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  1מסמך 

 הכשרת צוותי חינוך חברתי עבור המועצה האזורית תמרלמתן שירותי  22/04 מכרז מס'

 כלליים והנחיות להגשת הצעותדברי הסבר 

 תנאים כלליים ותיאור השירותים הנדרשים

, הכשרת צוותי חינוך חברתישירותי למתן הצעות את "( מזמינה בזהמועצההמועצה האזורית תמר )להלן: " .1

 .הכל לפי המפורט במסמכי המכרז 

 השירותים הנדרשים הינם:  .2

 צוותי הדרכה )אחת לחודש(.ליווי מחלקות נוער, ליווי פורום רכזים, ליווי  2.1

 הכשרת צוותי הדרכה )באופן שוטף(. 2.2

    ליווי חינוך חברתי יישובי )על פי תכנית ייעודית(. 2.3

 אוגוסט -סמינר פתיחת שנה

 יוני-ספטמבר -מפגשים קבועים עם צוותי החינוך בהתאם לתכנית שנתית

 יוני -ספטמבר -מפגשים עם צוותים יישובים בהתאם לתכנית ייעודית

 ."(השירותים: "הלן)ל

כמפורט בטופס ההצעה המצ"ב  על ידו )ללא מע"מ( המוצעעל המציע להציע במסגרת הצעתו את המחיר  .3

 .  למסמכי המכרז 5מסמך כ

 איכות.  60%מחיר,  40%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  .4

כם התקשרות בנוסח המצ"ב על הס המועצה"( יחתום עם הזוכההמציע שיוכרז כזוכה במכרז )להלן: " .5

 למסמכי המכרז.  4מסמך כ

 ,"(תקופת ההתקשרות" )להלן: חודשים 12המציע שיזכה במכרז הינה ההתקשרות הבסיסית עם תקופת  .6

 12תקופות נוספות בנות לארבע יתחדש מאליו באותם תנאים בתום תקופת ההתקשרות הסכם זה כאשר 

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

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

 חודשים.  60תקופת ההתקשרות ותקופת ההארכה לא יעלו על 

 מסמכי המכרז

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

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

 

 המציע להשתתפות במכרז, על נספחיה: הצהרת-2מסמך 

 פירוט ניסיון המציע –נספח א'                

 טופס פתיחת ספק – נספח ב'                             
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 )ערבות קיום(נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה  -3מסמך 

 

 התקשרות, על נספחיו: הסכם - 4מסמך 

 נספח ביטוח –נספח א'   

 נוסח ערבות ביצוע - נספח ב'

 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ול בהתאם תצהיר  - נספח ג'

תצהיר בדבר היעדר רישום עבריינות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין  - 'ד נספח

 מסוימיםבמוסדות 

 תצהיר העדר ניגוד עניינים - נספח ה'

 נספח תיאור שירותים – נספח ו'

 

  ההצעה הכספית - 5מסמך 

 

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

ש"ח )שלא יוחזרו בכל מקרה(, במשרדי המועצה שבנווה  500את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של  .8

, 08-6688855/6 , או באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בטלפון09:00-15:00השעות ה' בין  -זוהר, בימים א' 

 . PDFוהרוכש יקבל את מסמכי המכרז במייל בפורמט 

 09:00-15:00בנוסף, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' עד ה' בין השעות  .9

  .http://ma-tamar.org.ilובאתר האינטרנט של המועצה 

 תנאי סף  

רשאי לגשת למכרז מציע שהינו יחיד או תאגיד העומד בעצמו )ולא באמצעות קבלן משנה( במועד הגשת  .10

 הצעתו למכרז בתנאי הסף המצטברים הבאים:  

 .כדין במדינת ישראל אזרח ישראלי או תאגיד הרשוםהמציע הינו  .10.1

בישראל, בחינוך או מדעי  הל ידי המועצה להשכלה גבוההמציע בעל תואר אקדמאי, ממוסד המוכר ע .10.2

החברה או לחילופין תעודת הכשרה מקבילה ממוסד הכשרתי המוכר על ידי המועצה להשכלה 

בישראל או משרד החינוך או לחילופין שהמציע נשא תפקיד הדרכתי בתחום החינוך הבלתי  הגבוה

ו להגשת ההצעה )עבודה ברמת מנהל שנים רצופות מיום שקדמ 5פורמלי במגזר הכפרי במשך 

מחלקת נוער ברשות מקומית ובעל הכשרה להנחיית קבוצות בהתאם להנחיות מינהל השלטון 

 המקומי האגף לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות משרד הפנים(.

שקדמו למועד הגשת ההצעות שנים האחרונות  5 -שנים ברצף במהלך ה 3למציע ניסיון מוכח של  .10.3

 קהילתי במגזר הכפרי )מועצות אזוריות, קיבוצים ומושבים(.  -ת צוותי חינוך, בחינוך חברתיבהכשר

 .בנקאית בנוסח הנדרש במסמכי המכרזהצעתו למכרז ערבות צירף ל המציע .10.4
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 .רכש את מסמכי המכרזהמציע  .10.5

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי בתוקף אישור ובעל  הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ציעהמ .10.6

 .1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק  .10.7

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

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

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

 .ובדים עם מוגבלויותכמו כן, המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת ע

 

 ערבות בנקאית לקיום ההצעה 

, אוטונומית ובלתי מקוריתלהבטחת קיום הצעתו למכרז על כל משתתף לצרף להצעתו ערבות בנקאית  .11

ערבות )להלן: "₪   10,000למסמכי המכרז, בסך של  3מסמך מותנית, של בנק ישראלי, בנוסח המצורף כ

אולם המועצה תהא רשאית להורות למציע להאריך , 03.07.2022-העד "(. ערבות הקיום תהיה בתוקף הקיום

 את תוקפה בחודש נוסף, והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם.

על המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה תואמת לנוסח המצורף למסמכי המכרז, וכי  .12

אי צירוף גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל סטיות )כלפי מעלה או כלפי מטה(. 

 לפסילת ההצעה על הסף.יביא  צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש או מקורית ערבות

הא רשאית לחלט את הערבות במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז המועצה ת .13

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

ל יום ממועד ההודעה ע 14ערבות הקיום במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך 

הזכייה על ההסכם ו/או לא צירף את כל המסמכים הנדרשים ו/או לא עמד בהתחייבות כלשהי הכלולה 

 בתנאי המכרז.

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

סים והמסמכים הנדרשים, אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם וצירוף כל הטפ

 לרבות ערבות ביצוע.

 שאלות הבהרה 

לוודא  ,לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים מובנים להם ציעיםעל המ .15

 הכנת הצעתם. שם די הצורך ללהם שאינם סותרים אחד את השני וברורים 

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

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

בדוא"ל  לגב' יערית הרוש, מנהלת מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות,בלבד, את שאלותיו  WORDבפורמט 

michrazim@ma-tamar.co.il 16:00 בשעה 20.03.2022  מיוםר וזאת עד לא יאוח. 
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באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר אלקטרוני,  .17

או במייל חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב  08-6688812בטלפון:

תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, תינתנה בכתב ותשלחנה לכל מי שרכש  .כאילו לא התקבלה

 את מסמכי המכרז. לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות או לדברים שיאמרו בעל פה. 

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר הסעיף  .18

תייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר האלקטרוני למתן ותוכן הסעיף אליו מ

 התשובות. 

מחמת היותן לא ברורות, לא  לרבותלענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן,  תמתחייב האינ המועצה  .19

 ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

עדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים, תוספות הבל השיקול דעת על פי, המועצה תהא רשאית .20

, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות הותיקונים, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמת

 למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז

, וכן יפורסמו באתר המועצה י אותן ימסרו בעת רכישת מסמכי המכרזאל כתובות הדואר האלקטרונ

tamar.org.il-http://ma. 

 אופן הגשת ההצעות

ן המועצה שבנווה בבניי מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויותשבאת ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים  .21

. הצעה שלא תמצא בתיבת 12:00השעה  עד  03.04.2022 יום זוהר. המועד האחרון להגשת הצעות הינו 

המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון. אין להגיש את ההצעות בכל דרך למעט הגשה 

 תיבת המכרזים תיפתח ביום רבות פקס או דוא"ל לא יתקבלו.פיזית. הצעות שיתקבלו בדרכים אחרות ל

 המציעים רשאים להיות נוכחים בפתיחה. ,  27.03.2022

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,  ולהגיש  .22

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

, ולאחר ,  חתומים על ידו בתחתית כל עמוד4המצ"ב כמסמך  הסכםודים של מסמכי המכרז, לרבות ההעמ

שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין )במידה ונדרש(. 

בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית  ווגש)למעט ההצעה הכספית( יההצעה כל מסמכי 

 .ההצעה הכספית תוגש במעטפה סגורה נפרדת, כמפורט להלן. )דיסק און קי(

 לעיל, יש לצרף את כל המסמכים הבאים: 22לחוברת המכרז, כשהיא חתומה כאמור בסעיף  .23

ידי המציע, לאחר למסמכי המכרז, על נספחיה, כשהיא חתומה על  2מסמך כ המציע המצ"ב הצהרת .23.1

 (10)סעיף סף הלהצעה את הנתונים המוכיחים את עמידתו בתנאי  נספח א'שהמציע מילא בה וב

 .ואת איכות הצעתו

 ;  03.07.2022עד  ובתוקף  ₪ 10,000 בגובהלמסמכי המכרז,  3מסמך המצורף כבנוסח  ערבות קיום .23.2

 ;אישור עוסק מורשה .23.3

 ;1975 –מס ערך מוסף, תשל"ו לפי חוק אישור על ניכוי מס במקור בתוקף  .23.4

http://ma-tamar.org.il/
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חוק עסקאות אישור תקף מפקיד שומה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי  .23.5

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

 תשובות לשאלות הבהרה )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה(; .23.6

להסכם(, כשהוא חתום על ידי המציע. על המציע לחתום  נספח א'ם )טופס האישור על קיום ביטוחי .23.7

. ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויותעל טופס זה )לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלו( 

מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה אין צורך להחתים את חברת הביטוח על טופס האישור על קיום 

 מי שיוכרז כזוכה במכרז. ביטוחים, וחתימתה תידרש אך ורק מ

תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, לפי חוק עסקאות  .23.8

 ;להסכם ג' נספחבנוסח המצ"ב כ 1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

בדבר היעדר רישום עבריינות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות  חתום תצהיר .23.9

 להסכם, כשהוא חתום על ידי המציע במקום המסומן לכך; נספח ד'המצורף כ ,מסוימים

 להסכם(; 'הנספח ניגוד עניינים )תצהיר העדר  .23.10

 מציע שהוא תאגיד יצרף גם את האישורים כדלקמן: .23.11

, בדבר זכויות החתימה ושמות המוסמכים / רואה חשבון אישור חתום על ידי עורך דין .23.11.1

 .על הצעה זוהמציע לחתום בשם 

תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם החברות / רשם  .23.11.2

 השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם המציע ואינה ניתנת להעברה בין  .23.12

 המציעים השונים.

ב 2ר והתצהיר הנדרשים בהתאם לסעיף אישה, יש לצרף את האישו בשליטתאם המציע הוא עסק  .23.13

 .1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 1לאחר שהמציע מילא בה את הצעת המחיר בטבלה מס' למסמכי המכרז(  5מסמך את ההצעה הכספית ) .24

ל שתי ע מעטפה זו יש לסגור ולהכניס לתוך מעטפת ההצעה.. במעטפה נפרדתוחתם עליה, יש להגיש 

 04/22ימית, יש לרשום את מספר המכרז המעטפות, החיצונית והפנ

ו/או  הסכםהמציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי המכרז, לרבות בתנאי ה .25

. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה , ולרבות בטופס האישור על קיום ביטוחיםבנספחיו

שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות כאמור, לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים 

ממציע/ים וכן להתעלם מכל שינוי או תוספת כאמור, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא 

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

מובהר, כי מסמכי המכרז הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל שימוש  .26

 בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו למכרז. 
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 אופן מילוי ההצעה הכספית

, ולהגישה למסמכי המכרז( 5מסמך )הצעה הכספית רכיבי המחיר הכלולים בכתב ה כללמלא את על המציע  .27

 מעטפה נפרדת, כמפורט לעיל.ב

ההצעה המוצעת על ידי המציע תתייחס לכל השירותים, העבודות, הנושאים, החומרים, הציוד וחומרי העזר  .28

נשוא המכרז. מובהר בזאת כי הזוכה במכרז לא יהא זכאי לכל סכום העולה  השירותיםולכל הדרוש לביצוע 

 המכרז. על סכום הצעתו, למעט אם צוין במפורש אחרת במסמכי

  .מתן מלוא השירותים כאמוראת כל הדרוש למובהר, כי על ההצעה הכספית לכלול  .29

 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעה שתלווה בהסתייגויות כלשהן. .30

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה

 איכות. 60%מחיר,  40%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  .31

 בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: .32

 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'  .33

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

מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך 

ו/או . יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה סיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(במועד 

 תביעה בעניין זה. 

 חישוב ציוני האיכות –שלב ב'  .34

שהרכבה יהיה כדלקמן:  ,איכות יעברו לבדיקה של ועדת בתנאי הסף יעמדו שהצעותיהם מציעים .34.1

מנהלת אגף חינוך/ מנהל אגף יישובים, מנהלת מחלקת נוער וקצינת ביקור סדיר ומנהלת מחלקת 

 .רכש מכרזים והתקשרויות

 . מהציון הכולל 60%האיכות מהווה  ציון .34.2

 הפרמטרים והמשקלות לניקוד איכות המערכת המוצעת הנם: .34.3
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 ניקוד קריטריון 

שנים שקדמו  5-קהילתי )במהלך ה -ניסיון בביצוע תהליכי ליווי להכשרת צוותי חינוך חברתי 1

 תהליכים 2נקודות, סך הכל עד  10להגשת ההצעה(, כל תהליך עד 

 20עד 

 נקודות

 10עד  המלצות( 2נקודות )עד  5 עד המלצה שיגיש המציע, יזכה לקבלבגין כל  2

 נקודות

   30 עד באופן אישי מניסיונו של המציע תוך הצגת עשייתו.התרשמות  -ראיון עם המציע 3

 נקודות

 

מערכת המוצעת ל הקשור נושא בכל נתוניםלוודא  אושומרת לעצמה את הזכות לאסוף  המועצה .34.1

  . המציע ללקוחות פניהבאמצעות  לרבות, פי שיקול דעתהבדרכים נוספות, על 

 

 חישוב ציוני המחיר –שלב ג'  .35

מהציון הכולל, והוא יתקבל כסכום הנקודות שתקבל  40%חישוב ציוני המחיר של ההצעות מהווה  .35.1

 ההצעה כמפורט להלן:

ההצעות הכשרות יחושבו לפי משקל יחסי, כאשר ההצעה הנמוכה ביותר תקבל ניקוד הגבוה  מחיר .35.2

 נקודות והיתר ביחס אליה באופן ליניארי.  40 -ביותר 

 כל אחת מההצעות הנותרות תקבל ציון שיתקבל לפי הנוסחה שלהלן: .35.3

 

 

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן –שלב ד'  .36

לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה הכולל,  .36.1

 כדלקמן: 

 =  ציון המחיר   +    ציון האיכות                                                               הציון הכולל

 

הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. על אף האמור, שומרת ההצעה בעלת  .36.2

המועצה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה בעלת 

הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על פי שיקול 

ציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמ

 מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות להתקשר עם שני מציעים בו זמנית.

דע לו ווייום מיום ה 14תוך בעל קבלת הצעתו.  לזוכההמועצה תקבע את ההצעה אשר תזכה במכרז ותודיע  .37

 . בכלל זה, ימציא הזוכה למועצההסכםכל מסמך הנדרש לצורך ביצוע ה ה למועצהדבר זכייתו, ימציא הזוכ

40   X     ביותר        ההצעה הנמוכה 

 ההצעה הנבחנת              
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 , חתום על ידי חברת ביטוח מטעם הזוכה.להסכם 'אנספח כ ורףאישור על קיום ביטוחים, המצהאת טופס 

להסכם.  'בנספח כמו כן, ימציא הזוכה למועצה בתוך פרק הזמן האמור, ערבות ביצוע בנוסח המצורף כ

 הערבות₪.  20,000 ערבות הביצוע תהיה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי מוגבלת, בסכום של

לאחר תום תקופת ההסכם, וזאת לצורך הבטחת עמידתו  יום 90-תהיה בתוקף לכל תקופת ההסכם ועד ל

 על נספחיו. הסכםשל נותן השירות הזוכה במכרז בכל ההתחייבויות הנכללות ב

 כללי

 הסכםהיחתם יעד ש וא ,ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות 120ההצעה תישאר בתוקף למשך  .38

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

הקיום שלהם בהודעה בכתב למציעים. הודיעה המועצה כאמור, ידאגו המציעים להאריך את תוקף ערבות 

או לא יחזור בו המציע מהצעתו,  האמור לעילאם למרות בהתאם ולהמציא ערבות קיום עדכנית למועצה. 

רשאית לחלט את סכום  מועצהתהא היאריך את ערבות הקיום שלו על פי דרישת המועצה כמפורט לעיל, 

 ערבות הקיום שנמסרה במסגרת ההצעה, כפיצוי מוסכם.     

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה, לדרוש  .39

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

ל מציע, אישורים, המלצות וכיוצא באלה מסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעה, ולבוא בדין ודברים עם כ

 בכתב או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה. 

בהגשת הצעתו למכרז מסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה במכרז תהיה המועצה רשאית להציג את  .40

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

וך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט באשר בהצעה, ת

להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחרים ו/או באשר לקיומו/ם של פרט/ים חסוי/ים בהצעה 

 מסור למועצה. 

ם חתימת ההסכם עמם בוטלה הזכייה ו/או בוטלה ההתקשרות עם המציע הזוכה, מכל סיבה שהיא, בין טר .41

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 

יו וכן הלאה, ובלבד שלא חלפו או לא תצא אל הפועל )מכל סיבה שהיא(, להתקשר עם המציע הבא אחר

חודשים ממועד משלוח ההודעה על הזכייה לזוכה. המציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה  12-למעלה מ

 או תביעה כנגד המועצה בעניין זה.  

 .בהסכם, תינתן עדיפות לאמור הסכםבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור ב .42
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 2מסמך 

 04/22 להשתתפות במכרז מס'והצהרת המציע הצעה 

בזאת הצעות מזמינה ה"( המועצההמועצה האזורית תמר )להלן: "להתקשר עם  אתמציעים בז ,אנו הח"מ .1

  ."(השירותים: "במסמכי המכרז )להלן, הכל לפי המפורט הכשרת צוותי חינוך חברתילמתן שירותי 

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

על כל תנאיהם ופרטיהם, מצהירים ומתחייבים כי הבנו  (,4מסמך על נספחיו ) הסכםלהגשת הצעות, לרבות ה

שאלנו את כל השאלות , מתן השירותיםתנאי תנאי הסף להגשת הצעה ואת כל מסמכי המכרז, לרבות 

וההוצאות שתהיינה כרוכות בכך עבורנו  מתן השירותיםלהשפיע על בחנו את הגורמים העשויים שנדרשו לנו, 

. בעצם הגשת הצעתנו למכרז אנו מצהירים ומתחייבים, כי ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו

תנאי המכרז מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בעניין תנאי המכרז, לרבות 

 ותם.  בהירותם ו/או סביר

מסמך לדברי ההסבר הכלליים ) 10 תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיףאנו מצהירים כי אנו עומדים בכל  .3

 למסמכי המכרז(. 1

בהתאם  מכרזהנשוא שירותים כי ברשותנו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ה ,אנו מצהירים .4

ומתן וכי הצעתנו זאת המלאה של המועצה, למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה 

פי מסמכי היסוד ל תאגיד( עשל הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו )במקרה השירותים על פיה 

 שלנו.

כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר  לאותו  ,נו מצהיריםא .5

 מכרז.   

מילוי התחייבויותינו בהתאם תשולם לנו בכפוף ל השירותים התמורה עבורבמכרז,  במידה ונזכהכי  ,ידוע לנו .6

 ( ועל פי תנאי התשלום המפורטים בו. למסמכי המכרז 4ך מסמ) הסכםהוראות הל

תחום השירותים בלזוכה בלעדיות מתן ו/או ל מסוים התקשרותלהיקף  תמתחייב האינ מועצהו כי הנידוע ל .7

 נשוא המכרז. 

על ידי המועצה, כאשר  נו, בשלמותם, כפי שהומצאו להסכםאת מסמכי המכרז, לרבות ה אתבז פיםמצר ואנ .8

לדברי ההסבר למכרז.  23 ףנו, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרש על פי  סעיכל העמודים חתומים על ידי

צ"ב בכלל זה, אנו מצרפים להבטחת קיום הצעתנו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת, בנוסח המ

   למסמכי המכרז. 3מסמך כ

ליתן לה את  יםמתחייב והננ הצעתנו זו הנה בלתי הדירה ובלתי חוזרת, ובמידה ותתקבל על ידי המועצה .9

של המלא לשביעות רצונה ו ולהוראות נציג המועצה , בהתאם לתנאי המכרזהשירותים )כהגדרתם לעיל(

ל עו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו מהמועד ב נוזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות ההצע. המועצה

או עם מציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות  נועימ הסכם

ד ארבעה וידוע לנו כי המועצה רשאית להאריך את תוקף ההצעות בע במכרז, לפי המוקדם שבין המועדים.

ם להאריך את תוקף ערבות הקיום שלנו בהתאמה, ולהמציא חודשים נוספים, ובמקרה כאמור אנו מתחייבי

  למועצה ערבות קיום מתוקנת.
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לחתום  ינועל כך הודעה, יהיה על נומסר לייום מיום שת 14תזכה במכרז, הרי שתוך  נוכי אם הצעת נו,ידוע ל .10

. בכלל זה ידוע לנו כי הסכםעל מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של המועצה לצורך ביצועו של ה

(, כשהוא הסכםל א'נספח את טופס האישור על קיום ביטוחים )בנוסח המצ"ב כ להמציא למועצהיהיה עלינו 

 ₪ .  20,000 של (, בסך הסכםל 'בנספח חתום על ידי חברת הביטוח שלנו וכן ערבות ביצוע )בנוסח המצ"ב כ

הצעות, לרבות ההצעה הגבוהה א או לדחות את כל הכי למועצה שמורה הזכות לקבל כל הצעה שהיידוע לנו  .11

ידוע לנו כי  ביותר ו/או הצעה כלשהי. הזולהלקבל את ההצעה הכספית  תמתחייב האינוכי המועצה ביותר 

 עמנו תהווה התקשרות מחייבת מצד המועצה.  הסכםרק חתימת המועצה על 

ם שיידרשו מאיתנו ו/או לא נעמוד באיזו כמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו ו/או שלא נמציא את המסמכי .12

מהתחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה המועצה רשאית לחלט את ערבות 

הקיום שלנו ו/או לבטל את זכייתנו ו/או להתקשר עם המציע שידורג אחרינו ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת 

 על פי שיקול דעתה של המועצה.

 ים לעמוד בכל דרישות המועצה במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם, ולמלא אחריהם במלואם. אנו מתחייב .13

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

 , המוכנסת לתוך מעטפת ההצעה הכללית. נפרדת סגורה במעטפה המצורפתלמסמכי המכרז(,  5

  .ממנהכמו כן, ידוע לנו כי המועצה אינה חייבת לקבל את ההצעה הכספית במלואה ורשאית ליישם חלקים  .15

מהווים את התמורה הבלעדית המפורטים בהצעת המחיר תמורה ההרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכומי  .16

רישה אחרת העולים והיחידה בעבור אספקת כל מכלול השירותים הנכללים במכרז זה ולרבות כל שירות או ד

 , וכי פרט לכך לא נהיה זכאים לכל תשלום ו/או החזר כלשהו מהמועצה או מהעמותה.ממכרז זה

הבאנו  שבהצעת המחיר התעריפיםהננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת  .17

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

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

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     
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 אישור עו"ד:

 

___עו"ד, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על ההצעה ___אני הח"מ, ____ 

"( המציע" -חתימה מטעם _______________ )להלן  דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי

 וכי בחותמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע.

שם תאריך __________________ __________________ ________________  

 חתימה 
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 2נספח א' למסמך 

 פרטי ניסיונו של המציע

 

לצרף קו"ח, אסמכתאות המעידות על  , על המציעוניקוד איכות ההצעה לצורך בדיקת עמידת הצעתו בתנאי הסף
הכשרתו המקצועית והמלצות, כמו כן מציע אשר עומד בתנאי הסף ביחס לכך שהוא נשא תפקיד הדרכתי בתחום 

שנים רצופות מיום שקדמו להגשת ההצעה )עבודה ברמת מנהל מחלקת  5החינוך הבלתי פורמלי במגזר הכפרי במשך 
ברשות מקומית ובעל הכשרה להנחיית קבוצות בהתאם להנחיות מינהל השלטון המקומי האגף לניהול ההון נוער 

 ניסיונו: פירוט  ,לפרט בטבלה שלהלןהאנושי ברשויות המקומיות משרד הפנים(,עליו 

 

 

 

 

 

 

 
מזמין שם 

  העבודה
 מהות השירות שניתן

מועדי תחילת וסיום 

השירותים 

 )חודש+שנה(

 פרטי  איש קשר 

1. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

4. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

5. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________
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שנים שקדמו להגשת  5-קהילתי )במהלך ה -ניסיון  המציע בביצוע תהליכי ליווי להכשרת צוותי חינוך חברתי

 ההצעה(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
מזמין שם 

  העבודה
 השירות שניתןמהות 

מועדי תחילת וסיום 

השירותים 

 )חודש+שנה(

 פרטי  איש קשר 

1. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

2. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

3. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

4. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________

5. 

   
 שם:__________________

 טלפון:________________

 תפקיד:_______________
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 2נספח ב' למסמך 

 טופס פתיחת ספק

 

 ___________________________________________________________ :נותן השירותשם 

 ____________________ תיק ניכויים ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ 

 לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________מיקוד __________  או 

 ________________  פקס _________________   ________________  פלאפון טלפון

 ________________________________________________________  מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________   תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 ___________________ מספר הסניף ___________________________ שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________  שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים

 

 

 חתימת המציע: ___________________________
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 מסמך 3

  

 

 בנקאית לקיום ההצעהנוסח ערבות 

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נוה 

 

 

 ערבות מס'__________הנדון: 

 

 

סכום ( )להלן: "ש"חעשרת אלפים  )ובמילים:₪  10,000הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

לבין המדד הידוע ביום התשלום  2022רואר ש פב"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין מדד חודהקרן

 "(.הפרשי ההצמדה)להלן: "

 

 

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

"( בקשר עם החייבהקרן בתוספת הפרשי הצמדה המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _________________ )להלן: "

 אשר הוצא על ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או לנמק את עילת דרישתכם או סכומה. 22/מכרז מס' 

 

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

 לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 , ועד בכלל. 03.07.2022 ישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריךערבות זו ת

 

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

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק __________ 

 סניף _________ 
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  4מסמך 

 הסכם

 .2021בחודש _________,  הר ביום ________ושנערך ונחתם בנווה ז

 מועצה אזורית תמר בין :

 869100מנווה זוהר, ד.נ. ים המלח  

 מצד אחד      "(מועצהה)להלן: " 

 

 )ח.פ. ____________( _________________ לבין:

 מ _______________ 

 מצד שני  "(נותן השירות" :)להלן 

 

"( המכרז)להלן: " 04/22"( פרסמה מכרז פומבי שמספרו המועצהוהמועצה האזורית תמר )להלן: " הואיל

מסמכי המכרז )להלן: ב, הכל לפי המפורט הכשרת צוותי חינוך חברתילמתן שירותי לקבלת הצעות 

 (."השירותים"

, והכל בהתאם למועצהונותן השירות השתתף במכרז וזכה בו, והוא מקבל על עצמו ליתן את השירותים  והואיל

 ובמתכונת המתוארת להלן; מועצההמכרז והסכם זה לשביעות רצונה של הלהוראות מסמכי 

 ;למתן השירותים בהתאם לתנאים המפורטים להלן נותן השירותמעוניינת להתקשר עם  מועצהוה והואיל

לקיים אחר ח האדם, וביכולתו וכי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכ ,מצהיר ונותן השירות והואיל

 , הכל בכפוף להוראות הסכם זה;ותהנדרש והתחייבויותי

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא

 הבאים:   הסכםיצורפו מסמכי המכרז והצעת נותן השירות למכרז, וכן נספחי ה הסכםל .1

 נספח ביטוח –נספח א' 

 נוסח ערבות ביצוע - נספח ב'

 1976-תשל"וחוק עסקאות גופים ציבוריים, ל בהתאם תצהיר   - נספח ג'

תצהיר בדבר היעדר רישום עבריינות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות  - 'ד נספח

 מסוימים

 עדר ניגוד ענייניםיתצהיר ה - נספח ה'

 תיאור השירותים – 'ונספח 
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מהווים וכן כל מסמכי המכרז והצעתו של נותן השירות למכרז, המצורפים לו  מסמכיםהמבוא להסכם זה וה .2

 . זה הסכםמחלק בלתי נפרד 

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

 מהות ההתקשרות

 . במסמכי המכרז , הכל לפי המפורטהכשרת צוותי חינוך חברתישירותי  השירות יספק למועצה נותן .4

 השירותים הנדרשים הינם: 

 חלקות נוער, ליווי פורום רכזים, ליווי צוותי הדרכה )אחת לחודש(.ליווי מ 4.1

 הכשרת צוותי הדרכה )באופן שוטף(. 4.2

    ליווי חינוך חברתי יישובי )על פי תכנית ייעודית(. 4.3

 

 אוגוסט -סמינר פתיחת שנה

 יוני-ספטמבר -מפגשים קבועים עם צוותי החינוך בהתאם לתכנית שנתית

 יוני -ספטמבר -בהתאם לתכנית ייעודית מפגשים עם צוותים יישובים

 "(השירותים)להלן: "

נותן ועל כן מתחייב  נותן השירות של וויכולותי וזה מתבססת על כישוריהסכם מובהר, כי ההתקשרות ב .5

 ווזכויותי והא רשאי להסב את התחייבויותיילא  נותן השירותבלבד.  והשירותים יבוצעו על יד כי, השירות

 , אלא אם נתקבל לכך אישור המועצה, מראש ובכתב. חרזה לא הסכםעל פי 

 נותן השירותצהרות והתחייבויות ה

המועצה תהיה רשאית  .כנספח ו'תיאור כללי של תכולת השירותים מופיע במפרט השירותים המצ"ב  .6

את  ליתן נותן השירות מתחייבלהרחיב או לצמצם או לשנות את תכולת השירותים בהתאם לשיקול דעתה.  

, כישוריובנאמנות ובמיומנות מרבית, להשתמש בכל ביעילות, בדייקנות,  השירותים בהתאם להסכם זה

, תוך מועצהשל ה , והכל בהתאם להוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאמועצהלתועלת ה וניסיונו ידיעותיו

ימלא נותן . לשם כך בפרט לשירותים, היבטים הקשוריםוב ,בכלל ,מועצהמגע הדוק ושיתוף פעולה עם נציג ה

 וימנע ,זה ובין שאינן מפורטות בו הסכםבין שהן מפורטות ב ,מועצהשל נציג ה ואחר כל הוראותיהשירות 

ינו מנהלת מחלקת לצורך הסכם זה ה מועצהנציג ה .מועצהמלפעול ללא קבלת אישור מראש מאת נציג ה

 "(.מועצהנציג ה)להלן: " נוער או מי מטעמה 

או פיקוח על ידי , אולם מתן הנחיות מועצהלפעול בהתאם להוראות והנחיות נציג ה מתחייב נותן השירות .7

-ולא יצור יחסי עובד למתן השירותים, נותן השירות המלאה של וכאמור לא יגרע מאחריות מועצהנציג ה

 .מועצהלבין ה בינו או בין מי מעובדיו ו/או מטעמומעביד 

לפי בקשתה כל חומר ו/או מידע הנדרש והנוגע לדעת  מועצהולהביא לעיון הבאחריות נותן השירות להמציא  .8

 למתן השירותים ו/או להתחייבויותיו של נותן השירות על פי הסכם זה. מועצההנציג 
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ין או נושא או התפתחות אשר לגביהם יש י, מיד וללא דיחוי, על כל ענמועצהלדווח לנותן השירות מתחייב  .9

עשוי  מועצהלשו לשירותיםו/או אשר קשורים  מועצהל ועם חובותי ענייניםין ואשר עלולים ליצור ניגוד יענ לו

 ין בהם. יענלהיות 

וכי הוא מחזיק ויחזיק ברציפות  עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוקנותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא  .10

נדרשים על פי כל דין לצורך מילוי במשך כל תקופת הסכם זה בכל הרישיונות, האישורים וההיתרים ה

 חובותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה. 

על פי הסכם זה וכי הוא מכיר  מועצהאופי השירותים ואת דרישות הכי הוא בחן את  ,נותן השירות מצהיר .11

וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו או ביצועו  מתן השירותאת התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים ב

 או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי הסכם זה. 

כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד וכלים  ,נותן השירות מצהיר .12

בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם ן , והוא מתחייב לבצעקיום התחייבויותיוהדרושים ל

נותן השירות מצהיר, כי בחזקתו כל  בעצמו ובאמצעות עובדיו. מועדים הקבועים בהסכם זה,ללתנאים ו

 הציוד הדרוש לשם ביצוע השירות באופן מקצועי וטוב.

את כל התשלומים המגיעים להם  מועצהנותן השירות מתחייב לשלם לעובדיו העוסקים במתן השירותים ל .13

י הוראות כל דין ו/או הסכם ו/או במלואם ובמועדם, ולשמור על זכויות עובדיו שיועסקו במתן השירות על פ

 צו הרחבה ככל שיחול.

, ולא להסב לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו בעצמו בלבדנותן השירות מתחייב לבצע את העבודה  .14

 מועצהקיבל על כך את הסכמת הכן אלא אם  לפי הסכם זה, לרבות קבלני משנה מטעמו של נותן השירות,

משום הסבת ו/או מסירת  מועצהא יראו בהעסקת עובדים שאושרו מראש על ידי הבכתב ומראש. לעניין זה ל

את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת  מועצהלאחר. נתנה ה הםאו חלק מ התחייבויותיו

את נותן השירות מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ונותן השירות ישא באחריות 

בקרה ושמירה על מכל לרבות אך מבלי לגרוע  על פי הסכם זההשירותים התקין של צוע המלא ובימלאה ל

 . זכויות עובדי קבלן המשנה, וקבלת אחריות לתנאי העסקתם

, יודיע על כך לאלתר מתן השירותיםהתעוררה לדעת נותן השירות בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם  .15

את פרק הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה כאמור כדי לגרוע , על מנת לתת לו מועצהנציג הל

אם אכן תתעורר מניעה  מועצהמהתחייבויות נותן השירות לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון ל

מועצה רשאית בכל מקרה שבו לא יתבצע השירות בהתאם להתחייבויות נותן השירות, תהיה ה כאמור.

 לשם כך, ולהיפרע את הוצאותיה ונזקיה כתוצאה מכך מנותן השירות.  שירות אחרלהיעזר בנותן 

רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  מועצההפר נותן השירות התחייבותו על פי סעיף זה לעיל, תהיה ה .16

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

 על פי כל דין ו/או הסכם.  מועצההשמורים ל

 ההסכם תקופת

 "(. ההתקשרות תקופת)להלן: " __________ועד ליום  _____ מיוםזה היא  הסכם לפי ההתקשרותתקופת  .17

חודשים  12תקופות נוספות בנות לארבע יתחדש מאליו באותם תנאים הסכם זה  ההתקשרותבתום תקופת  .18

תקופת ההתקשרות או ם לפני סוף מיי 30תודיע המועצה "(, אלא אם כן ת ההארכהותקופאחת )להלן: " כל
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תקופת  . בכל מקרה,תקופה ם אותהעל רצונה לסיים את ההתקשרות בתו איזה מתקופות ההארכה

  .חודשים 60ההתקשרות ותקופת ההארכה לא יעלו על 

סיבה מכל תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם לפני תום תקופת ההסכם או תקופות ההארכה,  מועצהה .19

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

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

ר כלשהם בגין הפסקת עבודתו. פרט לכך, לא יהיה נותן השירות זכאי לכל תשלום, פיצוי, תמורה או החז

ההסכם עמו, גם אם נגרמו לו בעקבות כך נזקים או הוצאות, ונותן השירות מוותר בזה על כל טענה ו/או 

 תביעה שהן בקשר לכך.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי מי מהם,  .20

  .1970 - וק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"אבהתאם להוראות חאו לקבל כל סעד אחר 

 

 התמורה

 להלן: תמורה כמפורט  לנותן השירות מועצהלמתן השירותים, בשלמותם ובמועדם, תשלם הבתמורה  .21

₪ ליווי פורום רכזים, ליווי צוותי הדרכה )אחת לחודש(: ___________   בגין ליווי מחלקות נוער, .21.1

 + מע"מ.

 מע"מ.₪ + הדרכה )באופן שוטף(: ___________  בגין הכשרת צוותי  .21.2

 מע"מ.₪ + בגין ליווי חינוך חברתי יישובי )על פי תכנית ייעודית(: ___________   .21.3

אינה  כי המועצה ,למען הסר ספק יובהר. בפועל השירות שניתןעל בסיס התמורה בגין מתן השירותים תהיה  .22

המועצה ובהתאם  ה הבלעדי שלעל פי שיקול דעתה אלא מתן השירות יהי, מתחייבת להיקף כלשהו בכלל

בעניין זה  המוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמה. נותן השירות לצרכי

 ב."ובכלל זה טענות להסתמכות ו/או אובדן רווחים וכיו

לכל חודש, יגיש נותן  10-ה. אחת לחודש, ולא יאוחר מביצוע בפועלל לנותן השירות בכפוףהתמורה תשולם  .23

השירות למועצה חשבון / חשבונית עסקה בגין התמורה המגיעה לו עבור השירותים שניתנו על ידו בחודש 

 הקודם.

 .  מועצהי נותן השירות לכלל השירותים שסופקו על ידשל רוט יכולל פהדו"ח לכל חשבון יצורף  .24

תבדוק את החשבון / חשבונית עסקה ותאשר אותו, כולו או חלקו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  מועצהה .25

תהא רשאית לדרוש מנותן השירות הבהרות ו/או תיקונים בנוגע למרכיבי החשבון, ונותן השירות  מועצהה

 ימים ממועד קבלתה.  7ימלא אחר דרישתה בתוך 

, ובכפוף מועצהממועד הגשת חשבון / חשבונית עסקה ל 15התמורה תשולם לנותן השירות בתנאי שוטף +  .26

 מועצהאת החשבון / חשבונית עסקה. נותן השירות מתחייב להגיש חשבונית מס כדין ל מועצהלאישור ה

. עוד מתחייב נותן השירות כי שכר עבודתם של עובדיו מועצהימים ממועד קבלת תשלום כלשהו מה 7בתוך 

מדי חודש במועד הקבוע בדין, ללא תלות במועד העברת התשלומים על ידי  שיועסקו בביצוע השירות ישולם

לא יהווה עילה לעיכוב שכרם של עובדיו שיועסקו  מועצהועיכוב בהעברת התשלומים על ידי ה מועצהה
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כאמור כדי להוות משום ויתור על טענה כלשהי של  מועצהאין באישור הבביצוע השירות. כן מובהר, כי 

 ו/או השירותים שניתנו על ידו.ותן השירות נכלפי  מועצהה

 רשאית לקזז מהתמורה כל חוב של נותן השירות כלפיה.  מועצהה .27

 לכל תשלום שישולם לנותן השירות יתווסף מע"מ כשיעורו על פי דין, במועד ביצוע כל תשלום. .28

השירות, והינה  מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית לנותן .29

זה, ונותן השירות לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או  הסכםבגין השירותים נשוא  מועצהבבחינת עלות כוללת ל

תשלום ו/או החזר ו/או שיפוי נוספים מעבר לכך, לרבות בגין הוצאות שהוציא בקשר עם ביצוע התחייבויותיו 

ות בסיורים, דיונים או פגישות, שכר עובדיו זה, לרבות )אך לא רק( נסיעות, ביטול זמן, השתתפ הסכםב

שיועסקו בביצוע השירות על כל הנלווים, מיסים וכיו"ב, וזאת בין אם היו ידועים במועד חתימת הסכם זה 

 ובין אם לאו. 

 ,תקפים למועדי התשלוםעל פי דין, אישורים  מועצהלנותן השירות מציא בנוסף, לצורך ביצוע כל תשלום, י .30

עוסק מורשה ואישור לצורך ניכוי מס  ולפי החוק, אישור בדבר היותורשומות חשבונות קסי פנבדבר ניהול 

 במקור.

לא הגיש נותן השירות חשבון או מסמכים, או במקרה שתשלום כלשהו לנותן השירות יתעכב כתוצאה מכך  .31

שא אותו יי שנותן השירות לא עמד בלוח הזמנים ו/או לא מילא תנאי מוקדם לתשלומו של אותו סכום, לא

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

, בהתאמה לתקופת האיחור. מבלי לגרוע הסכםהמתוארות לעיל, יידחו מועדי התשלומים שנותרו על פי ה

לבצעו על פי הסכם זה, לא  מועצהיום בביצוע תשלום כלשהו שעל ה 30מהאמור, ובכל מקרה, איחור של עד 

 יהווה הפרה של הסכם זה ולא יישא בריביות ו/או הצמדות כלשהן. 

 סעדים ותרופות

ו/או לא ביצע את חובותיו ברמה הנדרשת על פי  הסכםהפר נותן השירות התחייבות מהתחייבויותיו על פי ה .32

באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של  הסכםהו/או ביצע את  הסכםהצוע יו/או התרשל בב הסכםה

 7רשאית להורות על ביטול ההסכם או חלקו תוך  מועצההוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, תהא ה מועצהה

 .ימים מתאריך ההודעה

ידי של הסכם זה, בלא מתן התראה או ירשאית להביא לביטולו המ מועצהפעם נוספת, תהא ההופר ההסכם  .33

 הודעה מוקדמת.

ע מכלליות האמור לעיל, פעל נותן השירות באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן שיש בו כדי מבלי לגרו .34

תהא רשאית להורות על ביטולו  מועצהלסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של הסכם זה וה

 המיידי של הסכם זה.

ל הסכם זה או חלקו על פי שיקול זכאית להודיע על ביטולו ש מועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא ה .35

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

 נפטר.נותן השירות  .35.1

 פקע תוקפו של אחד או יותר מהרישיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לפי הסכם זה.   .35.2
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הכרזתו כפושט רגל, למינוי נגד נותן השירות הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, ל .35.3

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

 אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 וטל צו עיקול על נכס מנכסיו של נותן השירות ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.ה .35.4

מראש  מועצהפן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת השונתה הבעלות ו/או השליטה בנותן השירות באו .35.5

 ובכתב.

 מועצהשונה מצבו העסקי או הכספי של נותן השירות באופן אשר על פי שיקול דעתה הסביר של ה .35.6

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

 ההסכם.

שלומים המגיעים להם על פי כל דין ו/או הסכם, ולא תיקן נותן השירות לא שילם בגין עובדיו את הת .35.7

 בעניין.  מועצהימים ממועד דרישת ה 7את ההפרה בתוך 

יום מיום משלוח הודעת  7 -עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ .36

 .השירות, מתחייב נותן השירות לחדול מביצוע מועצההביטול על ידי ה

זכאי לכל תשלום  יהא נותן השירותתבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא  מועצההיה וה .37

עקב כך, פרט לקבלת החלק היחסי מהתמורה בגין שירותים שניתנו  מועצהו/או פיצוי ו/או החזר כלשהם מה

מסיבה הקשורה  הסכםנבע ביטול ה. מועצהעל ידו בפועל עובר למועד סיום ההתקשרות כמפורט בהודעת ה

או על פי כל דין, יפצה וישפה נותן השירות את  הסכםבנותן השירות ו/או באי מילוי התחייבויותיו על פי ה

 בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לה עקב כך.  מועצהה

ליתן את השירות בעצמה וכן רשאית  מועצה, תהא המכל סיבה שהיא על ביטול ההסכם מועצההודיעה ה .38

 אחר או נוסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי.  נותן שירותהשירות עם כל  להתקשר לקבלת

תהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע או שיגיע לה מאת נותן השירות כנגד כל סכום  מועצהה .39

המגיע ממנה לנותן השירות מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר נותן השירות התחייבות כלשהי 

או  תשלום ביתר בגין השירותביצעה  מועצהבמקרה שהשנטל על עצמו על פי ההסכם ו/או  מההתחייבויות

בין וזאת כמפורט בהסכם זה,  מועצההסתבר כי אינו עומד בדרישות ה בדיעבדאשר תשלום בגין שירות 

 שהסכום קצוב ובין שאיננו.

, אולם השימוש מועצהלרשות ה למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת .40

להשתמש  מועצהבה איננו מקנה לנותן השירות כל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו מונע מה

 באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם.

 ושמירה על זכויות עובדים מעביד-אי תחולת יחסי עובד

דדים הינה התקשרות של נותן שירות עצמאי עם נותן השירות מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצ .41

, ולכן לא יחולו על מועצהאינם חלק מן המסגרת הארגונית של ה ו/או מי מטעמו , וכי הוא או עובדיומועצה

. נותן מועצהנותן השירות או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, זכויות כלשהן של עובדי ה

וביניהם לבין  מועצהיועסקו על ידו, לא יחשבו בשום מקרה כעובדי ההשירות או עובדי נותן השירות ש

ווצרו או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד או יחסים משפטיים אחרים. נותן ילא י מועצהה
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 השירות בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיו כאמור מכל סיבה שהיא

 .מועצהפי הסכם זה הינה בבחינת עלות כוללת לוהתמורה המשולמת על 

 ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדי בביצוע הסכם זה, כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי נותן השירות .42

נותן השירות בלבד ונותן השירות מתחייב לשאת בתשלום מלוא שכרם על פי כל דין לרבות שכר עבודה, 

ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, נסיעות וכיו"ב, ואלו יחולו על נותן חופשה שנתית, דמי הבראה, מחלה, 

 במתן השירות. כל ההוצאות הכרוכות השירות והוא מתחייב לבצע את התשלומים לעובדיו על פי כל דין

מס הכנסה, תשלומים לביטוח הלאומי וכל מס או היטל או על הנלווים לו כמפורט לעיל,  לרבות שכר עבודה

מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מיסים וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם 

או לצד ג' כלשהו יחולו על נותן השירות  מועצהוהנזקים שיגרמו למי מעובדיו, עובדי ההשירותים  מתן

נותן השירות מתחייב לפצות ו/או . א תהא אחראית לכך בכל צורה ואופן שהואל מועצהוישולמו על ידו וה

, במידה ויקבע בניגוד מועצהמייד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו ל מועצהלשפות את ה

 לבין נותן השירות ו/או עובדיו. מועצהלכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו יחסי עובד מעביד בין ה

ידיו על עובדיו,  לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על מועצהלנציג התן השירות ימסור נו .43

 .מועצהמטעם ה מועצהוכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי הנציג ה מספרם, מקצועם

 יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מנותן השירות להרחיק ו/או מועצהו/או נציג ה מועצהה .44

מובהר, להחליף עובד ו/או עובדים שלו, ונותן השירות יבצע את המבוקש מיד עם הפניית הדרישה האמורה. 

מעביד בין המועצה לבין איזה מעובדי נותן -כי אין בציות נותן השירות להוראה כאמור כדי ליצור יחסי עובד

 שירותים.השירות או כדי להביא לשינוי כלשהו בתמורה או בלוחות הזמנים שנקבעו ל

לבין  םמעביד בינ -מלטעון לקיומם של יחסי עובד  יםמנוע יוהו/או עובדיו ו/או מי מטעמו יהשירות  ןנות .45

זכויות כלשהן שיסודן בטענה לכאורית לקיומם של יחסי עובד  מועצהמלדרוש מן ה יםמנוע יוהי, ומועצהה

 .מועצהלבין ה םמעביד בינ -

בכל תקופת ההסכם את כל חוקי יו שיועסקו בביצוע השירות כלפי עובדנותן השירות מתחייב לקיים  .46

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

והוא מצהיר כי לא הורשע בעבירה על דיני העבודה, הכל כמפורט בתצהיר  בטיחות בעבודה, בריאות ורווחה

  .נספח ג', המצ"ב כ1976-ציבוריים, תשל"ו בהתאם לחוק עסקאות גופים

 ערבויות

ערבות בנקאית  המועצהבידי  נותן השירותיפקיד  יום מהמועד שהודע לו על זכייתו במכרז, 14בתוך  .47

, המחירים לצרכן, צמודה למדד ש"ח( )ובמילים עשרים אלף₪  20,000 אוטונומית לקיום ההסכם בסך

"(. נוסח ערבות הביצוע יהיה בנוסח ערבות הביצועהסכם זה )להלן: "להבטחת ביצוע התחייבויותיו על פי 

 להסכם. 'נספח ב

 . הלביצוע תשלום כלשהו על ידילהתקשרות המועצה בהסכם זה והפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי  .48

ערבות יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת  נותן השירות .49

 התקופות האמורות לעיל. בתוקף במשך כל  הרתושמי הביצוע

, אך לא חייבת, מועצההרשאית , זה הסכםבקשר עם  נותן השירותבמקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות  .50

וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל  ממנה,של ערבות הביצוע או כל חלק  חילוטהלדרוש, מעת לעת ובכל עת, את 
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את ערבות הביצוע,  מועצהחילטה ה .הסכםכל דין או על פי הוראות הסעד אחר או נוסף העומד לה על פי 

ימים מיום שהודע לו על חילוט הערבות, ערבות  7-כולה או חלקה, ימציא לה נותן השירות, בתוך לא יאוחר מ

 ביצוע חדשה בגובה הסכום שחולט מתוך הערבות, בנוסח זהה לנוסח הערבות שחולטה.  

כל סכום נוסף  מנותן השירותלתבוע  מועצהה, כדי לפגוע בזכות האו חלק הכול, בות הביצוערע חילוטאין ב .51

 , וזאת בנוסף למימוש הערבות.תבאם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבו

 

  אחריות ושיפוי בנזיקין 

אשר יננסי טהור ו/או נזק פ לגוף ו/או לרכוש לכל אובדן ו/או נזק מועצההאחראי בלעדית כלפי  השירות נותן .52

עקב  ו/או לנותן השירות ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו הו/או לעובדי מועצהלייגרמו 

מעשה ו/או מחדל ו/או טעות שירותים ו/או זה ו/או בקשר ל הסכםו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיו על פי 

ו/או בקשר תוך כדי ו/או עקב  ו/או  שפועל מטעמוו/או עובדיו ו/או כל מי נותן השירות ו/או השמטה של 

  השירותים.  ביצוע ל

אבדן ו/או  לכל  אחריותו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל  מועצהפוטר את ה נותן השירות .53

ו/או  מועצהאת הולפצות , ומתחייב לשפות ו/או על פי דין כאמור בהסכם זהנותן השירות להם אחראי נזק 

ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות מי מהם  גין כל אחריות שתוטל עלל מטעמה בכל הפוע

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

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת נותן השירות לקזז מן התשלומים אשר ת רשאי מועצהה .54

נותן על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מועצהמהר נתבעים סכומים אש

נותן מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מועצהלכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו השירות 

 כאמור לעיל.השירות 

   ביטוח

מובהר כי על נותן , ווחובותי ולגרוע מהתחייבותכאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי אחריותו של נותן השירות להבטחת 

וזכויות קניין  בעלות במידעהשירותים יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

 רוחני

על ידי נותן המועצה הינה הבעלים הבלעדי של כל המידע, הנתונים, המסמכים והדו"חות שהופקו ויופקו  .55

פי שיקול דעתה וללא כל תמורה נוספת לנותן -כל שימוש, על אלונתונים ברשאית לבצע  והמועצה השירות

, כל זכויות הקניין הרוחני בכל המידע הקיים לרבות תוצרי העבודות שעשה ספקהשירות בגין כך. למען הסר 

לעשות נותן השירות עבור המועצה יהיו בבעלות הבלעדית והמלאה של המועצה. נותן השירות מתחייב לא 

, ובפרט שלא להעבירם בכל דרך שהיא לצד שלישי, סכם זהשימוש בזכויות קניין רוחני אלה שלא לצרכי ה

 אלא בהסכמה בכתב ומראש של המועצה.

, מבלי שלנותן השירות תהא כל טענה או תביעה לכל נותן שירות אחררשאית להעביר נתונים כאמור  המועצה .56

 נדרש בהעברת הנתונים כאמור, ללא תשלום נוסף בגין כך. בקשר לכך. נותן השירות יסייע ככל ה
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, לנותן השירות אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים ואין לו כל ספקלמען הסר  .57

 השירותים בלבד.  אספקת רשות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי 

 

 

 מועצהמסירת מסמכים ומידע ל

הקשור לשירותים,  חלעיין/לקבל כל מסמך או דו" מועצההשירות לאפשר לבמהלך תקופת ההסכם חייב נותן  .58

 .מועצהפי דרישת ה-על

( העתק מלא היד-)באופן שיידרש על מועצהימים ל 14עם גמר השירותים/ההסכם, ימסור נותן השירות תוך  .59

כים ידאג להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של כל המסמו ,של כל המסמכים והמידע הקשורים בשירותים

  ו/או לנותן השירות אחר מטעמה, תוך מתן הסברים והדרכה, ככל שיידרש. מועצהוהמידע ל

שערך נותן השירות בקשר להשתמש בכל המסמכים  מועצהה תבכל מקרה של הפסקת השירותים, רשאי .60

    .לשירותים

 שתדרוש והנתוניםאת כל המידע  מועצהלעביר י ,לאחר גמר ההתקשרותנותן השירות מתחייב, כי יובהר, כי  .61

 . מועצהה

 תחרות-ניגוד עניינים ואי

 מתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם חובותיו והתחייבויותיו למועצה. נותן השירות .62

ין יענ וין או נושא או התפתחות אשר לגביהם יש לילמועצה, מיד וללא דיחוי, על כל ענ ידווח נותן השירות .63

במישרין או  למועצה ו/או אשר קשוריםוהתחייבויותיו  ואינטרסים עם חובותיואשר עלולים ליצור ניגוד 

 ין בהם. יולמועצה יש ענ ,נותן השירותשירותי ל בעקיפין

זה ו/או  הסכםעמוד בתוקפה גם לאחר תום תקופת כאמור ת נותן השירותשל  ומובהר ומוסכם כי התחייבות .64

 טול אשר תהא.לאחר ביטולו על ידי מי מן הצדדים, תהא עילת הבי

 העברת זכויות

להעביר או למסור  , אוזה או כל חלק ממנו הסכםלאחר או להעביר להסב למסור, רשאי  ואינ נותן השירות .65

  מראש ובכתב. המועצהזה אלא בהסכמת  הסכם ל פילאחר כל זכות או חובה ע

 נותן השירותת אינם משחררים א לעיל, 65 בהתאם לסעיף המועצההסכמתה או אישורה של מובהר, כי  .66

לכל  זה, והוא ימשיך לשאת באחריות המלאה הסכםוהתחייבויותיו לפי  המקצועית והבלעדית ומאחריות

 .מעשה או מחדל בקשר עם השירותים

נותן תהא רשאית להמחות ולהעביר את חובותיה וזכויותיה כלפי  המועצהמוסכם בזה על ידי הצדדים כי  .67

על  נותן השירותכתב לוף אחר, כפי שתמצא לנכון. ניתנה הודעה ב, לפי הסכם זה, לכל אדם או גהשירות

מועד שייקבע בהודעה, כל זכויות וחובות ההעברת הזכויות והחובות לאדם או גוף כאמור, יחולו, החל מ



26 

יחולו בהתאמה כלפי אותו  נותן השירותעל אותו אדם או גוף וזכויות וחובות  נותן השירותכלפי  המועצה

 כאמור.אדם או גוף 

 היעדר בלעדיות

 שירותיםהזמין או להעסיק נותן/י שירותים לשם מתן רשאית, אם תמצא לנכון לעשות זאת, ל תהיההמועצה  .68

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

 השירות נותןובין לאחר אותו מועד, יסייע  הסכםכאמור, בין אם לפני חתימת ה נותן שירותים אחר הוזמן .69

המצוי ברשותו ואשר  בביצוע תפקידו, ישתף עמו פעולה וימציא לו כל מידע, נתון ומסמך נותן השירותבידי 

 .   ויידרשו על יד

 בביצוע כלשהי אחרת זכותאו /ו עדיפותאו /ו קדימה זכות איזו תהיה לא נותן השירותשל, בזאת מוסכם .70

 זה.  הסכםכלשהם אשר אינם כלולים ב שירותים

 שונות

מבלי לפגוע בזכויות המועצה לכל סעד על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, תהיה המועצה זכאית לקזז ו/או  .71

כל סכום כסף לכיסוי כל סכום אשר יגיע לה מנותן השירות,  לנותן השירותלחלט מתוך הכספים המגיעים 

לא תהא זכות קיזוז כנגד  השירותלנותן בין כדמי נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי ו/או בין בכל דרך אחרת. 

 המועצה.    

ספרי המועצה וחשבונותיה יחשבו ויהיו נאמנים על נותן השירות, וישמשו בכל עת הוכחה לכאורה בכל הנוגע  .72

לנותן לתשלומים שהמועצה תשלם על פי הסכם זה, וכן בכל הנוגע לכל סכום שישולם על ידי המועצה 

 ועצה.  או על ידי נותן השירות למ  השירות

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם לנספחיו, יגבר האמור בהסכם. .73

יתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או אישר סטיה מהוראת ההסכם, לא ו  .74

ייחשב הדבר כוויתור או כאישור על כל הפרה או סטיה שיבואו לאחר מכן, בין של אותה הוראה ובין של 

 הוראה אחרת. 

כל ויתור, אורכה, הנחה מטעם אחד הצדדים, וכל שינוי של איזה מתנאי ההסכם, לא יהיו תקפים אלא אם  .75

 נעשו בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.

 למען הסר ספק אין באמור בהסכם זה כדי להקנות זכות מכל מן וסוג שהוא אלא לצדדים בהסכם זה. .76

דון בכל מחלוקת בין הצדדים בקשר עם הסכם זה מוסכם בין הצדדים, כי הסמכות היחידה והבלעדית ל .77

 תהיה נתונה לבית המשפט בבאר שבע, וכי לאף בית משפט אחר לא תהא כל סמכות לדון במחלוקת כאמור. 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כמפורט במבוא להסכם. .78

79.  
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 _______________ _______________ 

 נותן השירות מועצהה 
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 נספח א'

 

 נספח ביטוח
 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 ________________________ –" המבוטח"
ו/או עמותות  רשותיים גופי סמךו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או  מועצה אזורית תמר –" מבקש האישור"

 .  בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 הכשרת צוותי חינוך חברתי –" השירותים"
 

לערוך ולקיים,  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחשל מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
באישור , את הביטוחים המפורטים םשירותיהאצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

 "(.המבוטחביטוחי אישור )להלן: "עריכת ביטוחי נותן השירותים המצ"ב לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

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

לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים על ידי המבוטח לחצרי 
 מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין

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

 2019-1-6, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון המבוטחחתום בידי מבטח 
 "(. המבוטחישור ביטוחי א)להלן: "

אישור ביטוחי את  מבקש האישורלהמציא לידי  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
 בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם. המבוטח

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  המבוטחכי מי מביטוחי  למבקש האישוריודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 
יום לפני מועד  30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  המבוטחשינוי לרעה, על 

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

 במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי 
 המבוטחמנע מתאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות המבוטחעל פי הסכם זה, ועל  המבוטחמהתחייבויות 

יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או  המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות 
השירותים להתחיל  לותאפשר עקב כך שלא י מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם  מבקש האישורדרישה כלפי 

 כנדרש. המבוטחבשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  המבוטחעל  .3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות  המבוטחשביטוחי 

מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  למבקש האישורלהודיע  המבוטח. כן מתחייב המבוטחהנקובות בביטוחי 
מבקש ידי -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על מבקש האישורלתביעה ולשתף פעולה עם 

 להגישה למבטחים.  האישור

לבצע כל שינוי או  המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל  המבוטחלבדוק את אישור ביטוחי רשאי  מבקש האישור .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  המבוטחתיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות 

דיקתם ו/או , בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בהמבוטחבעריכת ביטוחי 
מבקש למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על  המבוטחבשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחו/או לצמצם את אחריות  מבקש האישורו/או על מי מטעם  האישור
לגרום  המבוטחן האמור בסעיף ביטוח זה, על לבי המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי 

 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. המבוטחלשינוי ביטוחי 

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  .5
-פי הסכם זה ו/או על-וא החבות עלממל המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטחמזערית המוטלת על בבחינת דרישה 

 מבקש האישורו/או כלפי מי מהבאים מטעם  מבקש האישורלא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי  למבוטחפי דין. 
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על 

 .המבוטחידי 
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ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים  המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  המבוטחככל שלדעת 
. בכל ביטוח רכוש נוסף נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו המבוטחיערוך , המבוטחלביטוחי 

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

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.מבקש האישורול את המבוטח לכליורחב שם  המבוטחידי 

, מאחריות ש האישורמבקואת הבאים מטעם  מבקש האישורפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את  המבוטח .6
בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או מי מטעמו אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו ישיר או תוצאתי לאבדן או לנזק 

)ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםאשר מובא לאתר השירותים ו/או 
אולם הפטור  ל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.לנזקים לכ(, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר רכב

 כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

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

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

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה -בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 ובין אם לאו.  המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטחביטוחי ב

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

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום העצמית
דין או לפי הסכם זה  שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי

 מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

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 המפקח על 

ת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הביטוח או כל הוראה אחר
הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת 

מפקח על ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות ה
הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח 

 חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 יכללו הוראות לפיהם: המבוטחביטוחי  .8
מוותר על  המבוטחוכי מבטח  וו/או הבאים מטעמ האישורמבקש ידי -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .8.1

 .ווהבאים מטעמ מבקש האישורכל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 
יום לאחר משלוח  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחאו ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישורשינוי לרעת  .8.2

 בדבר השינוי או הביטול. למבקש האישורהודעה של המבטח 
ו/או  המבוטחוהתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  המבוטחהפרת תנאי ביטוחי  .8.3

 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לא
חר ו/או בשל היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח א .8.4

כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי 
 .ומו/או הבאים מטע מבקש האישורו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 

ין בביטול . חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם א2013היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .8.5
 . 1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטחהסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

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

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

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

 

 נוסח ערבות ביצוע

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 א.ג.נ.,

 

הכשרת צוותי חינוך חברתי למתן שירותי    04/22מס'  בקשר להסכם ערבות מס' _______ "ערבות ביצוע"הנדון: 

 ."ההסכם"( :)להלןהמועצה האזורית תמר ר עבו

המגיע או עשוי להגיע  ש"ח( עשרים אלף )ובמילים: ₪ 20,000 סך שלהננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד ל

 "( בקשר עם ההסכם שבנדון.החייב" :לכם מאת ____________________ )להלן

 שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו בתוספת הפרשי הצמדהכל סכום 

באופן שאם ביום שנשלם לכם סכום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יהיה המדד שהתפרסם לאחרונה  צרכןלמדד מחירי 

 :ום חתימת ההסכם )להלן"( גבוה מהמדד שהתפרסם לאחרונה לפני יהמדד החדש" :לפני התשלום בפועל )להלן

"( נשלם לכם את אותו סכום כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד המדד הבסיסי"

 הבסיסי.

המתפרסם ע"י הלשכה  ,על פי מרכיביו כפי שהינם ביום חתימת הסכם זההמחירים לצרכן המונח "מדד" פירושו מדד 

י כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם על יד

 על אותם נתונים ובין אם לאו. מבוססבין שהוא 

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

 לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 , ועד בכלל.__________ה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך שאר בתוקפיערבות זו ת

__________________ עד לתאריך האמור  כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לידי משרדנו שמענו הוא

 לעיל.

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

 בכבוד רב, 

 __בנק ________ 

 סניף _________                        
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 נספח ג' 

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

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 

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

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

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

 הנני מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המשתתף. .2

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

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

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

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

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

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

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

ולעניין עסקאות לקבלת שירות  1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

על הוראות , גם עבירה 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2כהגדרתו בסעיף 

 החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .4

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

 שוויון זכויות"( אינן חלות על המשתתף.

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

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

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

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

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –הצורך 

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים   

(  2התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה ) ( לעיל, ונעשתה עמו2לפי הוראות חלופה )

לחוק שוויון  9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  –

 זכויות, הוא גם פעל ליישומן.

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  -למשתתף שסימן את חלופה ב'  לעיל .6

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

 כאמור(  

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

 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 אימות חתימה

 

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

_____________ 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  

 

 

 

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד 
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 נספח ד'

 

מניעת העסקת עברייני מין במוסדות היעדר רישום עבריינות מין לפי החוק לתצהיר בדבר 

 2001 –מסוימים התשס"א 
 

המציע ______________ המוסמך להתחייב אני הח"מ_______________ ת.ז._________________, נציג 

בשם המציע,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 אעשה כן, מצהיר בזאת כדלהלן:

 

והתקנות לפיו )להלן:  2001-מסוימים התשס"א במוסדות מין עבריני של העסקה החוק למניעת כי ,לי ידוע .1
 למועצההכשת צוותי חינוך חברתי למתן שירותי  04/22מכרז "(, חל עלי, כנותן שירותים במסגרת החוק"

 .אזורית תמר
אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שבהתאם לחוק, חל איסור על העסקה של בגיר, ללא קבלת אישור מראש,  .2

מהמשטרה הן על  ממשטרת ישראל, המעיד כי ההעסקה מותרת על פי חוק. אישור כאמור יכול להתקבל
ידי הבגיר עצמו המועמד לעבודה או על ידי המעסיק או על ידי המסגרת, בצירוף של יפוי כוח מטעם הבגיר 

 וצילום של תעודת הזהות של הבגיר, והכל בהתאם לחוק.
אני הח"מ, מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את האישור מהמשטרה לגבי כל אדם  .3

 תחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.או גוף, כמ
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

 

 

  

 המדריךחתימה וחותמת  המדריךשם מלא של החותם  תאריך

 

 

 אישור עו"ד

 

 אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ 

, ולאחר המדריךת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ והמוסמך להתחייב בשם 

שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם בפניי על 

 תצהיר זה. 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 נספח ה'

 ענייניםתצהיר העדר ניגוד 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 

 הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1

 הקובע כדלקמן : 1958-תשי"ח ב לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,89סעיף  .1.1

עשרה אחוזים ״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -לעניין זה, ״קרוב״ 

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

 הקובע:

 המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,״חבר 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי  -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 ובע כי:הק 1958-תשי"ח לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,  59סעיף  .1.3

זוגו, סוכנו או שותפו, -לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן״

כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט לעניין שיש 

שירות  לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת

 מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים ״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2

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

 שותף.

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

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

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. .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 מתן השירותים  .1

 למועצה במידה ואזכה במכרז. 

במידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות  .2

ד אינטרסים עם חובותיי והתחייבויותיי למועצה אשר יש לי לגביהם עניין ואשר עלולים ליצור ניגו

 ו/או אשר קשורים במישרין או בעקיפין לשירותים וואו למועצה יש עניין בהם. 

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור לעיל, או אם  .4

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

 אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין.  .6

 



36 

 

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

  

 חתימת המציע: ______________   שם המציע: _____________

 

 חתימהאימות 

 

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 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן

  __________ __________________ 

 עו"ד         תאריך  
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 ו' נספח

 תיאור השירותים

 

 

 

 

 

נפח  פעילותתיאור ה הפורום מס"ד
מספר  מועדי הסמינר הפרויקט

 משתתפים

רכזים  .1
 ומדריכים

סמינר נותן סמינר פתיחת שנה: 
השראה על מקומו של המדריך 

הנער ומקום החינוך  בחיי
בקהילה. בסמינר ניפגש, נלמד 

ונחליט את הדגשים החינוכיים 
לשנת הפעילות הקרובה ביישובי 
 המועצה ובפרויקטים האזוריים.

 יומיים
)כולל 
 לינה(

 קיץ
20 

 משתתפים
 

 רכזים .2

: פורום פורום רכזי חינוך אזורי.
מתכנס אחת לחודש מאוקטובר 

ל מפגשים בשנה( כ 9ועד יוני )
פגישת פורום מתקיימת בימי א' 

. בכל 12:00ל  9:00בין השעות 
חלקים: העשרה, למידת  3פורום 

 עמיתים היוועצות קבוצתית.
 

ימי  9
 הדרכה

מאוקטובר ועד 
 יוני

6 
 משתתפים

 

 מדריכים .3

: פורום מדריכי ילדים ונוער
פורום מדריכים מתכנס אחת 

לחודש מאוקטובר ועד יוני, בעין 
. 12:00ל  9:00השעות גדי בין 

הפורום מיועד לחיזוק מקצועיות 
המדריכים, שיפור השרידות 

בתפקיד, בניית קבוצת משימה 
להפקת אירועי חינוך אזוריים 

ותמיכה בדילמות העולות 
מהשטח במהלך העשייה 

 החינוכית.

ימי  9
 הדרכה

מאוקטובר ועד 
 מדריכים 12 יוני

4. 

ליווי 
יישובים 

)ועדות 
חינוך/נוער+ 

צוות 
 הדרכה(

ליווי שותף של העשייה החינוכית 
ביישוב, ליווי בדילמות וחיזוק 

המקצועיות של מערכת החינוך 
היישובית ושמירתה כמכוללת 
קהילתיות, יוצרת הזדמנויות 
צמיחה ללקהילות ומאפשרת 

קליטה ביישובי המועצה. יצירת 
-יישוב-מועצה -משולש עבודה

 רכז נוער.

ימי  12
הדרכה 

 בשנה

לחודש אחת 
 לאורך כל השנה

 יישובים 3
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 פורום רכזים
 

 כותרת מס"ד

קניית ידע, מיומנויות ניהוליים ברמה  1

 אקדמית ויישומית 

פיתוח מנהיגות חינוכית כחלק בעיצוב  2

ויישום חזון חינוכי ובהובלת תהליכים 

במערכות החינוך בקהילה המקומית 

 והאזורית

מודלים גיבוש קבוצת עמיתים שתפתח  3

משותפים להתמודדות עם תהליכי 

השינוי והאתגרים הרבים בעידן 

 הנוכחי

 הנהלת חינוך תפקידה בקהילה 4

מדריכי הנוער, פיתוח מקצועי וצמצום  5

 שחיקה

פיתוח צוות וישיבת צוות אפקטיבית,  6

 המדריכים כחניכים

 הובלת תהליכי שיתוף ציבור בקהילה 7

 מותאמת גילמין מגדר ומיניות בריאה  8
 

 )כולל לינה( סמינר פתיחת שנה צוות חינוכי מ.א תמר

 

 כותרת מס"ד

מפגשים מעוררי השראה )מודל  1

מפגש עם עמותה, סיור,  –לחיקוי( 

 עיבוד

 גיבוש –פעילות ערב  2

 

 סיכום פעילות ושיח תובנות 3

 דגשים לעשייה חינוכית

 פרויקטים אזוריים

 תכנית עבודה לשנת הפעילות
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 פורום מדריכים אזורי
 

 כותרת: נושא המפגש מס"ד

בניית פרספקטיבה לגבי מהות תפקיד המדריך, מרכיבי  1

 התפקיד ומטרות העבודה

 גיבוש תכנית פעילות למערכת החינוך היישובית 2

 חובת דיווח: מה הם גבולות הגזרה של עבודת המדריך 3

 

בניית חזון אישי ואופק מקצועי: לאן פניי? איך אגיע  4

 לשם? 

 

 הפיכת תוכן אקטואלי/ ערכי לפעילות לפי שכבת גיל 5

 

התנהגויות סיכון בקרב ילדים ובני נוער, מה האחריות  6

 שלנו על מה שילדים עושים שלא בזמן הפעילות

מותר לנקוט עושים אם בכלל? האם חינוך פוליטי: איך  7

 עמדה?

פתרון קונפליקטים. מה הם תהליכים טבעיים במגע עם  8

 קונפליקט?

 

   מין, מגדר ומיניות 9
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 5מסמך 

 הצעת המחיר

 נפרדת, שתוכנס לתוך מעטפת ההצעה( במעטפה סגורה)יש להגיש מסמך זה 

מועצה האזורית תמר. הכשרת צוותי חינוך חברתי בלהלן התמורה המבוקשת על ידינו עבור מתן שירותי 

 "(: השירותיםמסמכי המכרז )להלן: "בהכל לפי המפורט 

 

 בהתאם למפורט במסמכי המכרז, התמורה המוצעת  הנה:

 

 לא כולל מע"מ מחיר מוצע יחס השירות למחיר הסופי שירות

ליווי פורום מחלקת נוער, 

ליווי פורום רכזים, ליווי 

פורום צוותי הדרכה )אחת 

 פורום(לחודש לכל 

20%  

ליווי צוותי חינוך )באופן 

 שוטף(

10%  

ליווי צוותי חינוך חברתי 

יישובי )על פי תכנית 

 ייעודית(

10%  

 

ידוע ומוסכם עלינו כי סכום התמורה המוצע לעיל  הינו סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות 

פי ההסכם, וכי לא נהיה זכאיים לתשלום נוסף -התחייבויותינו עלולביצוע מלוא  -בין הישירות ובין העקיפות  -

 ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז. כלשהו.

  
הרינו להצהיר ולהתחייב בזאת כי סכום התמורה מהווה את התמורה הבלעדית והיחידה בעבור אספקת כל מכלול 

 ה. השירותים הנכללים במכרז ז

הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי בנקיבת התעריפים לעיל 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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 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 

 

 אישור עו"ד/רו"ח:

 

 

אני הח"מ, __________עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על  

 -ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ )להלן 

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

 

  ________________ __________________ __________________ 

 חתימה    שם   תאריך             

 

 

 

 


