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 1מסמך 

    17/21' מכרז מס

 ראשונה  ועזרהלמתן שירותי הצלה 

 תמרבחופים ציבוריים בתחומי המועצה האזורית 

 

 דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות

ראשונה  ועזרהלמתן שירותי הצלה "( מזמינה הצעות המועצה)להלן: " תמרהמועצה האזורית  .1

חמי חוף  ,םוהסולרי חוף, דרום בוקק עין, צפון על בסיס קבלני בחופים הציבוריים עין בוקק

, "(החופים)להלן: " של המועצה שיפוטההר, אשר נמצאים בתחום והנפרד בחמי זהר והחוף וז

למסמכי המכרז )להלן:  4 מסמךבהתאם לתנאים המפורטים להלן ובנוסח החוזה המצ"ב כהכל 

 (."השירות" -" והחוזה"

, מספר העובדים הנדרשים, פירוט החופים והמרפאות למתן עזרה ראשונה השירותושעות היקף  .2

 הנם כמפורט בחוזה. 

בסיום תקופה זו, ההסכם יתחדש  .חודשים 12ולמשך תקופת ההסכם הנה מיום חתימת החוזה  .3

חודשים )חמש  60, ובסה"כ חודשים בכל פעם 12תקופות נוספות, של  4מאליו משנה לשנה לעוד 

 .שנים(

, וברצף זמנית בויעסיק לצורך השירות,  "(הזוכהיזכה במכרז וייתן את השירות )להלן: "המציע ש .4

יתגבר את מערך המצילים  דרישות המועצהאשר ובהתאם ל ראשונה עזרה מגישי  2-מצילים ו 7

 , כמפורט להלן:4 -ומערך מגישי עזרה ראשונה עד  10 -לעד 

צו הסדרת  -כמפורט ב ויפעלו ,יםתעודת הסמכה של מצילי  כל המצילים יהיו בעלי .4.1

או  1965-סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה(, תשכ"ו ,מצילים) מקומות רחצה

 .או בכל הוראה חוקית אחרת  תקנותב

צו הסדרת מקומות מגישי העזרה הראשונה יהיו בעלי התעודות והאישורים כנדרש ב .4.2

 "(,הצו)להלן: " 2016-(, התשע"וםרחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזי

מוסמך, תעודה המעידה שעבר הכשרה לפי אח  : תעודתעלי אחת מהתעודות הבאותבו

חלק א' לתוספת השלישית לצו, תעודת הסמכה להיות חובש מאת חיל הרפואה של צבא 

ההגנה לישראל ו/או אישור לפי הטופס שבחלק ג' לתוספת השלישית לצו לפיו עבר תכנית 

  .צולקבוע ב , בהתאםרענון כנדרש

 יהיו עובדים מוסמכים ומוכשרים כנדרש בתקנות ובכל דין.  מציעהכל עובדי  .4.3

 אופן חלוקת המצילים ומגישי העזרה ראשונה בחופים, כדלקמן: .4.4

 מציל אחד. –חוף הנפרד 

 שני מצילים ומגיש עזרה ראשונה אחד. -חוף חמי זוהר

 מציל אחד. -חוף הסולריום



 

 לים ומגיש עזרה ראשונה אחד.שני מצי -חוף עין בוקק דרום

 מציל אחד. -חוף עין בוקק צפון

מצבת כוח האדם שלו לרבות  ימים ממועד ההודעה על זכייתו את 21הזוכה ימציא למועצה בתוך  .5

שיועסקו מטעמו במתן והרישיונות של כלל המצילים ומגישי העזרה הראשונה  מכותמלוא ההס

מגישי העזרה הראשונה המוצעים לא יאושר על ידי ככל ומי מהמצילים ו/או השירותים למועצה. 

עבור מציל/ים  ימים נוספים להמצאת התעודות והאישורים הנדרשים 7המועצה, ינתנו לזוכה 

  .ו/או מגיש/י עזרה ראשונה חלופי/ים

 התעודות הצגת לרבות, לעיל 4זה ובסעיף  בסעיף המפורטיםהזוכה ועובדיו בתנאים  עמידת

 .הזוכה עם להתקשרות מקדים תנאי תהווה, התקיימותם להוכחת הנדרשות

הימים  7במידה והמועצה לא תאשר את כל המצילים ומגישי העזרה הראשונה המוצעים בחלוף .6

 כזוכה בתור ההבאה ההצעה על להכריזו הזכייה את לבטל רשאית תהיה המועצההנוספים, 

  לעיל. 5יהיה להמציא למועצה את המסמכים כאמור בסעיף  השני . על הזוכה)כשיר שני(  במכרז

 מסמכי המכרז

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

 עותהסבר כלליים והנחיות להגשת הצ דברי -מסמך זה  - 1מסמך 
 .להשתתפות במכרזצהרת המציע ה - 2מסמך 

 טופס פתיחת ספק. – 'נספח א   

 .זכויות עובדיםתצהיר בדבר קיום חובות בעניין  - נספח ב'   

 .תצהיר לעניין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם - נספח ג'   

 תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים. - נספח ד'   

 .1976 –ו תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל" -נספח ה'    

 .(להשתתפותערבות בנקאית לקיום ההצעה )ערבות  נוסח - 3מסמך 

 :נספחיו על"( החוזה)להלן: " הזוכה עם התקשרות חוזה - 4מסמך 

 .נוכחות"ח דו  - 'נספח א

 .טביעה מקרה"ח דו  - 'נספח ב

 .חריגים אירועים יומן  - 'נספח ג

 .הצלה סוכת פתיחת טופס -' ד נספח

 .ציוד בדיקת טופס  - 'נספח ה

 .חירום לשעת טלפונים רשימת  - 'ונספח 

 .ביטוחים קיום על אישור טופס  -' נספח ז

 .קבלנים לעבודות בטיחות הוראות  - 'נספח ח

 .ביצוע ערבות נוסח  - נספח ט'

 מוסכמים פיצויים  -י'  נספח

 תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד  עניינים.  -' אנספח י

 .הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין  -נספח יב' 



 

 הצהרה בדבר עמידה בחובות ותשלומים לפי חוקי העבודה  -נספח יג' 

 הצעת המחיר - 5מסמך 

 

)להלן:  האזורית תמר המועצה בבניין, את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה .8

)שלא יוחזרו   ₪ 1,000תמורת , 15:00-09:00ה' בין השעות  -הר, בימים א' ובנווה ז"( המועצה"

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי החברה בבניין המועצה שבנווה  בכל מקרה(.

 זוהר.

         בשעה 22.12.2021אזור מתן השירות. בתאריך יתקיימו שני מועדים של סיור מציעים להכרת  .9

השתתפות באחד מהסיורים לכל אורכו הינה תנאי  .10:00בשעה   28.12.2021ך ובתארי, 10:00

 . הסיור ייצא מבניין המועצה.חובה להשתתפות במכרז

 סף  התנאי 

רשאים לגשת למכרז מציעים אשר מקיימים את כל התנאים המפורטים להלן במועד הגשת  .10

 הצעתם:

למציע רישיון תקף ממשרד הכלכלה לפעול כקבלן שירות בהתאם לחוק העסקת עובדים  .10.1

 ;1996 -על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

מצילים  10באמצעות  שחייה ו/או בריכותהמציע עסק במתן שירותי הצלה בחופי רחצה  .10.2

 -בשנים רצופות לפחות,  5מגישי עזרה ראשונה לכל הפחות, בו זמנית, וזאת במשך  4-ו

 ;(2017-2021) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה  5

מצילים בעלי הכשרה של  10המציע מעסיק תחתיו באופן ישיר נכון למועד הגשת המכרז  .10.3

 מצילי ים;

ובעבודה  בניהול עובדים (2019-2021) שנים 3של , בעל ניסיון המציע מעסיק מנהל עבודה .10.4

 ישירה מול לקוחות המציע;

 ;כרז ערבות בנקאית בנוסח הנדרש במסמכי המכרזהצעתו למצירף ל המציע .10.5

 ציע השתתף בסיור מציעים;מה .10.6

  ;רכש את מסמכי המכרזהמציע  .10.7

על ניהול פנקסי חשבונות בתוקף אישור ובעל  המשתתף הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ .10.8

ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( 

 ;1976 – התשל"ו

ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים  ציעהמ  .10.9

. 1976 –זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -אם הורשע ביותר משתי עבירות לפי החוקים האמורים 

ומנהליו  מציעגם לגבי בעלי השליטה ביחול שעה כאמור היעדר הר ההרשעה האחרונה.

 .מציעהבכירים וכל אחד ממורשי החתימה ב



 

ו/או ו/או  רישיון ו/או היתר אחרים הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע השירות למציע כל .10.10

נותן מילוי התחייבויות  לצורךו/או  לצורך העסקת מצילים ונותני עזרה ראשונה על ידו

 .תנאי החוזה השירות על פי

 ערבות בנקאית לקיום ההצעה 

להבטחת קיום הצעתו למכרז על כל משתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית  .11

₪  200,000למסמכי המכרז, בסך של  3מסמך ובלתי מותנית, של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כ

אולם המועצה תהא  ,16.05.2022 בתוקף עד"(. ערבות הקיום תהיה ערבות הקיום)להלן: "

 רשאית להורות למציע להאריך את תוקפה בחודש נוסף, והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם.

תואמת ערבות מקורית אשר על המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה  .12

לא כל לנוסח המצורף למסמכי המכרז, וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ל

צירוף ערבות שלא בנוסח  או מקורית אי צירוף ערבות סטיות )כלפי מעלה או כלפי מטה(. 

 עלול להביא לפסילת ההצעה על הסף. הנדרש

המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי  .13

הערבות כמפורט לעיל. כן תהא המועצה המכרז ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או ימנע מהארכת תוקף 

רשאית לחלט את ערבות הקיום במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך 

יום ממועד ההודעה על הזכייה על ההסכם ו/או לא צירף את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא  14

 עמד בהתחייבות כלשהי הכלולה בתנאי המכרז.

למציעים אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם. ערבות  ערבויות הקיום יוחזרו .14

הקיום למציע אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם וצירוף כל הטפסים 

 והמסמכים הנדרשים, לרבות ערבות ביצוע.

 שאלות הבהרה 

, לוודא ומובנים ל, לוודא כי המסמכים ות כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתלבדוק א ציעעל המ .15

 . ודי הצורך לשם הכנת הצעת ושאינם סותרים אחד את השני וברורים ל

בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז ו/או אם ימצא המציע סתירות  .16

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

בלבד, את שאלותיו לרכזת ועדת המכרזים במועצה,  WORDתב בפורמט על המציע להפנות בכ

 .16:00בשעה  03.01.2022וזאת עד לא יאוחר מיום  michrazim@ma-tamar.co.ilבדוא"ל 

באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר  .17

)לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור או במייל חוזר  08-6688880אלקטרוני, בטלפון:

קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה, תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, 

תינתנה בכתב ותשלחנה לכל מי שרכש את מסמכי המכרז. לא יהיו כל תוקף או משמעות 

 לתשובות או לדברים שיאמרו בעל פה. 

ור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר על השאלות להיות מנוסחות באופן בר .18

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

 האלקטרוני למתן התשובות. 



 

המועצה אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא  .19

 ו בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. ברורות, לא ענייניות א

המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,  .1

תוספות ותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון 

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

ת מסמכי המכרז אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז, רכשו א

 .tamar.org.il-www.ma וכן יפורסמו באתר המועצה 

 

 ההצעות אופן הגשת

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבגזברות המועצה האזורית תמר בבניין המועצה  .20

. הצעה שלא 12:00עד השעה  16.01.2022שבנווה זוהר. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 

תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את 

ההצעות בכל דרך למעט הגשה פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל 

 המציעים רשאים להיות נוכחים בפתיחה.  . 16.01.2022זים תיפתח ביום לא יתקבלו.  תיבת המכר

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,   .21

ולהגיש הצעתו במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה 

,  חתומים 4כאשר כל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות החוזה המצ"ב כמסמך בנווה זוהר, 

, ולאחר שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז על ידו בתחתית כל עמוד

כל מסמכי ההצעה )למעט ההצעה הכספית( וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. 

ל גבי מדיה דיגיטלית )דיסק / דיסק און קי(. ההצעה יוגשו בשני העתקים לא כרוכים וכן ע

 הכספית תוגש במעטפה סגורה נפרדת, כמפורט להלן.

 לעיל, יש לצרף את כל המסמכים הבאים: 22לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף .22

מתן שירותי הצלה בחופי רחצה ציבוריים באמצעות פירוט המלצות ואסמכתאות בדבר  .22.1

שנים רצופות  5גישי עזרה ראשונה לכל הפחות, בו זמנית, וזאת במשך מ  4-מצילים ו 10

. על האסמכתאות (2017-2021) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה 5 -לפחות, ב

ופרטי מזמין  מתן השירותיםשיצורפו לכלול נתונים אודות מועדי תחילת וסיום 

 השירותים ואיש הקשר מטעמו;

והן ביחס למציע  למנהל עבודה מטעם המציעביחס  הן פירוט המלצות ואסמכתאות .22.2

 ;בעצמו

ובתוקף עד ₪  200,000 למסמכי המכרז, בגובה 3מסמך המצורף כבנוסח  ערבות קיום .22.3

16.05.2022  ; 

 ;1975 –לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו וניכוי מס במקור בתוקף אישור עוסק מורשה  .22.4

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז; .22.5
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החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר  תצהיר חתום על ידי מורשי .22.6

 . 1976-קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

חוק אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי  .22.7

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

 תשובות לשאלות הבהרה )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה(; .22.8

לחוזה(, כשהוא חתום על ידי המציע. על  'זנספח טופס האישור על קיום ביטוחים ) .22.9

המציע לחתום על טופס זה לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלו. מובהר, כי בשלב 

ס האישור על קיום ביטוחים, הגשת ההצעה אין צורך להחתים את חברת הביטוח על טופ

 וחתימתה תידרש אך ורק ממי שיוכרז כזוכה במכרז. 

בדבר  חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין,  תצהיר .22.10

 .לחוזה 'אנספח י העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים

החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר   תצהיר חתום על ידי מורשי .22.11

 .נספח יב' לחזה התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין

22.12.  

למסמכי המכרז, על נספחיה, כשהיא חתומה על ידי  2מסמך כ המציע המצ"ב הצהרת .22.13

 המציע;

ניתנת העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם המציע ואינה  .22.14

 ;להעברה בין המציעים השונים

 גם את האישורים כדלקמן:בנוסף יצרף המציע  .22.15

 מסמכי ההתאגדות של התאגיד; .22.15.1

החברות  תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם  .22.15.2

 לי המניות / השותפים;רשם השותפויות, לרבות רישום בע /

, בדבר זכויות החתימה ושמות / רואה חשבון אישור חתום על ידי עורך דין .22.15.3

 .על הצעה זוהמציע המוסמכים לחתום בשם 

במעטפה למסמכי המכרז( לאחר שהמציע חתם עליה, יש להגיש  5את ההצעה הכספית )מסמך  .23

י המעטפות, החיצונית . מעטפה זו יש לסגור ולהכניס לתוך מעטפת ההצעה. על שתנפרדת

 ..17/21והפנימית, יש לרשום את מספר המכרז 

המציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי  .24

החוזה ו/או בנספחיו, ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחים. המועצה תהא רשאית לקבל או 

לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, לבקש ו/או לקבל הבהרות 

או מסמכים ממציע/ים וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי ו/או הסברים ו/

 שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.



 

מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות  .25

 גשת הצעתו למכרז. כל שימוש בהם, אלא לצורך ה

 

 

 

 אופן מילוי ההצעה הכספית

למסמכי המכרז(,  5מסמך לצורך קביעת ציון המחיר  יש למלא במסגרת מסמך ההצעה הכספית ) .26

 80%אשר מהווה  הן ביחס למציל ים עבור מתן השירותים למועצההשעתי המוצע את  המחיר 

לא כולל  מערך ציון המחיר 20%אשר מהווה  והן ביחס למגיש עזרה ראשונה מערך ציון המחיר

 "( ולהגישה במעטפה נפרדת, כמפורט לעיל. המחיר המוצעמע"מ )להלן: "

מובהר, כי הצעות המחיר כוללות את כל הפעולות וההתחייבויות שעל המציע שיזכה במכרז  .27

 לבצע, והיא תכלול את כל ההוצאות מכל מין ומכל סוג שהוא הכרוכות במתן השירותים.

 

 ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה אופן דירוג

 איכות. 50%מחיר,  50%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  .28

 בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: .29

 בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז;  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'  .30

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

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

מכרז )לאחר בחירת הזוכה(. יובהר, כי המציע מוותר מראש כלשהו יקבל הודעה על כך בסיום ה

 על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

 חישוב ציוני האיכות –שלב ב'  .31

שהרכבה יהיה  בחינה, בתנאי סף יעברו לבדיקה של ועדת יעמדו שהצעותיהם מציעים .31.1

מכרזים  מנהלת מחלקת רכש,, מחלקת חופים  , מנהלמנהל אגף תפעולכדלקמן: 

 .והתקשרויות

 . מהציון הכולל 50%ציון האיכות מהווה  .31.2

 :נםיהפרמטרים והמשקלות לניקוד איכות המערכת המוצעת ה .31.3

 



 

 ניקוד קריטריון 

למציע ניסיון במתן שירותי הצלה בחופי רחצה ו/או בריכה מעבר לאמור  1

 5יחס לכל שנה יזכה המציע לקבל ב, שנים( 5-)קרי מעבר ל בתנאי הסף

 (מעבר לתנאי הסף שנים 6נקודות )עד 

 נקודות 30עד 

 2, המלצות 4נקודות )עד  5 כל המלצה שיגיש המציע, יזכה לקבלבגין  2

 (המלצות ביחס למציע בעצמו 2-המלצות ביחס למנהל המוצע ו

 נקודות 20עד 

מרמת מקצועיותו, מתן תרשמות כללית מניסיונו האישי ה -ראיון עם המציע 3

 .והבנת המכלול האזורהשירות 

 נקודות 25עד 

סיון והתרשמות, לרבות בהתייחס לאיכות, ותק, ני  -ראיון עם המנהל המוצע 4

וכן התרשמות כללית  מקצועיות טיב השירות, זמינות, פתרון בעיות,  ,תעודות

 האיכותהכל בהתאם לשיקול דעת ועדת  -

 נקודות 25עד 

 נקודות 100 סה"כ

 

 ציוני המחירחישוב  –שלב ג'  .32

מהציון הכולל, והוא יתקבל כסכום  50%חישוב ציוני המחיר של ההצעות מהווה  .32.1

 הנקודות שתקבל ההצעה כמפורט להלן:

ביחס  ההצעות הכשרות יחושבו לפי משקל יחסי, כאשר ההצעה הנמוכה ביותר -מחיר  .32.2

 ליניארינקודות והיתר ביחס אליה באופן  80 -תקבל ניקוד הגבוה ביותר למציל ים 

נקודות  20ביחס למגיש עזרה ראשונה תקבל ניקוד הגבוה ביותר  רוההצעה הנמוכה ביות

 .והיתר ביחס אליה באופן ליניארי

 מצילי ים

n 

 

 ראשונה עזרה מגישי

 

  

 

, כאשר ההצעה הנמוכה ביותר תקבל יחסי משקל לפי יחושבו הסופי ההצעות מחיר .32.3

 נקודות והיתר ביחס אליה באופן ליניארי. 50 –ניקוד הגבוה ביותר 

 כל אחת מההצעות הנותרות תקבל ציון שיתקבל לפי הנוסחה שלהלן: .32.4

 

 

50   X            ההצעה הנמוכה ביותר 
 ההצעה הנבחנת              

80   X            ההצעה הנמוכה ביותר 
 ההצעה הנבחנת              

20   X            ההצעה הנמוכה ביותר 
 ההצעה הנבחנת              



 

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן –שלב ד'  .33

לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה  .33.1

 הכולל, כדלקמן: 

                    =  ציון המחיר   +    ציון האיכות                                            הציון הכולל

 

ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. על אף האמור,  .33.2

שומרת המועצה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, 

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

כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או 

דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה 

קם )בין בטרם המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, כולם או חל

 ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה( ואף להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.

יום מיום  14המועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע לזוכה על קבלת הצעתו. בתוך  .34

היוודע לו דבר זכייתו, ימציא הזוכה למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע החוזה. בכלל זה, 

לחוזה, חתום על  'זנספח מועצה את טופס האישור על קיום ביטוחים, המצורף כימציא הזוכה ל

ידי חברת ביטוח מטעם הזוכה. כמו כן, ימציא הזוכה למועצה בתוך פרק הזמן האמור, ערבות 

לחוזה. ערבות הביצוע תהיה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי  'טנספח ביצוע בנוסח המצורף כ

 ₪. ,600,000ום של מותנית ובלתי מוגבלת, בסכ

יום לאחר תום תקופת ההסכם, וזאת לצורך  90-הערבות תהיה בתוקף לכל תקופת ההסכם ועד ל .35

 הבטחת עמידתו של נותן השירות הזוכה במכרז בכל ההתחייבויות הנכללות בחוזה על נספחיו.

 כללי

ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, או עד שייחתם  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .36

החוזה על ידי המועצה, לפי המוקדם. למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד שלושה 

חודשים נוספים בהודעה בכתב למציעים. הודיעה המועצה כאמור, ידאגו המציעים להאריך את 

שלהם בהתאם ולהמציא ערבות קיום עדכנית למועצה. אם למרות האמור תוקף ערבות הקיום 

לעיל יחזור בו המציע מהצעתו, או לא יאריך את ערבות הקיום שלו על פי דרישת המועצה 

כמפורט לעיל, תהא המועצה רשאית לחלט את סכום ערבות הקיום שנמסרה במסגרת ההצעה, 

 כפיצוי מוסכם.     

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות  .37

בהצעה, 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 

ל מציע, בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות ההצעה, ולבוא בדין ודברים עם כ

 הקשורה אליה. 

בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה המועצה רשאית  .38

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

וך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי יציין את הדבר מפורשות בהצעה, ת



 

שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים 

 ו/או באשר לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה. 

ם חתימת בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם המציע הזוכה, מכל סיבה שהיא, בין טר .39

ההסכם עמם ובין לאחר מכן, תהא המועצה רשאית, בין היתר, לחלט את ערבות הקיום של 

המציע. כמו כן, במקרה כאמור תהא המועצה רשאית להתקשר עם המציע של ההצעה הכשרה 

הבאה בתור, ובמידה וההתקשרות עמו תבוטל או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, 

חודשים ממועד  12-יו וכן הלאה, ובלבד שלא חלפו למעלה מלהתקשר עם המציע הבא אחר

משלוח ההודעה על הזכייה לזוכה. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד 

 המועצה בעניין זה.  

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בחוזה, תינתן עדיפות לאמור במסמך  .40

 זה.

 ונגר ניר    

 צהמועה ראש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2מסמך 

 17/21 להשתתפות במכרז מס'הצהרת המציע 

למתן בחוזה  ("המועצה" האזורית תמר )להלן: אנו הח"מ מציעים בזה להתקשר עם המועצה .1

עין  חוף ,צפון עין בוקקחוף על בסיס קבלני בחופים הציבוריים ועזרה ראשונה שירותי הצלה 

הר, אשר נמצאים בתחום והר והחוף הנפרד בחמי זוחמי ז חוף ,םובוקק דרום, חוף הסולרי

, בהתאם לתנאים המפורטים להלן ובנוסח החוזה "(החופים)להלן: " המועצהשיפוטה של 

 .("השירות" -" והחוזהלמסמכי המכרז )להלן: " 4 מסמך-המצ"ב כ

ליים קראנו בעיון את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בדברי ההסבר הכלאנו מצהירים בזאת, כי  .2

, מצהירים ומתחייבים וופרטי ונספחיו, על כל תנאי עלוההנחיות להגשת הצעות, לרבות החוזה 

, השירות הסף להגשת הצעה ותנאי מתן  ל מסמכי המכרז על פרטיהם, לרבות תנאיכי הבנו את כ

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

ועל פיהם ביססנו את הצעתנו. בעצם כל אלה ובהתאם לוההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו 

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  9עומדים בכל תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיף  אנו מצהירים כי אנו .3

 למסמכי המכרז(. 1מסמך )

 –דלעיל  2נו כאמור בסעיף בדיקותימוצהר ומוסכם בזאת, כי ביססנו את הצעתנו זאת על סמך  .4

ועל כן נהיה מנועים  -כולל בדיקת המצב הפיזי והמשפטי בחופים הציבוריים בתחום המועצה 

יג כל תביעות או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי מלהצ

, לרבות כנגד המכרז או איזה מקרב המסמכים הנ"ל ואנו מוותרים מראש על כל טענות כאלה

 .סבירותם

נשוא שירותים ביצוע ה כי ברשותנו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ,אנו מצהירים .5

ומתן הצעתנו זאת  באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, וכימכרז, ה

 .פי מסמכי היסוד שלנול הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו  עהשירותים על פיה 

כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר   ,נו מצהיריםא .6

 לאותו מכרז.   

מילוי תשולם לנו בכפוף ל השירותים התמורה עבורבמידה ונזכה במכרז, כי  ,לנוידוע  .7

( ועל פי תנאי התשלום למסמכי המכרז 4ך מסמ) ההוראות החוזהתחייבויותינו בהתאם ל

 . המפורטים בו

במתן שירותי הצלה בחופי רחצה ו/או פירוט ניסיוננו  ,מסמכי המכרזל 32.3 -ו 10 סעיףל בהתאם .8

 הינם:בריכה 

 



 

 

פירוט ניסיונו של מנהל העבודה מטעם המציע   ,מסמכי המכרזל 32.3 -ו 10.444 סעיףל בהתאם .9

 הינם:במתן שירותי הצלה בחופי רחצה ו/או בריכה 

 מקבלשם  
 השירות

תיאור 
השירותים 

שניתנו 
 ללקוח

 
 כמות

 המצילים
)בו 

 זמנית(

 
 מגישי כמות

 הראשונה עזרה
 )בו זמנית(

מועדי תחילת וסיום 
השירותים 

 )חודש+שנה(
 פרטי  איש קשר אצל הלקוח

1. 

     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

     
 שם: __________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3. 

     
 שם: __________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

4. 

     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

5. 

     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

 מקבלשם  
 השירות

תיאור 
השירותים 

שניתנו 
 ללקוח

 
 כמות

 המצילים
)בו 
 (זמנית

 
 מגישי כמות

 הראשונה עזרה
 (זמנית)בו 

מועדי תחילת וסיום 
השירותים 

 )חודש+שנה(
 פרטי  איש קשר אצל הלקוח

1. 

     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

     
 שם: __________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3. 

     
 __________________שם: 

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________



 

 

על ידי  נו, כפי שהומצאו להחוזה, בשלמותםמסמכי המכרז, לרבות את  אתבז פיםמצר ואנ .10

 יףשצירופם נדרש על פי סעהמסמכים כל כן את , ונוהמועצה, כאשר כל העמודים חתומים על ידי

 להבטחת קיום הצעתנו אוטונומית ובלתי חוזרתלרבות ערבות בנקאית , למכרזדברי ההסבר ל 21

  .למסמכי המכרז 3מסמך בנוסח המצ"ב כ ₪ 200,000ך סל ע

נו מתחייבים לעמוד בכל דרישות המועצה במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא א .11

 אחריהם במלואם. 

 

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 :אישור עו"ד

 

מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו  ,עו"ד, ______אני הח"מ, ____ 

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

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

  ________________ __________________ __________________

 חתימה שם תאריך 

4. 

     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

5. 

     
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________



 

 2נספח א' 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: ___________________________

 

 



 

 2' למסמך בנספח 

 

 
 בעניין זכויות עובדיםתצהיר בדבר קיום חובות 

 לכבוד:

 המועצה האזורית תמר
 זוהר, ד.נ. ים המלח -ה ונו

 
 

אני הח"מ, ______________, נושא ת.ז. מספר _____________, מרח' ______________, לאחר 

שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 כדלקמן:בזאת בכתב 

"( המציעאני משמש בתפקיד ___________ אצל ___________________ )להלן: " .1

 /21והוסמכתי כדין על ידי המציע ליתן מטעמו תצהיר זה, בתמיכה להצעתו במכרז פומבי מס' 

 למתן שירותי הצלה ועזרה ראשונה בחופים הציבוריים בתחומי המועצה האזורית תמר.

לי השליטה בו ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו וכל הנני מצהיר, כי המציע ובע .2

בעל זיקה אל המציע, מקיימים את חובותיהם בעניין זכויות עובדים, על פי כל חוקי העבודה, 

 החלים על המציע לצורך מתן שירותי שמירה ואבטחה.צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 

 אחדצהיר, כי התקיים במציע ובבעלי השליטה במציע מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הנני מ .3

 (:יש לסמן את הסעיף הרלוונטימאלה )

המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בו וכל בעל זיקה אליו  □

או יותר על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה  '( 2בדין פלילי ולא נקנסו בשני ) הורשעו לא

שייה בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות לפני במשרד הכלכלה והתע

 המועד האחרון להגשת ההצעה במכרז.

המציע ו/או בעל/י השליטה במציע וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה במציע ו/או  □

( קנסות או יותר על ידי מינהל 2בדין פלילי ו/או נקנסו בשני ) הורשעכל בעל זיקה אליו 

האכיפה במשרד הכלכלה בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות ההסדרה ו

 מהמועד האחרון להגשת ההצעה.

להלן פירוט כל ההרשעות בדין פלילי, כל הקנסות, כל העיצומים וכל פסקי הדין של המציע, בעלי  .4

ים שליטה בו וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה וכל בעל זיקה אליו במהלך שלוש השנ

 האחרונות לפני המועד להגשת ההצעה.

בדבר ההרשעות, קנסות  אישור של מינהל ההסדרה ואכיפה במשרד הכלכלהמצ"ב לתצהיר זה  .5

ועיצומים כספיים כאמור או על העדרם לגבי המציע, בעלי השליטה במציע וחברות אחרות 

 בבעלות מי מבעלי השליטה )במידה וישנן(.



 

דת הביקורת באגף החשב הכללי במשרד האוצר בדבר ציון מצ"ב לתצהיר זה אישור מאת יחי .6

 : 2020ו/או  2019ו/או  2018מבדק זכויות עובדים שבוצע למציע במהלך השנים 

□ 2018. 

□ 2019. 

□ 2020. 

 לא מצורף אישור משום שלא בוצעה ביקורת. □

 לא מצורף אישור משום שטרם התקבל ציון המבדק. □

 תצהיר זה: לענין .7

  1981 –משמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כ –בעל שליטה. 

  כל אחד מאלה: –בעל זיקה 

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;  .1
אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב  .2

מציע, ותחומי בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של ה

פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; )ג( מי שאחראי 

 מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3

 מהותית בידי מי ששולט במציע.

 ששר התמ"ת  1969 –, תשכ"ט השניה לחוק בית הדין לעבודהכמפורט בתוספת  - חוקי העבודה

להגברת האכיפה של  דיני העבודה, לרבות ממונה על ביצועם וכמפורט בתוספת השלישית לחוק 

 אך מבלי למעט:

 –צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז  -

1957; 

 ;1945, פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה( -

 ;1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 ;1959 -חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  -

 ;1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  -

 ;1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו  -

 ;1951 -חוק חופשה שנתית, תשי"א  -

 ;1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד  -

 ;1953 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג  -

 ;1953 -חוק החניכות, תשי"ג  -



 

 1954 -ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  חוק -

 ;1949 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט  -

 ;1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח  -

 ;1963 -חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  -

 ;1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -

 2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  -

 ;1967 -כ"ז חוק שירות עבודה בשעת חירום, תש -

 ;1957 -חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז  -

 ;1988 -חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח  -

 ;1991 -חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א  -

 .1996 -חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו  -

 1998 -פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  -

 1998 -שנ"ח לחוק למניעת הטרדה מינית, ת 8סעיף  -

 2001 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א  -

 2000 -לחוק מידע גנטי, תשס"א  29עיף ס -

 2006 -חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו  -

א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל 5סעיף  -

 1997 -התקין(, תשנ"ז 

 ;1995 –הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה  חוק -

 שמי זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. זה .8

 _____________ 

 חתימת המצהיר 

 
 אישור

 

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

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

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

 . תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני

 

 

 __________ ________________ 

 עו"ד       תאריך 

 

 

  

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm


 

 2' למסמך גנספח 
 
 

 תצהיר לעניין חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

 

 לכבוד:

 המועצה האזורית תמר
 זוהר, ד.נ. ים המלח -ה ונו

 
 

 
______________, לאחר אני הח"מ, ______________, נושא ת.ז. מספר _____________, מרח' 

שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 בזאת בכתב כדלקמן:

"( ואני המציע_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 הוסמכתי כדין ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

 הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:יש לסמן את  .2

המציע איננו קבלן כוח אדם, כהגדרתו של מונח זה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני  □

 .1996 –כוח אדם, התשנ"ו 

המציע הינו קבלן כוח אדם, כהגדרתו של מונח זה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני  □ 

כי במידה והמציע יזכה במכרז שבנדון , אולם הריני מתחייב 1996 –כוח אדם, התשנ"ו 

 בכובעו כקבלן כוח אדם. שלאהוא יבצע את העבודות 

הריני מתחייב בשם המציע ובאופן אישי, ביחד ולחוד, לפצות ולשפות את העמותה באופן מלא  .3

 ובלתי מסויג בגין כל נזק שיגרם לו כתוצאה או בקשר עם הפרת התחייבותי זו לעיל.

 תוכן תצהירי אמת.זהו שמי, זו חתימתי ו .4

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אישור

 

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 

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

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

 

 __________ ________________ 

 עו"ד              תאריך 



 

 

 2' למסמך דנספח 
 

 תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים 

 

 לכבוד:

 המועצה האזורית תמר
 זוהר, ד.נ. ים המלח -ה ונו

 
 

 
הח"מ, ______________, נושא ת.ז. מספר _____________, מרח' ______________, לאחר אני 

שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 בזאת בכתב כדלקמן:

"( ואני המציע_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 הוסמכתי כדין ליתן תצהיר זה מטעם המציע.

הריני מתחייב בשם המציע ובאופן אישי, ביחד ולחוד, כי אם המציע יזכה במכרז שבנדון, הרי  .2

שלצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו על ידו עובדים זרים, בין במישרין ובין 

 בעקיפין.

ם זרים, למעט עובדים זרים שהנם תושבי האוטונומיה עובדי –" לעניין תצהיר זה עובדים זרים"

ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, 

ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים 

 . 1994-והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה

 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זהו שמי,  .3

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 אישור

 

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

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

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

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 

 

 

 __________ ________________ 

 עו"ד         תאריך 



 

 

 
 

 2' למסמך הנספח              
 

 9761 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
 

 

 לכבוד:

 המועצה האזורי תמר
 זוהר, ד.נ. ים המלח -ה ונו

 
 
 

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

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

 "(. המשתתף_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .1

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .2

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .3

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

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

 הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 לעניין תצהיר זה:

 .1976 –יים, תשל"ו ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבור2כהגדרתו בסעיף  –" בעל זיקה" * 

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

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

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

לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  2גדרתו בסעיף עסקאות לקבלת שירות כה

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו 2011 –התשע"ב 

 חוק.

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .4

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

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

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



 

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות  –לעיל  4למשתתף שסימן את חלופה ב' בסעיף  .5

 :להלן

 עובדים. 100 -המשתתף מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המשתתף מעסיק  –( 2חלופה ) □

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

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שוויון זכויות, ובמידת הצורך 

בודה, הרווחה והשירותים במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד הע 

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

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –( כאמור 2כאמור בחלופה )

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

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה  –לעיל  4בסעיף  למשתתף שסימן את חלופה ב' .6

ימים ממועד התקשרותו עם  30למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 העירייה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .7

 _______________ 

 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 

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

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

 
 
 

  __________ __________________ 
 עו"ד       תאריך  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 מסמך 3
 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד

 תמרהמועצה האזורית 

 זוהר, ד.נ. ים המלח -ה ונו

 

 ,.ג.נ.א

 ערבות מס'__________הנדון: 

 

ש"ח(, מאתיים אלף ש"ח )ובמילים:  200,000 הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

              בין המדד שפורסם בגין חודש  המחירים לצרכן"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד סכום הקרן)להלן: "

 "(.הפרשי ההצמדהלבין המדד הידוע ביום התשלום )להלן: " 2021דצמבר 

 

מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכומים אנו 

בגבולות סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה המגיע או עשוי להגיע לכם מאת 

"( בקשר עם מכרז מס' החייב__________________________________________ )להלן: "

אשר הוצא  תמרבתחומי המועצה האזורית ה בחופים ציבוריים ירותי הצלה ועזרה ראשונלמתן ש 17/21

 על ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק את עילת דרישתכם או סכומה.

 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את 

 ת החייב.דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מא

 

 בכלל.ועד , 16.05.2022 שאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריךיערבות זו ת

 

 ערבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או להעברה.

 

 בכבוד רב, 

 בנק __________ 

 סניף _________ 



 

 4מסמך 

 חוזה
 _____.____הר ביום ___ושנערך ונחתם בנווה ז

 
 תמרהמועצה האזורית  בין :

 מנווה זהר, ד.נ. ים המלח 
 מצד אחד       "(המועצה)להלן: " 

 
 _________________ לבין:

 מ _______________ 
 מצד שני  "(הספק" :)להלן 

 

על בסיס קבלני בחופים ועזרה ראשונה למתן שירותי הצלה מעוניינת להזמין והמועצה  הואיל
הר והחוף וחמי ז חוף ,עין בוקק דרום, חוף הסולריםחוף , צפון עין בוקק חוף הציבוריים

, בהתאם "(החופים)להלן: " המועצהשיפוטה של הר, אשר נמצאים בתחום והנפרד בחמי ז
 ;("השירות" -" והחוזהלתנאים המפורטים להלן )להלן: "

וא "(, וההמכרז" וזכה בו )להלן:המועצה שפרסמה  17 /21 השתתף במכרז מס' והספק והואיל
, והכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז והסכם ועצהלמ מקבל על עצמו ליתן את השירות

 ;ובמתכונת המתוארת להלןהמועצה זה לשביעות רצונה של 

 המפורטים לתנאים בהתאם השירותים למתןהספק  עם להתקשר מעוניינת והמועצה והואיל
 ;להלן

 אחר לקיים וביכולתו, האדם וכוח האמצעים, הכישורים בעל הוא כי, מצהיר והספק והואיל
 ;זה הסכם להוראות בכפוף הכל, הנדרשות התחייבויותיו

 

 לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא

 הבאים: החוזה נספחי וכן, למכרזהספק  והצעת המכרז מסמכי יצורפו לחוזה .1

 דו"ח נוכחות;  - 'נספח א

 ;מקרה טביעהדו"ח  - 'נספח ב

 יומן אירועים חריגים; - 'נספח ג

 טופס פתיחת סוכת הצלה; - 'נספח ד

 טופס בדיקת ציוד; - 'נספח ה

 ירום;חרשימת טלפונים לשעת  - 'נספח ו

 ;נספח ביטוח – 'נספח ז

 הוראות בטיחות לעבודות קבלנים - 'נספח ח

 נוסח ערבות ביצוע - נספח ט'

 (.SLAהסכם רמת שירות ) -נספח י' 

 עניינים. תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד  - 'אנספח י

 .הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין  -נספח יב' 

 הצהרה בדבר עמידה בחובות ותשלומים לפי חוקי העבודה  -נספח יג' 



 

 

 

 

למכרז, הספק וכן כל מסמכי המכרז והצעתו של המצורפים לו  מסמכיםהמבוא להסכם זה וה .2

 . מחוזה זהמהווים חלק בלתי נפרד 

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או  .3

 .ומהתניותיתניה 

 הספקהצהרות והתחייבויות 

 ובמיומנות בנאמנות, בדייקנות, ביעילות זה להסכם בהתאם השירותים את ליתן מתחייב הספק .4

 כל להוראות בהתאם והכל, המועצה לתועלת וניסיונו ידיעותיו, כישוריו בכל להשתמש, מרבית

, בכלל, המועצה נציג עם פעולה ושיתוף הדוק מגע תוך, המועצה של המלאה רצונה ולשביעות דין

 נציג של הוראותיו כל אחר השירות נותן ימלא כך לשם. בפרט, לשירותים הקשורים ובהיבטים

 אישור קבלת ללא מלפעול וימנע, בו מפורטות שאינן ובין זה בהסכם מפורטות שהן בין, המועצה

 מנהל מחלקת חופים במועצה הנו זה הסכם לצורך המועצה נציג. המועצה נציג מאת מראש

 "(.מועצהה נציג: "להלן)

יום מיום קבלת  21 -ולא יאוחר מ, מיד עם ההודעה על זכייתו במכרז ,למועצהימציא  הספק .5

ומגישי המצילים כל את האישורים הבאים: צילום תעודות סיווג מקצוע של הודעת הזכייה, 

המעיד על  המועסקים על ידו, אישור תקף לרענון עזרה ראשונה, ואישור רפואיראשונה העזרה ה

ו היתר , וכן כל אישור אכשירותם הרפואית כמתחייב על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישת המועצה

רשאי לשבץ לעבודה או להעסיק לא יהא  הספקמובהר, כי . כל דיןחוזה זה ולפי  הנדרשים על פי

אשר האישורים והתעודות דלעיל ו/או מגיש עזרה ראשונה מציל בביצוע השירות נשוא הסכם זה 

למפקח, וזאת מבלי לגרוע מזכאות העובדים לתשלום בגין שעות עבודתם לא הומצאו בגינו 

ממנה סכומים ששולמו על  ספק. מובהר כי המועצה תהיה רשאית לקזז מכל חיוב המגיע לבפועל

ידה ביתר בגין מצילים ו/או מגישי עזרה ראשונה שהתברר כי לא הציגו לגביהם אישורים 

ומתן אפשרות לתקן את ההפרה ולהציג אישורים  ספקכמתחייב, וזאת לאחר מסירת התראה ל

לשמש בסיס לטענה כלפי המועצה בגין אי תשלום שכר עבודה של , והאמור מבלי שיוכל כאמור

 .מציל ו/או מגיש עזרה ראשונה על ידי הספק

שיונות, ימצהיר, כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא מחזיק בכל הר הספק .6

האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין לשם ניהול העסק שהוא מנהל ולשם מתן השירות 

 על פי חוזה זה.למועצה 

או פיקוח על , אולם מתן הנחיות המועצהלפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג  מתחייב הספק .7

ולא יצור יחסי  למתן השירותים, הספק המלאה של וכאמור לא יגרע מאחריות המועצהידי נציג 

 המועצה.לבין  בינו או בין מי מעובדיו ו/או מטעמומעביד -עובד

ולהביא לעיון המועצה לפי בקשתה כל חומר ו/או מידע הנדרש והנוגע באחריות הספק להמציא  .8

 לדעת נציג המועצה למתן השירותים ו/או להתחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה.



 

ין או נושא או התפתחות אשר לגביהם י, מיד וללא דיחוי, על כל ענמועצהלדווח להספק מתחייב  .9

ו/או אשר קשורים מועצה ל ונטרסים עם חובותיין ואשר עלולים ליצור ניגוד אייענ לויש 

 ין בהם. יענעשוי להיות  מועצהלשו לשירותים

הספק מתחייב לשלם לעובדיו העוסקים במתן השירותים למועצה את כל התשלומים המגיעים  .10

להם במלואם ובמועדם, ולשמור על זכויות עובדיו שיועסקו במתן השירות על פי הוראות כל דין 

 . ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ככל שיחולו/או הסכם 

כי הוא מכיר את התנאים  ,מצהיר, כי הוא בחן את אופי השירות לביצוע על פי חוזה זה הספק .11

ח ווכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו או ביצועו )לרבות כ ,והנסיבות הקשורים וכרוכים בו

שתשולם לו על פי חוזה זה. מבלי לגרוע אדם וציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה 

כל הדינים, לרבות  ומתחייב לפעול על פי כל, כי הוא מכיר הספקמכלליות האמור מצהיר 

החוקים, התקנות והצווים החלים על מתן שירותי הצלה בכלל, ועל מתן שירותי הצלה בתחומי 

 המועצה בפרט, ובכלל זה:

 2016 -"ו תשעמקומות רחצה מוכרזים(, צו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים ב .11.1

 "(;הצו)להלן: "

 ;1964 -חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד  .11.2

, כנרת בים, התיכון בים ומוכרזים אסורים רחצה)מקומות  רחצה מקומות הסדרת צו .11.3

 ;2004 -(, תשס"ד סוף ובים המלח בים, הירדן בנהר

 ;2001 -תשס"אחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  .11.4

 ;1991 -חוק עזר לתמר )רחצה על שפת הים(, תשנ"א  .11.5

 ;קבוע באופן או מסוים לזמן, צו או תקנה, חוקית, הוראה וכן כל חיקוק .11.6

הציוד, האמצעים והיכולת הדרושים לשם מתן השירות הכישורים, מצהיר, כי הוא בעל כל  הספק .12

מכל מקום ח אדם מיומן ומורשה לשם מתן השירות. ובאופן מקצועי וטוב, וכי הוא מעסיק כ

ומעלה,  18ובכל מקרה, העובדים שיועסקו בהתאם להסכם זה יהיו אך ורק אזרחי ישראל ומגיל 

 ובלבד שגילם לא יעלה על גיל הפרישה החוקי.

במתן השירות יהיו בעלי  הספקהסר כל ספק מובהר בזה, כי כל המצילים שיועסקו על ידי  למען .13

 דין כלשיונות, התעודות, ההיתרים והאישורים, הנדרשים על פי הוראות חוזה זה, כל הרי

הסמכה של מצילי  תעודתלעיל, ובין היתר בעלי  11בסעיף  המפורטים על פי החיקוקים ולרבות

 ים. 

יהיו בעלי התעודות והאישורים  הספקשיועסקו על ידי  מגישי עזרה ראשונהכל עוד יובהר, כי  .14

 : אחת מהתעודות הבאותכלל וב צו,כנדרש ב

שרה לפי חלק א' לתוספת השלישית לצו כמוסמך, תעודה המעידה שעבר האח  תעודת .14.1

תעודת הסמכה להיות חובש מאת חיל הרפואה של צבא ההגנה לישראל ו/או אישור לפי 



 

הטופס שבחלק ג' לתוספת השלישית לצו לפיו עבר תכנית רענון כנדרש, בהתאם לקבוע 

 ;בצו

אישור כי , לשנהימציא לידי המועצה החל מתחילת העבודה על פי חוזה זה ואחת  הספק .14.2

רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית מגישי עזרה ראשונה המועסקים על ידו עברו 

 .השלישית לצוהמפורטת בחלק ב' לתוספת 

אחרות  הנחיות נוספות ו/אולכפוף לשינויים ו שביצוע השירותכי ידוע לו  הספק,כן מצהיר  .15

, ככל שיימסרו, ונותן השירות מתחייב לפעול לפי נציג המועצהעל ידי  ספקשיימסרו מעת לעת ל

 הנחיות אלה. 

, יודיע על כך מתן השירותיםבעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם  הספקהתעוררה לדעת  .16

הודעה , על מנת לתת לו את פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן המועצהנציג לאלתר ל

אם  ועצהלפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון למהספק כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות 

, הספקבכל מקרה שבו לא יתבצע השירות בהתאם להתחייבויות  אכן תתעורר מניעה כאמור.

אחר לשם כך, ולהיפרע את הוצאותיה ונזקיה כתוצאה מכך  ספקרשאית להיעזר ב המועצהתהיה 

 . הספקמ

אחר הוראות כל  הספקלשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי  ועצהבמידה שהיה על המ .17

 ספקבגין הוצאות אלו. חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש ל הספק, יחויב המועצהאו הוראות  דין

מתחייב לשאת בתשלום של כל הסכום האמור שנקבע על ידי  הספקמיד לאחר גרימת הנזק ו

השירותים ת לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת רשאי ועצה. המועצההמ

שלא כמתחייב מהסכם השירות  , בכל מקרה בו על פי שיקול דעתה המוחלט מתבצעהספקעל ידי 

 זה או על פי כל דין. 

 אופן מתן השירותים

ובהתאם אשר  ראשונה עזרה מגישי  2-מצילים ו 7, וברצף זמנית בויעסיק לצורך השירות,  הספק .18

 4 -ומערך מגישי עזרה ראשונה עד  10 -לדרישות המועצה יתגבר את מערך המצילים לעד 

 , כמפורט להלן:לעיל 13-14 בסעיף המפורטות בדרישות העומדים

 אופן חלוקת המצילים ומגישי העזרה ראשונה בחופים, כדלקמן: .18.1

 מציל אחד. –חוף הנפרד 

 ראשונה אחד.שני מצילים ומגיש עזרה  -חוף חמי זוהר

 מציל אחד. -חוף הסולריום

 שני מצילים ומגיש עזרה ראשונה אחד. -חוף עין בוקק דרום

 מציל אחד. -חוף עין בוקק צפון

 



 

מתחייב להישמע להוראות הבטיחות על פי כל דין ועל הוראות הבטיחות מטעם המועצה,  הספק .19

מי מטעמו על התחייבות לחתום ולהחתים את כל , לחוזה זה נספח ח'כמפורט, בין היתר, ב

 הנ"ל.  נספח ח'לשמירה על הבטיחות, כמפורט ב

, בשעות הרחצה לפחות מציל אחד בדרגה שלא תפחת מדרגת מציל עוזר יימצאבכל תחנת הצלה  .20

 .כהגדרתו בצו

חמי דרום וחוף בחופים עין בוקק מרפאות המוצבות  2יופעלו  הרחצהבנוסף, במהלך כל שעות  .21

נוכח במרפאה בכל עת  יוצב לפחות מגיש עזרה ראשונה אחד, אשר יהיההר, ובכל מרפאה וז

 בשעות פעילותה. 

)בהתאם לצרכים ולעומס המטיילים  רשאי היהיהמועצה ראש מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .22

ו/או מצילים המספר ב שינויים ( להורות עללהוראות כל דיןלצו וובכפוף  והמתרחצים באזור

, לכל שעות היום או לחלקן, לתקופה או באופן שינויים בסוגם , אוראשונההעזרה המגישי 

והמועצה לא לפיצוי לא יהא זכאי  הספק. יודגש, כי בכתב ספק, וזאת בהודעה שתימסר לנקודתי

כי התמורה  ,ומגישי עזרה ראשונה תחויב בתשלום תמורה כלשהי בגין צמצום מספר המצילים

 וכי התמורה בגין שעת הצלה של מציל תיגזר ממספר המצילים ומגישי העזרה הראשונה בפועל,

תהא זהה לתמורה המשולמת בגין  ,נוסף נוסף )יהיה סיווגו אשר יהיה( ו/או מגיש עזרה ראשונה

  .של מציל או מגיש עזרה ראשונה, לפי העניין שעת הצלה רגילה

, בהתאם לפריסה עליה תורה ()כהגדרתם לעילבחופים ועזרה ראשונה שירותי הצלה  יתןי הספק .23

המועצה תהא רשאית לעדכן ולשנות את פריסת המצילים בחופים מעת לעת בהודעה  .המועצה

 לא תהיינה כל טענות כלפי המועצה עקב כך.   ספק, ולספקשתימסר ל

ובמהלך כל תקופת זה החל מיום חתימתו של חוזה ועזרה ראשונה שירותי ההצלה  יתןי הספק .24

 : "(שעות ההצלה)להלן: " כדלקמן במועדים ,, לרבות שבתות וחגיםמות השנה, בכל יההתקשרות

-ג"התשע(, 3' מס)תיקון  הזמן קביעתלפי חוק  חורף שעון מונהג בהם הימים בכל .24.1

 ;16:00 – 7:00בין השעות  : 2013

: 2013-ג"התשע(, 3' מס)תיקון  הזמן קביעתלפי חוק  קיץ שעון מונהג בהם הימים בכל .24.2

 .18:00 – 7:00בין השעות 

ביום כיפור לא יתקיימו שירותי הצלה כלל; בערב יום כיפור ובערב יום הזיכרון לחללי  .24.3

 .12:00הראשונה בשעה  והעזרהצה"ל יסתיימו שירותי ההצלה 

ולעומס המטיילים  המועצה המועצה רשאי )בהתאם לצרכיראש הא יבנוסף לאמור לעיל,  .25

( להורות על קיצור שעות ההצלה או על כל דיןהוראות ללצו וובכפוף  והמתרחצים באזור

לא יהא זכאי והמועצה לא תחויב בתשלום  הספקיודגש, כי הארכתן, לתקופה או באופן נקודתי. 

פת בגין קיצור שעות ההצלה, וכי התמורה בגין שעת עבודה נוס כלשהם החזר או פיצויתמורה, 

תהא זהה לתמורה המשולמת בגין להיקף המפורט בחוזה  מעברבגין עבודה בשבתות ובחגים  או

בגין העסקת עובד בשעה נוספת  מבלי לגרוע מתוספת על פי כל דין שעת עבודה כמפורט בחוזה זה

 .ו/או בחג ו/או בימי המנוחה השבועית



 

מועצה ו/או מי נציג הל ידי יספק את השירות על פי הנחיות שתימסרנה לו מעת לעת ע הספק .26

 מנהל העבודה"(.  מנהל העבודה)להלן: " שימונה מטעמו לצורך פיקוח על מתן שירותי ההצלה

כדי לגרוע מאחריותו המלאה  בכך או במתן הנחיות על ידו,יפקח על ביצוע השירות, אולם אין 

לספק את השירות באופן מקצועי ובהתאם לדרישות חוזה זה ולדרישות הדין. במידה  הספקשל 

המועצה בכתב  אתעל כך לעיל, עליו ליידע  11הנחייה שתחרוג מהחיקוקים בסעיף  הספקויקבל 

ו/או המועצה כדי להקים יחסי  מנהל העבודהמובהר, כי לא יהיה בהנחיות מטעם  .ובאופן מיידי

 ו/או עובדיו שיוצבו בחופים בהתאם להסכם זה.  הספקמועצה לבין עובד ומעביד בין ה

על  ספקבחופים יסופק לוהגשת עזרה ראשונה הציוד הדרוש על פי דין לשם קיום שירותי הצלה  .27

, קרם הגנה מפני השמש וביגוד על פי משרוקית ,ידי המועצה ועל חשבונה וזאת למעט משקפת

ומגישי  לוודא שהציוד שבשימוש המצילים הספקונו. על ועל חשב הספקאשר יסופקו על ידי  חוק,

לא  הספק, לרבות הציוד שבאחריותו לספק, יהיה במצב תקין ומוכן לשימוש. ראשונההעזרה ה

על  םשירותיהיעשה שימוש כלשהו בציוד שיסופק לו על ידי המועצה כאמור, פרט לשימוש במתן 

ולתקינותו וישיבו למועצה בתום תקופת יהא אחראי לשלמות הציוד הנ"ל  הספקפי חוזה זה. 

החוזה במצב טוב ותקין. כל נזק או אובדן שיגרם לציוד הנ"ל יכומת על ידי המפקח וינוכה 

 .ספקמהתמורה המגיעה ל

 "(מכשיר הקשרמכשיר קשר )להלן: " ספקבנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תספק ל .28

. מכשיר הקשר ימצא באופן םולתקינות םיהא אחראי לשלמות הספקו ומטען למכשיר הקשר

 קבוע במגדל ההצלה. 

בגין כל נזק שיגרם למכשיר הקשר כתוצאה מהזנחה, שבר, חבלה וכיוצ"ב, וכן בגין כל נזק שיגרם  .29

 בתיקון או ברכישת מכשיר קשר חדש מאותו סוג. הספקים, יחויב -למכשיר הקשר ממי

, על הספקשם מתן השירות יסופקו על ידי ח אדם שיהיו דרושים לוכל ציוד אחר, חומרים וכ .30

 אחריותו ועל חשבונו.

מובהר, כי על כל מציל להחזיק בעמדת העבודה במשך כל הפעילות את תעודת ההסמכה שלו או  .31

 העתק ממנה, לרבות כל האישורים הנזכרים לעיל. 

, אשונהבהתייחס למצילים ו/או מגישי העזרה הר נוכחותהספק ידאג כי מדי יום יבוצע דיווח  .32

ומהווה חלק בלתי נפרד  'אנספח כמצ"ב בנוסח שדוגמא ממנו  מדי יום, םאשר יאושר בחתימת

 .וימציאו למפקח בסופו של כל חודש, מחוזה זה

 המועסקים על ידו למלא את הדו"חות והטפסים הבאים: מציליםכל המתחייב להורות ל הספק .33

 'בנספח המצ"ב כ טביעהמקרה למלא דו"ח  , על המציליםבמקרה טביעה או הצלה .33.1

י חודש ומהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, מיד עם סיום האירוע. הדו"ח המלא יועבר מיד

 .למפקח

ומהווה חלק  'גנספח אירועים, דוגמת הטופס המצ"ב לחוזה זה כ המצילים ינהלו יומן .33.2

 . מדי שבועימציא טופס זה למפקח  הספקבלתי נפרד ממנו. 



 

פתיחת סוכת הצלה,  את מהלך באמצעות אפליקציה ייעודית  המצילים ידווחומדי יום  .33.3

. מהווה חלק בלתי נפרד ממנוהו 'דנספח המצ"ב לחוזה זה כתוכן האפליקציה דוגמת 

 יגיש טופס זה למפקח פעם בשבוע. הספק

כל מגישי העזרה הראשונה המועסקים על ידו למלא מדי יום טופס מתחייב להורות ל הספק .34

 הספק. מהווה חלק בלתי נפרד ממנוהו 'הנספח דוגמת הטופס המצ"ב לחוזה זה כבדיקת ציוד, 

 יגיש טופס זה למפקח פעם בשבוע.

מתחייב לתלות בכל מגדל הצלה שבחופים, בסמוך לטלפון או למכשיר הקשר ובמקום גלוי  הספק .35

מחוזה  ומהווה חלק בלתי נפרד 'ונספח כובולט לעין, את רשימת הטלפונים לשעת חירום המצ"ב 

ליידע את  הספקמתחייב  ,זה, ולעדכן אותה באם יחולו שינויים במספרי הטלפון. כמו כן

 המצילים המועסקים על ידו על קיומה של רשימה זו.

מתחייב לקיים את כל הוראות החוק, התקנות והצווים בכל הקשור במתן השירות על פי  הספק .36

ת למנוע סיכון או מטרד לציבור, לבריאותו, ינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנ הספקחוזה זה. 

לרכושו או לביטחונו ועל מנת למנוע סיכון לבריאותם, לרכושם או לביטחונם של המצילים 

 המועסקים על ידיו.

 מתחייב לנהל תיק ביטחון בכל חוף רחצה על פי הנחיות משרד הפנים והמועצה. הספק .37

ועצה, תהא המועצה רשאית להטיל על במקרה של אי עמידה בדרישות לשביעות רצונה של המ .38

(. הקנסות יקוזזו מהתשלומים שעל נספח י') (SLAהסכם רמת שירות )להספק קנסות, בהתאם 

 המועצה יהיה לשלם לספק.  

בהסתמך על כישוריו וניסיונו והוא איננו רשאי להעביר את  הספקהשירות נמסר לביצועו של  .39

מניעה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מתן השירות על  הספקביצועו לאחר. התעוררה לדעת 

לפי  הספקידו, יודיע על כך לאלתר למפקח. אין במתן הודעה כאמור כדי לגרוע מהתחייבויות 

 חוזה זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון למועצה אם אכן תתעורר מניעה כאמור.

 התמורה

 מן:על פי חוזה זה תהיה, כדלקהתמורה בגין מתן השירות  .40

 במיליםו)₪ __ ____תהא בסך של _____ אחראי מצילים / עבור מציל .40.1

 , הכולל את הרכיבים כדלקמן:)לא כולל מע"מ( לשעה (ש"ח _________________

 בסך של _____ ש"ח  ערך שעה .40.1.1

 דמי חופשה שנתית בסך של _____ ש"ח .40.1.2

 דמי הבראה בסך של _____ ש"ח .40.1.3

 פיצויי פיטורים בסך של _____ ש"ח .40.1.4

 לפנסיה בסך של _____ ש"ח הפרשות .40.1.5

 דמי נסיעות בסך של _____ ש"ח .40.1.6

 תשלומים לביטוח לאומי בסך של _____ ש"ח .40.1.7

 ₪תשלומים למס הכנסה בסך של _____  .40.1.8

 בסך של _____ ש"חהפרשות לביטוח ריזקיו  .40.1.9



 

 בסך של _____ ש"חהפרשות לקרן השתלמות  .40.1.10

 ₪בסך של _____ ביגוד דמי  .40.1.11

 

גין העסקה בשעות נוספות ו/או במנוחה כולל עלות בעלויות מעביד נוספות  .40.1.12

 בסך של _____ ש"ח השבועית

 בסך של _____ ש"ח הספקתקורת  .40.1.13

 

 במיליםו)₪ _ ___תהא בסך של _____ מגיש עזרה ראשונהעבור  .40.2

 , הכולל את הרכיבים כדלקמן:)לא כולל מע"מ( לשעה( ש"ח __________________

 ערך שעה בסך של _____ ש"ח .40.2.1

 בסך של _____ ש"חדמי חופשה שנתית  .40.2.2

 דמי הבראה בסך של _____ ש"ח .40.2.3

 פיצויי פיטורים בסך של _____ ש"ח .40.2.4

 הפרשות לפנסיה בסך של _____ ש"ח .40.2.5

 דמי נסיעות בסך של _____ ש"ח .40.2.6

 תשלומים לביטוח לאומי בסך של _____ ש"ח .40.2.7

 תשלומים למס הכנסה בסך של _____ ש"ח .40.2.8

נוספות ו/או במנוחה כולל עלות בגין העסקה בשעות עלויות מעביד נוספות  .40.2.9

 בסך של _____ ש"ח השבועית

 ₪בסך של _____  הספקתקורת  .40.2.10

 .("התמורה"להלן: )

 

 לתשלום להביא הספק מתחייב מקרה ובכל סגורה רשימה להוות כדי באמור אין כי מובהר .41

 לתקופה או מסויים לעובד, דין בכל המחוייבות הסוציאליות והזכויות השכר מרכיבי מלוא

 .לאחריה אם ובין ההתקשרות תחילת לפני נקבעה זו אם בין, מסויימת

מרכיבי השכר כאמור, בין אם מפורטים לעיל ובין אם לאו, ישולמו בהתאם לחוקי המגן החלים  .42

על המועסקים במסגרת ההסכם, בהתאם לדרגותיהם ונתוניהם האישיים של כל אחד מהם 

 חוקית אחרת.ובהתאם לכל צו את תקנה או הסכם קיבוצי או כל הוראה 

 54פרשי הצמדה כמפורט בסעיףיתווספו ה"( התמורה)להלן: "לעיל  39סכומים כאמור בסעיף ל .43

 להלן. 

יתווסף גמול  39עבודה כמפורט לעיל בסעיף  בגין ערך שעת תעריף ללמען הסר ספק מובהר, כי  .44

וספת או שעת נ עבודה, שבתות וחגים, וכן בגין כל שעת על פי כל דין בגין העסקה בשעות נוספות

. וזה יגולם במסגרת עלויות המעביד הנוספותנוסף ו/או מגיש עזרה ראשונה של מציל  עבודה

להשפיע מובהר, כי ככל שיחולו שינויים בהוראות הדין ו/או ההסכמים החלים באופן שיש בו כדי 

 .על ערך שעת עבודה יבוצע עדכון התמורה בהתאם



 

חשבון / חשבונית עסקה בגין  הספק למועצהלכל חודש, יגיש  10-אחת לחודש, ולא יאוחר מה .45

התמורה המגיעה לו עבור השירותים שניתנו על ידו בחודש הקודם. חשבון / חשבונית עסקה 

 שיוגשו לאחר מועד זה ייחשבו כאילו הוגשו בחודש הבא אחריו. 

אשר אותו, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול תבדוק את החשבון / חשבונית עסקה ות ועצההמ .46

הבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי  הספקתהא רשאית לדרוש מ ועצהדעתה הבלעדי. המ

 ימים ממועד קבלתה.  7ימלא אחר דרישתה בתוך  הספקהחשבון, ו

, ובכפוף ועצהממועד הגשת חשבון / חשבונית עסקה למ 15בתנאי שוטף +  ספקהתמורה תשולם ל .47

 ועצהמתחייב להגיש חשבונית מס כדין למ הספקאת החשבון / חשבונית עסקה.  ועצההמ לאישור

כי שכר עבודתם של  הספק. עוד מתחייב ועצהימים ממועד קבלת תשלום כלשהו מהמ 7בתוך 

עובדיו שיועסקו בביצוע השירות ישולם מדי חודש במועד הקבוע בדין, ללא תלות במועד העברת 

לא יהווה עילה לעיכוב  ועצהועיכוב בהעברת התשלומים על ידי המ הועצהתשלומים על ידי המ

כאמור כדי להוות  ועצהאין באישור המשכרם של עובדיו שיועסקו בביצוע השירות. כן מובהר, כי 

 ו/או השירותים שניתנו על ידו. הספקכלפי  ועצהמשום ויתור על טענה כלשהי של המ

ים שגויים ו/או חסרים ו/או שלא במועדים הנקובים הוגש החשבון באופן לקוי, תוך רישום פרט .48

הימים שמיום הגשת החשבון ועד ליום התשלום, כאמור לעיל, כאילו  15בהסכם זה, יראו את 

לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  ספקהחלה ספירתם במועד הגשת החשבון המתוקן. ל

 בגין האמור. ועצהכלפי המ

 כלפיה.  הספקכל חוב של רשאית לקזז מהתמורה  ועצההמ .49

 יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין, במועד ביצוע כל תשלום. ספקלכל תשלום שישולם ל .50

, ספקמוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית ל .51

לא יהיה זכאי לכל  הספקבגין השירותים נשוא חוזה זה, ו ועצהוהינה בבחינת עלות כוללת למ

תמורה ו/או תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר 

עם ביצוע התחייבויותיו בחוזה זה, לרבות )אך לא רק( נסיעות, ביטול זמן, השתתפות בסיורים, 

סים וכיו"ב, וזאת בין דיונים או פגישות, שכר עובדיו שיועסקו בביצוע השירות על כל הנלווים, מי

 אם היו ידועים במועד חתימת הסכם זה ובין אם לאו. 

תקפים למועדי על פי דין, אישורים  ועצהלמ הספקמציא בנוסף, לצורך ביצוע כל תשלום, י .52

עוסק מורשה  ולפי החוק, אישור בדבר היותורשומות חשבונות פנקסי בדבר ניהול  ,התשלום

 ואישור לצורך ניכוי מס במקור.

יתעכב כתוצאה מכך  ספקחשבון או מסמכים, או במקרה שתשלום כלשהו ל הספק לא הגיש .53

לא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו של אותו סכום, לא ישא  הספקש

אותו תשלום ריבית ולא יצטרפו אליו הפרשי הצמדה כלשהם בגין תקופת העיכוב. חל עיכוב 

עיל, יידחו מועדי התשלומים שנותרו על פי החוזה, בהתאמה בתשלום בנסיבות המתוארות ל

יום בביצוע תשלום כלשהו  30לתקופת האיחור. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל מקרה, איחור של עד 

לבצעו על פי הסכם זה, לא יהווה הפרה של הסכם זה ולא יישא בריביות ו/או  ועצהשעל המ

 הצמדות כלשהן.



 

 למדד הצמדה

אחת  וזאת יולי למדד המחירים לצרכן )מדד הבסיס הינו מדד חודשדנה הספק תוצמ תקורות .54

, הפרשי הצמדה יצורפו לראשונה לתמורה שתשולם עבור החודש קרילשלושה חודשים )

  הרביעי לביצוע השירות(.

 יוצמדו לשינויי השכר במשק , המהווים את שכר העובדים למעשה,התמורה רכיבי יתר

עדכון שכר המינימום ו/או שינוי אחר בדין  ,כתוצאה מעדכון הוראות דין ולרבות אך מבלי לגרוע

 .בכל הנוגע להעסקת עובדים נשוא התקשרות זו

, בכפוף לאישורים שיוצגו מהתמורה האמורה לעיל תנכה המועצה מס במקור, כמתחייב על פי דין .55

 .הספקלה )אם וככל שיוצגו( על ידי 

 ההתקשרותתקופת 

חודשים, מיום _______  12-תקופת ההתקשרות הבסיסית בין הצדדים על פי חוזה זה הינה ל .56

"(. בסיום תקופה זו, ההסכם יתחדש מאליו תקופת ההתקשרותועד ליום __________ )להלן: "

"(. תקופות ההארכהחודשים בכל פעם )להלן: " 12תקופות נוספות, של  4משנה לשנה לעוד 

יום  30לפחות  לספקעצה תחליט שלא לחדש את ההסכם, תודיע היא על כך בכתב במידה והמו

   לפני תום תקופת הארכה.

 הספקיובהר, כי בתקופות ההארכה יחולו כל הוראות חוזה זה, בשינויים המתחייבים. באחריות  .57

א נדרש לפי המכרז ולשמור בתקופות ההארכה את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים להם ה

וזה זה )לרבות כיסוי ביטוחי תקף כנדרש והארכת תוקף הערבות הבנקאית( ו/או לפי דין וח

 פי כל דין.-פי חוזה זה ו/או על-אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המועצה עלבתוקף. 

תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם לפני תום תקופת ההסכם או תקופות ההארכה,  ועצההמ .58

 הספקבכל מקרה כאמור יהיה  יום מראש. 30של  ספקבכתב לוזאת בהתראה מכל סיבה שהיא, 

זכאי לקבל את התמורה בגין שירותים אשר ניתנו על ידו בפועל בהתאם להוראות הסכם זה עובר 

זכאי לכל תשלום, פיצוי, תמורה או החזר  הספקלסיום הפסקת עבודתו. פרט לכך, לא יהיה 

מוותר  הספקאם נגרמו לו בעקבות כך נזקים או הוצאות, וכלשהם בגין הפסקת ההסכם עמו, גם 

 בזה על כל טענה ו/או תביעה שהן בקשר לכך.

רשאית, בהתאם לשיקול דעתה  ועצההתחייבותו על פי סעיף זה לעיל, תהיה המהספק הפר  .59

, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה הספקהבלעדי, לחלט את ערבות הביצוע של 

 על פי כל דין ו/או הסכם.  ועצההשמורים למאחרים 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי  .60

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

  .1970 - התשל"א

  ובדיםעזכויות  שמירה עלו מעביד-אי תחולת יחסי עובד

מצהיר כי אין בחוזה זה או  הספקעצמאי ומזמין.  ספקההתקשרות על פי חוזה זה הינה בין  .61

מעביד. -, מי מטעמו או מי מעובדיו לבין המועצה יחסי עובדהספקבתנאי מתנאיו כדי ליצור בין 



 

לא יהא חלק מן המסגרת הארגונית של המועצה ולא יחולו עליו, או על מי מעובדיו,  הספק

  .במועצה המועסקים על ידו או הבאים מטעמו זכויות כלשהן של עובדים

 הספקהמועסקים או שיועסקו על ידי מגישי עזרה ראשונה ו/או עובדים נוספים  ,כל המצילים .62

 ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודות לרבות שכר עבודה ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו הוא. כל

, מס הכנסה, על כל הנלווים לו בהתאם לכל דין ו/או הסכם ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה

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

שר עם ביצוע העבודות והנזקים שיגרמו מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בק

וישולמו על ידיו והמועצה לא תהא  הספקלמי מעובדיו, עובדי המועצה או לצד ג' כלשהו יחולו על 

 אחראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.

מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה, מייד עם דרישה ראשונה, בגין כל הוצאה ו/או  הספק .63

ידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו יחסי עובד נזק שיגרמו למועצה, במ

לרבות בגין הוצאותיה המשפטיות לצורך התגוננות  ו/או עובדיו הספקמעביד בין המועצה לבין 

 .מטענה כאמור

ימסור למפקח, לפי דרישתו, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיו, מספרם,  הספק .64

ידווח  הספקנפורמציה אחרת שתידרש על ידי המפקח מטעם המועצה. מקצועם, דירוגם וכל אי

לאישור המועצה טרם תחילת וימסור אשר יעסוק במתן השירות למועצה על כל עובד חדש 

ופרטי  את פרטיו האישיים, ת.ז, תאריך לידה, כתובת, מס' טלפון העסקתו במתן השירות

 . הסמכותיו וניסיונו

הוא מקיים אישורים המעידים כי  יפיק אחת לחצי שנה הספקבנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

שאינו  ו, לרבות תשלום שכר לעובדיועל פי כל דין ו/או הסכם כלפי עובדי ואת כל התחייבויותי

או צווי הרחבה ככל שיחולו, וכן /וו/או השכר על  פי הסכמים קיבוציים  נמוך משכר המינימום

ום כל התנאים הסוציאליים והאחרים, המגיעים לעובדיו על פי כל דין ו/או הסכם, ובכלל תשל

זה בגין פנסיה, הבראה, חופשה ומחלה וכל מסמך שיידרש להציג לשם כך לרבות, אך מבלי לגרוע 

תלושי שכר, פירוט ניכויים לקופות ופירוט תשלומים לרשויות המס ולמוסד לביטוח לאומי,  –

, בהתאם לתצהיר בדבר עמידה בחובות ותשלומים ור שיידרש על ידי רואה החשבוןבמספר ובשיע

 לפי חוקי העבודה  )מצ"ב כנספח 

להרחיק ו/או  הספקהמועצה ו/או המפקח יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מ .65

ייד יבצע את המבוקש מ הספק, והמועסקים על ידו בביצוע השירותלהחליף עובד ו/או עובדים 

, מנהל מחלקת חופים במועצהתהא זכות ערעור בפני  ספקעם הפניית הדרישה האמורה. ל

להסרת ספק לא יהיה בדרישה כאמור כדי להקים  תהיה סופית ומחייבת.של האחרון והחלטתו 

 .הספקיחסי עובד ומעביד בין המועצה לבין מי מעובדי 

ו/או צווי הרחבה החלים על  ימלא אחר כל דרישות הדין ו/או הסכמים קיבוציים הספק .66

ו/או הסכם כל דין על פי ויקפיד על ביצוע מדויק של כל התשלומים שעליו לשלם  העסקתם,

 בגין עובדיו.קיבוצי ו/או צו הרחבה 

מתחייב לקיים בכל תקופת החוזה את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות ההסכמים  הספק .67

 ם, לרבות חוקי בטיחות בעבודה, בריאות ורווחה.על כל שינוייהם ועדכוניה החלים הקיבוציים



 

מצהיר עוד כי ישתף פעולה עם המועצה בכל הנוגע לבקרה על קיום הוראות הדין כלפי  הספק .68

 עובדיו.

למלא אחר הנחיות המועצה והוראותיה. למען  הספקאין בכל האמור לעיל כדי לפגוע בהתחייבות  .69

תהיה המועצה רשאית להורות על הגדלת או  הסר ספק מובהר בזאת, כי במהלך ביצוע העבודה

 צמצום מספר העובדים על פי הצורך.

 העברת זכויות

אינו רשאי למסור, להסב או להעביר לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, או להעביר או  הספק .70

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

לעיל, אינם משחררים את נותן השירות  66המועצה בהתאם לסעיף הסכמתה או אישורה של  .71

מאחריותו המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכם זה, והוא ימשיך לשאת באחריות 

 .המלאה לכל מעשה או מחדל בקשר עם מתן השירותים

יה מוסכם בזה על ידי הצדדים כי המועצה תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה וזכויות .72

 לספק, לפי הסכם זה, לכל אדם או גוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה בכתב הספקכלפי 

על העברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור, יחולו, החל מהמועד שייקבע בהודעה, כל 

יחולו בהתאמה  הספקעל אותו אדם או גוף, וזכויות וחובות  הספקזכויות וחובות המועצה כלפי 

 ותו אדם או גוף כאמור. כלפי א

 היעדר בלעדיות

המועצה תהיה רשאית, אם תמצא לנכון לעשות זאת, להזמין או להעסיק ספק נוסף לשם מתן  .73

 השירותים למועצה, בכל עניין הקשור ו/או הכרוך בביצוע השירותים. 

וע מוסכם בזאת, שלספק לא תהיה איזו זכות קדימה ו/או עדיפות ו/או זכות אחרת כלשהי בביצ .74

 שירותים כלשהם אשר אינם כלולים בחוזה זה. 

 הוראות סעיף זה מהוות תנאי יסודי ועיקרי לחוזה זה.       .75

  בנזיקין ושיפויאחריות 

ידו ו/או מטעמו, ובכלל זאת לטיפולים -הספק יהיה אחראי הבלעדי לשירותים הניתנים על .76

ולכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או  "(,הטיפוליםהרפואיים, תרופתיים, שירותי הצלה וכד' )להלן: "

 לרכוש שייגרמו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מהטיפולים למטופלים או לצד ג' כלשהו.

הספק לבדו יהיה אחראי כלפי המועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  .77

הו ו/או לספק העלולים להיגרם למועצה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלש

ו/או לעובדי הספק  ו/או לקבלני משנה מטעם הספק  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם הנובעים 

ו/או בקשר לשירות ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הספק ו/או 

 עובדיו ו/או כל מי מטעמו. 

 
קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, נזק או  .78

הנמצא בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה ו/או שבפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או באחריותו, והוא 



 

פוטר את המועצה ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור. 

 במצב תקין.ובכלל זה  יהיה הספק אחראי על שמירת הציוד שסופק לו על ידי המועצה 

הספק יהיה אחראי בלעדית  לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו  .79

לרבות מקבלי הטיפולים, המועצה, עובדיה ומי מטעמה, תוך כדי הפעלת שירותי ההצלה ו/או 

הטיפולים  נשוא הסכם זה ו/או בקשר עימם ו/או בשל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו 

 או קבלנים וקבלני משנה וכל הפועל בשמו ומטעמו./ו

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי ככל שהמועצה תחוייב לשלם למי מן העובדים ו/או לכל גורם  .80

שהוא, ו/או ככל שייגרמו לו נזק ו/או הוצאה כלשהי בגין טענה הקשורה ו/או הנובעת מקיום 

שעילתה ביחסי עובד מעביד בקשר  יחסי עובד מעביד בין המזמין לבין מי מהעובדים ו/או

לעובדים, לרבות סיומם, ישפה הספק את המזמין בגין כל סכום כאמור במלואו, בצירוף הפרשי 

ימים מקבלת דרישה לכך. למען הסר ספק  7הצמדה וריבית וכן הוצאות משפטיות, וזאת בתוך 

לטת בית משפט מובהר כי חובת השיפוי כאמור תחול בין שמקור ההוצאה למועצה ינבע מהח

ו/או פסק דין, בין מכח הסכם פשרה ובין מכל סיבה אחרת. לא העביר הספק למועצה הסכומים 

במועד כאמור ובהתאם לדרישה, תוכל המועצה לקזז הסכומים מכל סכום המגיע לספק ממנה 

 וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לנקוט בכל דרך אחרת לגביית הסכום. 

יה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם בקשר לטיפול הרפואי מובהר, כי המועצה לא תה .81

רפואי ו/או בקשר למתן שירותי ההצלה ו/או לכל פעילות אחרת ישירה ו/או עקיפה -ו/או הפרא

פי הסכם זה. המועצה תהיה זכאית לשיפוי ו/או פיצוי -המתבצעת במסגרת מתן השירותים על

 ש בהקשר זה.בגין תביעה ו/או דרישה לתשלום שתידר

הספק פוטר בזאת את המועצה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב  .82

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב  7לשפותה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. המועצה תודיע לספק  על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל 

 אפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. ות

המועצה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הספק  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  .83

אחרת סכומים אשר נתבעים מהמועצה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם 

מחדל שהם באחריותו של הספק כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למועצה מחמת מעשה או 

 באחריותו של הספק כאמור לעיל.

  ביטוח

להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו,  .84

 מובהר כי על הספק יחולו הוראת נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

וק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר על הספק לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי ח .85

 הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 ביצוע תערבו

 בידי המועצה ערבות בנקאית הספקיפקיד  מהמועד שהודע לו על זכייתו במכרזיום  14בתוך  .86

נספח כהמצ"ב  בנוסח, ש"ח(                   )ובמילים:₪              אוטונומית לקיום החוזה בגובה של



 

בנושא שמירת ו יתיוביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות התחייבו להבטחתלחוזה,  ט'

ולפנות את האזור עם פקיעת החוזה  במתן השירותיםלהפסיק זכויות עובדים וכן התחייבותו 

 "(. ערבות זו תהא צמודה למדד המחירים לצרכן. ערבות הביצוע)להלן: "

 . הלביצוע תשלום כלשהו על ידילהתקשרות המועצה בהסכם זה והפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי  .87

ערבות יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת  הספק .88

 .התקופות האמורות לעילבתוקף במשך כל  הושמירת הביצוע

לא , אך ועצההמרשאית , בקשר עם חוזה זה הספקבמקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות  .89

וזאת מבלי  ממנה,של ערבות הביצוע או כל חלק  חילוטהחייבת, לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את 

חילטה  לגרוע מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או על פי הוראות החוזה.

ימים מיום  7-, בתוך לא יאוחר מהספקאת ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ימציא לה  ועצההמ

לו על חילוט הערבות, ערבות ביצוע חדשה בגובה הסכום שחולט מתוך הערבות, בנוסח  שהודע

 זהה לנוסח הערבות שחולטה.

כל סכום  הספקמלתבוע  ועצההמ, כדי לפגוע בזכות האו חלק הכול, בות הביצוערע חילוטאין ב .90

וש , וזאת בנוסף למימתנוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבו

 .הערבות

 סעדים ותרופות

ו/או לא ביצע את השירותים בהתאם הסכם זה בהפרה יסודית  הספקבכל מקרה בו הפר  .91

ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד שיש  הספקהרי שמבלי לגרוע מחובותיו של  ,להוראות חוזה זה

. המועצה תהא זכאית, בין היתר, ש"ח 30,000למועצה פיצוי מוסכם בסך הספק ישלם , ועצהלמ

, לרבות את סכום הפיצוי הנ"ל, מסכום התמורה שהמועצה הספקלקזז כל סכום המגיע לה מאת 

אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויותיה של המועצה  באותו מועד. ספקתחוב )אם תחוב( ל

זכות אחרת  לעיל, או מכל 86לממש את ערבות הביצוע שתימסר לה בהתאם לאמור בסעיף 

  .הספקהעומדת לה במקרה של הפרת החוזה מצד 

ו/או לא ביצע את חובותיו  חוזההתחייבות מהתחייבויותיו על פי ה הספקהפר בנוסף לאמור לעיל,  .92

באופן אשר לפי  החוזהו/או ביצע את  החוזהצוע יו/או התרשל בב חוזהברמה הנדרשת על פי ה

רשאית להורות  ועצהחסר ובלתי מקצועי, תהא המ הוא לקוי, מועצהשיקול דעתה הבלעדי של ה

 .ימים מתאריך ההודעה 7על ביטול ההסכם או חלקו תוך 

נשנתה ההפרה פעם נוספת, תהא המועצה רשאית להביא לביטולו המיידי של חוזה זה, בלא מתן  .93

 התראה או הודעה מוקדמת.

רישות הדין או באופן שיש באופן שאינו עומד בד הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל  .94

בו כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של חוזה זה והמועצה תהא רשאית 

 להורות על ביטולו המיידי של חוזה זה.

מביצוע השירות ותהא רשאית למסור  הספקהודיעה המועצה על ביטול החוזה, תסלק את ידו של  .95

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד כנגדו, יפצה את ביצוע השירות לידי אחר. במקרה כזה, 

 את המועצה בעלויות, בהוצאות ובנזקים שנבעו מהחלפתו כאמור. הספק



 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו של חוזה זה או חלקו על פי  .96

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

 נפטר; הספק .96.1

 לפי הנדרשים האישורים או/ו ההיתרים או/ו מהרישיונות יותר או אחד של תוקפו פקע .96.2

 .  זה הסכם

בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל, למינוי  הספקנגד הוגשה  .96.3

נמצא באיחוד תיקים  הספקיום או אם  60מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 או אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים; הספקוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של ה .96.4

באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת המועצה מראש  ספקשונתה הבעלות ו/או השליטה ב .96.5

 ובכתב;

הסביר של  באופן אשר על פי שיקול דעתה הספקשונה מצבו העסקי או הכספי של  .96.6

לבצע כיאות את  הספקהמועצה עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של 

 התחייבויותיו על פי החוזה.

לא שילם בגין עובדיו את התשלומים המגיעים להם על פי כל דין ו/או הסכם, ולא  הספק .96.1

 בעניין.  המועצהימים ממועד דרישת  7תיקן את ההפרה בתוך 

יום מיום משלוח  7 -מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ עם ביטול ההסכם או חלק ממנו .97

ולפנות את האזור מכל  השירותלחדול מביצוע  הספק, מתחייב ועצההודעת הביטול על ידי המ

יפצה את המועצה  הספקאדם ו/או חפץ שבשליטתו ולהשיב למועצה את הציוד שסופק על ידיה. 

 .ש"ח 30,000 מוסכם בסך שלפיצוי בגין הפרת סעיף זה 

זכאי לכל תשלום  הספקיהא לא היה והמועצה תבטל את החוזה או חלק ממנו מכל סיבה שהיא,  .98

עקב כך, פרט לקבלת החלק היחסי מהתמורה בגין  ועצהו/או פיצוי ו/או החזר כלשהם מהמ

נבע . ועצהשירותים שניתנו על ידו בפועל עובר למועד סיום ההתקשרות כמפורט בהודעת המ

ו/או באי מילוי התחייבויותיו על פי החוזה או על פי כל דין,  ספקחוזה מסיבה הקשורה בביטול ה

 .בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה עקב כך ועצהאת המ הספקיפצה וישפה 

תהא המועצה רשאית לפנות בעצמה את , מכל סיבה שהיא על ביטול ההסכם המועצההודיעה  .99

ועובדיו וכן את הציוד שהוא סיפק, ככל שהם נמצאים בשטח שיפוטה, ולנקוט לשם כך  הספק

ליתן את השירות בעצמה וכן בכל האמצעים שיעמדו לרשותה למטרה זו. כן רשאית המועצה, 

 .אחר או נוסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי ספקלהתקשר לקבלת השירות עם כל 

כנגד כל  הספקלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת המועצה תהיה רשאית לקזז, לעכב, או לח .100

התחייבות כלשהי  הספקמכוח חוזה זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר  ספקסכום המגיע ממנה ל

מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי החוזה, לרבות, אך לא רק, אי מילוי אחר דרישות המועצה, 

התשלום בגינן הסתבר כי אינן עומדות  ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע עבודות ההצלה אשר לאחר

 בדרישות המועצה כמפורט בחוזה זה או מכל סיבה אחרת, בין שהסכום קצוב ובין שאיננו.



 

למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות המועצה,  .101

איננו מונע מהמועצה כל זכות להמשיך ולהפר את החוזה ו ספקאולם השימוש בה איננו מקנה ל

 להשתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה הפרת החוזה.

 שונות

אין בסעדים האמורים בחוזה זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת החוזה,  .102

 ואין בחוזה כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין.

ם, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי חובה מכל מין יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסי הספק .103

וסוג שהוא, בין ממשלתיים ובין מקומיים, בין אחרים שהוטלו או יוטלו על ביצוע השירות נשוא 

 לפי החוזה. הספקחוזה זה או כל חלק ממנו, או שינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של 

תנאי החוזה לא יהיה בר תוקף אלא ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מ שום .104

 אם יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

יתור או שיהוי ואיחור על ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי דין ו/או על פי חוזה זה לא ייחשב כו .105

 מצידו לגבי אותה זכות.

 . כלשהו' ג צד לטובת כחוזה ייחשב לא זה חוזה .106

מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם  .107

הסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בבאר שבע, וכי לאף בית משפט אחר לא תהא כל סמכות 

 לדון במחלוקת כאמור. 

כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי על ידי צד למשנהו  ןכתובות הצדדים ה .108

הודעה שתימסר ידנית או  שלחה.יימים מיום ה 3בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

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

 . במועד קבלת אישור קבלה מאת הנמען

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתוםו

____________________  ____________________ 

 הספק  המועצה
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 דו"ח נוכחות
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 מקרה טביעהדו"ח 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נספח ג'
 

 יומן אירועים חריגים
 

 
  



 

 נספח ד'
 
 

 פתיחת סוכת הצלהטופס 

 
 
 



 

 נספח ה'
 
 

 טופס בדיקת ציוד

 
 
 



 

 'נספח ו
 

 רשימת טלפונים לשעת חירום
 

 מספרי טלפון לשעת חירום :

 
 100 – משטרה 

 101 –  מגן דוד אדום 

 102 –  כבאות והצלה 
 

 

 מספרי טלפון מחלקת חופים :

 
 050-3208001 -נהל מחלקת חופים וגינוןמ-אמנון שמעוני

 
 054-3023709  -איתי אלמליח

 
 053-8235677 -וובה בוגוליובסקי

 
 050-5821868 -אלון בן מרדכי

 
 054-4383433 -אתי דהן

 
              

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נספח ז'

 נספח ביטוח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או  רשותיים סמך גופי ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/אומועצה אזורית תמר  –" מבקש האישור"

 .  עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 הצלה ועזרה ראשונה בחופים ציבורייםשירותי מתן  –" השירותים"
 

 המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
, ולעניין השירותיםלערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים  7נוספת של  ולכל הפחות לתקופהכל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ביטוח אחריות מקצועית 
באישור עריכת ביטוחי לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים 

 "(.המבוטחביטוחי "-" והמבוטחאישור ביטוחי  ")להלן: המבוטח המצ"ב לנספח זה 

את שאר הביטוחים כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, 
לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

או המובאים  שירותיםתשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע ה
 ך על פי כל דין.וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערו על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים 
ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת  באישור ביטוחי המבוטחכמפורט 
 עובדים.

ימים לפני מועד  7 מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על מבקש האישורללא כל דרישה מצד  .2
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, או  תחילת השירותים

, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, המבוטח, חתום בידי מבטח י המבוטחאישור ביטוחאת 
  2019-1-6שוק ההון, ביטוח וחיסכון  מבקש האיור

להמציא לידי מבקש האישור את אישור  המבוטח, על המבוטחם תקופת ביטוחי לא יאוחר ממועד תו
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם,  ביטוחי המבוטח

 לעיל. 1או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

עומד להיות מבוטל או עומד  המבוטחכי מי מביטוחי  למבקש האישוריודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  המבוטחלחול בו שינוי לרעה, על 

 ועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יום לפני מ 30

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה,  המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי 
אם  יו גםלקיים את כל התחייבויות המבוטחעל פי הסכם זה, ועל  המבוטחלא תגרע מהתחייבויות 

 המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  המבוטחמנע מת
 מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם  מבקש האישוריהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 כנדרש. המבוטחהשירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי  לועקב כך שלא יתאפשר 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג המבוטחכל תנאי ביטוחי  לקיים את המבוטחעל  .3
לקיימם ולשאת  המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות  המבוטחולוודא שביטוחי 

 למבקש האישורלהודיע  המבוטח. כן מתחייב המבוטחבהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי 
ככל שיידרש לשם  מבקש האישורלתביעה ולשתף פעולה עם מיד על כל אירוע העלול להוות עילה 

 להגישה למבטחים.  מבקש האישורידי -מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

לבצע  המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל  המבוטחלבדוק את אישור ביטוחי  תרשאי מבקש האישור .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם  המבוטחכל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות 

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או המבוטחבזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי 
 המבוטחבבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 



 

 מבקש האישורמי מטעם ו/או על  מבקש האישורלמוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על 
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחו/או לצמצם את אחריות 

לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על  המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי 
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. המבוטחלגרום לשינוי ביטוחי  המבוטח

וי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח מוסכם בזאת, כי היקף הכיס .5
ממלוא החבות  המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטחמזערית המוטלת על זה, הינה בבחינת דרישה 

ו/או  מבקש האישורלא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  למבוטחפי דין. -פי הסכם זה ו/או על-על
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה  האישורמבקש כלפי מי מהבאים מטעם 

 .המבוטחאחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 

ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  המבוטחככל שלדעת 
. בכל נואו המשלים כאמור, על חשבו/את הביטוח הנוסף ו המבוטחיערוך , המבוטחמשלימים לביטוחי 

, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף ויד-ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל מבקש האישורו/או כלפי מי מטעם  מבקש האישורכלפי 

, מבקש האישורול את המבוטח לכלורחב שם י המבוטחידי -ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

, מבקש האישורואת הבאים מטעם  מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את  המבוטח .6
)ומבלי  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםמאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

לנזקים לכל הבאים (, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.

לדרוש כי  המבוטחעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על  המבוטחבהתקשרות  .7
 .ערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותםי

ביחס לשירותים, בין  מבקש האישורנושא באחריות כלפי  המבוטחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות  המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. אם בוצעו באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין -זק שייגרם בשל השירותים שבוצעו עלבגין כל אובדן ו/או נ מבקש האישוראת 
ובין  המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטחאם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי 

 אם לאו. 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות 
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  המבוטחמובהר, כי   כלשהי.

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מתחת לסכום ההשתתפות העצמית
מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין 

 טח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.נזקים שבאחריות המבו

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף 

אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות 

אה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב המפקח על הביטוח או כל הור

 לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של

המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי 

ראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח בהו

המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח 

 .ביטוח זה כאמור
 

 יכללו הוראות לפיהם: המבוטחביטוחי  .8

וכי מבטח  וו/או הבאים מטעמ מבקש האישורידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .8.1
והבאים  מבקש האישורמוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי  המבוטח

 .ומטעמ
יום  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישורשינוי לרעת  .8.2

 ל.בדבר השינוי או הביטו למבקש האישורלאחר משלוח הודעה של המבטח 



 

והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  המבוטחהפרת תנאי ביטוחי  .8.3
לקבלת פיצוי או שיפוי על  מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לאו/או  המבוטח

 פי הביטוחים כאמור.
ח היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטו .8.4

אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח 
ו/או  מבקש האישורחסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 

 מה.הבאים מטע
. חריג 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .8.5

ות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח רשלנ
 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטחוחובות 

, מבקש האישורוכלפי הבאים מטעם  מבקש האישורהמבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  .8.6
 לנזק בזדון.  אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  המבוטחעל  .8.7
 החלות על פיהן. 

 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .9

  



 

 

 

 

 

 



 

 'נספח ח

 

 

מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטיחות,  הספק .1

תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע 

 העבודה.

מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה  הספק .2

, תקנות הבטיחות בעבודה 1970ת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל , פקוד1954התשי"ד 

, 1997, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז 1988)עבודות בנייה( התשמ"ח 

וכן כל התקנות  1988תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה( התשמ"ח 

יהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל והצווים שפורסמו לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פ

האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד המועצה וכל מי מטעמה, עקב הפרת כל הוראה 

 מהוראות הדין ומהוראות אלה.

, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הספקמובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את  .3

 הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות, את כל הספקמהאמור לעיל, יקיימו  בנוסף ובלי לגרוע .4

ההוראות וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד 

 . תמרהתחבורה, משרד החינוך, המשטרה והמועצה האזורית 

ת וההוראות של יבצע את העבודות תוך מילוי מדוייק של כל הוראות הדין, התקנו הספק

 הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום העבודות.

מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים, מיומנים שעברו  הספק .5

 הדרכות בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם.

את נוהלי הבטיחות ושחתמו קבלני משנה שעברו הדרכות, שמכירים  הספקכמו כן, יעסיק 

רשאי להציב  הספקעל הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה 

 בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים.

ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם, רשאית  הספקמבלי לגרוע מכל חובה מחובות 

המשנה  ספקו להתנות את אישורו של לאשר או לסרב א תמרתהיה המועצה האזורית 

 בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט.

מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות  תבוצענה בהתאם לכל הרשיונות והאישורים  הספק .6

שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות  הספקהדרושים וכי כל רשיונות 

 מ.א. תמר

 הוראות בטיחות

001מספר:   

2מתוך:  1עמוד:   

 הוראות בטיחות 

 לעבודות קבלנים

 מנהל אגף תפעול:

 אוריאל צבי

 ממונה בטיחות:

 אבי זגורי

 



 

שמליים וכו' תקינים וכל מה שדרוש בדיקות, כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים או ח

בודק מוסמך תקופתי בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו 

 מיומנים ועברו הסמכה בחוק.

יספק לעובדיו, לשלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד    בטיחותי הדרוש  הספק .7

להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה  בהתאם להוראות החוק והנוהג, אשר נהוג

נשוא ההסכם )לרבות נעלי עבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד'( ויוודא 

 כי נעשה שימוש בציוד זה.

מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים  הספק .8

כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של אחרים לנפש ולרכוש בביצוע העבודה ו

להצבת ציוד  הספקהחומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. כמו כן, ידאג 

 כיבוי אש במקום העבודה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תאריך: ___________ 

 לכבוד: המועצה האזורית תמר

בזה שקראתי בעיון רב את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב הנני מאשר  .1

 את משמעות האמור בהן ואני מתחייב בזה לפעול בהתאם להוראות אלה.

 הנני מאשר כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנתי את תוכנה. .2

ולדאוג הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין  .3

 לכך שיבצעו את ההוראות כלשונן.

הנני מתחייב להפקיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי  .4

 הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע העבודה נשוא ההסכם.

הנני מתחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות  .5

מוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות הוראות והנחיות הגורמים ה

 העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי, על מנת למנוע פגיעה בהם, באחרים ובציוד.

, כנדרש בלי לגרוע מכל התחייבויותיי, הנני מתחייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים .6

 . במסמכי המכרז

 

    מס' ת.ז.        : הספקשם 

    מס' טלפון       : הספקכתובת 

 

 הספקשמות מורשי החתימה מטעם 

    כתובת      ת.ז.      שם 

    כתובת       ת.ז.      שם 

 

         : הספקחתימה וחותמת 

        חתימה וחותמת מנהל העבודה: 

 

 

 מ.א. תמר

 הוראות בטיחות

002מספר:   

1מתוך:  1עמוד:   

 הצהרה

 והתחייבות

 מנהל אגף תפעול:

 אוריאל צבי

 ממונה בטיחות:

 אבי זגורי

 



 

 נספח ט'

 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה )ערבות הביצוע(

 

 לכבוד

 תמרהמועצה האזורית 

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נווה 

 

 ,.ג.נא

 

  ערבות מס' _______ "ערבות הביצוע"הנדון: 

הצלה ועזרה ראשונה בחופים ציבוריים שבמועצה האזורית למתן שירותי  17/21למכרז מס' בקשר 

 "(המכרז" :)להלןתמר 

 

המגיע או   ₪ (שש מאות אלף  )ובמילים:  ש"ח 600,00 -הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד ל

 "( בקשר עם החוזה שבנדון.החייב" :עשוי להגיע לכם מאת ___________________ )להלן

כל סכום שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי 

הצמדה באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה המדד שהתפרסם 

"( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני יום המדד החדש" :לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן

"( נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד הבסיסי" :חתימת החוזה )להלן

 המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

ינם ביום חתימת חוזה זה )לרבות המונח "מדד" פירושו מדד המחירים לצרכן על פי מרכיביו כפי שה

מרכיב הדיור(, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי 

 אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו בין שהוא בנוי על אותם נתונים ובין אם לאו.

לי שיהיה עליכם לבסס את אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, ב

 דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 שאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך _______, ועד בכלל.יערבות זו ת

כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא ___________________ עד 

 לתאריך האמור לעיל.

 להעברה.להסבה או רבות זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת ע

 בכבוד רב, 
 בנק __________ 
      סניף _________ 

 
 



 

 
 נספח י' 

 (SLA) פיצויים מוסכמים

 מטרה:  .1

כך שיספקו מענה  המצילים ומגשי עזרה הראשונה להבטיח את רמת השרות ורמת תפקוד .1.1
 .המועצה לצורכי

 .הספקהסכם רמת שרות זה הינו חלק בלתי נפרד מהחוזה עם  .2

 קנס )בש"ח( תיאור מק"ט

התייצבות מציל/ מע"ר שאינו עונה על  

 תנאי הכשירות הנדרשים

 ליום.₪  1,000

 ליום.₪  1,000 מציל/ /מע"ר המפקירים את משמרתם 6.2

שימוש בנייד/מחשב/טאבלט בעת  6.3

משמרת מציל/מע"ר שלא לצורך 

 השירותים

 ליום.₪  1,500

אי ביצוע מטלה נדרשת של מציל/ מע"ר  6.4

 בעת המשמרת

500 .₪ 

איחר מציל /מע"ר למשמרת בגין כל חצי  6.5

שעת איחור עד שעה. "איחור" לעניין 

סעיף זה משמעו פתיחת סוכת 

ההצלה/עזרה ראשונה לאחר השעה 

בבוקר , מעבר לשעה ייחשב  07.00

 האיחור כהפקרת משמרת.

500  ₪ 

היעדרות מציל/מע"ר מטעמי מחלה ,  6.6

חופשה, מילואים או מסיבה אחרת מבלי 

שהוצב במקומו מציל /מע"ר אחר בעומד 

 בדרישות המכרז.

2,000 ₪ 

אי ציות להוראות המנהל או אי עמידה  6.7

בהוראות צו תוך הזמן שנקבע בהתראה 

 לאירוע.

 ש"ח 500

שהדבר ביצוע של הפרה כאמור מבלי  6.8

 דווח מיד למנהל החופים

1,000 ₪ 

דיווח כוזב למנהל החופים. מחיר למקרה  6.9

 אחד

 ש"ח 1,500

דיווח כוזב ביומן הדיווחים )לרבות ביחס  6.10

 לשימוש בציוד(. מחיר למקרה אחד.

 ש"ח 6,000

   

 

 
 
 

     
 הספקחתימה וחותמת    תפקיד                  שם פרטי ומשפחה     



 

 יא'נספח 

 

 תצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 

 הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1.1

שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על ״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או 

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  -לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ 

 אחות״.

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

 המקומיות הקובע:

 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה  -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 קודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:)א( לפ 174סעיף  .1.3

״פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה -או על ידי בן

 המבוצעת למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

צת המועצה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני בין חברי מוע .2.1

 לו סוכן או שותף.

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

בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או 

 עובד אחראי בו.

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

 כמו כן אני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .3

אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או  .1

 מתן השירותים למועצה במידה ואזכה במכרז. 

על כל עניין או נושא  במידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למועצה, מיד וללא דיחוי, .2

או התפתחות אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיי 

והתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין לשירותים וואו למועצה 

 יש עניין בהם. 

ד עניינים כאמור ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגו .4

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.



 

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

 אמת.

 אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין.  .6

 

 

 ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי   .7

  

 חתימת המציע: ______________   שם המציע: _____________

 
 
 
 

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

 
  __________ __________________ 
 עו"ד         תאריך  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 נספח יב'  
 

 הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של
 2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 (17/21מכרז פומבי )                                                    
  
.הנני הח"מ, _______________________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת   1

, חל עליי (החוק –להלן )והתקנות לפיו  2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
 במסגרת המכרז שבנדון. 

.הנני הח"מ,___________________________________, מצהיר כי ידוע לי כי בהתאם לחוק,  2
ידי, ובין באמצעות קבלני משנה, -חל  איסור על העסקת בגיר בין בתמורה ובין בהתנדבות בין ישירות על

מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול ללא קבלת אישור מראש ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה 
פי בקשתו של המעסיק/המוסד -פי בקשתו של בגיר המועמד לעבודה או על-להתקבל מהמשטרה על

 בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק.  
בנוגע  .הנני הח"מ,_______________________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק  3

לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את 
 האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.  

 
 חתימת המציע: 

 ______ _________________      _______________     _________________ 
 מס' זהות/עוסק מורשה              חתימה/חותמת        תאריך  שם                                   

 
 הריני לאשר בזאת כי:  

  _______________________                  _______________________ 
הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה 

 בדרישותיה. 
 

 חתימת עו"ד: 
 ___________ ____    ________________ _______________ 

 חתימה/                          תאריך                          שם עו"ד 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 נספח יג'  

 הצהרה בדבר עמידה בחובות ותשלומים לפי חוקי העבודה וההסכם

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 תשלום שכר ותנאים סוציאליים על פי כל דין ו/או הסכםהצהרה בדבר  הנדון: 

אני הח"מ, ______________, ת.ז. _____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  .1

 :האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן

"( החברה: "אנו משמש בתפקיד ___________ אצל ___________________ )להלן .1

 והוסמכנו ליתן תצהיר זה מטעמה.

הריני לאשר, כי בתקופה שבין יום __________ לבין יום __________ החברה העסיקה את  .2

עובדיה ושילמה את שכרם בהתאם להוראות ההסכם שבין הצדדים ובהתאם לכל דין. בכלל זה, 

בתקופה האמורה בסעיף זה שילמה החברה לעובדיה שכר שאיננו נמוך משכר המינימום הקבוע 

כרו על פי ההסכם גבוה משכר המינימום הקבוע בדין, שכר שאיננו נמוך בדין )וביחס לעובד שש

מהשכר הקבוע בהסכם( ובנוסף את מלוא התשלומים והזכויות הסוציאליות בהתאם להוראות 

 כל דין )לרבות צווי הרחבה והסכמים קיבוציים רלוונטיים(. 

 שמי זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. זה .3

 ________ _____________ 

 חתימת המצהיר תאריך 

  

 אימות חתימה

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב ___________, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה במשרדי 

מר/גב' ________, המוסמך לחתום מטעם החברה, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, 

יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי

 את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

 _______ ________________ 

 , עו"ד                     תאריך 

 

ככל שיש לחברה יותר ממורשה חתימה אחד, ייחתם האישור שלעיל על ידי כל מורשי החתימה מטעם  * 

 החברה.

 
 
 

   



 

 
 

 5מסמך   
 ת המחירהצעטופס 

 
 , הינם:מע"מ( לא כולל) שירותהעל ידינו בגין מתן  יםהמוצע ,לשעה פיםהתערי .1

__ ש"ח )ובמילים : ___הינו __ מערך ההצעה 80%ים אשר מהווה  עבור מציל .1.1

(, סך הכולל את הרכיבים כדלקמן )כל רכיב יחושב  ______________________

 . על סך הרכיבים להתאים לתעריף השעתי המוצע(: לשעת עבודהביחס 

 בסך של _____ ש"ח  ערך שעה .1.1.1

 דמי חופשה שנתית בסך של _____ ש"ח .1.1.2

 דמי הבראה בסך של _____ ש"ח .1.1.3

 פיצויי פיטורים בסך של _____ ש"ח .1.1.4

 הפרשות לפנסיה בסך של _____ ש"ח .1.1.5

 דמי נסיעות בסך של _____ ש"ח .1.1.6

 ש"חתשלומים לביטוח לאומי בסך של _____  .1.1.7

 ₪תשלומים למס הכנסה בסך של _____  .1.1.8

 בסך של _____ ש"חהפרשות לביטוח ריזקיו  .1.1.9

 בסך של _____ ש"חהפרשות לקרן השתלמות  .1.1.10

 ₪בסך של _____ דמי ביגוד  .1.1.11

 

כולל עלות בגין העסקה בשעות נוספות ו/או במנוחה עלויות מעביד נוספות  .1.1.12

 בסך של _____ ש"ח השבועית

 בסך של _____ ש"ח הספקתקורת  .1.1.13

 

___ ש"ח )ובמילים: __הינו מערך ההצעה  20%אשר מהווה  מגיש עזרה ראשונה  עבור .1.2

, סך הכולל את הרכיבים כדלקמן )כל רכיב יחושב ביחס (____________________

 . על סך הרכיבים להתאים לתעריף השעתי המוצע(:לשעת עבודה

 ערך שעה בסך של _____ ש"ח .1.2.1

 דמי חופשה שנתית בסך של _____ ש"ח .1.2.2

 דמי הבראה בסך של _____ ש"ח .1.2.3

 פיצויי פיטורים בסך של _____ ש"ח .1.2.4

 הפרשות לפנסיה בסך של _____ ש"ח .1.2.5

 דמי נסיעות בסך של _____ ש"ח .1.2.6

 תשלומים לביטוח לאומי בסך של _____ ש"ח .1.2.7

 תשלומים למס הכנסה בסך של _____ ש"ח .1.2.8



 

 עלויות מעביד נוספות בסך של _____ ש"ח .1.2.9

 ש"חתקורת המציע בסך של _____  .1.2.10

הינו תעריף בגין עבודה ביום חול, כאשר במסגרת  1תעריף השעה המפורט לעיל בסעיף ידוע לנו כי  .2

שעות נוספות עבודה בסעיף "עלויות מעביד נוספות" על המציע לגלם גם תוספת לערך השעה בגין 

לא נהיה זכאים  לתשלומים דלעיל מפורט בחוזה, וכי פרטכבשבתות ובחגים, כמו גם עבודה 

 בגין השירות.נוספת לקבלת תמורה כלשהי 

ידוע לנו, כי במידה ותהיה אי התאמה בין הצעתנו לתעריף לשעה לבין סך כל רכיבי התעריף הנ"ל   .3

כמפורט לעיל, תסכום המועצה את הרכיבים ותתקן את התעריף המוצע לשעה בהתאם, והתעריף 

 נו. המתוקן ייחשב כתעריף השעתי המוצע על ידי

ליתן לה את  יםמתחייב והננ הצעתנו זו הנה בלתי חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי המועצה .4

לשביעות רצונה ו ולהוראות נציג המועצה , בהתאם לתנאי המכרזהשירותים )כהגדרתם לעיל(

מהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים  נוזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות ההצע. של המועצההמלא 

או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד  נומל חוזה עחתימתו שועד 

ידוע לנו כי המועצה רשאית להאריך  האחרון להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים.

את תוקף ההצעות בעד שלושה חודשים נוספים, ובמקרה כאמור אנו מתחייבים להאריך את 

 .אמה, ולהמציא למועצה ערבות קיום מתוקנתתוקף ערבות הקיום שלנו בהת

על כך הודעה, יהיה  נומסר לייום מיום שת 14תזכה במכרז, הרי שתוך  נוכי אם הצעת נו,ידוע ל .5

לחתום על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של המועצה לצורך ביצועו של  ינועל

ופס האישור על קיום ביטוחים את ט להמציא למועצההחוזה. בכלל זה ידוע לנו כי יהיה עלינו 

ידי חברת הביטוח שלנו וכן ערבות ביצוע לחוזה(, כשהוא חתום על  נספח ב')בנוסח המצ"ב כ

 ₪. 600,000לחוזה(, בסך של  נספח ט')בנוסח המצ"ב כ

יהיה  על כך הודעה נומסר לימיום שתימים  21תוךתזכה במכרז, הרי ש נוכי אם הצעת נו,ידוע ל .6

. ככל לדברי ההסבר 4בסעיף את כל התעודות והאישורים המפורטים  למועצה אתעלינו להמציא 

 7ומי מהמצילים ו/או מגישי העזרה הראשונה המוצעים לא יאושר על ידי המועצה, ינתנו לזוכה 

ימים נוספים להמצאת התעודות והאישורים הנדרשים עבור מציל/ים ו/או מגיש/י עזרה ראשונה 

 חלופי/ים. 

במידה והמועצה לא תאשר את כל המצילים ומגישי העזרה הראשונה המוצעים בחלוף  ידוע לנו כי .7

הימים הנוספים, המועצה תהיה רשאית לבטל את הזכייה ולהכריז על ההצעה ההבאה בתור  7

 .לעיל 14כזוכה במכרז. על הזוכה יהיה להמציא למועצה את המסמכים כאמור בסעיף 

כי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ידוע לנו  .8

ההצעה הגבוהה ביותר; לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים; להתקשר עם שני מציעים במקביל 

ידוע לנו  ביותר ו/או הצעה כלשהי. הזולהלקבל את ההצעה הכספית  תמתחייב האינוכי המועצה 

 עמנו תהווה התקשרות מחייבת מצד המועצה. כי רק חתימת המועצה על חוזה

כמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו ו/או שלא נמציא את המסמכים שיידרשו מאיתנו ו/או לא  .9

נעמוד באיזו מהתחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה המועצה 



 

ו להתקשר עם המציע שידורג רשאית לחלט את ערבות הקיום שלנו ו/או לבטל את זכייתנו ו/א

 אחרינו ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה של המועצה.

אנו מתחייבים לעמוד בכל דרישות המועצה במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא  .10

 אחריהם במלואם. 

הבלעדית מהווים את התמורה המפורטים לעיל תמורה ההרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי 

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

 , וכי פרט לכך לא נהיה זכאים לכל תשלום ו/או החזר כלשהו מהמועצה.העולים ממכרז זה

 שבהצעת המחיר התעריפיםהננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת 

הבאנו 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.

 

         __________________ 
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