה היישוביות תינתן התייחסות למרכיבים המרכזיים הבאים לכל  .32.2

, צמיחה תהליכים קהילתיים, תשתיות ובינוי הפחות: צמיחה דמוגרפית, השירות לתושב,

 והקשר עם המועצה. כלכלית, היבטי ניהול פנים יישוביים

בכל אחת מתכניות העבודה יבואו לידי ביטוי יעדי המועצה ביחס ליישוב בדגש על יעדי הצמיחה  .32.3

 הדמוגרפית והפיתוח.

גורם  –שתוגדר לנותן השירות על ידי מנכ"ל המועצה  היישוב'העבודה תרוכז מול 'הנהלת  .32.4

מרכזי בכל אחד מהיישובים שירכז את העבודה על הכנת תכניות העבודה אל מול היישוב ואל 

 .המועצהמול 

 

 תכנון שלבי תכנית העבודה –שלב א'  .32.5

הנהלת , יעביר נותן השירות לאישור השנה אותה של יוני מחודש יאוחר ולאאחת לשנה,  .32.5.1

תכנון מפורט של שלבי הכנת תכניות העבודה ולוחות הזמנים לכל אחד  המועצה

וזאת, לאחר תיאום ציפיות ושיקוף עקרונות  מהיישוביםמהשלבים ועבור כל אחד 

 .להנהלות היישוביםהתכנית 

לצורך  להנהלות היישוביםעקרונות התכנון ולוחות הזמנים המתוכננים לכל שלב יועברו  .32.5.2

 תם.קבלת הערותיהם והתייחסו

מנהל הצוות מטעם נותן השירות ישב עם  הנהלות היישוביםלאחר קבלת התייחסות  .32.5.3

, יציג את ו/או עם הגורמים שייקבעו לכך על ידי המועצה מנכ"ל המועצה ועם סגן הגזבר

תוצרי התכנון. ככל שיידרש, יעודכנו תוצרי שלב התכנון בהתאם להערותיהם של מנכ"ל 

 המועצה וסגן הגזבר. 

ורם, יפיץ נותן השירות מסמך תכנון שנתי אשר יכלול את לוחות הזמנים לאחר איש .32.5.4

 .ולהנהלות היישוביםלהנהלת המועצה  התכנית ממרכיבי אחד לכלהמפורטים 

 .מסמך התכנון השנתיתוצר שלב א':  .32.5.5

 

 כתיבת הקדמות –שלב ב'  .32.6
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, ככל שיידרש, ואשר מהכותבים אחד כל עםיקיים סבב פגישות עבודה השירות  נותן .32.6.1

עבורם מבוצעת הכנת תכניות  מהיישוביםבסופו יופקו מכתבי ההקדמות לכל אחד 

 העבודה ואשר יכללו לכל הפחות את המרכיבים הבאים:

מנהל הקהילה בקיבוץ  –מנהל היישוב שהוגדר ]לדוגמא בלבד מכתב הקדמה של  .32.6.1.1

ר )הוועד ממנה עין גדי, יו"ר הוועד המקומי בהר עמשא, הנהלת מושב עין תמ

 .מנכ"ל( ומזכיר מושב נאות הכיכר[ 

 לשנה הקרובה. היעדים המרכזיים של היישובשל כללית הגדרה  .32.6.1.2

ליווי כתיבת ההקדמות על ידי נותן השירות יכלול עריכה לשונית וגרפית של מכתבי  .32.6.2

 ההקדמה.

 .מכתבי ההקדמותתוצר שלב ב':  .32.6.3

 

 כתיבת תכניות העבודה המפורטות –שלב ג'  .32.7

ועם כל אחד  הנהלת היישובאיש צוות מטעם נותן השירות ישב באופן פרטני עם  .32.7.1

, את תכנית העבודה המפורטת לתחום הפעילות הרלוונטי עמו ביחד, ויערוךמהכותבים 

עבור הכותב עד לקבלת טבלה, המבוססת על התכנה הייעודית, ואשר תכלול את 

לשנות את המבנה ו/או להוסיף או העמודות הבאות )וזאת, מבלי לפגוע בזכות המועצה 

 להשמיט עמודות בכל נקודת זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט(:

 נושא התכנית. .32.7.1.1

 .של המועצה אל מול היישובסעיף תקציבי  .32.7.1.2

 סכום הסעיף התקציבי. .32.7.1.3

לא בהכרח יהיה הכותב אלא הגורם האחראי על ביצוע המשימה  –אחראי למטרה  .32.7.1.4

 מטעם הנהלת היישוב.

 מטרה. .32.7.1.5

המדד )תיאור מילולי של היעד( וערך  –יעדים )מדדים( כמיתים )שתי עמודות(  .32.7.1.6

 סכום, מספר, אחוז או תאריך(. –המדד )כמותי, מספרי 

 עמודת הערות. .32.7.1.7

כאמור, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להורות לנותן השירות לשנות את מבנה  .32.7.2

לקשר את תכנית התכנית ובכלל זה, להביא לידי ביטוי את תקציב הועד המקומי ו

 העבודה לתקציב זה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובמסגרת התמורה המוסכמת.

, מגבלות המשאבים שלו והיחס שבין היישובבעת הכנת התכנית יובאו בחשבון אתגרי  .32.7.3

המשאבים הנדרשים לצורך הפעילות המסוימת לבין המשאבים הזמנים ולא רק 

הלות היישובים בכל שלבי הכתיבה גם בקשר ובכלל זה, יונחו ויודרכו הנ התקציב

 .לנושאים אלה
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 :באחריות נותן השירות .32.7.4

לוודא כי המטרות והיעדים של כל אחד מהכותבים מקיפים את כלל הפעילויות  .32.7.4.1

וכי כלל תכניות העבודה ביחד מקיפים את  היישובהמרכזיות של הכותב במסגרת 

היישוב המרכזיות, של מטרותיו שיקוף סביר והולם של פעילויות הנדרש לצורך 

ושל האתגרים עמם הוא מתמודד בכל תחומי החיים ובכלל זה, כלל התחומים 

 .לעיל 32.2המוגדרים בס"ק 

 לוודא כי הערכים ששויכו למדדים השונים משקפים את צרכי הפעילות. .32.7.4.2

 הנהלת היישובלאשר את תכניות העבודה של כל אחד מהכותבים אל מול  .32.7.4.3

בתכנית העבודה במסגרת דיון/ני אישור תכניות העבודה ברמת ולהטמיע הערותיו 

 התאגיד, ככל שיידרש.

ולכל אחד  מהיישוביםלכל אחד טיוטת הצעת תכניות העבודה הפרטניות תוצר שלב ג':  .32.7.5

 .מהכותבים בכל אחד מהתאגידים

 

 אל מול הנהלת המועצה והתייעצות בגינןעריכת הצעת התכניות  –שלב ד'  .32.8

, יערוך את כלל התכניות במבנה אחיד לרבות הייעודית התכנה בסיס עלנותן השירות,  .32.8.1

ההקדמות ותכניות העבודה המפורטות. העריכה תבוצע באופן בו  –מבנה החוברת 

תופק תכנית עבודה  יישובבלחיצת כפתור אחת ניתן יהיה להפיק את החוברת כולה. לכל 

 משלו וכלל התכניות תאוגדנה יחד במסגרת החוברת.

תופענה הקדמות של ראש המועצה של הישובים לחוברת תכניות העבודה  כהקדמה .32.8.2

 .במועצהוהמנכ"ל ושל מנהל מחלקת יישובים 

במסגרתן  מהיישוביםתכניות עבודה פרטניות לכל אחד  שיקוףתתקיימנה ישיבות  .32.8.3

תוצגנה כלל תכניות העבודה של כל אחד מהכותבים למנכ"ל המועצה, ועל פי שיקול דעת 

המועצה שומרת המועצה ויתקבלו הערותיהם לגבי כל אחת מהתכניות.  לראשהמועצה, 

 .הנהלת היישובתתבצע במעמד  יישובהצגת התכניות לכל לעצמה את הזכות להנחות כי 

כאמור תתקיימנה ככל הנדרש ולכל הפחות בהיקף של שעה וחצי לכותב  השיקוףישיבות  .32.8.4

 או יותר, בהיקף המשתנה בהתאם לנפח הפעילות.

מול  אל ויתאםחר ישיבות העבודה ירכז נותן השירות את כלל העדכונים הנדרשים לא .32.8.5

בדרך של הגעה להסכמות ובתלות  העבודה בתכניותהטמעתם  את הנהלות היישובים

 .ברצונם החופשי של הנהלות היישובים

מנכ"ל המועצה ויקבל את אישורו לתוצר שהתקבל לאת התוצר הסופי  יציגנותן השירות  .32.8.6

 מעת העדכונים.לאחר הט
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ולכל אחד מהכותבים בכל  מהיישוביםלכל אחד תכניות עבודה פרטניות תוצר שלב ד':  .32.8.7

 .וביצוע סבב עדכונים הנהלת המועצהל שיקופםלאחר  מהיישוביםאחד 

 

 הפקת חוברת תכניות העבודה –שלב ה'  .32.9

נותן השירות יוודא כי כלל תכניות העבודה תואמות את הדרישות ואת העדכונים  .32.9.1

 תכניות העבודה. הכנת, אישור ושיקוףהנדרשים, כפי שעלה מישיבות 

תכניות העבודה הסופיות תיערכנה בחוברת סופית, מוכנה להדפסה, אשר תכלול לכל  .32.9.2

 הפחות את המרכיבים הבאים:

 רי עמודים.תוכן עניינים כולל הפניות ומספ .32.9.2.1

 דברי פתיחה של ראש המועצה ושל מנכ"ל המועצה. .32.9.2.2

 דברי פתיחה של מנהל מחלקת יישובים. .32.9.2.3

 פרק העוסק בעקרונות תכנית העבודה וההיגיון העומד בבסיסן. .32.9.2.4

  –אשר יכלול  יישובפרק לכל  .32.9.2.5

 , כפי שפורט בשלב ב' לעיל.של הנהלת היישוב הקדמה מעודכנת .32.9.2.5.1

 .ליישובתבים המשתייכים תכנית עבודה מפורטת לכל אחד מהכו .32.9.2.5.2

 .באופן מוכן להדפסהכאמור, החוברת תופק  .32.9.3

 .חוברת תכניות עבודה ערוכה, מעוצבת ומוכנה להדפסהתוצר שלב ה':  .32.9.4

 

 מדידה תקופתית של תכניות  העבודה השנתיות –' זסימן  –פרק ב' 

"( ולאחר תום שנתית החצי המדידהפעמיים בשנה, באמצע השנה )ולא יאוחר מסוף חודש יולי( )להלן: " .33

"( תיערך מדידה של אופן העמידה השנתית המדידההשנה )ולא יאוחר מחודש פברואר( )להלן: "

 .)וביחד: "המדידות התקופתיות"( ת העבודהובתכני

  –המדידות תבוצענה בארבע יחידות נפרדות  .34

 עבור תכנית החומש של המועצה. .34.1

 עבור תכניות העבודה של אגפי וכותבי המועצה. .34.2

 עבור תכניות העבודה של תאגידי המועצה וכל אחד מהכותבים בתאגידים אלה. .34.3

 עבור תכניות העבודה של יישובי המועצה וכל אחד מהכותבים ביישוביה. .34.4

המדידות התקופתיות תבוצענה על בסיס לוחות הזמנים שייקבעו בשלב א' להכנת תכנית העבודה  .35

 , בהתאם לגופים הנמדדים, כדלקמן:השנתית

כמפורט בתכנית העבודה כאמור בס"ק  –כנית החומש ותכניות העבודה של המועצה עבור ת .35.1

 בפרק ב' סימן ד' לעיל. 27.2
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בפרק  30.3כמפורט בתכנית העבודה כאמור בס"ק  –עבור תכניות העבודה של תאגידי המועצה  .35.2

 ב' סימן ה' לעיל.

בפרק  32.5מור בס"ק כמפורט בתכניות העבודה כא –עבור תכניות העבודה של יישובי המועצה  .35.3

 ב' סימן ו' לעיל.

 

 

המדידות התקופתיות תבוצענה עבור כל אחת מתכניות העבודה, בהתאמה המתבקשת לאופי הגוף  .36

 :השלבים הבאיםהנמדד )אגף במועצה / תאגיד / יישוב( על בסיס 

 מדידה –שלב א'  .36.1

צוות נותן השירות יערוך סבב מדידה בין כלל המשתתפים בכתיבת תכנית העבודה לצורך  .36.1.1

  שיוך ערך מספרי לכל אחד מהמדדים. –מדידת עמידתם בתכניות 

באחריות נותן השירות לוודא דיווח מלא ותקין של נתוני המדידה. בכל מקום בו חלה  .36.1.2

ה, יירשם הסבר בשדה סטיה מהיעד / המדד שנקבע, הן כלפי מטה והן כלפי מעל

 המתאים המנמק את הסטיה מהיעד / המדד שנקבע בעת הכנת תכנית העבודה.

 תוצרי המדידה יוזנו אל התכנה הייעודית. .36.1.3

הייעודית, המכמת את אופן  תוצר שלב א' של המדידה יהיה דוח, על בסיס התכנה .36.1.4

 העמידה בתכנית העבודה.

ידה / הסטיה מהיעדים, על בסיס התוכנה הייעודית תדע להציג באופן גרפי את העמ .36.1.5

או לכלל היעדים, כפרמטר תשתיתי הניתן לעדכון על ידי  לכל יעדשיעור סטיה שיוגדר 

 מנהל המערכת בהתאם לדרישות המועצה.

 

 ניתוח תוצאות המדידה –שלב ב'  .36.2

הרלוונטי מנכ"ל התאגיד / מנהל היישוב  /איש צוות נותן השירות ישב עם מנהל האגף  .36.2.1

 לצורך: הגוף הנמדדות המדידה ביחידות על כלל תוצא

 תיקוף הערכים ווידוא אמינותם. .36.2.1.1

הרחבת ההסברים לעניין הסטיה מהיעדים / מדדים שנקבעו, ככל שיידרש  .36.2.1.2

 ובמקומות בהם חלה סטיה כאמור.

המנהל הרלוונטי באגף / דוח מדידה זהה לשלב א', מתוקף על ידי תוצר שלב ב' יהיה  .36.2.2

 לעיל. 36.1.2, ובתוספת הערותיו והסבריו כמפורט בסעיף בתאגיד / ביישוב

 

 ישיבות המדידה התקופתיות –שלב ג'   .36.3

הן במדידה החצי שנתית והן  –בתום המדידה תבוצענה ישיבות מדידה תקופתיות  .36.3.1

במדידה השנתית, בהשתתפות הנהלת המועצה, ראש המועצה, מנכ"ל המועצה או מי 

 שימנו מטעמם לצורך זה.
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המדידה התקופתיות תונחינה על ידי ראש הצוות מטעם נותן השירות ותנוהלנה ישיבות  .36.3.2

במתכונת אגפית, במסגרתה יוצגו תוצרי המדידה של כל נושא להנהלה וייערך דיון, 

 בהנחיית ראש הצוות מטעם נותן השירות, לדיון במרכיבים הבאים:

 אופן העמידה בתכנית העבודה. .36.3.2.1

 מעלה והן כלפי מטה.הסטיות מתכנית העבודה, הן כלפי  .36.3.2.2

 הגורמים לסטייה מתכנית העבודה. .36.3.2.3

/ התאגיד /  האופן בו העמידה בתכנית העבודה הוביל למימוש מטרות המועצה .36.3.2.4

 .היישוב

 לקחים לשלבי התכנון ולאופן קביעת ערכי היעדים / המדדים השונים. .36.3.2.5

תר, ישיבות המדידה תתקיימנה באורך הנדרש, ולכל הפחות בהיקף של שעה לכותב או יו .36.3.3

 בהיקף המשתנה בהתאם לנפח הפעילות.

ראש הצוות מטעם נותן השירות יתעד את הערות וסיכומי הנהלת המועצה במהלך  .36.3.4

ישיבות המדידה התקופתיות וייתן להן ביטוי בדוח סיכום המדידה, כפי שיפורט להלן 

 בסעיף הבא.

 

 הפקת דוח סיכום מדידה –שלב ד'  .36.4

ולכלל הכותבים יפיק תאגידיה / יישוביה  /לכלל אגפי המועצה בתום  ישיבות המדידה  .36.4.1

 נותן השירות דוחות סיכום מדידה.

, כאשר לכל / תאגידית / יישובית, לפי העניין דוחות סיכום המדידה ייערכו ברמה אגפית .36.4.2

 .אורגןתבוצע חלוקה מחלקתית / יחידתית, בהתאם להרכב הכותבים באותו  אורגן נמדד

חס אל אופן העמידה בתכנית העבודה ואת האופן בו תכנית העבודה דוח הסיכום יתיי .36.4.3

 ולרבות לעניין:התאגיד / היישוב  /שירתה את העמידה במטרות המועצה 

 המטרות והיעדים הנגזרים מתכנית החומש. .36.4.3.1

 המטרות והיעדים השנתיים. .36.4.3.2

 בדוח תשולבנה הערות הנהלת המועצה ובנספח לו, תוצאות המדידה התקופתית. .36.4.4

 

 כללי .36.5

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סדר המדידות, סדרי העבודה ולרבות כלל  .36.5.1

לעיל, קצב הבדיקות, לוחות הזמנים וכל היבט אחר הנוגע למדידת 36בסעיף המפורט 

תוצרי תכניות העבודה ותכניות החומש, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כלל 

 זכות ערעור מצד נותן השירות.

 

 "ריםהתבספר  –' חסימן  –ב'  פרק
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לעניין מכרז זה יוגדר תב"ר )תקציב בלתי רגיל( ככל תקציב חד פעמי )לא שוטף( המיועד לביצוע פרויקט  .37

כלשהו, הן שיקום / שדרוג, הן עבודות פיתוח והן כל משימה מוגדרת אחרת המוגדרת על ידי המועצה 

 כפעילות השקעה.

התכנון הרב שנתי של כלל התב"רים של המועצה לרבות השימושים ספר התב"רים יביא לידי ביטוי את  .38

 ומקורות המימון ולרבות תקציב קרן עבודות הפיתוח וההשקעות.

ספר התב"רים ייערך על ידי נותן השירות, בתיאום עם האגפים השונים ועם סגן גזבר המועצה, במסגרת  .39

 תוף עם הכותבים השונים.הכנת התקציב ותכניות העבודה השנתיות ויעודכן בכל שנה בשי

 ספר התב"רים יכלול, לכל הפחות: .40

 הקדמות והסברים. .40.1

 הצעת תקציב הקרן לעבודות הפיתוח וההשקעות לשנת הכספים. .40.2

 בקשות לביצוע פרויקטים באמצעות תב"רים במהלך שנת הכספים. .40.3

דוח תב"רים מרוכז לפי פרקים )סיכומים לתקציב המאושר, הביצוע המצטבר עד למועד הגשת  .40.4

 הצעת התקציב ויתרת התקציב(.

 פרק לכל אגף שיכלול: .40.5

 מספר התב"ר. .40.5.1

 שם התב"ר. .40.5.2

 שם המחלקה. .40.5.3

 תקציב ההוצאות. .40.5.4

 יתרה תקציבית. .40.5.5

 הגדלת תב"ר ממקורות עצמיים. .40.5.6

 תאריך התחלה מתוכנן. .40.5.7

 תאריך התחלה בפועל. .40.5.8

 תאריך סיום מתוכנן. .40.5.9

 תאריך סיום בפועל. .40.5.10

 סטטוס למועד כתיבת התכנית. .40.5.11

 ביצוע.אבני דרך / מדדי  .40.5.12

 ערכי המדדים. .40.5.13

 הערות. .40.5.14

 הספר יכלול נספחים ותוספות בהתאם להגדרות והנחיות הנהלת המועצה. .40.6

' תבוצענה מדידות לצורך זאחת לתקופה, במועד ביצוע המדידות התקופתיות כמפורט בפרק ב' סימן  .41

ת בחינת עמידת האגפים והכותבים השונים בתכנית התב"רים באופן דומה למדידת העמידה בתכניו

 העבודה השנתיות.



66 

 

 

 

 

 דגשים והבהרות –פרק ג' 

המועצה אינה מתחייבת להיקפי פעילות ושומרת לעצמה את הזכות להרחיב או לצמצם את הדרישות,  .42

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בכל נקודת זמן.

כלל העבודות תבוצענה בהתאם להנחיות הנהלת המועצה, על בסיס המפורט במסמך זה, כאשר המועצה  .43

ונותן השירות שומרת לעצמה את הזכות להגדיר שינויים ועדכונים לשיטות העבודה המפורטות לעיל 

 יערך להתאימם בהתאם.

 המועצה.נותן השירות יישמע להוראות המועצה ויפעל בהתאם להנחיות מנכ"ל  .44

 יבוצע במסגרת התמורה המוסכמת.ולהלן במפרט זה כלל המפורט לעיל  .45

 

 בעובדים מקצועית ותמיכה השירות נותן מטעם קשר איש -פרק ד' 

נותן השירות  מנציג"ל, ברמת ניהול וסמכות הגבוהה סמנכמנכ"ל / השירות ימנה נציג בכיר בדרגת  נותן .46

 השירות נותן של הקשר איש את יהווה אשרלמעט אם זה מנכ"ל או סמנכ"ל אצל נותן השירות, במועצה, 

 :כדלקמן ינוהל הבכיר הנציג עם הקשר. ועניין דבר לכל המועצה עם

 ההסכם של קיומו עם הקשורים ועניין דבר בכל המנהל לפניית הכתובת את יהווה הבכיר הנציג .46.1

 .עת בכל, ובכתב פה בעל, לפניותיהם זמין ויהא

 אחד כל של קיומו עם בקשר הבהרה בבקשת או בטענה, בכתב הבכיר הנציג אל המנהל פנה .46.2

, למנהל הבכיר הנציג יענה, אליהם הנלווים הנספחים או והמסמכים המכרז, ההסכם מסעיפי

 .הפניה קבלת מיום עבודה ימי שבעה בתוך, בכתב

 קבועה"סטאטוס"  לפגישת הבכיר הנציג יגיע, הרבעון של הראשון השבוע במהלך, לרבעון אחת .46.3

 על, ביוזמתו, למנהל הבכיר הנציג ידווח הסטאטוס בפגישת. לכך שהסמיך מי עם או המנהל עם

 .המנהל ידי על אליו שיופנו להבהרה בקשה או טענה כל על ויענה העבודות התקדמות קצב

 ובלבד לכך שיזומן אימת כל במועצה עבודה לפגישת הבכיר הנציג יגיע, לעיל באמור לפגוע מבלי .46.4

 .הפחות לכל, מראש עבודה ימי 7 התקבל שהזימון

לעיל, תלווה  46.1-46.4פגישת עבודה ו/או פגישת סטאטוס רבעונית, כאמור בסעיפים  כל .46.5

 עליוברישום פרוטוקול דיון על ידי המועצה. הפרוטוקול יועבר לאישור הנציג הבכיר אשר יגיב 

 שבעה בתוך הפרוטוקול על הבכיר הנציג הגיב לא. קבלתו געמר עבודה ימי שבעה בתוך בכתב

 .הצדדים שני את תחייבנה בו תירשמנה אשר וההחלטות, כסופי הפרוטוקול ייחשב עבודה ימי

 

 

 
 

 



67 

 

 

 

 'נספח ד

 הצהרת סודיות של הספק

 

 

 

 תאריך: _________                      לכבוד מועצה אזורית תמר

 

 

 שלום רב,

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 

ליווי מקצועי לשירותי ( "ההסכם"בהמשך לחתימת ההסכם בינינו מיום __________________ )להלן: 

( אנו מתחייבים  "השירותים")להלן:  תמר במועצה האזורית של כתיבת תכניות עבודה ובקרת ביצוען

 כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:

 

כל מידע עסקי, תפעולי, מנהלי או אחר שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך לשמור בסודיות  1

 ביצוע השירותים.

לרבות: תוכניות, שרטוטים, מפרטים, תכניות מחשב, שיטות  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

 עבודה, רשימת לקוחות, תוכניות עסקיות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל המסמכים האגורים

 ברשתות המחשבים והתקשורת שלכם.

ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת -אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על 2

 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: 3

ילויו לנו מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר ג 3.1

 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

 מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו; 3.2

 מידע אשר קבלנו מצד שלישי אשר, למיטב ידיעתנו, אינו חב לכם חובת סודיות. 3.3

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על 3.4

הפרת התחייבות זו, תזכה  מבלי לגרוע בזכאות העירייה לפיצוי מלא בגין מלוא נזקיה בגין 4

הפרת התחייבות זו על ידי הספק או מי מטעמו בפיצוי מוסכם ומוערך מראש מאת הספק, 

 ש"ח.  10,000ללא צורך בהוכחת נזק, בסך 

 ,בכבוד רב

 

_____________________ 

 ע"י __________________
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 'הנספח 

 התחייבות לשמירת סודיות של עובדים

 

 

 ____________תאריך: 

 לכבוד

 המועצה האזורית תמר

"( במתן נותן השירותהואיל ואנו, הח"מ, נעסוק במסגרת עבודתנו אצל ___________________ )להלן: "

ליווי מקצועי של כתיבת תכניות עבודה ובקרת שירותי למתן השירותים לפי הסכם מיום _____________ 

 חייבים כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:תמר, אנו מת האזוריתעבור המועצה  ביצוען

לשמור בסודיות כל מידע עסקי, תפעולי, מינהלי ו/או אחר שיגיע אלי, אגב, בקשר ו/או במהלך מתן  .1

 השירותים.

לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על ידינו לגבי המידע הסודי שלנו, וזאת למניעת אבדן המידע ו/או  .2

 הגעתו לאחר.

לרבות: מסמכים, תוכניות, שרטוטים, מפרטים, שיטות עבודה,  –לעניין התחייבות זו משמעו " מידע" .3

 לקוחות, מידע כלכלי ופיננסי, מידע מקצועי וכל מידע הנוגע למועצה הנמצא ברשותכם.

 שם: _________________ שם: _________________  ________________שם: 

 ת.ז: ________________ _____________ת.ז: ___  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  חתימה:  _____________

 

 שם: _________________ שם: _________________  ________________שם: 

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 חתימה:  _____________ חתימה:  _____________  _____________חתימה:  

 

 שם: _________________ שם: _________________  ________________שם: 

 ת.ז: ________________ ת.ז: ________________  ת.ז: ________________

 ____חתימה:  _________ חתימה:  _____________  חתימה:  _____________
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 4מסמך 

 הצעת המחיר

 לכבוד

 המועצה האזורית תמר

 נווה זוהר
 

 א.ג.נ.,

 
למתן שירותי  02/19למסמכי מכרז מספר  'גנספח הננו מתחייבים ליתן את כל השירותים המפורטים ב .1

 תמורת הסכומים הבאים: ,2019-2023 לשנים ליווי מקצועי של כתיבת תכניות עבודה ובקרת ביצוען

אומדן  תיאור היחידה נושא מס'
מס' 

יחידות 
לעניין 
הצעת 
 המחיר

מחיר מקסימום 
 לא כולל מע"מ

שיעור 
 הנחה

מחיר 
לאחר 
 הנחה

סה"כ מחיר 
x כמות 

כתיבת  1
תכניות עבודה 

 שנתיות

כנית עבודה שנתית והכנת ת
על בסיס כל השלבים 

המפורטים בפרק ב' סימן 
 9' להסכם לעד גד' בנספח 

אגפים של המועצה )לשכת 
ראש המועצה, אגף מנכ"ל, 

אגף הנדסה, אגף תפעול, 
אגף מזכיר, אגף חינוך, אגף 

קהילה, אגף גזברות, אגף 
כותבים  45תיירות( ועד 

בכלל האגפים יחד ולעדכון 
תכנית החומש השנתית 

בהתאם למפורט בפרק ב' 
עבור כלל  'גסימן ג' בנספח 

 תההמעורבים בכתיב

1  ₪          90,000        

כנית עבודה שנתית והכנת ת 2
על בסיס כל השלבים 

בפרק ב' סימן המפורטים 
 5' להסכם לעד גספח ה' בנ

תאגידים של המועצה 
)החברה הכלכלית חבל ים 

המלח, מטמנות אפעה, 
מתנ"ס תמרית, מכון מחקר 

ים המלח, חברת מעיינות 
כותבים בכלל  15זוהר( ועד 

 התאגידים יחד

1  ₪          40,000        

כנית עבודה שנתית והכנת ת 3
על בסיס כל השלבים 

בפרק ב' סימן ו' המפורטים 
 5' להסכם לעד גבנספח 

יישובים של המועצה 
)קיבוץ עין גדי, הר עמשא, 
נאות הכיכר, עין תמר ועין 

כותבים  15חצבה( ועד 
 בכלל היישובים יחד

1  ₪          40,000        
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אומדן  תיאור היחידה נושא מס'
מס' 

יחידות 
לעניין 
הצעת 
 המחיר

מחיר מקסימום 
 לא כולל מע"מ

שיעור 
 הנחה

מחיר 
לאחר 
 הנחה

סה"כ מחיר 
x כמות 

הכנת תכנית עבודה שנתית  4
נוספת לאגף של המועצה / 

תאגיד של המועצה / יישוב 
 9של המועצה מעבר ל 

 5התאגידים ו  5האגפים, 
היישובים כמפורט בסידורי 

 3לעיל והכוללת עד  3עד  1
 כותבים 

2  ₪          10,000        

תוספת כותב נוסף לתכנית  5
עבודה שתיכתב במסגרת 

תכניות העבודה השנתיות 
 4עד  1כמפורט בסידורי 

לעיל מעבר למספר 
הכותבים המרבי המצוין 

 לעיל 4עד  1בסידורי 

5  ₪            2,000        

תוספת כותב נוסף לתכנית  6
עבודה קיימת שנכתבה 

במסגרת תכניות העבודה 
השנתיות כמפורט בסידורי 

לעיל מעבר למספר  4עד  1
הכותבים המרבי המצוין 

שלא לעיל  4עד  1בסידורי 
במסגרת כתיבת תכנית 

 העבודה השנתית

5  ₪            2,500        

מדידה  7
תקופתית של 

תכניות 
העבודה 

 השנתיות

מדידה תקופתית )חצי 
שנתית או שנתית( של כלל 
תכניות העבודה השנתיות 

של אגפי / תאגידי / יישובי 
המועצה ושל העמידה 

בתכנית החומש ובספר 
התב"רים על בסיס כל 
התכנים וכלל השלבים 

בפרק ב' סימן ז' המפורטים 
לכלל האגפים / ' גבנספח 

התאגידים / היישובים 
 3עד  1בסידורי המפורטים 

לעיל ולכלל הכותבים 
 3עד  1המפורטים בסידורי 

 לעיל

2  ₪          70,000        

תוספת כותב נוסף למדידה  8
 70התקופתית מעבר ל 

 1הכותבים כאמור בסידורי 
 לעיל, במצטבר 3עד 

16  ₪            1,100        

עריכת ספר התב"רים  ספר תב"רים 9
השנתי של המועצה על 

בסיס כלל השלבים 
בפרק ב' סימן המתוארים 

 ' להסכםגבנספח  ח'

1  ₪          15,000        

ייעוץ ארגוני  10
ו/או כתיבה 

של תכנית 
 חומש 

שעת עבודה יועץ א' לכל 
נושא אחר שאינו נכלל 

 לעיל  9עד  1בסידורי 

200  ₪               250        

שעת עבודה יועץ ב' או יועץ  11
ג' או כל יועץ אחר לכל 
נושא אחר שאינו נכלל 

 לעיל 9עד  1בסידורי 

200  ₪               220        

 סך הכל הצעת מחיר שנתית:
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המוצע, וכי  מדן בלבד לצורך חישוב המחיר הכוללוידוע לנו, כי הכמויות הנקובות בטבלה לעיל מהוות א .2

קבל מהזוכה במכרז שירותים בהיקף כלשהו, אלא לפי שיקול דעתה הבלעדי המועצה אינה מתחייבת ל

 .והמוחלט בלבד

ידוע לנו, כי הסכומים האמורים כוללים את כל ההוצאות הדרושות, הקיימות והעתידיות, למתן מלוא  .3

מכל מין וסוג שהוא שעלינו יהיה השירותים, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל העלויות וההוצאות 

להוציא בקשר עם מתן השירותים, בין אלו הצפויות מראש ובין אלו שאינן צפויות. מבלי לגרוע מהאמור 

לעיל, המחיר הנקוב לעיל כולל תמורה בעבור הוצאות ישירות ו/או עקיפות מכל סוג שהוא שיוצאו על 

, ציוד, חומרים, חומרי עזר, ביטוח, שעות עבודה, שכר ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו, לרבות עלויות כלים

עובדים, הוצאות נסיעה וכל תשלומי החובה שעלינו לשלם על פי דין, והכל בין שחזינו אותם מראש בעת 

 .ת הצעה זו ובין אם לאוהגש

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

אני הח"מ, __________עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו  

ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם בפני על 

 "( וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.המציע" -_______________ )להלן 

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 


