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 12/21 מכרז פומבי מס' 

 יום לזקן מרכז הפעלת 

]להלן:  בית שמשב זקןיום למרכז הפעלת לקבלת הצעות פנייה למכריזה על ]להלן: "העירייה"[  בית שמשעיריית 
 במסמכי המכרז להלן. ות, בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורט"השירותים"[

מובהר בזאת כי העירייה שואפת לטייב את הטפול בזקנים ובעיקר ביחס לזקנים המרותקים לביתם באמצעות 
 וטיפולי בית, תוך שיפורים והגברת איכותם של טיפולים אלה. זקןטיפול משולב של מרכז היום ל

בהתאם להוראות המכרז והחוזה  ,תבוצע בהתאם למפרטים הטכניים המצורפים למסמכי המכרז המרכזהפעלת 
הנחיות משרד הרווחה והוראות המפקח מטעם העירייה, ועל מהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות, בהתאם לה

       הזוכה לספק את כל הדרוש לשם הפעלת מרכז היום כנדרש.
 

תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, ביום הגשת ההצעות, בכל הקריטריונים  רשאים להשתתף במכרז
 הבאים:

  בעל אישור נותן שירותי סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי . .א

במתן שירותי סיעוד  בהפעלה בארץ של מרכז יום ו/או שנים שלשבעל ניסיון של לכל הפחות  .ב
  וטיפול בית

להוכחת דרישת הניסיון, )ו( לחלק א'. 1על המציע לפרט את תחומי הניסיון, כפי שנדרש בסעיף 
 .)ו( לחלק א'1כנדרש בסעיף  תצהיר ערוך וחתום כדיןיצרף המציע 

 .)ד( לחלק א'[1]ראה סעיף  ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז צירוף .ג

 

 ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על 
שלא ₪  ,,,,1 בעבור סך שלרכישתם לאחר כל המעוניין להשתתף יגיש הצעתו על גבי הטפסים שהומצאו לו 

, בין השעות )למעט יום ג'( ה-בימים א, בית שמש,  1במזכירות העירייה, קניון נעימי רח' דרך רבין יוחזרו, 
וזאת עד ליום ( בית שמשבניין עיריית  3המכרזים )קומה למחלקת  ידניתוימסור אותם  בלבד, ,,:20 – ,,:0

"מועד ההגשה"(. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד  -)להלן  12,,:, עד השעה בלתי מסומנתבמעטפה  211/23/
 ההגשה מכל סיבה שהיא, לא תובא לדיון.

 
עלול לגרום לפסילת ההצעה. יה מתנאים אלה, יאת ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סט

 תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.

 
ישות איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות. הההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל 

תב ישות המשפטית החתומה על כצעה ועמידה בתנאי ההזמנה, הינה ההמשפטית הקובעת לעניין בחינת הה
 ההצעה. 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה, ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה. 
מובהר, כי המונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי ההזמנה נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר 

  את מסמכי ההזמנה שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.
 

הגשת ההצעות מהווה אישור לכך שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים והבין את כל הדרישות 
 ומקבל על עצמו, באם יזכה במכרז, את החובה לקיים את כל תנאי המכרז והחוזה.

 
ובכל מקום בו במכרז זה קיימת  1.23תהא בהתאם להוראת התע"ס  זקןמובהר בזאת כי כל הפעלת המכרז ל

 בהתאם. 1.23ניה להוראת תע"ס זו, על המציעים לבחון את המפורט בהוראת התע"ס הפ
 

הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע מהליך זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט 
 .ירושליםו בית שמשהמוסמכים ב
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 הוראות כלליות: -חלק א' 
 עמ'             מסמכי המכרז כוללים את המסמכים הבאים:  .1

 1 הזמנה .................................................................................................................... 

 2 .......................................................................................................הוראות כלליות  א.

 4 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז הכלליים ............................................................... ב.

 14 צורף להצעת המשתתף .......................נוסח כתב ערבות בנקאית למשתתפים במכרז, שי ג.

 15 .....................................................................................אישור ביטוח...................... ד.

 11 ..........................................................פירוט העבודה ודרישות לביצוע )מפרט מיוחד(  ה.

 21 פירוט דרישות בנוגע למבנה המרכז............................................................................ .1ה

 25 .............................................................................. מציעיםהוראות בטיחות לעבודת  ו.

 21 נוסח הצהרות המשתתף בדבר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כחוק ...................... ז.

 22 משפחית.................................................................נוסח הצהרה בדבר העדר קירבה  1ז.

 03      כתב הצהרת המשתתף במכרז ................................................................................... ח.

 02 ..............................................................................................................כתב הצעה  .ט

 י.

 

 03 נוסח החוזה שיחתם עם הזוכה במכרז .......................................................................

 

מסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו לרוכשי מעטפות המכרז, בקשר עם המכרז הנדון, 

 לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי חומר המכרז.

 
 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .1

חשבון בתוקף למועד ההגשה, המאשר אישור עו"ד או רואה  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  )א(

האישור  שההצעה חתומה ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו.

 הנ"ל חייב להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה.

 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  )ב(

, 1213 -בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו חשבונות ורשומות כאמור 

 והתקנות שהותקנו על פיו.

 

 .אישור בתוקף על ניכוי מס הכנסה במקור )ג(

 

בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(, )כשמדד בסיס אוטונומית ו -ערבות בנקאית  (ד)

)במילים:  ש"ח  53,333של  או בסמוך לכך(, בסך 15.13.14, שהתפרסם ביום 202314הוא מדד חודש 

, לפי נוסח הערבות המצורף בחלק ג' להלן. 100015שתעמוד בתוקפה עד ליום  ,ש"ח( חמישים אלף

 .השם המופיע בערבות יהיה שם המציע

על המשתתף יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם 

לדרישתה של העירייה. משתתף שיידרש לעשות כן, ולא יעמוד בדרישה זו תיחשב הצעתו כפסולה 

 במידה ותוקף הערבות יפוג . 

 .תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ )ה( 
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יום  תכניות לזקנים בתחום טיפול ו/או  זקניםמרכז יום ל פעלתהמוכח ב ניסיון קודםתצהיר בדבר  )ו( 

בתקופה של  בארץלזקנים  תכניותבהפעלת בתנאי המכרז  הנדרש המציע יפרט את ניסיונו – וסיעוד

 לפחות שלש שנים .

 , מספר המטפלים, פרטי המזמיניםהפעלההמשך  ,הפעלההמקומות לכלול פירוט של  התצהירעל  

, יכלול התצהיר ולצורך ניקוד ההצעהכמו כן,  טופלו בכל מקום הפעלה. אשר זקניםה ומספר

 פירוט כדלקמן:

 

 מספר שנות עיסוק בהפעלת מרכזי יום ו0או תכניות סיעוד וטיפול בית. 

 .מציעו0או תכניות לזקנים אותם מפעיל ה מספר מרכזי היום לזקנים 

המופעלים על ידי לי הבית והסיעוד מספר הזקנים המטופלים במרכזי היום ו0או בתוכניות טיפו 

 המציע

מציע ומאומת ע"י ההתצהיר יהא בכתב, כמשמעו בפקודת הראיות ]נוסח חדש[, חתום בידי מנהל  

 עו"ד. 

 

על  יםהמעיד –מרשויות מקומיות או מוסדות ממשלתיים או גופים ציבוריים אחרים  - ממליצים )ז(

תצהיר המציע בדבר ביצוע עבודות מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז, בהתאם לפירוט המופיע ב

 .ושמות אנשי הקשר ומספרי טלפון בהם ניתן להשיגםתוך ציון  הניסיון,

  

 

השירות לזקן במשרד מטעם  נותן שירותי סיעודאישור מעודכן ובתוקף למועד הגשת ההצעות, של  (ח)

 .זקןהפעלת מרכז יום ל, ליםהרווחה והשירותים החברתי

 

חוק עסקאות , בהתאם להעסקת עובדים זרים כחוקו דבר שכר מינימוםב -הצהרת המשתתף  (ט)

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים 

 בהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק ז' למסמכי המכרז. - 1213 -כדין(, תשל"ו 

 

ושל כל מסמך נוסף שהומצא על ידי  משתתףל שהומצא מציעיםסיור העתק חתום של פרוטוקול  (י)

 העירייה למשתתפים, ולרבות תשובות למתן הבהרות.

 

 -מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים  (א)י

תעודת האגד מאת רשם החברות )או השותפויות או האגודות השיתופיות או רשם  (1)

 העמותות(.

ור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה או בעל איש (2)

מניות כלשהו בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי 

 השליטה בו, וכך הלאה, עד לזיהוי כל היחידים העומדים מאחרי המשתתף במכרז.

טת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו של המשתתף תמצית מידע מרשם החברות, המפר (0)

 תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות למכרז.

 תקנון התאגדות. (4)
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 ₪. 2,333המכרז וזאת בגין תשלום של  המעידה על רכישת מסמכי צילום קבלה)יב( 

 

 

 הוראות למשתתפים, תנאים מיוחדים, והליכי המכרז: -חלק ב' 

 

 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

 המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. - 0"המשתתף""המציע" -בחלק זה  

 המשתתף שיזכה במכרז. -" מפעיל"ה -       

 ;זקןל "סביון"מרכז הפעלת  –"העבודות"  -    

 .מטעמהאגף רווחה ו0או מי שימונה  תמנהל -"המנהל"  -     

 לפקח על ביצוע העבודות נשוא מכרז זה. תמי שימונה מטעם המנהל -"המפקח"  -       

 

על המציע למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על המציע  )א(

ולחתום לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות, 

י מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו , על ידבאופן מלא

 נדרש למלא פרטים בדיו, וביניהם על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.

על המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת העירייה בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות  

 וכד', ולצרפם לחוברת המכרז שתוגש על ידו. מציעיםהוראות נוספות, הבהרות, סיכום סיור 

 

על המציע להעיר את הערותיו רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו,  )ב(

בתוספת חותמת של המציע, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף על 

 המלא של החותם, בכתב ברור. במקום בו נדרשת חתימה, יש לציין את שמו חתימה.

 

רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם  

בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את העירייה ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של 

 המשתתף.

 

 ייב למלא את כל פרטי כתב ההצעה.על המציע להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, והמציע ח )ג(

 מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע בחלק ט' למסמכי המכרז. 

 

 .המשתתף יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה בגוף החוברת עצמה, שתוגש על ידו לעירייה 

   

ג עבודה או כל למען הסר ספק, מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת לבצע שיעור מסויים של סו (ד)

שיעור שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות תקציביות 

 ותזרימיות הקיימות בעירייה, ובהתאם לצורך.
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אם ימצא משתתף כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן המדויק של 

ותשובה  (32-2232931)ולוודא הגעה בטלפון  32-2232999לפקס איזה סעיף או פרט, עליו לפנות בכתב 

 נתנו בעל פה. יתישלח לכל המשתתפים במכרז. העירייה אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שי

 

 . ציעיםהמשעות לאחר מועד סיור  21עד  לפקס הנ"להמבקש לקבל הבהרות, יגיש שאלותיו, בכתב, 

 

העירייה רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  (ה)

, יהיו במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום 

 ידם בעת רכישת מסמכי המכרז.-ו0או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .1

ל קריטריון, בחירת ההצעה הזוכה תעשה בהתאם לטבלה שלהלן, ולפירוט המשקל והציון שיינתן לכ .א
 : להלן כמפורט

 

 
 

 איכות המציע
                                                                                                           

 סה"כ
 

                                                                                     

 

 משקל
 

14% 

 
 

 :  מספר שנות עיסוק בהפעלת תוכניות לזקנים
 

 שנים    0-5    
 

 +  שנים3    
 

 

 
 
 
 

4% 
 

0% 

 
 

 קיימות של המציע: 1תוכניות מיגוון
 

 תוכניות 2- 0    
 
 תוכניות 4 – 5   
 
 +  תוכניות 3   

 
 
 
 

4% 
 

9% 
 

2,% 
 

 

                                                
 שירות המוגדר על פי רשויות, משרדי הממשלה הרלוונטיים כתוכנית: הגדרת תכנית, 1

 לדוגמא: מרכז יום , בית אבות, דיור מוגן, קהילה תומכת, בשיבה טובה, מועדון מועשר, בית   חם, טיפולי בית, וכו'

 
 וח התאגיד וב"המציע יצרף תצהיר של רו 2

 ש' 000110111גבוה מ 2102האם סך הכנסות התאגיד בשנת 

 נסתיימה באיזון או ברווח0 2102האם פעילות התאגיד לשנת 

 2102ש' בשנת  2110111ש' או גייס תרומות מעל  0110111האם יש בידי התאגיד הון עצמי של למעלה מ 
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 :מספר הזקנים המטופלים על ידי המציע בו זמנית במועד הגשת ההצעה
 
 

 זקנים            133
 

 זקנים  131 – 422
 

 +       זקנים  533
 

 
 
 
 
 

5% 
 

9% 
 

2,% 

 
 )ניקוד מצטבר(     :1חוסן כלכלי

 
 . הכנסות   1  

                                        
 תפעולי. איזון או רווח  2  

                                     
 י                       . יכולת גיוס ו0או הון עצמ0 

 
 

 
 
 

3% 
 

1% 
 

1% 

 %,2 , בהתאמה לפרוגרמה המפורטת בהוראת התע"ס מרכזי יום.איכות המבנה המוצע

 
 
 
 
 

 איכות התוכנית המוצעת למרכז היום:
 

                                                                                                              
 
 

  סה"כ

 

 משקל
 
 
 

34% 
 

 
 
 

 ימי הפעלה : .2
 
 ימים בשבוע  5
 
 0ימים בשבוע 3

 
 
 
 

3% 
 

4% 
 :)ניקוד מצטבר(  מנות עיקריות בארוחת הצהרים -גיוון בארוחות  .1

 
 אחתבחירה 

 
 חלופות ויותר  2
 

 
 

3% 
 

1% 
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 תפריט משתנה מידי שבוע
 

 ליווי מקצועי של דיאטנית
 

1% 
 

1% 

 שדרוג והרחבת חוגים: .3
 

 שעות לפי התע"ס  
 

 שעות 13 – 15תוספת של  
 

 שעות 13 – 25תוספת של  
 

 
 

3% 
 

3% 
 

1% 

תכניות העשרה הבאות לטייב את איכות חייהם של הזקנים  – ערך מוסף .1
 ואינם במסגרת חוגים.

 

 
 

 
 1% תכניות 0עד 

 
 0% תכניות 4-5

 
 1% + תכניות 3

  טיפול יום בבית הזקן .4
מתן טיפול יום ע"י המציע המהווה תאגיד המספק בעצמו ובאופן ישיר 

המציע יהיה בעל  .בהתאם לקריטריונים של חוק ביטוח סיעוד טיפולי בית
 יש לצרף את האישור –ע"י הביטוח הלאומי  אישור 

 

2,% 

 
 
 
 
3
 ימים שיאפשרו גם  פיצול ימי ביקור למעוניינים 3 

 
 
 

 תאיכויות כלכליו
 

 סה"כ                                                                                                          

 

 משקל
 
%1, 

 
 :ליום תעריף ללקוחות פרטיים

 
 על פי התע"ס 

 
 5% - 13%הנחה 

 
 + 13.1%הנחה    

 

 
 

3% 
 
 

2% 
 

1% 

 
 תקופת נסיון על חשבון המפעיל:

 
 ימים 0 – 5
 

 ימים 3 -13
 

 + ימים 13
 

 

 
 
 

2% 
 

5% 
 

0% 
 



 ~8 ~ 
 

 

 
 אישיים בסבסוד : טיפוליים 4שירותי

 
 הנחה  %25עד 

 
%25 + 
 

 לטיפול₪  25השירותים האישיים לא יעלו על  בכל מקרה תעריפי 
 

 
 

5% 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 כגון:מספרה, פדיקור, אירומטרפיה, מסג' ועוד000000 טיפוליים אישיים 0

 
 
 
 

בעת דיון במכרז, רשאית העירייה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, באיכות ההצעה ובטיבה. כן  .ב
הדבר נבחן מעבודות שרשאית העירייה להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז, כפי 

 קודמות ו0או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.
 

מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית, לרבות בעבירות  ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי .ג
 והתקנות והצווים לפיו. 1235 -בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

  
 

העירייה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין, ובהתאם לאמור  .ד
 להלן.

 
על עבודות או הזמנות  נוספיםהעירייה רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  .ה

רשאית לדרוש מהמציע במהלך העירייה והמלצות ממזמינים עבורם ביצעו המציעים הזמנות. כן תהא 
ם העיון בהצעתו, הסברים וניתוח של מחיר היחידה, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחי

 הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.
 

העירייה רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה  .ו
שהיא תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף 

ו אישור, לרבות המלצות ו0או אישורים של מטלות העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך א
דקלרטיביים, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול 
ברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק לעירייה את הפרטים וההוכחות 

הסבר, או ניתוח נתונים כאמור, רשאית הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטים, מסמך, אישור, 
 העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל , העיריה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שקול דעתה הבלעדי , לדרוש  .ז

אישורים מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו 0 או המלצות ו 0 או 
דקלרטיביים בכל הקשור לנסיונו ויכולתו של המציע, וזאת בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע 

 בתנאי הסף ובשאר התנאים שפורטו לעיל.
 

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והעירייה רשאית לבחון גם  .ח
עירונית ו0או הפן עבודתם בעבר, לרבות במסגרת הפעילות את ניסיונם של המציעים, כשירותם, ואו

 הפעילות שבוצעה עבורה בעבר.

 %,,2=            סה"כ         ,1 + איכויות כלכליות 34+ איכות התוכנית 14 איכות המציע 
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 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו0או לא לחתום על החוזה ו0או לא לבצעו.  .ט

 במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו0או דרישה ו0או טענה מכל סוג שהוא. 
ר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, ולרבות העירייה לא תחזי

הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות הכרוכות 
 בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.

 
כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו0או לבצע את העבודות  ,מובהר בזאת במפורש .י

 נשוא המכרז בשלמותן ו0או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז.
 

השלמת מקום הטעון מילוי ו0או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי -הגשת הצעת מחיר ו0או אי-אי .יא
אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או  המכרז או כל הסתייגות ביחס

 בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 

ההצעה   העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות .יב
העירייה מונע הערכת ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת 

 כדבעי.
 

אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על העירייה חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את  .יג
 הזכות, להתקשרות עם העירייה בהיקף כלשהו.

 
באם תמצא הועדה שגיאה בחישוב הסכומים המפורטים בכתב הכמויות וההצעה, תקבע הועדה את  .יד

 לשיעור שנרשם על ידי המציע בכתב הכמויות לגבי ההנחה. שיעור ההצעה בהתאם
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא, במידה שויתור  .טו
 שכזה לא יגרום כל נזק לעירייה ולא יפגע, לדעת העירייה, בעקרונות השוויון.

 
ים מאוגדים בעלי אישיות משפטית נפרדת, כאשר לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שהינם גופ .טז

הגוף המאוגד האחד הינו בעל מניות ו0או שותף ו0או בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד האחר, הכל 
 בין במישרין ובין בעקיפין. 

 

המוטלות שבתקן מהעבודות לא תורשה הגשת הצעות בהן ההצעה כוללת קבלני משנה אשר יבצעו חלק  .יז
 זקנים וקבלני ניקיון.הסעת ה, המזוןאספקת בנושא מעט על המציעות ל

 

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת, כאשר מי  .יח
מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו0או קרובו, הינו גם בעלים ו0או בעל מניות ו0או שותף ו0או נושא 

, ו0או מנהל בגוף המאוגד האחר, והכל בין בעקיפין 1222-נ"טמשרה, כמשמעותו בחוק החברות, התש
 ובין במישרין.

קרוב לצורכי סעיף זה משמע: בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו 
 של כל אחד מאלה.

 
במישרין או  לא יהיה  רשאי  להגיש  הצעה  למכרז  זה  מציע  אשר יש לו הסכם, הסדר ו0או הבנה .יט

 בעקיפין, עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז, או אשר יש לו קשר עם מציע אחר במכרז.
 לענין זה: 

בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או   בהתנהגות, בין אם  -"הסכם, הסדר ו0או הבנה"
 פי דין ובין אם לאו; -הוא מחייב על

ע"י המציע האחר, המציע והמציע האחר נשלטים ע"י אותו בעל שליטה,  המציע שולט או נשלט -"קשר" 
 .1239 -כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 לרבות בכל אחד מאלה: –"במישרין או בעקיפין" 
 באמצעות אדם אחר, קשור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עימו; .1
 באמצעות שלוח או נאמן; .2
 אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו0או הבנה;ביחד עם  .0
 באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם, הסדר ו0או הבנה; .4
 מכח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.    .5
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הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה  .כ
 שינוי ו0או תוספת.ונספחיו, והכל בלא כל 

 
בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ו0או חוסר ידיעה או אי הבנה ו0ל טענה בדבר טעות כ .כא

 . לאחר הגשת הצעת המציעונספחיו ו0או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל  חוזהההמכרז ו0או 
 

ו0או לבצע בעצמה את  רשאית לבטל את המכרז ו0או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבדהעירייה  .כב
העבודות או חלקן ו0או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ו0או להגדיל את 
היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו0או להקטינן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

על זכותה לפרסם מכרז0ים  יה. העירייה שומרתייה ו0או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העיריהעיר
 חדש0ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל

 
יה שומרת על זכותה לפרסם מכרז0ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן בוטלה0 יהעיר .כג

 .נדחתה כמפורט לעיל
 

סיבה שהיא, לא וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו0או חלק ממנו, מכל ב .כד
תהא למציע ו0או לזוכה כל תביעה ו0או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע 

, בהתאם ו0או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו
 ים בנסיבות העניין.להצעתו ו0או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייב

 
 בוטל.  .כה

 

 הודעה על הזכיה והתקשרות: .3 .כו

עם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה. המשתתף שייקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום  )א(

 להלן. 9על החוזה ולהמציא לעירייה ערבות בנקאית כמפורט בסעיף 

רשום, אליה תצורף הערבות משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר  

 שהוגשה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

 

היה ומשתתף שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז,  )ב(

ידי העירייה בהודעה וזאת, לאחר שניתנה -בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על

עוות, והמשתתף לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המ

ותוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין ולפי האמור בחוזה 

 בדבר הפרה יסודית של תנאיו.

 

בוטלה כאמור הזכייה במכרז, רשאית העירייה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה, וכן  )ג(

יצוע העבודות נשוא המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את העירייה על כל למסור את ב

 הפסד שנגרם לה בגין כך.

 

 חתימת החוזה וביטוח קבלני: .1

ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו  1המציע מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך  (א)
ערבות הביצוע "[. עם החתימה על החוזה על המציע להמציא את הסכם"החוזה"0"ה -במכרז ]להלן 

 .כמפורט ובהתאם לתנאי החוזהואת אישורי הביטוח 

 
לא ימים מיום הדרישה כאמור לעיל כשהוא חתום ו 1זוכה שנדרש לחתום על החוזה ולא יחזירו תוך  (ב)

ו במכרז ומבלי תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפותכולם או חלקם, הנ"ל, ימלא אחר התנאים 
לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות 
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לבטל את זכייתו במכרז,  תהא העירייה רשאיתשנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, 
כות לפיצוי עקב . לזוכה לא תהיה כל טענה ו0או תביעה ו0או זומבלי לתת לו כל הודעה או התראה

 .או לצאת במכרז חדש התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו

 

 .אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו0או סעד העומדים לרשות העירייה כנגד הזוכה עפ"י כל דין (ג)

 
 
 תקופת ההתקשרות והביצוע: .4

שיחלו ממועד חתימת שני הצדדים על החוזה. חודשים,  24 -תקופת ההתקשרות הראשונה הינה ל .א

ששת החודשים הראשונים של ההתקשרות יהיו תקופת ניסיון במהלכם העירייה תבחן את 

 התנהלות המפעיל.

 

, נוספיםחודשים  12עד  כ"אתקופות רצופות. לושה להאריך החוזה בשאופציה לעירייה נתונה ה .ב

. בסה"כ לא תעלה תקופת ההתקשרות על יםחודשים נוספ 12והשנייה והאחרונה לתקופה של עד 

לעירייה קיימת האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את שנים(  חמשחודשים ) 33תקופה של 

 . אם לאו ,ההסכם כמפורט בהסכם זה

. לעירייה העירייה תודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות לספק, לפני תום תקופת החוזה המקורי .ג

 ע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה.קיימת האופציה הבלעדית לקבו

 

בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם  .ד
להארכה ו0או חידוש  מפעילהארכת ההסכם. מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג ה

הערבויות הבנקאיות, אישורי הביטוח ו0או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו0או 
 חידוש. 

 
תהא רשאית להביא ההתקשרות לידי סיום, במהלך כל תקופת  בית שמשחרף האמור לעיל, עיריית  .ה

ולמפעיל לא  , תהא הסיבה לכך אשר תהאחודשים 0ההתקשרות, בהודעה מראש ובכתב, של 
 . תעמוד כל טענה ו0או דרישה

 
 

 תנאי תשלום:התמורה ו .0 

 התמורה שולם למפעיל ת, ולפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמות זקןהפעלת מרכז היום לתמורת א. 

 "התמורה"[: -בהתאם למפורט להלן ]להלן   

 
 :כדלהלן תהא זקןהפעלת מרכז יום להתמורה בגין 

 
, סיעוד   גמלתזכאי שהם  -המבקרים במרכז עפ"י חוק הביטוח הלאומי  זקניםהתשלום עבור  .1

למרכז בפועל, בהתאם לתעריף אשר יקבע מפעם  זקןישולם למפעיל עבור כל יום בו מגיע ה
לפעם ע"י המוסד לביטוח לאומי. תשלום זה ישולם ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי לחשבונו 

 של המפעיל.

 

ישולם  הפניית מחלקת הרווחה של העירייההמבקרים במרכז עפ"י  זקניםהתשלום עבור  .2
בפועל בהתאם לתעריף שיקבע מפעם לפעם ע"י משרד  זקןלמפעיל עבור כל יום בו מגיע ה

תקבע ע"י  זקןלום ישולם ישירות ע"י משרד הרווחה. ההשתתפות העצמית של ה. התשהרווחה
במקרים בהם ההשתתפות שנקבעה   .ת ותועבר לעירייהובהתאם למבחן זכא זקןהמחלקה ל

 .זקןהינה מלוא העלות תגבה עלות ההשתתפות ע"י המפעיל ישירות מה
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על גבי הטופס שמתקבל ממשרד הרווחה  זקןשל ה המפעיל יגיש כל תחילת חודש דיווח שמי .0
 , וכן עזיבה בציון סיבה.זקןאת ימי הביקור של כל  רשוםוי

 
את ההשתתפות העצמית שגבה לאגף הרווחה לאישורה בכל תחילת חודש יעביר המפעיל  .4

זקנים בחודש שחלף ויעביר לעירייה עד לעשירי בכל חודש קלנדרי את הכספים שנגבו בגין מה
 החודש הקודם.

 
באמצעות משרד הרווחה ישירות לגוף המפעיל התמורה עבור השירות תועבר במלואה  .5

 והשירותים החברתיים .
 

בהתאם לתעריף  שיקבע ע"י משרד יהיה ז היום למופנים פרטיים המבקרים במרכעבור  התעריף .3
 .זקןשולם ע"י התליום ביקור ו הרווחה מעת לעת. העלות שתיקבע תהא

 
 
 הוראות התע"ס: .2

 ועדכוניה הינה ההוראה על פיה על המציעים  0,,14.0.1מתאריך  1.23מובהר בזאת כי הוראת תע"ס  

. במידה ובמסמכי המכרז לא נזכר נושא/תחום מסוים  זקןל לפעול בכל הכרוך בהפעלת מרכז היום

בעת את הדרישות לענין  והיא הק 1.23המופיע בהוראת התע"ס הנ"ל, ייחשב הדבר שהוראת התע"ס 

 זה. 

             

 

 ערבות ביצוע: .0

ית אוטונומלהבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא המפעיל לעירייה בזמן חתימת ההסכם ערבות בנקאית  

 אלף ש"ח( חמישיםש"ח ) 53,333בסך של   ,צמודה למדד המחירים לצרכןובלתי מותנית. הערבות תהא 

. הערבות תהא בנוסח המפורט בחלק ג' למסמכי המכרז, מיום חתימת ההסכם חודשים 21-בתוקף ל

מעת לעת, בהתאם  על המפעיל יהיה להאריכה בשינויים המתחייבים, ותבוא לאישור גזברות העירייה.

 חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות. 0להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד 

 

 שמירת זכויות: .9

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש  )א(

 זה.במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז 

העירייה תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז, בהתאם  )ב( 

 לתנאי החוזה.

 

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על המשתתף  .,2

 בלבד.

 

 .חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם .22

 

 הסבת החוזה והמחאת זכויות  .12

 

 איסור המחאת זכויות וחובות: .10
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המפעיל לא יהיה רשאי למסור, להסב, להמחות, או להעביר לחברה ו0או אדם ו0או גורם אחר כל  )א(

זכות מזכויותיו או חובה מחובותיו על פי ההסכם עם העירייה, מבלי לקבל אישור מראש ובכתב 

 העיריה תהא רשאית להחליט בנושא מבלי צורך בנימוקים . מאת העירייה.

ממניות החברה או מזכויות השותפות לאחר, כהעברה אסורה, בין  25%לעניין זה יראו בהעברת  

 אחת.-אם נעשו בשיעורין ובין אם נעשו בבת

 

דומים, אישור מפעיל המשנה יהיה מותנה בכישוריו המקצועיים, ידע ונסיון בביצוע פרוייקטים  )ב(

 אמינות ומוניטין והיקף העבודה שבכוונת המפעיל למסור למפעיל המשנה.

 

המפעיל מתחייב לכלול בחוזה שבינו לבין מפעיל המשנה את כל ההתחייבות, תנאים ודרישות  )ג(

 המפורטים בחוזה שלו עם העירייה.

 

ום ביניהם המפעיל הראשי אחראי בלעדית עבור טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה, התא (ד)

 ובכלל, עמידתם בכל ההתחייבויות בהתאם למסמכי המכרז0חוזה עם העירייה.

 
 
 
 

 _________________     מס' עסק מורשה0ח.פ. _____________                ___________________
 כתובת המציע         שם המציע         

 
 __________________  ________________________________     

 שמות מורשי החתימה       טל. פקס המציע      
 

 תאריך : _____________     חתימה וחותמת המציע: ________________
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 נוסח ערבות להשתתפות במכרז -חלק ג' 
 

 בנק ______________ לכבוד                                                                                                    

 סניף _______________                                                                                    בית שמשעיריית 

 כתובת הסניף _______________                א.נ.,                                                                                       

 ___________תאריך ____                                                                                                              

 

 צמודה למדד המחירים לצרכן מספר ___________ הנדון: ערבות בנקאית 
 
אנו   , )להלן: "המבקש0ים"(ח.פ.0ת.ז ________________ על פי בקשת _______________________ .1

אלף ש"ח( )להלן: "סכום  חמישיםש"ח )במילים:  53,333סכום עד סך של כל ערבים בזה כלפיכם לתשלום 

 21014 מכרז מס'עם הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש0ים בקשר 

 .בית שמשב זקןיום למרכז הפעלת 

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -"מדד חדש"  א.  

 או בסמוך לכך .  415.13.231שפורסם ביום   432.231 מדד חודש -"מדד יסודי"  ב.

  .מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -"מדד"  ג.

 
אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי נשלם את  .0

העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום התשלום על סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור 

פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא 

 יעלה סכום הערבות.

ו נשלם לכם כל סכום ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנ 1 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי להטיל עליכם 

 כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש0ים.

ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל ועד בכלל,   2314 שנת _____בחודש  __ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה על הארכת 

התקופה כאמור ו0או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה הודעה על הארכות נוספות בהתאם 

 בטלה ומבוטלת. לסעיף זה, תהא ערבות זו

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .3

 
 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                     
 

                               _____________  ___________ 
   

 חותמת הסניף.ו/או טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמות אישיות 
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 יטוחאישור ב –חלק ד' 
 

                     
 

 אישור קיום ביטוחים
 
 

 לכבוד 
 "(עירייה)להלן: "ה ו/או גופים עירוניים בית שמשעיריית 

 
 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
הכל   ,בבית שמש זקןמועדון ללהפעלת עם מכרז  "( בקשרהמפעיל)להלן: " ____________________

"( וזאת השירותים" או "ההסכםכמוגדר וכמפורט בהסכם שנערך ביניכם לבין המפעיל )להלן: "
 "( כמפורט להלן:תקופת הביטוחלתקופה המתחילה ביום והמסתיימת ביום )להלן: "

 
על פי כל דין, המבטח את חבות המפעיל, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  - חבות כלפי צד שלישיביטוח  .1

, לרבות ו0או נזק שייגרמו לגופו ו0או לרכושו של כל אדם ו0או גוף כלשהוו0או אובדן בגין כל פגיעה 
 העירייה, עובדיה ו0או מי מטעמה בקשר עם ו0או במסגרת מתן השירותים על ידה וכל הפועלים מטעמה

כפוף  אינוביטוח זה  ביטוח.  לאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  4,333,333של בגבול אחריות שלא יפחת מסך 
, זיהום תאונתי מכל סוג, כל דבר מזיק במזון או לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות

במשקה, לרבות במוצרים אשר סופקו ו0או נמכרו על ידי המפעיל )מובהר במפורש כי לעניין זה יבוטל 
חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חריג חבות המוצר(, 

מצד תחלוף תביעות ו , בעלי חייםשביתות והשבתות ,מתקנים סניטריים פגומים, הרעלהועובדיהם, 
 . המוסד לביטוח לאומי

למעשי ו0או מחדלי  אחריותהבגין  העירייה כמבוטח נוסףורחב לכלול את משם המבוטח בפוליסה 
לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור וזאת בכפוף ו0או מי מטעמו  המפעיל

 .כל אחד מיחידי המבוטח
 

על פי פקודת הנזיקין המבטח את חבות המפעיל כלפי עובדיו המועסקים על ידו  - ביטוח חבות מעבידים .2
ו0או גוף , בגין מוות ו0או נזק 1293 -ם ")נוסח חדש( ו0או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש

בגבול אחריות שלא ביצוע השירותים עקב 0או לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ונזק נפשי 
כפוף לכל הגבלה  זה אינולנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח. ביטוח  ₪ 23,333,333של יפחת מסך 

ונות, רעלים, והעסקת שעות עבודה, עבודות בגובה, פיתיימי ו, ועובדיהם בדבר קבלנים, קבלני משנה
במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדי  המטעממי ו0או העירייה ורחב לשפות את מהביטוח . נוער

  .המפעיל
 

חבות המפעיל על פי דין בשל תביעה ו0או דרישה שתוגש לראשונה המבטח  -ביטוח אחריות מקצועית  .0
במשך תקופת הביטוח בשל מעשה ו0או מחדל מקצועי של המפעיל ו0או עובדיו ו0או של כל מי מהבאים 

למקרה ₪  2,333,333מטעמו בכל הקשור במישרין או בעקיפין לביצוע ההסכם, בגבול אחריות בסך 
 ולתקופת הביטוח.

 עובדים, אבדן השימוש ועיכוב. יושר -לול הגבלה בדבר איהביטוח לא יכ
הביטוח מורחב לשפות את העירייה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשה ו0או מחדל 
של המפעיל ו0או של מי מהבאים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותו של המפעיל כלפי העירייה.  

ודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי המפעיל ח 3הביטוח כולל תקופת גילוי של 
 ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.

 . יום חתימת ההסכםהביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני 
 
ו0או כל רכוש מסוג "אש מורחב" במלוא שווי ובערך כינון מלא לציוד מכל סוג ביטוח  - ביטוח רכוש .4

אש, עשן,  נזק עקבנגד אחר שיובא על ידי המפעיל לחצרי העירייה במסגרת ו0או לצורך מתן השירותים כ
פגיעה תאונתית, , והתבקעות צינורות ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שטפון, נזקי נוזלים

ושוד.  פרעות, נזקים בזדון, פריצהפגיעה על ידי כלי טיס, התנגשות, שביתות, פגיעה על ידי כלי רכב, 
העירייה ו0או כל הבאים מטעמה לל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי והביטוח כאמור כ

 .ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון
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לרבות כמפורט בכל דין. המוטב לתגמולי הביטוח על פי פוליסה זו הוא האדם  ביטוח "תאונות אישיות" .5
 אשר על גופו נערך הביטוח, או יורשיו החוקיים, על פי המקרה.

 
 כללי

 
המפעיל לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .א

 המפורטות לעיל. 
וכי אנו העירייה י ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י בביטוחים המפורטים לעיל מפורש כ .ב

 העירייה ו0או הבאים מטעמה. מוותרים על כל דרישה ו0או טענה בדבר שיתוף ביטוחי
מבלי שניתנה לכם הודעה  הביטוחמאשרים, כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  אנו .ג

  .יום מראש 03על כך בדואר רשום, 
מוטלות על המבוטח, בתום לב חובות ההמפורטים לעיל אי קיום  םשרים בזאת כי בביטוחיהננו מא .ד

אי מתן הודעה ו0או אי הגשת תביעה ו0או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא ללרבות, אך לא מוגבל 
 לקבלת שיפוי.העירייה של  יהתפגע בזכויות

חותים מהנוסח הידוע כ"ביט", בכפוף מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות המפעיל לא יהיו נ .ה
 לשינויים הנקובים לעיל.

 
 
 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, 
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 פירוט העבודה ודרישות לביצוע –חלק ה' 

 12/21מכרז פומבי מס' 
 

  זקןלהפעלת מרכז יום 

 .בית שמשעבור עיריית   זקןליום מרכז  להלן הגדרת העבודה להפעלת 

 

 פרק א': כללי:

 

 הגדרות: 

נקבעה הגדרה להלן,  במכרז זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים וההגדרות המפורטים בזאת. מקום שלא 

תהיה הפרשנות כפרשנותם של המונחים ביתר מסמכי המכרז ולפי הוראות הדין הנוגע לעניין. במקרה של 

סתירה, יגברו המונחים שלהלן על פרשנותם לפי חלקים אחרים במסמכי המכרז, והוראות הדין יגברו על 

 ההוראות והמונחים שלהלן:

 .שמש ובהעדר בית משפט מוסמך אזי בירושלים ביתב בית המשפט המוסמך -בית המשפט 

 .בית שמשעיריית  -העירייה 

 חלק ה' למסמכי המכרז. -חלק זה  -המפרט המיוחד 

הזוכה במכרז, לרבות מנהל העבודה מטעמו, בעל כשירות לפי הדין, ולרבות עובדיו, מועסקיו,  - המפעיל

אישור מהעירייה(, יורשיו וכל הבאים מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם ולאחר קבלת 

 בשמו או מטעמו.

 .זקןל מרכז יוםהפעלת  –העבודות  

     

 .מדד המחירים לצרכן )כללי( -המדד  

 

 או בסמוך לכך.  415.13.231שהתפרסם ביום    432.231מדד חודש  - מדד הבסיס

 .האגף רווחה בעירייה, או מי מטעמ תמנהל –המנהל 

מסר לגביו הודעה בכתב למנהל, כי הוא משמש מטעמו של המפעיל כבא  מפעילשהאדם  -מנהל העבודה 

, בעל כשירות ולטפל בליקויים ו0או בתלונות ככל שיהיו לנהל את ביצוע העבודותכוחו המוסמך 

 כנדרש לפי הדין.

 מי שמונה על ידי המנהל להיות מפקח מטעם העירייה על ביצוע העבודות נשוא ההסכם. -המפקח 

 לרבות: פועליו, סוכניו וכל הפועלים מכוחו או מטעמו. -משנה  מפעיל

, כולל כל המסמכים הנספחים לחוזה, ולרבות החוזה המפורט בחלק י' למסמכי המכרז -החוזה/ההסכם 

 כל מסמכי המכרז.

 פוליסת ביטוח שתוצא לפי הוראות החוזה.  -הפוליסה 

תה של עבודה או הפחתתה או צמצומה של העבודה כל שינוי בעבודה או בחלק ממנה לרבות הוספ -שינוי 

 ושינויים בתיאור העבודה או חלק ממנה. 
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 תנאים מיוחדים

 זקןניהול והפעלת מרכז יום ל
 

או מופנים ע"י שירותי של הביטוח הלאומי באמצעות ועדת הסיעוד  זקניםהמציע הזוכה  יקבל לטיפולו  א.
 אחרי ועדת קבלה בהתאם לנוהלי משרד הרווחה. העירונייםהרווחה 

 
או במדעי החברה  בעל תואר אוניברסיטאי מוכר בעבודה סוציאליתאו מנהל המרכז יהיה עובד סוציאלי  ב. 

  .ותק וניסיון בניהול והפעלת מרכזי יום לזקן ו0או בתי אבותעדיפות לבעלי , האו גרונטולוגי או הבריאות
חודשים קורס  24סיון הנדרש, יתחייב המפעיל כי אותו מנהל יסיים בתוך במקרה ואין למנהל את הנ 

 לניהול מרכזי יום כגון של "אשל" בתל השומר או של מוסד אקדמאי אחר.
 

)בעל אישור נותן שירותי סיעוד מטעם  המרכז יופעל כספק שירות ביטוח סיעוד מטעם ביטוח לאומי, ג. 
הרווחה ובקרה של המחלקה לשירותים חברתיים של עיריית  ובאישור ובפיקוח מלא של משרד המל"ל( 

 ויעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הגורמים המטפלים בזקנים בקהילה. בית שמש
 

 9:33-12:33, ביום ו' בין השעות 14:33לבין  39:33ה' בין השעות -שעות הפעילות במרכז הינן בימים א' ד.
 ועדת ההיגוי.ימים בשבוע.  אלא אם כן נקבע אחרת בו 3במשך 

 שעות נטו  3למען הסר ספק, כל זקן ישהה במרכז   שעות הפעילות של המרכז אינן כוללות זמני נסיעות. 
 שעות ביום ו'. 4ה'. -בימים א'             

 
 

 כח אדם
 

מופיעות באתר האינטרנט של ) 1.23הוראת תע"ס בתקן כח האדם במרכז לא יפחת מן התקן הקבוע  א. 
 לאומי בכל הקשור למרכז יום לזקן .הביטוח הוראות ה(  ומשרד הרווחה

 
מקצועי, בעל הכשרה מתאימה לעבודה  1.23בהתאם להוראת תע"ס כח האדם אשר יועסק במרכז יהא  ב. 

המפעיל אחראי לשיבוץ עובדים דוברי שפות זרות, בנוסף לעברית,  עם אוכלוסיית היעד של הזקנים.
 הזקנים המבקרים במרכז.בהתאם לשפת הדיבור של מרבית 

 
 במרכז היום.אשר כרגע מועסקים תינתן עדיפות לקבלה לעבודה, בהתאם לכישוריהם, לעובדים  

קבלת העובדים המקצועיים לעבודה תעשה ע"י ועדת כח אדם אשר השותפים בה יהיו חברי ועדת 
 ו של יו"ר הועדה.ההיגוי, ובמקרים של חילוקי דעות באשר להעסקת  עובדים מקצועיים, תכריע דעת

 
 הסעות

 
המפעיל יספק שירותי הסעות לכל הזקנים המגיעים למרכז. שירותי ההסעה  יופעלו בהתאם להוראות  א. 

 המנהל, המפרט, ובכפוף לאמור בכל דין ולהלן:
 

 שירותי ההסעות כלולים במחיר הנקוב בהצעה. ב. 
כי ידוע לו כי נאסר עליו לגבות תשלום עבור הסעותיו מאוכלוסיית הזקנים או מן  ,המפעיל מצהיר

. זקן המבקר במרכז שאינו משתמש בשירותי הסעות יזוכה בהתאם מעבר לתעריף היומי עירייהה
 לאומי בנדון.הביטוח משרד הרווחה והלהוראות 

 
מביתו לפעילות במרכז ויוחזר לפתח ביתו בתום יום הפעילות בפועל על פי התכנית שנקבעה  חיילקהזקן  ג. 

 עבורו.
 

הרכבים בהם יבוצעו ההסעות יהיו רכבים המותאמים עפ"י כל דין למגבלות הסעות הזקנים )כסא  ד. 
את כל  המציע מתחייב לערוך גלגלים, מעלון, הליכון וכד'(. הרכבים יאושרו ע"י המנהל להפעלתם.

 הביטוחים הדרושים לביצוע ההסעות כאמור .
 

 בעלייתם וברדתם מהרכב. זקניםהמפעיל ידאג למלווה בהסעות שיסייע ל ה.
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 ארוחות
 

 :1.23להוראת התע"ס בהתאם  מרכז את הארוחות הבאותבהמפעיל יספק לאוכלוסיית הזקנים  א. 
 

 . ארוחת בוקר.1 
 .13. ארוחת 2 
 חמה. . ארוחת צהרים0 

 
המפעיל יספק הרכב מזון שונה לזקנים בעלי צרכים בריאותיים מיוחדים, כגון  אוכל דיאטטי, אוכל דל  . ב

 שומן וכד'.
 
 כשרות בתוקף למשך כל תקופת על המפעיל להחזיק בתעודת  האוכל שיסופק במרכז יהא כשר. . ג

את תעודת הכשרות שלו למכרז אם האוכל יסופק על ידי ספק חיצוני, על הספק להמציא  התקשרות.ה
 היום והיא תוצג לעיני המבקרים במרכז היום.

 
בעתות חירום בהם העירייה ו0או פיקוד העורף יורה על סגירת המרכז מטעמי בטחון ובשעות חירום  ד.

ארוחות בוקר וצהריים לבתיהם ויוודא כי  זקניםמוכרזות ע"י המדינה וכיו"ב, המפעיל ידאג לספק ל
אכן קיבלו את הארוחות. לזכאי חוק ביטוח סיעוד, על המפעיל יהיה לספק להם שירות חלופי  זקניםה

בבית, לכל זקן המעוניין בכך. לחילופין על פי בקשה הזקן, יכול מרכז היום להשלים ימי ביקור במרכז 
 לזקן, באותו חודש קלנדרי.

 
 

 טיפול אישי
 

פקוד יומיומיות הכוללת עזרה בניידות, עזרה ברחצה, המפעיל יספק במרכז עזרה לזקנים בפעולות ת א. 
גיינה אישית, עזרה באכילה לנזקקים לעזרה, עזרה בשימוש בשירותים וסיוע בהשתתפות ימעקב אחר ה

 בפעילויות השונות במרכז, הכל כמפורט במפרט.
 

במרכז. המפעיל אחראי להבטחת השגחה ומעקב אחר הזקן בכל זמן שהותו והיותו רשום כמבקר  ב. 
 המנהל בהתייעצות עם המפעיל יתקין נהלים למעקב אחר אוכלוסיית הזקנים במרכז.

 
 

  פעילות חברתית תרבותית
 

 המפעיל יספק לאוכלוסיית הזקנים פעילויות חברה ותרבות, כאמור לעיל, עפ"י הוראות המפרט: א. 
 

 . תעסוקה ומלאכת יד.1 
 . פעילות גופנית.2 
 ותרבות.. פעילויות חברה 0 
 . חוגי אומנות והעשרה .4 
 . אירועים חברתיים.5 

 
פי תפוסת המבקרים במרכז, כמפורט  לע 4.10בהתאם להוראות התע"ס  מספר שעות החוגים יהיה

 )שתי פעילויות שונות ביום לכל מבקר( ולא פחות משעתיים ביום  במפרט
 

 תייחודיוהמפעיל מתחייב לפעול בהתאם להוראות העירייה והנחיותיה בכל הנוגע להפעלת תכניות  ב.  
. )כגון: הרצאות, קבוצות תמיכה ונופשון( בשעות הפעילות הרגילות ומחוץ לשעות אלה, זקניםואחרות ל

 הכל כפי שתקבע העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 תנית בתקציבים שיושגו לשם כך ע"י העירייה.והאחרות מו תהייחודיוהפעלת התכניות  

 
 המנהל בהתייעצות עם המפעיל יכין נהלים ותוכנית עבודה להפעלת פעילויות החברה והתרבות. ג. 
 

כתובה ומעודכנת, אישית המפעיל יכין לגבי כל אחד מן הזקנים המשתתפים במרכז תוכנית טיפול 
 כאמור במפרט.
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ף הרגל, שירותי ם במפרט כשירותים בתשלום נפרד, כגון: טיפול בכהמפעיל יעניק שירותים המצויני
 , ויגבה את התשלום ישירות מהזקנים.מספרה וטיפוח החן

 
מחירי השירותים יקבעו ע"י המפעיל בהתייעצות עם המנהל. למנהל שמורה הזכות לאסור על מתן שרות 

 ניים.יכאמור מנימוקים עני
 

המפעיל יהא רשאי, בתאום עם המנהל, לתת שירותים נוספים, בתשלום, מעבר לשירותים אותם הוא 
 במפרט כשירותים אופציונליים. מצויניםמחויב לתת לאוכלוסיית הזקנים במרכז. שירותים אלה 

 
 ועדת היגוי

 
יניות והעקרונות המפעיל מתחייב להפעיל את המתקנים למען הזקן בהתאם להסכם ונספחיו  ועפ"י המד א. 

והוראות אשר יותוו ע"י ועדת ההיגוי, כהגדרתה להלן, ואגף הרווחה של העירייה, בהתאם לכל דין ונוהל 
אשר יתפרסמו ומתפרסמים מעת לעת ע"י משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, אש"ל  4.10תע"ס 

 וארגונים שונים האחראיים על רווחת הזקן.
 

יה יהרווחה של העירמחלקת  תתלווה  וועדת ההיגוי שבה יהיו חברים: מנהל את ניהול והפעלת המרכז ב .
 המפעיל, ומפקח0ת מטעם משרד הרווחה. 0תנציגמנהל0ת המרכז בפועל ככיו"ר, מי מטעמה או 

 
  ,זקןל מרכז יוםחודשים ותדונה בהפעלת  3 -ועדות ההיגוי תתכנסנה לפי צורך ולפחות אחת ל  ג.

 .מרכז יוםהתשלומים למתן שירותים, וכיו"ב ותפעל לביצוע יעיל וקפדני של הפעלת 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל למסור, בכל עת שיידרש לכך, כל ידיעה ו0או מידע  ד. 
הקשורים לפעולותיו במסגרת ביצוע התוכנית ובמשך כל תקופת הסכם זה מתחייב המפעיל לנהל 

 ת נפרדות להפעלת המרכז, בהתאם להוראות גזבר העירייה ועל פי כל דין.מערכות חשבונו
 כמו כן, מתחייב המפעיל להגיש למנהל דו"חות תקופתיים במתכונת ובלוח זמנים שייקבעו ע"י העירייה.

 
 ספרי המפעיל יהיו פתוחים בכל עת לביקורת ע"י העירייה ו0או רואה חשבון ו0או מי מטעמה.

 
רשאי לשנות את אופיים ייעודם, ומטרותיהם של השירותים הניתנים על ידו במסגרת ניהול אין המפעיל  ה. 

המרכז למען הזקן, ואת התנאים וההוראות שנקבעו במשותף ובתאום עם העירייה, ללא הסכמה 
 מוקדמת בכתב מאת המנהל.

 
 ל.מפקח השירות לזקן יערוך ביקורות מתואמות וביקורי פתע לבדיקת איכות הטיפו ו. 

 המפעיל חייב לשתף פעולה בכל הקשור לביקורות אלו. 
 
 
 
 

     
 
 

_________________ 
 חתימה וחותמת המפעיל      
 ()באמצעות מורשי החתימה               
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 הדרישות ביחס למבנה המוצע להפעלת המרכזפירוט  – 2חלק ה'

 12/21מכרז פומבי מס' 
 
 
 

 המוצע להפעלת המרכזדרישות בענין המבנה 

)מרכזי יום לזקנים( בכל הנוגע לשטח ופונקציות  4.10על המציע להציג מבנה, העומד בדרישות תע"ס  .1
פיזיות אשר אושר ע"י המפקח של השירות לזקן. מספר הזקנים המאושר לכל מבנה שיוצג, ייקבע על ידי 

 ו. הפיקוח כתלות בגודל המבנה ובקיומן של הפונקציות הפיזיות ב

 
 הוכחות לגבי המבנה המוצע

 
על המציע להציג מסמכים, מהם עולה, כי לרשותו של המציע מבנה להפעלתו של המרכז )מבנה נפרד  .2

 לכל מרכז(, אשר עומד בדרישות להלן:
 

 למבנה הוענק היתר בניה כדין. א.   
 

למבנה קיים טופס מידע תכנוני מהרשות המקומית, המעיד כל כך, שהיעוד בתב"ע תואם את  ב.  
 השימוש לפי מכרז זה.

 
אם המבנה המוצע אינו בבעלותו של המציע, על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים  ג. 

 הבאים:
  
הצעה חוזה שכירות של המבנה המוצע לתקופה שלא תפחת משלוש שנים מיום הגשת ה (1)  

)ללא אפשרות קיצור תקופת השכירות הנ"ל מצד המשכיר(, או מסמך בדבר התחייבות 
חוזרת מצד המשכיר להשכרתו של המבנה המוצע לתקופה, שלא תפחת משלוש -בלתי

שנים, או מסמך, המגדיר את מהות זכויותיו של המציע במבנה, לתקופה, שלא תפחת 
 משלוש שנים.

 
מימוש -ת מצד המשכיר להשכרה של המבנה המוצע תהא בתההתחייבות הבלתי חוזר (2)  

)שלושים( יום ממועד קבלת הודעת על הזכיה. ההחלטה, האם ההתחייבות  03תוך 
)שלושים( יום ממועד קבלת הודעה על  03הבלתי החוזרת הינה אכן "בת מימוש תוך 

 דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים של העירייה.-הזכיה" הינה במסגרת שיקול
 

מסמך מאת בעל המבנה המוצע, לפיו בעל המבנה מסכים להפעלה של המבנה כמרכז  (0)  
 יום לזקן, על כל המשתמע מכך.

 
 מאפייני המבנה

 
 
המבנה המוצע להפעלתו של המרכז יתאים לשהות, לטיפולים ולשאר הפעילויות של המרכז. המבנה  .0

 המטופלים והצוות הנדרש.יתאים בגודלו ובמאפייניו למטרות לשמן נועד ולמספר 
 
מרכז יום לזקן. בחתימתו של המציע על ההצעה,  הוא  - 4.10דרישות הסף למבנה מפורטות בתע"ס  .4

 מתחייב לעמוד בדרישות המבנה המוצע על ידו, כמפורט בתע"ס ובמסמכי המכרז.
 
ואמצעי עזר  יש לצרף תרשים כללי של המבנה, תוך ציון של החדרים הרלבנטיים, גודלם, יעודם .5

 הקיימים בהם.
 
מובהר בזאת, כי למשרד בלבד הזכות לקבוע האם המבנה המוצע אכן ניתן להתאמה באופן שיעמוד בכל  .3

 דרישות המפרט בתוך שלושה חודשים, בהתאם לדוחות הפיקוח, שייערכו לאחר הביקור במבנה המוצע. 
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חליט תר במציע כזוכה לפי מכרז זה ובחתתשומת לבו של המציע מופנית לכך, כי, ככל שהעירייה  
להתקשר עימו, ההתקשרות לא תצא אל הפועל ולא תתאפשר הפעלה של המרכז, כל עוד המציע לא יגיש 

 את כל האישורים הנדרשים, כמפורט לעיל ובסעיף זה. 
 
 המבנה המוצע יהיה נגיש לתחבורה ציבורית ופרטית. .1
 
מיקום מרכז היום יהיה באזור המיועד למגורים או למבני ציבור, בסביבה שקטה וראויה ללא מטרדים  .9

סביבתיים )רעשים, ריחות וכו'(. הקביעה האם המבנה המוצע עומד בתנאי זה, נתונה לשיקול דעתו 
 הבלעדי של העירייה. 

 
שניה יש לדאוג למעלית בהתאם המבנה המוצע יהיה במפלס אחד ללא מדרגות. במקרים בהם יש קומה  .2

. על המציע להציג מבנה, המתאים בגודלו למתן שירותים למספר הזקנים פוסה של המבקרים במרכזלת
 המבוקש.

 
יכיל את כל הפונקציות הפיזיות הקיימות במרכז יום לפי התע"ס. השטח הכולל של  -מבנה מרכז היום  .13

יהיה לקלוט במרכז ליום וזאת על פי אישור הפעלה תן מבנה המרכז יקבע את מספר הזקנים אותו ני
. מספר זה יהיה באופן יחסי ובהתאמה לגודל ולסטנדרטים של המונפק על ידי משרד הרווחה למרכז

 המבנים של מרכזי היום המצוינים בתע"ס, ובכפוף לאישור השירות לזקן. 
 

המבנה לעמוד בדרישות של כיבוי  המבנה יעמוד בסטנדרטים הנדרשים ובדרישות החוק, בכלל זה, על .11
 אש וכל דרישה נוספת, הקיימת היום או שתדרש בעתיד.

 
 על המציע להתחייב לעמוד בכל הדרישות להערכות לשעת חירום, כמפורט להלן. .12
 

המבנה כולו ייועד וישמש בפועל במשך כל שעות היממה )בשעות היום ובשעות הלילה( אך ורק למטרת  .10
ללא אפשרות לשימוש למטרה כלשהי אחרת, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו של נציגו הפעלת המרכז, 

 המוסמך של העירייה, מראש ובכתב.
 

יובהר, כי כל שינוי בהתחייבותיו של המציע ביחס למבנה המוצע, במהלך תקופת ההתקשרות, מצריך  .14
 )תשעים( יום מראש. 23אישור בכתב של העירייה, 

 
לעדי על ביצוע תקין ושוטף של כל שירותי האחזקה הנדרשים במרכז והוא אשר הספק יהיה אחראי ב .15

ישא בכל ההוצאות הכרוכות באחזקת המבנה שישמש למרכז, לרבות נקיון, אבטחה, אחזקה שוטפת, 
אינסטלציה, קירור וחימום, מנהלה, הנהלת חשבונות, הדפסות, ריהוט וציוד, חשמל, מים, טלפון, 

 מסים וכל תשלום אחר, הכרוך בהפעלת המרכז.ביטוחים, שכר דירה, 
 

העירייה לא תחויב בשיפוי או בתשלום כלשהו בגין השקעה של הספק באתר או בציוד, אלא אם הוסכם  .13
 על כך במפורש ובכתב.

 
 המציע מתבקש לפרט את כל המידע הנדרש על המבנה המוצע עם הצעתו למכרז.  .11
 

 03על המציע להגיש בהצעתו את פרטי המבנה. את הציוד וכל התכולה האחרת במבנה, יש להעמיד תוך  .19
 יום מקבלת הודעה של העירייה על זכייה. 

 
 דרישות מהמבנה 

 
והכל בהתאם  הערה: פירוט הדרישות לשטחים, למרכז יום לזקנים, עפ"י מספר המבקרים מפורט להלן

  :ובכפוף להוראות התע"ס
 

 מבואה תמוקם תמיד בצמוד לכניסה אך בחלקו המרכזי של המבנה וזאת על מנת ליצור: .12
  
 יכולת פיקוח ושליטה. 
 מרחקי הליכה קצרים ככל האפשר. 
 התמצאות קלה במבנה. 
 אמצעי בטיחות. 
  

 כל המעברים והפתחים יותאמו למעבר כסאות גלגלים. .23
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 מ' נטו. 1.93מינימום  -רוחב מעבר  
  
 מ' נטו. 3.23מנימום  -רוחב פתח  

 
 מטבח 

 
מרכז היום יקפיד על תנאי תברואה נאותים בהכנת האוכל ובהגשת המזון לזקנים. הגישה החיצונית  .21

 למטבח תהיה דרך חצר שירות סגורה הרחק מהכניסה הראשית.
 

יעוטים(. שטח המטבח יהיה כשר ויכלול מערכות כפולות והפרדה בין חלב לבשר )למעט במגזר המ .22
 המטבח, מחסן המזון וחומרי הניקוי עפ"י הסטנדרטים שנקבעו.

 
 חדר האוכל

 
 חדר האוכל יאפשר לכל המבקרים לאכול בעת ובעונה אחת. .20
 

 אנשים. 4חדר האוכל יותאם לאופן שסביב שולחן אוכל אחד יסעדו עד  .24
 

 ות שוטפת, לפי הצורך.חדר האוכל ישמש גם לאירועים ציבוריים של המרכז ולפעיל .25
 

 חדר מנוחה
 

 חדר מנוחה יכלול שתי מיטות וימוקם בסמיכות למקלחות. .23
 
  יגוןמ
 

 עפ"י תקן הג"א.  יגוןבכל מרכז יום יהיה מ .21
 

 חדרי שירותים
 

 משתמשים.  1 -תא ל -משתמשים ועבור תשושי נפש  13 -מספר התאים יהיה עפ"י תא ל .29
 

הפיזור לפי אזורי הפעילות ובחלוקה מתאימה בין תאי נכים לתאים מורחבים עפ"י הסטנדרטים  .22
 שנקבעו. 

 
 בתאי השירותים תהיה הפרדה מוחלטת הן בקירות והן בדלתות.  .03
 

 לצוות העובדים עפ"י הסטנדרטים שנקבעו. -תא שירותים נוסף ונפרד  .01
 

 מקלחות
 

 בהתאם לגודל. כל מקלחת תכלול גם אסלה לשימוש המתקלח. 4-2מקלחות על פי הסטנדרטים  .02
 

 חדרי תעסוקה
 

יותאמו לסוגי התעסוקה האופייניים לאוכלוסיית זקנים מוגבלים, כולל היבטים הדרושים לרפוי  .00
 בעיסוק. לחדרי תעסוקה יוצמדו חדרי אחסון.

 
 חדרי פעילות

 
 ופנית.לפעילות עיונית ופיזית כולל תוכניות לפעילות ג .04
 

 חדר פיזיותרפיה
 

 לטיפולים פרה רפואיים, בפיקוח ובאמצעות גורמים מקצועיים. .05
 

 עפ"י הסטנדרטים שנקבעו. - מחסן כללי .03
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 בחומרים ובצבעים שיאפשרו קריאה ברורה. - שילוט .01
 

 אמצעי בטיחות
 

 במרכז היום יותקן לפחות מכשיר טלפון אחד, שיאפשר קשר חוץ. .09
 

 מרכז היום יעמוד בדרישות הרשות לכבאות.  .02
 

יותקנו בו סידורי בטיחות לנוחות המבקרים: כביש גישה לרכב עד פתח המרכז, מעקים לאורך הקירות  .43
 ומאחזים ולחצני מצוקה בחדרי שירותים, במקלחות ובחדרי המנוחה.

 
 שנה ע״י גורם המוסמך לכך.הימצאות ערכת עזרה ראשונה והדרכה לצוות בשימוש בה, לפחות אחת ל .41
 

 במרכז שבו מבקרים תשושי נפש יש לדאוג לגידור ונעילה של המרכז בשעות הפעילות. .42
 

 מתקנים טכניים
 

מערכות החשמל, התאורה, המים והביוב וכל מערכת מכנית אחרת יהיו לפי הוראות הדין לעניין  .40
 התקנתן.

 
 אויר, קירור וחימום, וכל זאת עפ"י תקן.על המרכז להיות עם מערכות מיזוגי  .44
 

 מעלות(. 43 -במרכז תהיה אספקת מים חמים במשך כל שעות הפעילות )מוגבלת ל .45
 

 כל המערכות הטכניות תהיינה סמויות מהעין. .43
 

 חצר
 

 חצר המרכז תגודר ותכיל את הפונקציות הבאות: .41
 רחבת כניסה. - 
שיבה מוצלים )במרכז יום לת"נ, תוקצה חצר סגורה עפ"י רחבת פעילות חיצונית עם שטחי י - 

 הסטנדרטים שנקבעו(.
 שטחים מגוננים. - 
 חצר שירות. - 
 גינון טיפולי. - 

 
 דרישות ציוד

 
מרכז היום יצוייד וירוהט בציוד המותאם לשימוש אוכלוסיית הזקנים המוגבלת פיזית, או מנטלית  .49

 ובהתאם לפעילויות המתקיימות בו.

 
יום מקבלת הודעה על זכייה בהפעלת  03על הספק הזוכה להעמיד את הציוד והריהוט הנדרש בתוך  

 מרכז יום.
 

 הערכות למצבי חירום
 

הזוכה מתחייב כי במקום הנבחר, יימצא מקלט מתאים ו0או חדרי ביטחון, שייתנו בזמן חירום, מענה  .42
מהוראות הג"א, פיקוד העורף והנחיות הביטחון של מיגוני לכל הזקנים במרכז ואנשי הצוות, כמתחייב 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 

הזוכה מתחייב לעמוד בהנחיות הביטחון והחירום, כאמור בהוראות הג"א, לגבי מפעלים חיוניים  
 וכאמור בהנחיות הביטחון של העירייה במקרים של הפעלת מרכזים, ובכלל זה: 

בדרישות כיבוי אש ומד"א, כנדרש בחוק ולהמציא אישורים מתאימים מאותם הזוכה מתחייב, לעמוד 
 גופים.

 
_________________ 

 חתימה וחותמת המפעיל      
 ()באמצעות מורשי החתימה               
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 הוראות בטיחות -לק ו' ח
 

 מציעיםהוראות בטיחות לעבודת 

 
 המשתתף שזכה במכרז. -"המפעיל" 

 

בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות ,  1.23הוראת התע"ס לרבות המפעיל מתחייב לקיים הוראות כל דין  .1

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

 ביצוע העבודה.

 

שנה שלו וכן את הספקים מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את המפעיל, את עובדיו, את קבלני המ .2

 וכל אדם אחר מטעמו.

 

, 1254 -המפעיל מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  .0

, והתקנות, הצווים וההנחיות לפיהם; תקנות 1213 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

 -, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התש"ז -1299הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח

; חוק החומרים 1299; תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 1221

; תקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, סיוג, אריזה, תווי וסימון של 1220 -המסוכנים, התשנ"ג 

ת והצווים שפורסמו לפיהן; הוא מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות ; וכן כל התקנו1229 -אריזות(, התשנ"ח 

והוא לוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד העירייה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל 

 הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

 

פדנות את כל ההוראות בנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו המפעיל, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בק .4

וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד הרווחה, משרד התחבורה, משרד איכות 

 בית שמש הסביבה, משטרת ישראל ועיריית

המפעיל יבצע את העבודות תוך מילוי מדוייק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות  

 ים והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות על ידו.המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראל

 

המפעיל מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת  .5

 בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. 

 

הדרכת בטיחות,  עבודתםבטרם תחילת כמו כן, מתחייב המפעיל כי קבלני משנה שיועסקו על ידו יעברו  .3

והכרת נהלי הבטיחות ויחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה 

 המפעיל רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 

 

ה לאשר מבלי לגרוע מכל חובה מחובות המפעיל ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם, רשאית העיריי .1

 או לסרב או להתנות את אישורו של מפעיל המשנה בתנאים לפי שיקול דעתה המוחלט.
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שיונות והאישורים הדרושים וכי כל יהמפעיל מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הר .9

ה, כלי שיונות המפעיל שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי הרמיר

שינוע, מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו', תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי אכן 

 בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

 

הדרוש בהתאם המפעיל יספק לעובדיו, שלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי  .2

להוראות החוק והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם )לרבות 

 נעלי עבודה, בגדי עבודה, אזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.

 

פגיעות ונזקים אחרים לנפש  המפעיל מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות,  .13

ולרכוש בביצוע העבודה, כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים, 

 המכונות וכלי העבודה שלו. 

 כמו כן, ידאג המפעיל להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה. 
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 המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים: תצהיר  – חלק ז'

 

 )להלן: "החוק"( 2920 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר לפי 
 

את האמת,  __ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר__אני הח"מ ______________ בעל0ת ת"ז שמספרה ______
 בזאת בכתב, כדלקמן:וכי אהיה צפוי0ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר0ה 

 
 –להלן ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו ) מציעאני עושה תצהירי זה בשמי0בשם ה

  (. המציע
 

  (: מחק את המיותר) מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה במציע
 

 ;או לפי חוק עובדים זרים בעבירה לפי חוק שכר מינימום לא הורשעוובעל זיקה אליו ציע המ .       א.1

 

, או לפי חוק עובדים זרים לפי חוק שכר מינימום בעבירה אחת והורשעבעל זיקה אליו  וא המציע ב.

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;ולם במועד ההתקשרות חלפה א

 

ו0או לפי חוק  לפי חוק שכר מינימום בשתי עבירות או יותר והורשעאו בעל זיקה אליו  המציע ג.

 , אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.עובדים זרים

 
, שחלק 1213 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 מהן מובאות להלן:
 ;1291 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .1

 
  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .2

  ;המציעחבר בני אדם שנשלט על ידי  
  בעל השליטה בו; הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: המציעאם 

, דומה במהותו להרכב כאמור של ןהענייחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי 
       ;המציעמי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של תחוו, המציע

 על תשלום שכר העבודה; המציעמי שאחראי מטעם 
 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  -הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  המציעאם  .0
 ;במציעששולט   מהותית בידי מי

 
 , בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה הורשע בפסק דין חלוט -", בעבירה הורשע" .4

 (; 2332באוקטובר  01התשס"ג ) ןבחשוו
 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –" חוק עובדים זרים"  .5
 ;1221 - התשנ"א

 
 ; 1291 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -" חוק שכר מינימום"  .3

 
המועד האחרון להגשת ההצעות  –בעקבות מכרז לעניין התקשרות בעסקה  –" מועד התקשרות" .1

  במכרז;

 
 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה" .9
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החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -" שליטה מהותית"  .2
  האדם;

 
  שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ואני מצהיר כי זה

 
 מצהיר0הה

 
 אישור
 
 

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע0ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 
שברחוב _________________________ מר0גב' ________________ נושא0ת ת.ז. שמספרה 

להצהיר את האמת בלבד וכי _______________0המוכר0ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו0ה כי עליו0עליה 
יהיה0תהיה צפוי0צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה0תעשה כן, אישר0אישרה את נכונות 

 תצהירו0תצהירה דלעיל וחתם0וחתמה עליו בפני.
 
 
 

 עו"ד ,                         
 מ.ר. __________

 חותמת                   
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 :בדבר העדר קירבה משפחיתהמציע  תצהיר  – 2חלק ז'

 
 לכבוד

 עיריית בית שמש
 
 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 
 

 הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו0או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן:
 

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א
 
 העיר בית שמש.קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר0ה מועצת  (.1)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.2)
 

 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש. (.0)
 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 2) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)
 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 2) –( ו 1ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  .ב
העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על 

א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף 
הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת 
העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר 

על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של  ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה
 מה שקיבלה.

 
כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל,  .ג

 הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.
 
 
 
 
 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
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 תתף במכרזהצהרה והתחייבות המש -' חחלק 
 

 41/12 מכרז פומבי מס'
 

  זקןיום ל מרכזהפעלת 

 בית שמשלכבוד: עיריית 

 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז

 

לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם: ההסכם, פירוט העבודה, הוראות למשתתפים במכרז, 

המסמכים המתייחסים  וכל, 4.10התע"ס והוראות , נוסח החוזה, מציעיםתנאים מיוחדים, הוראות הבטיחות ל

והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע הדרושים  למכרז ו0או לחוזה זה

 לביצוע העבודות בשלמותן;

 

במכרז בשלמות וכי באפשרותי לבצע את כנדרש הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה 

 חוזה חתום.מפורט במכרז, מיד עם קבלת העבודה, כ

 

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות 

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.והשירותים שבמסמכי המכרז, וכי אני מקבל על עצמי לבצע את העבודות 

 

 ותיאום עם משתתפים אחרים. אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר

 

ה חודשים מהמועד האחרון ששהצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 

 שנקבע להגשת ההצעות.

 

ולמסמכי המכרז  העיריהבהתאם להוראות ולתת את השירותים כן אני מתחייב לבצע בשלמות את העבודה 

 תנאיו.פי במסמכים להגשת המכרז ועל  ותוהחוזה, ומקבל עלי את ההתחייבויות המפורט

 את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים.

 

 אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני לבינכם.

 

ש"ח, בתוקף  53,333לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית על סך של  להבטחת קיום התחייבויותי

ימים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה  1. היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך _______יום ל

ואפקיד בידיכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה. היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני 

ידכם לגבייה, וסכום -ידי בקשר עם השתתפותי במכרז, תוגש על-סכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה עלמ

 הערבות יחולט על ידכם כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אני 

 זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו. זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה
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 כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:

 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף ב

לסימון 

 המשתתף

  

 העירייהלסימון 

 יש 0 אין 0 __________________ התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ____

 יש 0 אין 0 __________________ )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה(החוזה  ____

 יש 0 אין 0 __________________ כתב הצעה מלא )חלק ט' למסמכי המכרז( ____

 יש 0 אין 0 __________________ ש"ח ]לפי חלק ג' למסמכי המכרז[ 53,333ערבות בנקאית ע"ס  ____

 יש 0 אין 0 __________________ פנקסי חשבונות ורשומות אישור תקף על ניהול ____

 יש 0 אין 0 __________________ אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ____

 יש 0 אין 0 __________________ אישור מע"מ בדבר עוסק מורשה ____

)ו( 2אישור רו"ח בדבר עמידה בתנאי הסף )ראו דרישה בסעיף  ____

 למסמכי המכרז(לחלק א' 

 

 יש 0 אין 0 __________________

  המלצות  ____

 יש 0 אין 0 __________________

העתק חתום של פרוטוקול ישיבת הבהרות ושל כל מסמך נוסף  ____ 

 שהומצא על ידי העירייה למשתתפים.

 

 יש 0 אין 0 __________________

 יש 0 אין 0 __________________ חלק ז'[.הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום ]ראו  ____ 

 יש 0 אין 0 __________________ הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים ]ראו חלק ז'[. ____ 

 יש 0 אין 0 __________________ אישור בדבר זכויות חתימה. ____ 

 יש 0 אין 0 __________________ אישור רישום ומסמכי התאגיד. ____ 

  יש 0 אין 0 __________________ קבלה על רכישת מסמכי המכרז ____ 

 השרות לזקן אישור נותן שירותי סיעוד מטעם         ____
 במשרד הרווחה והשירותים החברתיים                 

 __________  _0    _____ אין 0 יש                                                                                                
 טופס הצעה מפורט לפי הנתונים לשקלול  _____ 
 יש 0 אין    _______________                                                            הניקוד במכרז )נמצא בחלק ט'(     

      

 
 ________________________; ח.פ.0ת.ז. _____________________שם המשתתף )באותיות דפוס( : 

 כתובת המשתתף : __________________________________ טלפון: ________________

 תאריך : _______________

 חתימת המשתתף : _______________________ שם מלא של החותם: ______________________

 _________________איש קשר: ____________
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 כתב הצעה  -' טחלק 

 12/21מכרז מס' 

   זקןלהפעלת מרכז יום 

 כתב ההצעה
 

 אני ___________________ הח"מ ת"ז 0 ח.פ ___________________
 

 מרחוב __________________________
 

 באמצעות המנהלים המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד:
 
 ת"ז _______________________________  .1
 
 _________________ ת"ז ______________ .2

           
 מצהיר 0 מסכים ומתחייב בזה כדלהלן:

 
לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, לרבות מסמכי ההגשה, נוסח ההסכם על נספחיו  .1

, והובהר לי שכל וכל המסמכים האחרים, ולאחר שבקרתי במקום ובדקתי והכרתי את תנאי המקום
הנני מצהיר בזה שהצעתי   זקןל ולהפעלה של מרכז היום להמסמכים הנ"ל כוללים את כל הדרוש לניהו

כוללת את כל הדרוש במכרז בשלמות, כי לרשותי כח אדם מיומן ומקצועי, כי באפשרותי לבצע את כל 
ה לניהול והפעלת נתידרשהדרוש וכי התמורה הנקובה בהסכם היא מלאה, הוגנת וכוללת את ההוצאות ש

 .זקןהמרכז למען ה
    כמו כן הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי בשלמות ובדייקנות בהתאם לכל ההוראות והדרישות        
 המפורטות במסמכי ההגשה, בהסכם ובנספחיו ובכל מסמכי המכרז האחרים.       

 
ימים  1סמכים והאישורים הנדרשים תוך נני מצהיר ומסכים כי אחתום על החוזה ואמציא את כל המה .2

מיום שיודע לי על זכייתי המכרז, ובמידה ולא אעשה, כן תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות 
הבנקאית אשר נמסרה לה על ידי וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו0או התראה מראש ו 0 או להוכיח כל 

 תי בתנאי המכרז והחוזה.נזק או חסרון כיס אשר נגרם לעירייה כתוצאה מאי עמיד
 
  כי המכרז.מסמידוע לי כי הזוכה במכרז ייקבע לפי אמות המידה המפורטות ב .0

 
הנני מצהיר, כי התמורה הקבועה במסמכי החוזה והמכרז לביצוע העבודות כולן נשוא המכרז והחוזה,  .4

עלויות הפעלת מרכז המפורטות בהסכם, לרבות, בין השאר,  תההתחייבויולקיום  יהוצאותיאת כל  תכולל
 הסעות הזקנים למרכז והחזרתם, ארוחות וכל אשר מפורט בהסכם על נספחיו ובמסמכי המכרז היום, עלות

 משרד הרווחה וכאמור לעיל(. תעריפי)למעט דמי השתתפות שיגבו ע"י המפעיל לפי 
 

)ו( 1ובסעיף לצורך חישוב הניקוד לדרישת הניסיון וההמלצות, הנני מצרף את התצהיר הנדרש בתנאי הסף  .4
מהתעריף שאתן כמו כן הריני להציע כי אחוז ההנחה  לחלק א' למכרז, המלצות וכל מסמך חיוני אחר.

ואינם מופני  שאינם זכאי חב"סהמירבי שנקבע ע"י משרד הרווחה עבור השהות במרכז היום למשתתפים 
 .)במילים _____________ אחוז(   _%__________ יהא  מח' הרווחה
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 טופס הצעה מפורט לפי הנתונים לשקלול  

 הניקוד במכרז    

 

 

 איכות המציע
                                                                                                         

                                                                                    

 
 

 _______________ :  מספר שנות עיסוק בהפעלת תוכניות לזקנים

 
 

 ______________________ קיימות של המציע: 4תוכניות מיגוון
 

 

 
 

 :הגשת ההצעה מספר הזקנים המטופלים על ידי המציע בו זמנית במועד
 

___________________________ 
 

 
 . 0 עמ'אישור רו"ח בדבר חוסן כלכלי של המציע עפ"י הפירוט ב -    :0חוסן כלכלי

 תיאור המבנה המוצע והתאמתו לשירותים נשוא המכרז:

 
 שירות המוגדר על פי רשויות, משרדי הממשלה הרלוונטיים כתוכנית: הגדרת תכנית, 0

 מרכז יום , בית אבות, דיור מוגן, קהילה תומכת, בשיבה טובה, מועדון מועשר, בית   חם, טיפולי בית, וכו'לדוגמא: 
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 ח התאגיד ובו"המציע יצרף תצהיר של רו 6

 ש' 000110111גבוה מ 2102האם סך הכנסות התאגיד בשנת 

 נסתיימה באיזון או ברווח0 2102האם פעילות התאגיד לשנת 

 2102ש' בשנת  2110111ש' או גייס תרומות מעל  0110111התאגיד הון עצמי של למעלה מ האם יש בידי 

 
 

 איכות התוכנית המוצעת למרכז היום:
 

                                                                                                              
  

 
 

 : )נא לסמן הבחירה(  ימי הפעלה .2
 
 ____________________________ ימים בשבוע  5
 
 ____________________________1ימים בשבוע 3

 
 :)נא לסמן הבחירה(  מנות עיקריות בארוחת הצהרים -גיוון בארוחות  .1

 
 ____________________                          בחירה אחת

 
 _____________________________חלופות ויותר  2
 

 ______________________תפריט משתנה מידי שבוע
 

 ______________________ליווי מקצועי של דיאטנית
 

 :)נא לסמן הבחירה(  שדרוג והרחבת חוגים .3
 

 ______________________                שעות לפי התע"ס  
 

 _______________________  שעות 13 – 15תוספת של  
 

 ________________________ שעות 13 – 25תוספת של  
 

 ערך מוסף: .1
 העשרה הבאות לטייב את איכות חייהם של הזקנים ואינם במסגרת חוגים 9תוכניות

 :)נא למלא( 
 

________________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 
 

 תהתכנית כוללהאם ( בעיגול טיפול יום בבית הזקן )נא לסמן .4
 בהתאם לתנאי המכרזטיפול זה   
 לאכן  /           לטבלה. 5סעיף  1ויש לצרף את האישורים הנדרשים בעמ'  

 
 

 
 למעונייניםימים שיאפשרו גם  פיצול ימי ביקור  3 7
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 דוגמא לתוכניות הבאות לטייב את איכות חיי הזקן: 8

 בקהילה0 זקןמשפחה, אירועים בעלי ייחוד כגון יום ה –מפגשים בין דוריים 

 אימוץ יחידות צה"ל, מקהלה, התנדבות ועוד000 -שילוב זקנים בחיי הקהילה

 

 

 

 

 תאיכויות כלכליו
 
 
 
 :( לפרט) נא ליום   תעריף ללקוחות פרטיים.1
 

 שיעור ההנחה שינתן הוא ______%_______
 

 
 :)נא לפרט (  תקופת נסיון על חשבון המפעיל.2
 
 ____________  ימים   

 
את שיעור  )נא לפרט עבור כלל המבקריםטיפולים אישיים בסבסוד  2שירותי.0

 :ההנחה( 
 _______________  %  הנחה 

 
 לטיפול₪  25יעלו על  בכל מקרה תעריפי השירותים האישיים לא 

 
 

 

 ולראיה באתי על החתום:

______________________  2___________________) 1____________________) 
 מורשי חתימה                                   חתימת המשתתף       

______________________  _____________________ ______________________ 
 מס' ח.פ./ת.ז.   מס' טלפון     שם מלא             

__________________________________________________ _____________________ 
 תאריך               כתובת למשלוח הודעות           

 
         

 
 
 

 כגון:מספרה, פדיקור, אירומטרפיה, מסג' ועוד000000 טיפוליים אישיים 9
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 י'חלק 
 הסכם

 
 

 2314שנת ביום  _______   בחודש  ______    בית שמששנערך ונחתם  ב
 
 

 ב  י  ן

 
 4דרך רבין 

 בית שמש

  "(היהעירי" -)להלן        

 מצד אחד                    

 

 לבין                                  

 

 ________________________שם המפעיל:

  _________________________ 

 ___________________ת.ז.0ח.פ.

 מרח' _________________

 ישוב ____________ מיקוד _________

 טלפון __________ פקס ___________

 

 ע"י מורשי החתימה מטעמו:

 

 .שם:___________________ ת.ז.:_____________1

 __________ ת.ז.:_____________.שם:_________2

 

  "(המפעיל" -)להלן 

 מצד שני              

 "(הצדדים" -)ושניהם ביחד, להלן                                                                      

 
 

 )להלן "המרכז"(  זקןוהעירייה מעוניינת למסור למפעיל את הפעלות של מרכז יום ל        : הואיל
 

   
וועדת המכרזים, בהחלטתה מיום __________, המליצה על קבלת הצעתו של המפעיל, ראש  :והואיל 

 העירייה אישר את ההמלצה, והעירייה קיבלה את ההצעה;

 )רשות מקומית( בית שמשעיריית 
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התנאים  והמפעיל מצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם והואיל:

והדרישות שבהם, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם 

 ;ובמועדים שנקבעו

 
והמפעיל מצהיר כי בידו הידע, הניסיון, כח האדם המקצועי, הכלים, הציוד וכל  האמצעים   :והואיל

 להוראות הדין;הדרושים להפעלת מרכז היום והמרכז על פי  ההסכם על נספחיו ובהתאם 
 
 
כח האדם המקצועי, הכלים, הציוד וכל  מבנה מתאים, , ןהניסיווהמפעיל מצהיר כי בידו הידע,   הואיל:ו

 האמצעים הדרושים להפעלת מרכז היום על פי  ההסכם על נספחיו ובהתאם להוראות הדין;
 

 
 

 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
 

 כללי -חלק א' 
 

 מבוא
 
, כתב מפעילמבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים, בין היתר, את תאור העבודה, הצהרת הה .1

ההצעה, הוראות בטיחות, וכל מסמך אחר, מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראם יחד 
לבין  המצויות בגוף ההסכםוסכם ומובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות מ הימנו.

 מסמכי המכרז תינתן העדיפות לאמור במסמכי המכרז.
 
 

 הגדרות ופרשנות
 
 בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלהלן: . 2
 
 ין הסכם זה או חלק ממנו.ימנהל אגף הרווחה בעירייה, או מי מטעמו שהוסמך על ידו לענ -"המנהל"   
 

 יתוח שירותים למען הזקן בישראל.האגודה לתכנון ופ -"אשל" 
 

וכן הנחיות לניהול והפעלה  4.10הנחיות להפעלת מרכז יום לזקן בהוצאת משרד הרווחה הוראת תע"ס 
 להסכם. א' של מרכז יום לזקן בישראל, הוצאת אשל, מהדורה שניה מעודכנת, נספח

 
 להסכם. 3כהגדרתה בסעיף  -"ועדת היגוי" 

 
זכאי חוק הסיעוד וכן  זקניםהמרכז מיועד לשרת  . זקןלמרכז יום  -"מרכז יום"0"המרכז"0"המבנה"   

שהם נדחי חוק הסיעוד בשל ציון הנמוך במספר נקודות בודד מהניקוד הנדרש  –מופני רווחה  זקנים
 לצורך זכאות כאמור. 

  
 .עת המפעיל לניהול והפעלת המרכז ובמסגרתו נבחרה הצ __________מס' מכרז פומבי  -"המכרז"

 
 הסכם זה על כל נספחיו. -"החוזה0ההסכם" 

 
 מדד המחירים הכללי לצרכן כפי שמפורסם מעת לעת ע"י הלשכה -"המדד" 
 המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד אחר אשר יבוא במקומו. 

 
 המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז. -"מדד בסיס" 

 
סתירה, ספק, אי  לא יפורש במקרה של  -הפנימיים ואשר יובאו בעתיד -הסכם זה, על נספחיו השונים  . 0

 וודאות או דו משמעות נגד מנסחו, אלא לפי הכוונה העולה ממנו.
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 הנספחים
 
 הסכם זה כולל את הנספחים להלן המהווים חלק בלתי נפרד הימנו: . 4
 

הנחיות להפעלת מרכזי יום לזקנים בהוצאות משרד הרווחה  4.10מס'  הוראת תע"ס – "א" נספח
 ההוראות נמצאות באתר האינטרנט של משרד הרווחה. .הרווחה"( )להלן: "הוראות משרד

 
 )הרשימה הרלבנטית היא למרכז יום בהיקף אוכ'  רשימת ציוד – "בנספח " 
    .בינוני(             

               
 המפורטים לעיל, לרבות ההסכם יכונו להלן ולשם הקיצור נספחי ההסכם.כל המסמכים  

 
למניעת כל ספק, מצהיר בזאת המפעיל כי ברשותו כל נספחי ההסכם, כי קרא אותם והבין את תכנם וכי 

 קבל את כל ההסברים אשר ביקש והוא מתחייב לבצע בשלמות ובדייקנות את כל האמור בהם.
 

 מהות ההסכם
 
 למשך תקופת ההסכם והכל  זקןלייה נותנת בזאת למפעיל זכות ניהול והפעלת מרכז יום העיר א.  . 5

 כמפורט בהסכם  זה ובכפוף לתנאיו.             
 

המפעיל מצהיר בזאת כי באחזקתו מבנה אשר ישמש את מרכז היום והמרכז, וכי הוא מתאים  ב. 
 לצרכי ולמטרות ההסכם. 

 
 אחזקת המבנה תהיה על חשבונו.המפעיל מצהיר, כי כל  ג.  

 
 ניהול והפעלת המרכז והמרכז יבוצעו על פי האמור במפרט ובהסכם על נספחיו. ד.  

 
עודם ומטרותיהם של השירותים הניתנים על ידו לפי יאין המפעיל רשאי לשנות את אופיים, י  ה.

מוסמך, ללא הסכמה הסכם זה ואת התנאים וההנחיות שנקבעו על ידי העירייה ועל ידי כל גוף 
 מוקדמת בכתב מטעם העירייה וללא אישור מוקדם  של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר .

 
למען הסר ספק, הוראות ההסכם באות להוסיף על האמור במפרט ולא לגרוע מהאמור בו.  . ו 

במידה של סתירה בין הוראות ההסכם והמפרט יגברו הוראות ההסכם על המפרט, והוראות 
 הרווחה יגברו על הנחיות אשל.משרד 

 
 

 ועדת היגוי -ניהול והפעלה 
 
והעקרונות אשר  בהתאם להסכם ונספחיו  ועפ"י המדיניות המרכזהמפעיל מתחייב להפעיל את  א.  . 3

אגף הרווחה של העירייה, בהתאם לכל דין ונוהל ע"י יותוו ע"י ועדת ההיגוי, כהגדרתה להלן, ו
לעת ע"י משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, אש"ל אשר יתפרסמו ומתפרסמים מעת 

 וארגונים שונים האחראיים על רווחת הזקן.
 

אגף הרווחה של  תאת ניהול והפעלת המרכז תלווה  וועדת ההיגוי שבה יהיו חברים: מנהל ב .
עו"ס   בעירייה לזקן דורמנהל0ת ממנהל המרכז בפועל, כיו"ר, נציג המפעיל,  ההעיריה או נציג

 ומפקח0ת מטעם משרד הרווחה.דור לזקן, מהמ
 

 ,זקןל מרכז יוםחודשים ותדונה בהפעלת  0 -ועדות ההיגוי תתכנסנה לפי צורך ולפחות אחת ל  ג. 
בקביעת מדיניות, בתכנים, בנהלים, בקבלת עובדים ו0או בקביעת גובה התשלומים למתן 

 .זקןלמרכז יום שירותים, וכיו"ב ותפעל לביצוע יעיל וקפדני של הפעלת 
 

                          ידיעה ו0או  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל למסור, בכל עת שיידרש לכך, כל  ד.  
 .מידע הקשורים לפעולותיו במסגרת ביצוע התוכנית

כמו כן, מתחייב המפעיל להגיש למנהל דו"חות תקופתיים במתכונת ובלוח זמנים שייקבעו ע"י 
 העירייה.
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אין המפעיל רשאי לשנות את אופיים ייעודם, ומטרותיהם של השירותים הניתנים על ידו  ה.  

במסגרת ניהול המרכז למען הזקן, ואת התנאים וההוראות שנקבעו במשותף ובתאום עם 
 העירייה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת המנהל.

 
 קורות מתואמות וביקורי פתע לבדיקת יערוך בימטעם משרד הרווחה מפקח השירות לזקן  ו.  

                          בכל הקשור לביקורות עם המפקח ו0או מי מטעמו המפעיל חייב לשתף פעולה  איכות הטיפול.
 אלו.

 
 

 זקןניהול והפעלת מרכז יום ל -חלק ב' 
 
הרווחה זאת אחרי  באמצעות ועדת הסיעוד או מופנים ע"י שירותי זקניםז יקבל לטיפולו רכהמ א.  . 1

מועמדים יופנו לאגף הרווחה אשר יחליט לגבי  ועדת קבלה בהתאם לנוהלי משרד הרווחה.
התאמתם למסגרת, ההפניה על פי נוהלי והחלטת אגף הרווחה, ההפניה באמצעות  דו"ח שהוכן 

המרכז יפעל . זקןעל ידי העובדת הסוציאלית בקהילה ודו"ח תפקודי מהמרפאה שבה מטופל ה
 .זקנים 33עבור לפחות 

 
 תושבי העיר בית שמש.   זקניםלמרכז תינתן עדיפות ל מבקרים בקבלת  

 
המפעיל יהיה חייב לקבל את כל מופני הרווחה שיופנו אליו. רק במקרים בו עקב העדר כיסוי   

 , יהיה המפעיל רשאי לקלוט מופנים פרטיים.זקניםתקציבי לא הופנו כמות מספקת של 
 

או במדעי  יהיה עובד סוציאלי בעל תואר אוניברסיטאי מוכר בעבודה סוציאלית מנהל המרכז ב. 
 0, בעל ותק וניסיון בניהול והפעלת מרכזי יום לזקן ו0או בתי אבות במשך החברה והבריאות

 שנים לפחות.
 

המרכז יופעל כספק שירות ביטוח סיעוד מטעם ביטוח לאומי באישור ובפיקוח מלא של משרד  ג. 
ויעבוד בשיתוף פעולה  בית שמשהרווחה ובקרה של המחלקה לשירותים חברתיים של עיריית 

 מלא עם הגורמים המטפלים בזקנים בקהילה.
 
 , ביום ו' בין השעות10:03לבין  31:03ה' בין השעות -שעות הפעילות במרכז הינן בימים א' א . . 9

ימים בשבוע.  אלא אם כן נקבע אחרת בוועדת ההיגוי. שעות הפעילות של  3במשך   1:03-12:33
-שעות נטו בימים א' 3המרכז אינן כוללות זמני נסיעות. למען הסר ספק, כל זקן ישהה במרכז   

 שעות ביום ו'. 4ה'. 
 

  את התמורה עבור השהות במרכז בסכום השווה ממופנים פרטיים המפעיל יהא רשאי לגבותב.        
 אשר ננקב הנחה שיעור הבהפחתת בתוקף במועד הגשת החשבונית  של משרד הרווחה לתעריף

 .ותועבר לעירייה מדי חודש זקניםהתיגבה על ידי המפעיל מאת התמורה הנ"ל  .על ידו בהצעתו
  

 , הוראות משרד הרווחה 4.10הוראות התע"ס האדם במרכז לא יפחת מן התקן הקבוע ב תקן כח א.  . 2
 לאומי בכל הקשור למרכז יום לזקן )להלן: "תקן כ"א"(.הביטוח הו            

 
כח האדם אשר יועסק במרכז יהא מקצועי, בעל הכשרה מתאימה לעבודה עם אוכלוסיית היעד  ב.

 . 4.10בהתאם להוראת תע"ס  של הזקנים
המפעיל אחראי לשיבוץ עובדים דוברי שפות זרות, בנוסף לעברית, בהתאם לשפת הדיבור של 

 מרבית הזקנים המבקרים במרכז.
   

קבלת העובדים המקצועיים לעבודה תעשה ע"י ועדת כח אדם אשר השותפים בה יהיו חברי 
, תכריע דעתו של ועדת ההיגוי, ובמקרים של חילוקי דעות באשר להעסקת  עובדים מקצועיים

 יו"ר הועדה.
 

המפעיל יספק שירותי הסעות לכל הזקנים המגיעים למרכז. שירותי ההסעה  יופעלו בהתאם  .א 13
 להוראות המנהל,  ובכפוף לאמור בכל דין ולהלן: 

    
 שירותי ההסעות כלולים במחיר הנקוב בהצעה. . ב 
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אוכלוסיית הזקנים או מהמפעיל מצהיר כי ידוע לו כי נאסר עליו לגבות תשלום עבור הסעותיו 
משרד בהתאם להוראות מן העירייה. זקן המבקר במרכז שאינו משתמש בשירותי הסעות יזוכה 

 ואת בעלות ההסעה בתעריף יומי. ביטוח לאומי בנדוןהרווחה וה
 

שהיא את ההסעה המוצעת לו, לא יוכל לדרוש החזר מובהר כי זקן אשר לא ינצל מכל סיבה 
 ממרכז היום.

 
מביתו לפעילות במרכז ויוחזר לפתח ביתו בתום יום הפעילות בפועל על פי התכנית  חיילקהזקן  . ג 

 שנקבעה עבורו.
 

הרכבים בהם יבוצעו ההסעות יהיו רכבים המותאמים עפ"י כל דין למגבלות הסעות הזקנים  . ד 
  מעליון, הליכון וכד'(. הרכבים יאושרו ע"י המנהל קודם להפעלתם. )כסא גלגלים,

 
 המפעיל יספק לאוכלוסיית הזקנים במרכז את הארוחות הבאות: א.  .11
 

 . ארוחת בוקר.1  
 .13. ארוחת 2  
 . ארוחת צהרים חמה.0  
     
 משרד הרווחה ו0או הרכב הארוחות עשוי להשתנות מפעם לפעם ע"י המנהל ו0או עפ"י הוראות . ב 

  .הבריאותמשרד 
 

המפעיל יספק הרכב מזון שונה לזקנים בעלי צרכים בריאותיים מיוחדים, כגון  אוכל דיאטטי,  . ג 
 אוכל דל שומן וכד'.

 
 על המפעיל לדאוג לתעודת  .בית שמשהאוכל שיסופק במרכז יהא כשר באישור המועצה הדתית  . ד 
 ההתקשרות.כשרות בתוקף למשך כל תקופת   

 
המפעיל יספק במרכז עזרה לזקנים בפעולות תפקוד יומיומיות הכוללת עזרה בניידות, עזרה ברחצה,  . 12

גיינה אישית, עזרה באכילה לנזקקים לעזרה, עזרה בשימוש בשירותים וסיוע בהשתתפות ימעקב אחר  ה
 .4.10הוראת תע"ס בפעילויות השונות במרכז, הכל כמפורט ב

 
אחראי להבטחת השגחה ומעקב אחר הזקן בכל זמן שהותו והיותו רשום כמבקר במרכז.  המפעיל . 10

 המנהל בהתייעצות עם המפעיל יתקין נהלים למעקב אחר אוכלוסיית הזקנים במרכז.
 
 

המפעיל יספק לאוכלוסיית הזקנים פעילויות חברה ותרבות, כאמור לעיל, עפ"י  (1) א. .14
 :4.10תע"ס הוראות 

 
 וקה ומלאכת יד.. תעס1   
 . פעילות גופנית.2   
 . פעילויות חברה ותרבות.0   
 . חוגי אומנות והשכלה.4   
 . ארועים חברתיים.5   

 
 4.10הוראת תע"ס מספר שעות החוגים יהיה לפי תפוסת המבקרים במרכז, כמפורט ב   

 שעתיים ביום.מולא פחות 
 

רייה והנחיותיה בכל הנוגע להפעלת המפעיל מתחייב לפעול בהתאם להוראות העי (  2)  
. )כגון: הרצאות, קבוצות תמיכה ונופשון( בשעות זקניםיחודיות ואחרות ליתכניות 

 הפעילות הרגילות, הכל כפי שתקבע העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 יחודיות והאחרות מותנית בתקציבים שיושגו לשם כך ע"י העירייה.יהפעלת התכניות ה   

 
החברה  המנהל בהתייעצות עם המפעיל יכין נהלים ותוכנית עבודה להפעלת פעילויות  ב. 

 והתרבות.
 

   
 המפעיל יכין לגבי כל אחד מן הזקנים המשתתפים במרכז תוכנית טיפול כתובה ומעודכנת, כאמור  .15
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 . 4.10הוראת תע"ס ב  
 

חברתיים או  עפ"י הזמנת ועדת תוכנית הטיפול תבוצע עפ"י הזמנת שירות מטעם המחלקה לשירותים 
 חוק ביטוח סיעוד.

 
כשירותים בתשלום נפרד, כגון: טיפול בכף הרגל, שירותי  כדלהלןעניק שירותים רשאי לההמפעיל  . 13

 מספרה וטיפוח החן.
 

מחירי השירותים יקבעו ע"י המפעיל בהתייעצות עם המנהל. למנהל שמורה הזכות לאסור על מתן שרות 
 .םעניינייכאמור מנימוקים 

 
המפעיל יהיה אחראי בלעדית למבנה בו יופעל במרכז, למערכותיו ולמתקניו ובאחריותו לוודא כי כל  א13

ת. מובהר כי סעיף זה הינו סעיף מהותי מרכיבי המבנה יהיו תואמים את הוראות התע"ס הרלוונטיו
 בהסכם אשר הפרתו תהווה הפרה יסודת.

 
 

 התמורה  - 'גחלק 
 

 עבור ביצוע השירותים נשוא ההסכם יהא זכאי המפעיל לתמורה כמפורט להלן:       .11
  

 :יהא כדלהלן זקןמחיר ניהול והפעלת מרכז יום ל
 

, סיעוד   גמלתשהם זכאי  -חוק הביטוח הלאומי התשלום עבור זקנים המבקרים במרכז עפ"י  א. 
ישולם למפעיל עבור כל יום בו מגיע הזקן למרכז בפועל, בהתאם לתעריף אשר יקבע מפעם 
לפעם ע"י המוסד לביטוח לאומי. תשלום זה ישולם ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי לחשבונו 

 של המפעיל.
 

ישולם  הפניית מחלקת הרווחה של העירייהעפ"י התשלום עבור זקנים המבקרים במרכז  ב. 
עבור כל יום בו מגיע הזקן בפועל בהתאם לתעריף שיקבע מפעם לפעם ע"י משרד  למפעיל
תקבע ע"י  זקןלום ישולם ישירות ע"י משרד הרווחה. ההשתתפות העצמית של ה. התשהרווחה

   .ת ותועבר לעירייהובהתאם למבחן זכא זקןהמחלקה ל
 

 לגבות את ההשתתפות העצמית מדי חודש בחודש ולהעבירו לעירייה. באחריות המפעיל  
 

המפעיל ישלם לעירייה מדי חודש סכום השווה לסך המקסימאלי של השתתפות העצמית אשר   
למען הסר ספק מובהר בזאת כי חובת התשלום תחול אף אם לא . זקניםהיה עליו לגבות מה

 היא.גבה המפעיל את מלא הסכומים וזאת מכל סיבה ש
 

המפעיל יגיש כל תחילת חודש דיווח שמי על גבי הטופס שמתקבל ממשרד הרווחה ויעדכן את   
 , וכן עזיבה בציון סיבה.זקןביקור של כל הימי 

 
 בחודש שחלף. זקניםבכל תחילת חודש יעביר המפעיל את ההשתתפות העצמית שגבה מה  

 
, ליום ביקור יהיה בסך _________ש"חהמבקרים במרכז היום למופנים פרטיים המחיר עבור  ג. 

 .זקןמע"מ וישולם ע"י ה  ניכוי שיעור ההנחה בה נקב המפעיל בהצעתו למכרז, ובתוספתב

 
 

 אופן תשלום התמורה
 

 להסכם תשולם למפעיל כדלהלן: 11התמורה כמפורט בסעיף  . 19
 

 באשר להפעלת וניהול המרכז א.  
 

המפעיל יפרט את שמות הזקנים אשר ביקרו בפועל במרכז ואת ימי הביקור בפועל בחודש 
 לעיל. 11החולף ומכפלת התמורה ביחס אליהם, כמפורט בסעיף 

 עבור זכאי חוק הסיעוד. דיווח אחד לביטוח לאומי 
 רווחה.  יעבור מופנ זקןדיווח נפרד למחלקה לרווחת ה 
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 המבקרים במרכז עפ"י חוק הביטוח הלאומי,  למען הסר ספק, התשלום עבור הזקנים
 ישולם למפעיל ישירות ע"י ביטוח לאומי.

 
 תקופת ההסכם -' דחלק 

 
12.   

)להלן: ממועד חתימת הצדדים על החוזה , החל חודשים 11-לתוקפו של הסכם זה הינו  .א
 "התקופה המקורית"(.

 

א' לעיל, מובהר בזאת כי ששת החודשים הראשונים לחוזה זה יהוו   מבלי לגרוע מהאמור בס"ק .ב
יום לפני תום  03תקופת ניסיון למפעיל, והעירייה תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם 

תקופת הניסיון, במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי המפעיל לא עמד התחייבויותיו עפ"י הסכם 
ניסיון, יבוא הסכם זה לידי סיום עם תום תקופת זה. הודיעה העירייה למפעיל כי לא עמד ב

 הניסיון הנ"ל. הודעת העירייה למפעיל כאמור, תהא סופית ולא ניתנת לערעור.
 

 .חודשים נוספים 12 כ"א בתתקופות רצופות.  לושהלעירייה נתונה האופציה להאריך החוזה בש .ג
 [. םשניחמש חודשים ] 33בסה"כ לא תעלה תקופת ההתקשרות על תקופה של 

 

. עיל, לפני תום תקופת החוזה המקורימפהעירייה תודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות ל .ד
 לעירייה קיימת האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה.

 

בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שהתחייבו מעצם  .ה
להארכה ו0או חידוש  מפעילקבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג ההארכת ההסכם. מיד עם 

הערבויות הבנקאיות, אישורי הביטוח ו0או פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה 
 ו0או חידוש. 

 

תהא רשאית להביא ההתקשרות לידי סיום, במהלך כל  בית שמשחרף האמור לעיל, עיריית  .ו
ולמפעיל  ימים, תהא הסיבה לכך אשר תהא 33תב, של תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש ובכ

 . עקב כך לא תעמוד כל טענה ו0או דרישה
 

 
 היעדר אחריות העירייה לאחזקה השוטפת -' החלק 

 
 

בתקופת ההסכם במצב טוב ומתאים  ו, ותכולתהמרכז המפעיל מתחייב להחזיק על חשבונו את  א.  .23
המתקנים שבו, הציוד, התכולה  אחזקת המרכז,ת השוטפות של למטרתו לרבות נשיאה בהוצאו

למען הסר ספק מובהר כי לעירייה אין ולא תהיה כל חובה או אחריות בכל הנוגע  כיו"ב.
 להוצאות הקשורות בהפעלת המרכז.

 
 

 .בוטל .21
 
 

 כח אדם ותנאי העסקה  -'  וחלק 
 

הל המפעיל עבור עובדיו תיק המפעיל יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין. בכלל זה ינ א. . 22
ניכויים כדין, במסגרתו ינכה עבור עובדיו את כל הניכויים הנדרשים על פי הדין לרשויות המס 

 וכן יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות לפי כל דין או הסכם קיבוצי.
 

 0יה דיווחים מפורטים ביחס לכל תשלום מהתשלומים המפורטים לעיל כל יהמפעיל יגיש לעיר  
חודשים. אי ביצוע כל תשלום מהתשלומים שחייב בהם המפעיל כאמור במועד החל לתשלומו 
ו0או אי דיווח על ביצוע  התשלום במועדו יהווה הפרה יסודית של ההסכם והעיריה תהא 
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למפעיל כל טענה ו0או תביעה ו0או דרישה רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר ולא תהא 
 נגדה בגין כל הנובע מהפסקת ההתקשרות.

 
המפעיל יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים  ורווחתם כנדרש  ב.   

 כפי שיידרש על ידי המנהל. -בחוק, ובאי0 דרישה חוקית
 

יל עובדים במספר הדרוש  לשם ביצוע יעיל מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, יעסיק המפע ג.  
של הפעלת המרכז, העובדים יהיו מיומנים ובעלי ידע וניסיון בביצוע העבודות אליהן שובצו 

 כמפורט בהסכם.
 

מובהר בזה כי המפעיל משמש מפעיל עצמאי ובלתי תלוי וכי אין בין העירייה לבינו או לבין כל אדם אחר  . 20
 עובד.-ע ההסכם יחסי מעבידהמועסק ע"י המפעיל בביצו

אם על אף האמור לעיל ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות ייקבע כי העירייה הינה מעבידתו של 
המפעיל או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע ההסכם, מתחייב המפעיל לשפות מיד את 

 העירייה בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך.
 

 המפעיל יקיים פיקוח וביקורת על עובדיו ו0או על כל מי שיועסק על ידו במסגרת הסכם זה. א. . 24
 

לפי דרישת המנהל יחליף המפעיל כל עובד אשר לדעת המנהל אינו מתאים לביצוע העבודה ו0או  ב.  
אינו מקיים את הוראותיה או מי מטעמה, ו0או שלדעת המנהל אינו מבצע את העבודה בהתאם 

 "י החוזה.לנדרש עפ
 

בכל מקרה של שביתה או היעדרות עובד מעובדיו מכל סיבה שהיא, ידאג המפעיל לביצוע  ג.  
האספקה ע"י עובדים מחליפים אשר עונים על הדרישות המפורטות בהסכם זה, כך שבכל 

 נסיבות שהן לא יהיה שיבוש כלשהו בביצוע ההסכם.
 

עבירה כנגד המוסר ו0או נגד הרכוש ומתחייב המפעיל מצהיר כי לא יעסיק אדם אשר עבר  ד.  
 להרחיקו מהעבודה מיד לכשייודע לו כי הנ"ל ביצע מעשה  כגון זה.

 
למען הסר ספק, מוצהר כי המפעיל וכל המבצע עבודה מטעמו לא יחשבו כעובדי העירייה ובשום  ה.  

 חסי עובד ומעביד.מקרה לא יווצרו בין המפעיל ועובדיו ו0או כל מי מטעמו לבין העירייה כל י
 
 

 אחריות פיצוי, שיפוי וביטוח -'  זחלק 
 

המפעיל יהא אחראי לכל אבדן, נזק לגוף או לרכוש או קלקול שיגרמו לעובדיו ולכל הפועל  א.   .25
בשמו ומטעמו ו0או לעובדי העירייה ו0או לצד ג' כלשהו הנובע במישרין או בעקיפין מפעילותו  
 .כמנהל ומפעיל מרכז היום 

 
רכוש, לציוד המובא על ידו המפעיל יהיה אחראי לכל אבדן או נזק או קלקול מכל סוג שהוא ל ב. 

 .למרכז
 

המפעיל מתחייב לפצות ו0או לשפות את העירייה, עובדיה וכל הפועל בשמה ומטעמה על פי  ג.  
ו0או דרישתם הראשונה על כל תביעה ו0או תשלום שהעירייה , עובדיה וכל הפועל מטעמו ידרשו 

יחויבו לשלם לאדם כלשהו בגין מעשה ו0או מחדל כלשהו אשר האחריות לגביו מוטלת על 
המפעיל על פי חוזה זה וכן לשפות את הנ"ל על הוצאות משפטיות אשר הוצאו על ידם בקשר עם 

 תביעה ו0או דרישה כאמור.
 

יל ולאפשר העירייה מתחייבת להודיע למפעיל על כל תביעה ו0או דרישה לתשלום כאמור לע
 למפעיל להתגונן מפני תביעה או דרישה כאמור.

 
מוסכם בין הצדדים כי העירייה לא תהיה אחראית כלפי המפעיל, עובדיו וכל הפועל בשמו או  . ד 

 מטעמו לכל אבדן או נזק לגוף או לרכוש שיגרם להם מכל סיבה שהיא לרבות נזקים תוצאתיים.
 

 ביטוח
 

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות המפעיל על פי הסכם זה ו0או על פי כל דין, ממועד חתימת  א. . 23
המפעיל על ההסכם, מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו, בחברת ביטוח מורשית כחוק 
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כחלק " המסומן אישור עריכת הביטוחלעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"
"( וזאת למשך כל ביטוחי המפעילהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן "לתנאי המכרז המ ד'

ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד פי ההסכם, וכל הארכה שלו, -תקופת ההתקשרות על
 קיימת אחריותה על פי דין ו0או ההסכם. 

 
על אף האמור לעיל, המפעיל רשאי שלא לערוך את ביטוח הרכוש המפורט באישור עריכת 
הביטוח, במלואו או בחלקו, אך הפטור המפורט בסעיף ט' להלן יחול כאילו נערך הביטוח בגינו 

 במלואו.
 

המפעיל מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בסעיף זה, והוא מתחייב, בין היתר,  ב. 
נה לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי המפעיל תחודש

מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות, לא לעשות כל מעשה שיש 
בו כדי לצמצם ו0או להפקיע את תוקף הביטוחים. כן מתחייב המפעיל לשתף פעולה עם העירייה 
לשם שמירה ומימוש של זכויותיה על פי הביטוחים. יודגש, כי המפעיל ישא בכל מקרה בסכומי 

 העצמיות הנקובים בביטוחי המפעיל. ההשתתפויות
 

ימים  1-ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה מתחייב המפעיל להמציא לעירייה, לא יאוחר מ ג. 
מיום ההודעה למפעיל על זכייתו במכרז, אישור בדבר עריכת ביטוחי המפעיל כאמור לעיל 

יר, כי ידוע לה כי , כשהוא חתום כדבעי על ידי המבטח. המפעיל מצהחלק ד'בהתאם לנוסח 
המצאת אישור עריכת הביטוח כנדרש, הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על 
ידה, ואולם אי המצאת אישור עריכת הביטוחים לא יגרע מהתחייבויותיו של המפעיל על פי 

 הסכם זה. 
 

אישור עריכת  עד מועד תום תקופת ביטוחי המפעיל, מתחייב המפעיל להפקיד בידי העירייה, ד. 
ביטוח בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת וכך חוזר חלילה במשך כל תקופת ההתקשרות על פי 

 ההסכם ו0או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף א' לעיל.
 

העירייה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  ה. 
ב לבצע כל שינוי ו0או תיקון ו0או התאמה ו0או הרחבה המפעיל כאמור לעיל, והמפעיל מתחיי

 שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויותיו על פי הסכם זה.
 

המפעיל מצהיר ומתחייב, כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל  ו. 
ו0או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא  אינן מטילות על העירייה ו0או מי מטעמה כל חובה

אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל 
חובה שהיא המוטלת על המפעיל על פי הסכם זה ו0או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת 

 ר עריכת הביטוחים ובין אם לאו.שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישו
 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת  ז. 
דרישת מינימום המוטלת על המפעיל שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. המפעיל 

ייה ו0או מי מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו0או דרישה כלפי העיר
מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו0או כל טענה אחרת בנושא גובה ו0או היקף 

 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
 

הוראות נספח זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של המפעיל לפי  ח. 
עיל מאחריות כלשהי בגין ההסכם ו0או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את המפ
 נזק0אובדן0הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי המפעיל. 

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביחס לציוד ו0או מתקנים ו0או כל רכוש אחר אשר הובא על ידי  ט. 

המפעיל ו0או מטעמו לחצרי העירייה ו0או המשמש לצורך השירותים, המפעיל מצהיר כי לא 
ל טענה ו0או דרישה ו0או תביעה כנגד העירייה ו0או מי מטעמה בגין נזק ו0או אבדן תהיה לו כ

לציוד כאמור בין שהמפעיל זכאי לשיפוי בגינו מביטוח רכוש שערך )אם ערך( ובין שלא, והוא 
 פוטר את העירייה והבאים מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור.

 
המפעיל מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו0או בקשר עם מתן השירותים נשוא  י. 

חוזה זה הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם הוראות ביטוח ההולמות את היקף 
 ההתקשרות עמם או לכלול את חבותם בביטוחיה כאמור.
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 סיום ההתקשרות  -'  חחלק 
 

 ביטול ההסכם
 

 וביטול החוזהפעיל סילוק יד המ .12
מבלי לגרוע בזכות הקיימת לה מכוח דין או מכוח החוזה, מוסכם בזה, כי בכל אחד מהמקרים  א.

ימים  03של הודעה בכתב לאחר מתן הבאים תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר חוזה זה 
, ותהא רשאית לסלק את ידי המפעיל מביצוע העבודות, באמצעות מפעיל למפעילשתימסר 

או בכל דרך אחרת שתראה לה ולחייב את המפעיל בכל נזק ו0או הוצאה שיגרמו לה  אחר,
 בנידון.

 
לי לפגוע ו0או לגרוע מכל זכות המוקנית לעירייה על פי הסכם זה ו0או על פי דין ועל אף כל מב ב.      

הוראה אחרת בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה העירייה רשאית להביא 
. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה בתאריך למפעיללסיומו ע"י הודעה בכתב זה  הסכם
שעות לאחר שתימסר הודעת ביטול למפעיל, או  23נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום  שיהיה

שלוחה בכתב בדואר רשום למפעיל, לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי מימים לאחר  1
 :מוקדם יותרה

 
המפעיל פושט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס כש .1  

נכסים לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או 
לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או 

ירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, פנגדו צו  כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן
נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען  או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 

קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( התשמ"ג 
– 1290 . 

 
עולה כלשהי של הוצאה לפועל הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי המפעיל או נעשתה פ .2  

לגבי נכסיו, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא הוסרו 
 יום ממועד ביצועם. 03לחלוטין תוך 

 
ימים ללא סיבה מספקת, לדעתה של  14מקרה והמפעיל הפסיק את העבודה למשך ב .0  

 העירייה, או אם המפעיל הסתלק מביצוע חוזה זה.
 

שאין המפעיל מתחיל בביצוע העבודה ו0או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה כ .4  
ו0או ביצוע חלקה, או שהוא אינו מבצעה ו0או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים 
שנקבע ואושר על ידי המפקח, או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על 

מן ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה  פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות
ימים ו0או תוך פרק זמן אחר שנקבע על ידי המנהל בהודעה  0זה ואינו מציית תוך 

או להמשיך בביצוע  שנמסרה למפעיל בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל 
 העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו0או לפי לוח הזמנים ו0או לקיים התחייבות.

 
שהעירייה נוכחה לדעת כי המפעיל אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה כ 5  

 בריאותית, כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת.
 

בכל מקרה בו המפעיל הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהמפעיל הפר חוזה זה הפרה  .3  
ו תוך פרק זמן יום מיום שהמפעיל יידרש לעשות כן א 13  לא יסודית וזו לא תוקנה תוך

 אחר כפי שנקבע על ידי המנהל בהודאה שנמסרה למפעיל בכתב.
 

אם תגרם למפעיל נכות תמידית או מחלה ממושכת כתוצאה ממנה תישלל ממנו  .1  
"בעלי  –היכולת להמשיך במילוי תפקידו.  )למפעיל ובמקרה והמפעיל הוא תאגיד 

 החברה ו0או מנהליה"(.
 

החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק מפעיל משנה בביצוע כשהמפעיל הסב את  .9  
 העבודות בלי הסכמת העירייה מראש ובכתב.

 
כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהמפעיל או אדם אחר בשמו של המפעיל,  .2  

נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה בקשר לחוזה, או לכל 
 צוע החוזה. דבר הכרוך בבי
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 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהמפעיל מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  .13  

 
הדרושים במתקנים גרוע בביצוע העבודות ו0או אינו משתמש  בציוד המפעיל משתמש  .11  

 עפ"י חוזה זה.
 

מן המפעיל אינו ממלא את הוראות המפקח ו0או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך ז .12  
 סביר ו0או תוך הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה.

 
ם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד המפעיל או מי מבעלי מניותיו א .10  

ו0או מנהליו והוגש כנגדו0ם כתב אישום או שהמפעיל0 מי מטעמו נתפס0נחשד בגניבה, 
 בלקיחה או מתן שוחד או בכל מעשה מרמה. 

 
כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה,  ,התברר .14  

או שהמפעיל לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על 
 ההתקשרות עם המפעיל.

 
אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחינת רשימה סגורה ואין במנייתם כדי  ג. 

לגרוע מזכות הביטול של העירייה בגין הפרת חוזה, עפ"י כל דין, וכן מהסעדים הנוספים ו0או 
על פי חוק החוזים ) תרופות בשל הפרת חוזה ( ו החלופיים העומדים לרשותה עפ"י כל דין

ל פי הדין, ולרבות מימוש הערבות או חלק ממנה, ומבלי לגרוע מהזכויות וע 1213 -תשל"א
האמורות, תהיה העירייה זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים: לתבוע את אכיפת החוזה ו0או 
את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם למפעיל אחר או לבצען בכל דרך 

 שתמצא לנכון.
 

העירייה בזכויותיה על פי החוזה, לרבות עפ"י סעיף זה ו0או עפ"י דין, כביטול לא יראו בשימוש  ד. 
החוזה על ידי העירייה, אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והמפעיל יהיה חייב 

 לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.
 

כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה השתמשה העירייה בסמכות  ה. 
וביטלה את החוזה0 הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו למפעיל על טענות ו0או 
תביעות ו0או כל דרישה אחרת בגין נזקים0 הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין0 

 אובדן רווחים.
 

ל, לא תהיה העירייה חייבת לשלם למפעיל כל תשלומים עקב הבאת בוטל ההסכם כאמור לעי ו. 
ההסכם לקיצו מלבד התמורה שתגיע למפעיל בגין העבודות שביצע בפועל, עד מועד סיום 

 ההסכם.
 

הפר המפעיל הוראה מהוראות החוזה, רשאית העירייה לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות  ז. 
 פי החוזה ו0או עפ"י כל דין: להלן, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על 

   
 לממש את הערבות שניתנה כערובה לביצוע ולמילוי התחייבויות המפעיל על פי חוזה  .1  

 ה.ז
 

 לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות שהמפעיל חייב בביצועם על פי חוזה  .2  
 ה ולחייב את  המפעיל בהוצאות הכרוכות בכך.ז

 
 סיום ההתקשרות

 
להעביר באופן לעיל, יהיה המפעיל חייב  21עם תום תקופת ההסכם ו0או ביטול ההסכם כאמור בסעיף  . 29

וכן כל מידע רלוונטי אחר לשם המשך מתן השירותים על ידי העירייה ו0או  זקניםמסודר את רשימת ה
 מי מטעמה.

  
   

 הוראות כלליות - ט'חלק  
 

 ביצוע תשלומיםמתן הוראות,המצאת רשיונות ואישורים ו .  22
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בכל הכרוך בניהול ובהפעלת המרכז, ימלא המפעיל אחר הוראות כל דין ויעשה את כל הנדרש,  א.  
 שיונות והאישורים.ילרבות נשיאה בהוצאות הדרושות לשם השגת הר

 
 ההמפעיל אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בהפעלת המרכז, על פי הסכם זה ואשר ביצוע

ו0או היתר ו0או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת היתר שיון ימחייב קבלת ר
 ומילוי אותו תנאי.

 
יום בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב המפעיל כי כל התקשרות להספקת מזון במרכז ה

שיונות יצרן בתוקף, החתומים ע"י לשכת הבריאות יתעשה אך ורק עם גופים שהציגו ר
 פוטה נמצא המפעל.המחוזית שבשטח שי

 
המזון ממנו יוכנו הארוחות ייוצר רק בעסק העומד בדרישות שרות המזון של משרד הבריאות  . ב 

והוא ייוצר בהתאם לדרישות כל דין, לרבות התנאים הקבועים בתקנות רישוי עסקים )תנאים 
 .1212 -תברואתיים לעסקים לייצור מזון( תשל"ב 

 
ניים ותנאי טמפרטורות ייגיהדרישות והתנאים התברואתיים והההמפעיל מתחייב לעמוד בכל  . ג 

כמו כן מתחייב המפעיל כי   המזון הנקובים בכל דין באשר להכנת ולהובלת הארוחות. 
 הארוחות תובלנה ברכבים מתאימים אשר אושרו לכך עפ"י כל דין.

 
 

 בוטל. .03
  

 ביקורת וכפיפות .01
 

העירייה תהא רשאית לערוך בכל עת ללא כל הודעה מראש, בדיקות סניטריות במרכז ובמקום   א. 
ואריזתו של המזון, ו0או בדיקות מעבדה לבדיקת איכות  אחסונובו עוסקים בייצורו, הכנתו, 

המזון וניקיונו, ולעניין זה תהא העירייה רשאית להיכנס לחצרי המפעיל ו0או מקום הכנת 
דגימות מזון, כלים וכל דגימה אחרת הנדרשת לביצוע בדיקות אלו. כמו כן, תהא המזון, ליטול  

 העירייה רשאית לבצע בדיקות כאמור גם בכלי רכבו של  המפעיל המשמשים להובלת המנות.
 

הוראות מי מנציגי העירייה באשר לאיכות המזון, ניקיונו, אריזתו, אחסנתו, ניקיון מתקני  ב.  
לה, ניקיונם וצורתם של כלי ההגשה והאספקה תחייבנה את המפעיל הייצור, ההכנה וההוב
 שעות ממועד מתן ההוראה. 24ותבוצענה על ידו בתוך 

 
המפעיל מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי הבלעדי כלפי העירייה לכך שהארוחות שתסופקנה על  ג.  

 ידו תעמודנה בכל הדרישות כמפורט בחוזה זה ובמפרט הנספח אליו.
 

המפעיל מסכים כי אחת לחודש תערך ע"י המנהל ו0או מי מטעמו ו0או נציגי משרד הבריאות,  ד.  
בדיקה מדגמית של ארוחות, שסופקו או שיסופקו, עפ"י בחירתו, במטרה לוודא שהן עומדות 

 בכל דרישות החוזה והמפרט כאמור.
 

לדרישות נציגי המפעיל ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות המזון שיערכו בהתאם  
 העיריה.

 
 .עובדי המפעיל אשר יעסקו בנושא אספקת הארוחות .02
 

המפעיל יעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע יעיל של אספקת ארוחות כאמור בחוזה זה  א. 
ועובדים אלה יהיו מיומנים ובעלי ידע וניסיון בביצוע עבודות הכנת מזון ואספקתו כמפורט 

 בחוזה.
 

עד לתחילת ביצוע אספקת הארוחות כאמור בחוזה זה ימסור המפעיל לעירייה את שמות ספקי  ב.  
המזון אשר יבצעו את עבודות הכנת המזון, אריזתו ואספקתו, וכן את כל הפרטים והמסמכים, 

 לרבות הרשיונות הדרושים על פי הוראת הדין לאספקת הארוחות במרכז.
 

יהיו קבועים במידת האפשר והוא יעשה ככל יכולתו על מנת  העובדים אשר יועסקו ע"י המפעיל ג. 
 למנוע תחלופת עובדים.
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המפעיל מצהיר כי כל העובדים המועסקים בהכנת הארוחות הינם בריאים  ויהיו במצב  ד.  
ימים  1אישורים על כך תוך מציא בריאותי וגופני תקין במשך כל תקופת ביצוע החוזה והוא י

כל עובד אשר יתעורר לגביו חשש כי אינו בריא או כי כושרו לקוי מתאריך חתימת החוזה. 
 יוחלף מיד ע"י המפעיל.

 
המפעיל יערוך לעובדיו העוסקים בהכנת המזון בדיקות תקופתיות החלות על עובדי מזון עפ"י 

 הוראות כל דין.
 

 כן מתחייב המפעיל כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל.  
 
 
 

 להובלת הארוחותכלי הרכב  .00
 

כנדרש  המפעיל מצהיר כי כלי הרכב אותם יפעיל הם במצב תקין וראויים לביצוע הובלת המזון א.  
, כאמור בהסכם זה, וכי הוא ו0או נהגיו ו0או מועסקיו ו0או הפועלים בהוראות משרד הבריאות

טוח צד ג' מטעמו מצוידים בהיתרים, ברשיונות ובביטוחים הדרושים עפ"י כל דין, כולל בי
 וביטוח רכוש צד ג'.

 
כל ההוצאות הקשורות לתיקונים שיידרשו לשם אחזקת כלי הרכב במצב פעולה תקין או  ב.  

תיקונים עקב תאונות יחולו על המפעיל בלבד, לרבות סכום ההשתתפות העצמית והכינון 
 החלות על בעל הרכב עפ"י הוראות הפוליסות.

 
 

 שינוי היקף ההפעלה .04
 

בהתאם לצרכיה, אף  25ה רשאית להקטין או להגדיל את היקף עבודת המפעיל בהיקף של עד % העיריי
 אם העבודה בוצעה לשביעות רצונה.

 
 הודעת העירייה בדבר הגדלת היקף העבודה תינתן מראש ובכתב ע"י המנהל וגזבר  עירייה. 
 לפחות שבעה  ימים מראש.הודעת העירייה בדבר הקטנת היקף העבודה תינתן בכתב ע"י המנהל,  

 
 מובהר בזאת כי  במקרה של הקטנת היקף העבודה לא יהא המפעיל זכאי לכל פיצוי בשל כך. 

 
 שמירת דינים

 
 המפעיל יפעל לעניין ביצועו של הסכם זה בהתאם להוראות כל דין. א. . 05
 

ה ו0או בנוחות לא תהיה פגיעה שלא לצורך באיכות הסביב המפעיל מתחייב שבהפעלת המרכז,  ב. 
הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך  בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש 
דרך שביל או ברכוש ציבורי כלשהו והוא ינקוט את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את 

 האמור לעיל.
 

ה כדי להוות המפעיל מתחייב להפסיק מיד עם דרישת המנהל כל פעולה שיש בה לדעת העיריי ג. 
 מוסדות ציבוריים. 'סביון' זקןלמרכז יום מטרד, תוך התחשבות בהיות 

 
 בוטל. . 03
 

 ערבות
 

 להבטחת מילוי כל התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ימציא המפעיל לעירייה במעמד א. .01
חתימתו על ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי ניתנת לביטול וצמודה למדד המחירים 

 "הערבות"( )להלן:₪( )חמישים אלף ש"ח.  53,333לצרכן בסכום של 
 

יום לאחר תום  23ועוד הראשונית תוקפה של הערבות הנ"ל תהא למשך כל תקופת ההסכם  ב.  
 . תוקפו
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בכל עת במשך כל תקופת תוקפה, ללא התניות ו0או הגבלות  הערבות תהא ניתנת למימוש מיידי
כולה או  -כלשהן בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, והעירייה תהא רשאית לגבותה 

 אם יופר תנאי מתנאיו של הסכם זה. -מקצתה 
 

למען  הסר ספק מובהר בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו0או בחידושה לרבות  ג.  
 ביול והתשלומים השונים לבנק יחולו על המפעיל ועל חשבונו בלבד.ה

 
הערבות הנ"ל תחליף ותבוא במקום הערבות שהמציא המפעיל להבטחת קיום הצעתו שהיוותה   ד. 

 תנאי מוקדם להשתתפות במכרז.
 

במקרה שיוארך תוקפו של ההסכם, יוארך, בכל הארכה, תוקפה של הערבות הבנקאית למשך  ה.  
 על תקופת ההתקשרות. חודשים נוספים  0של ה תקופ

 
 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים, עדכון פרטי חשבון

 
 .1213 -המפעיל מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מע"מ, תשל"ו  א. . 09
 

כנדרש המפעיל מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא חוזה זה  ב.  
על פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של 

 ההסכם.
 

המפעיל מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את  ג.  
 ההסכם. כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של

 
במעמד חתימתו של ההסכם ו0או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא המפעיל לעירייה אישור  ד.  

על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא 
לעירייה אישור כאמור במועד, לא יהא זכאי המפעיל לכל החזר מהעירייה בגין סכומי ניכוי 

 משכרו בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא בדיעבד אישור לאחר מכן.שנוכו 
 

בנוסף לאמור לעיל ימציא המפעיל לעירייה, במעמד חתימתו על ההסכם, טופס עדכון פרטי  ה.  
 חשבונו בבנק.

 
טופס זה יהא חתום על ידי המפעיל ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר על ידי 

 הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.
 

מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע למפעיל מחמת העדרו של טופס כאמור ו0או 
ת הסכם מטעם מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה לא יהא עיכוב כאמור בבחינת הפר

העירייה והמפעיל לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית 
 וכיו"ב.

 
למען הסר ספק, באם המפעיל הינו עמותה יחולו הוראות סעיף זה, בהתאמה, ככל שחלות על  ו.  

 עמותה.
 
 
 

 הסבת זכויות, העברת זכויות והעסקת קבלני משנה .02
 

המפעיל לא יהיה רשאי להסב ו0או להמחות ו0או לשעבד ו0או להעביר בכל דרך אחרת את  א. 
זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או  מקצתן, או כל טובת הנאה לאחר על פיו, מבלי לקבל על כך 
רשות מפורשת, מראש ובכתב, מאת העירייה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל לא יהא 

ותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי חוזה זה לאחר, אלא אם קיבל זכאי להמחות את זכ
לרבות  -היה המפעיל תאגיד תחשב "המחאה"  הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר העירייה.

ומעלה מהון מניות התאגיד, ממי שהחזיק בו במועד חתימת המפעיל על  25%העברה של 
 ההסכם לאחר או לאחרים.

 
 

לאצול מחובותיו וזכויותיו ו0או למסור את ביצוע העבודה, כולה או המפעיל יהיה רשאי  ב. 
 מקצתה, לכל צד ג' שהוא, ובלבד שיקבל  את הסכמתה המפורשת של העירייה מראש וכתב.
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כלשהי, מתוך העבודות הקשורות  למסור את ביצועה של עבודה מסויימתהמפעיל יהא רשאי  ג. 

בביצוע העבודה והכלולות בחוזה למפעיל משנה, בתנאי מפורש כי כל מפעיל משנה יהא טעון 
 . העירייהבכתב של מראש ותחילה אישורו 

 
למפעיל המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או  ד. 

 .למפעיל כספים מאת העירייה
 

סירתה של עבודה כלשהי על ידי המפעיל למפעיל משנה, לא תפטור ולא תשחרר את המפעיל מ ה. 
מאחריותו ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והמפעיל נשאר אחראי לכל הפעולות, 
השגיאות, ההשמטות המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י מפעיל משנה, או שנגרמו מחמת 

 ו נעשו ע"י המפעיל ו0או נגרמו על ידו.התרשלותו, ויהיה דינם כאיל
 
 

 התקשרות עם צדדים שלישיים
 

מוסכם בין הצדדים כי האחריות להתקשרות עם גורמים ו0או גופים ו0או מוסדות ו0או צדדים שלישיים  . 43
כלשהם חלה באופן בלעדי על המפעיל והעירייה לא תישא בכל אחריות שילוחית ו0או אחרת בכל הנוגע 

 ע מהתקשרות ו0או מפעולות כלשהן שתעשינה במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה.ו0או הנוב
 
 

 שמירת הסודיות
 

המפעיל מתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע שהגיע ושיגיע לידיעתו עקב ביצועו של הסכם זה, לא   .41
 להשתמש בו אלא לצורך ביצוע ההסכם ולא להעבירו לאחר.

 
 
 

 בוטל. . 42
 
 

 במחלוקותהכרעה 
 

 מוסכם ומובהר בזאת כי במקרה של סכסוכים וחילוקי דעות בין הצדדים בקשר להסכם זה,  א.  40
פרשנות הוראותיו וביצוען יפנו הצדדים לראש העיר או למי שראש העיר הסמיכו, שידון בעניין, 

 והכרעתו היא שתקבע בכל עניין באופן סופי ומוחלט.
 

א' לעיל,  רשאית תהיה העירייה להודיע למפעיל, לפני הפנייה לבורר, כי  למרות האמור בס"ק ב.  
 המשפט המוסמך. אלו או אחרים יובאו להכרעת בית דעותסכסוך או חילוקי 

והבלעדית, במקרה של מחלוקת ו0ואו סכסוך בכל  תהייחודימוסכם בזאת כי סמכות השיפוט 
ובהעדר בית  בית שמשפט המוסמכים בהקשור להסכם זה, כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המש

 משפט מוסמך בבית שמש, אזי בירושלים.
 
 

 בזכות ששימואי 
 

כוויתור על זכות מזכויותיה לפי אין אי שימוש בזכות הקיימת לעירייה מכח הסכם זה ו0או מכח כל דין  .44
 ההסכם, ולפי הדין.

 
כויתור על כל הפרה שתארע לאחר ויתרה העיריה על הפרת הוראה מהוראות ההסכם לא יחשב הויתור 

 שונה או אחרת. ,מכן, בין אם היא דומה
 

האמור לעיל יחול בשינויים המחויבים גם באשר לויתור מצד עירייה כלפי המפעיל ביחס לקיומה של 
 הוראה מהוראות ההסכם.

 
 קיזוז
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המפעיל בהתאם לאמור ת אהעירייה רשאית לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע למפעיל כל סכום שיגיע לה מ  .45
 בחוזה זה או על פי כל דין.

 
 
 
 

 כפיפות לתקציבים מאושרים
 

על פי חוק הביטוח  דהסיעו גמלתימומנו הן באמצעות ההוצאות החלות על העירייה לפי הסכם זה  . 43
והן מתקציב העירייה במסגרת התקציבית שברשותה. ומוסכם  1225 -, התשנ"הומי נוסח משולבהלא

התחייבויות העירייה על פי ההסכם מותנות באישור תקציביה והתקציבים שמהם ישולמו בזה כי 
   הסכומים לפי הסכם זה.

 
 

 בוטל. .41
 
 

 הפרה יסודית
 

לחוזה הם תנאים עיקריים והפרתם  , 41, 02, 01, 22, 23, 25, 22, 23א, 13, 12 ,2 ,1 ,5הוראות סעיפים  . 49
 53,333תחשב כהפרה יסודית של החוזה, המזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

ש"ח צמודים למדד המחירים לצרכן מהמדד הידוע במועד חתימת הסכם זה עד למדד, שיהא ידוע 
ל פי הדין לצד המקיים מהצד במועד התשלום בפועל, וזאת בלי לגרוע מכל סעד ותרופה המגיעים ע

 המפר.
 

יהיו עובדיו בלבד, ולא יחולו בין  מפעילעצמאי ועובדי ה מפעילועובדיו יהיו במעמד של  מפעילה א. .42
 ו0או עובדיו ו0או מי מטעמו ושליחיו לבין העירייה כל יחסי עובד מעביד. מפעילה

 
בו  שתחויבאת העירייה בכל סכום  מפעילבכל מקרה שבו יקבע אחרת מהאמור, יפצה וישפה ה  

העירייה כתוצאה מקביעה זו, ולרבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם דרישתה של 
 העירייה.

 
יהיו עובדיו בלבד, ומעבר לזכותה של העירייה לפקח על  מפעילהעובדים שיועסקו על ידי ה ב. 

ישא בכל  מפעיל, והמפעילל העבודתם, יהיו נתונים להוראותיו, לפיקוחו ולהשגחתו המלאים ש
 התשלומים הכרוכים בהעסקת עובדיו ושלוחיו, לרבות בתשלום הניכויים עפ"י כל דין.

 
להעסיק את עובדיו כמתחייב מכל דין, ולרבות בעניין שכר מינימום, זכויות  מפעילעל ה  

 סוציאליות, תשלומים והפרשות כנדרש לפי כל דין.
 

 אישור ההסכם
 
 ון האישורים הדרושים בהתאם להוראות הדין.הסכם זה טע  53.

 
 כתובות והודעות

 
 כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם.  51.

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר 
 המשלוח.מתאריך  ימים  5רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען תוך 

 
 

 ולראייה באו הצדדים על החתום    
 
 

____________ ____________                _____________ 
 המפעיל             גזבר העירייה              ראש העירייה    

 בית שמשיריית ע                 
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 נספח א'

 

 מופיעות באתר האינטרנט של משרד הרווחה 31.4הוראות תע"ס 
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 נספח ב'

 

    
כמות לפי 

   גודל

 גדול בינוני קטן תיאור הפריט

 130 90 60 אולם כניסה

 כורסת הסבה
       
6         8  

     
10  

 שולחן פינתי נמוך
       
2         4  

       
6  

 כסאות אוכל ותעסוקה
       
4         8  

     
10  

 שולחן אוכל ותעסוקה גדול
       
1         2  

       
3  

 021X240לוח מודעות שעם 
       
1         1  

       
1  

 01X120לוח מודעות מחיק 
       
1         1  

       
1  

 ארון תצוגה
       
1         1  

       
2  

 ארון אחסון/תצוגה לעיתונים
       
1         1  

       
1  

 מתקן מים קרים/חמים
       
1         1  

       
1  

 פח אשפה
       
1         1  

       
1  

 מיכל לצמחים
       
3         4  

       
5  

        

        

       מזכירות וקבלה

 מחשב+תוכנות הפעלה ומשרד
       
2         2  

       
2  

 מדפסת משולבת
       
1         1  

       
1  

 קבלהדלפק 
       
1         1  

       
1  

 שולחן משרדי וארונית מגרות
       
1         1  

       
2  

 שלוחה לשולחן משרדי
       
1         1  

       
2  

 ארון אחסון משרדי
       
1         2  

       
2  

 כיסא עובד
       
2         2  

       
3  

 כסאות אוכל ותעסוקה
       
1         2  

       
2  

 021X240לוח מודעות שעם 
       
1         1  

       
1  

 כוננית פתוחה
       
1         2  

       
2  

 תיקיה
       
1         2  

       
2  
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 עמדת מחשב ומדפסת
       
1         1  

       
1  

        

        

       חדר מנהל

 מנהל + מגרותשולחן 
       
1         1  

       
1  

 שלוחה לשולחן מנהל
       
1         1  

       
1  

 כיסא מנהל
       
1         1  

       
1  

 כסאות אוכל ותעסוקה
       
3         3  

       
3  

 כורסת הסבה
       
2         2  

       
2  

 שולחן פינתי נמוך
       
1         1  

       
1  

 021X240לוח מודעות שעם 
       
1         1  

       
1  

 כוננית פתוחה
       
1         1  

       
1  

       

    
כמות לפי 

   גודל

 גדול בינוני קטן תיאור הפריט

 130 90 60 חדר צוות כללי

  1           -      שולחן משרדי
       
2  

  2           -      כיסא עובד
       
2  

  2           -      כסאות אוכל ותעסוקה
       
4  

  1           -      ארון אחסון משרדי
       
2  

  1           -      כוננית פתוחה
       
1  

  021X240      -           1לוח מודעות שעם 
       
1  

  1           -      קולב בגדים
       
1  

        

        

       חדר עו"ס/אחות

 ארון תחתון + כיור + משטח
       
1         1  

       
1  

 מיטת איבחון
       
1         1  

       
1  

 כיסא עובד
       
1         1  

       
1  

 כסאות אוכל ותעסוקה
       
2         2  

       
2  

         1               משרדי +מגירותשולחן 



 ~55 ~ 
 

 

1  1  

 מחשב+תוכנות הפעלה ומשרד
       
1         1  

       
1  

 שלוחה לשולחן משרדי
       
1         1  

       
1  

 ארון אחסון משרדי
       
1         1  

       
1  

 כורסת הסבה
       
2         2  

       
2  

 שולחן פינתי נמוך
       
1         1  

       
1  

 021X240לוח מודעות שעם 
       
1         1  

       
1  

 ארון עזרה ראשונה
       
1         1  

       
1  

 כוננית פתוחה
       
1         1  

       
1  

 תיקיה
       
1         1  

       
1  

        

        

       חדר אוכל

 אוכל ותעסוקה גדולשולחן 
     
16       24  

     
34  

 כסאות אוכל ותעסוקה
     
64       96  

   
136  

 מתקן שתיה קלה )דיספנסר(
       
1         1  

       
1  

 מיחם חשמלי
       
1         1  

       
1  

 021X80לוח מודעות מחיק 
       
1         1  

       
1  

 מיכל לצמחים
       
2         3  

       
4  

 פריטי עיצוב ותמונות )תקציב(
       
1         2  

       
3  

       

        

       פינת קפה

 מיחם
       
1         1  

       
1  

 מקרר משרדי קטן
       
1         1  

       
1  

 תקציב כולל -כלי אוכל 
       
1         2  

       
3  
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כמות לפי 

   גודל

 גדול בינוני קטן תיאור הפריט

 130 90 60 מחסן חדר מלאכה/תעסוקה

 ארון אחסון חומרים
       
1         1  

       
2  

 יחידת מדפים
       
2         4  

       
6  

 (01יחידת מדפים )עומק 
       
1         2  

       
3  

        

        

       מלאכה/תעסוקהחדר 

 ארון אחסון חומרים
       
1         1  

       
2  

 ארון תצוגה עם ויטרינה
       
1         1  

       
2  

 ארון תחתון + כיור + משטח
       
1         1  

       
1  

 שולחן אוכל ותעסוקה גדול
       
2         3  

       
4  

 כסאות אוכל ותעסוקה
       
8       12  

     
16  

 פח אשפה
       
1         1  

       
1  

        

        

       חדר פעילות רב תכליתי

 ארון תחתון + כיור + משטח
       
1         1  

       
1  

 שולחן אוכל ותעסוקה גדול
       
3         5  

       
7  

 כסאות אוכל ותעסוקה
     
12       20  

     
28  

 ארון אחסון חומרים
       
1         1  

       
1  

 021X240לוח מודעות שעם 
       
1         1  

       
1  

 021X80לוח מודעות מחיק 
       
1         1  

       
1  

         

        

       חדר מחשבים

 מחשב+תוכנות 
       
3         4  

       
6  

 מדפסת משולבת
       
1         1  

       
2  

 שולחנות מחשב
       
3         4  

       
6  

 כסאות מחשב
       
3         4  

       
6  

         1               ארון אחסון משרדי
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1  1  

 כוננית פתוחה
       
1         1  

       
1  

 מחשב נייד לטובת הברקו
       
1         1  

       
1  

         

        

       מטבח חימום וחלוקה

 שולחן עם כיור כפול
       
1         1  

       
2  

 שולחן עם כיור יחיד
       
1         2  

       
2  

 שולחן עבודה ללא כיורים
       
2         2  

       
3  

 כוננית לאחסון כלים וסירים
       
2         2  

       
3  

 קומות 3עגלת 
       
2         3  

       
4  

 להבות עם תא אפיה 4כיריים גז 
       
1         1       -    

    -         -      להבות עם תא אפיה 0כיריים גז 
       
1  

    -         -      מכונה לחיתוך לחם
       
1  

 בינונית -מכונת הדחת כלים 
       
1         1       -    

    -         -      גדולה -מכונת הדחת כלים 
       
1  

 מיחם בינוני
       
1         1  

       
1  

 גסטרונום 2עגלת חימום 
       
1       -         -    

  1           -      גסטרונום 3עגלת חימום 
       
1  

 מעבד מזון קטן
       
1       -         -    

  1           -      מעבד מזון גדול
       
1  

 מקרר תעשייתי דלת אחת
       
1         1       -    

    -         -      מקרר תעשייתי שתי דלתות
       
1  

 מקפיא תעשייתי דלת אחת
       
1         1  

       
1  

 עגלת אשפה כולל פחים
       
1         2  

       
2  

 ארון לחם
       
1         1  

       
1  

 תנור מיקרוגל
       
1         1  

       
1  

 מכונה לקילוף תפוחי אדמה
       
1         1  

       
1  

       8               מיכלים מבודדים להעברת מזון
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5  12  

       

    
כמות לפי 

   גודל

 גדול בינוני קטן תיאור הפריט

 130 90 60 מטבח מחמם -כלי הכנה 

 קערות וקעריות מסוגים שונים
       
2         4  

       
6  

 כלי עבודה מסוגים שונים
       
1         2  

       
3  

      
 

 סה"כ 

        

       כלי הגשה לשולחן בחד"א

 תקן קערות הגשה בגדלים שונים
       
2         4  

       
6  

 תקן מצקות וכפות הגשה
       
4         8  

     
12  

 מרקיה
     
20       28  

     
35  

 סלסילת לחם
     
20       28  

     
35  

 סוכריה + מלחיה + פלפליה
     
20       28  

     
35  

 מפיון+מתקן לקיסמים+מאפרה
     
20       28  

     
35  

 מפות בד כביסות
     
30       50  

     
65  

        

        

       כלי אוכל בחדר אוכל

 כוס
   
120     180  

   
260  

 ספל + תחתית
   
120     180  

   
260  

שטוחה קטנה, גדולה -צלחות
 ומרק

   
120     180  

   
260  

 לפתניה
   
120     180  

   
260  

 אישימגש 
     
80     120  

   
150  

 סכום
   
120     180  

   
260  

       

        

       פיזיוטראפיה

  1           -      שולחן משרדי
       
1  

  2           -      כיסא
       
2  

  1           -      תיקיה
       
1  
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       מספרה / פדיקור מניקור

 כיסא טיפולים
       
1         1  

       
1  

 שרפרף למטפל
       
1         1  

       
1  

 רגלית פדיקור
       
1         1  

       
1  

 אגנית על חצובה
       
1         1  

       
1  

 עגלת טיפולים
       
1         1  

       
1  

 מנורה מכוונת
       
1         1  

       
1  

 ארון תחתון + כיור + משטח
       
1         1  

       
1  

 קולב בגדים
       
1         1  

       
1  

 ארון אחסון חומרים פדיקור
       
1         1  

       
1  

 פח אשפה
       
1         1  

       
1  

 כיור חפיפה
       
1         1  

       
1  

 כיסא חפיפה + הדום
       
1         1  

       
1  

 דלפק עבודה למספרה
       
1         1  

       
1  

 כיסא מספרה
       
1         1  

       
1  

 מכונת ייבוש
       
1         2  

       
2  

 כסא לייבוש + הדום
       
1         2  

       
2  

 מכונת תספורת
       
1         1  

       
1  

 מספרה -ארון אחסון חומרים 
       
1         1  

       
1  

 מראה
       
1         1  

       
1  

 מייבש שיער מקצועי
       
1         2  

       
2  

 כסאות אוכל ותעסוקה
       
2         3  

       
3  

 סטרליזטור 
       
1         1  

       
1  

 מתלה נייד למגבות
       
1         1  

       
1  

        

    
כמות לפי 

   גודל

 גדול בינוני קטן תיאור הפריט
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 130 90 60 חדר מנוחה

 כורסת מנוחה
       
2         3  

       
4  

 מיטת מנוחה
       
1         2  

       
3  

 מצעים למיטת מנוחה
       
1         2  

       
3  

 פרגוד הפרדה
       
1         1  

       
1  

 ארון אחסון חומרים
       
1         1  

       
1  

        

        

       מלתחה

 ארון לתליית מעילים
       
1         2  

       
3  

 תא אישי עם נעילה )קטן(
     
15       25  

     
35  

 )גדול(תא אישי עם נעילה 
     
15       25  

     
35  

 מראת קיר גבוהה
       
1         1  

       
1  

        

        

       חדר ניקיון

 ארון אחסון חומרים
       
1         1  

       
1  

 מדפים
       
1         1  

       
1  

 סולם
       
1         1  

       
1  

 עגלת ניקיון
       
1         1  

       
1  

 פח אשפה
       
1         1  

       
1  

      
 

 סה"כ 

       מכבסה    

 ק"ג 7מכונת כביסה 
       
1         1  

       
2  

 מייבש כביסה  
       
1         1  

       
2  

 ארון איחסון
       
1         1  

       
2  

 כוננית פתוחה
       
1         1  

       
1  

 סלי כביסה
       
1         2  

       
3  

 קשר גיהוץ + מגהץ
       
1         1  

       
1  
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       מחסן כללי

 ארון אחסון חומרים
       
1         1  

       
2  

 יחידת מדפים
       
2         4  

       
6  

 (01מדפים )עומק יחידת 
       
1         2  

       
3  

 סולם
       
1         1  

       
1  

 ארגז כלי עבודה
       
1         1  

       
1  

        

       שירותים ציבוריים    

 מתקן לסבון נוזלי
       
2         3  

       
4  

 מתקן לנייר טואלט
       
4         6  

       
8  

 מתקן למגבות נייר
       
2         3  

       
4  

 פח אשפה
       
2         3  

       
4  

 מוטות אחיזה תיקניים
       
2         2  

       
2  

 ידיות אחיזה
       
2         2  

       
2  

 מתקן טיהור אויר חשמלי
       
2         3  

       
4  

 לשירותיםמושב הגבהה 
       
1         2  

       
2  

        

    

    
    

כמות לפי 
   גודל

 גדול בינוני קטן תיאור הפריט

 130 90 60 חדר רחצה )מקלחת(

 כיסא רחצה פלסטי מחורר
       
1         2  

       
3  

 וילון מקלחת
       
1         2  

       
3  

 שטיח למניעת החלקה
       
1         2  

       
3  

 מדף לסבונים + סבוניה
       
1         2  

       
3  

 ספסל הלבשה
       
1         2  

       
3  

 קולב בגדים
       
1         2  

       
3  

 תנור חימום
       
1         2  

       
3  
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 מייבש שיער
       
1         2  

       
3  

 להנחת אביזריםמדף 
       
1         2  

       
3  

 מראה
       
1         2  

       
3  

 פח אשפה
       
1         2  

       
3  

        

       שירותי צוות ומלתחה

 ארון לתליית מעילים
       
1         1  

       
1  

 תא אישי עם נעילה )קטן(
       
8       12  

     
20  

 פח אשפה
       
1         1  

       
1  

 מראת קיר גבוהה
       
1         1  

       
1  

        

       חצר פעילות ומנוחה    

 שולחן גן
       
2         4  

       
6  

 שמשיית גן
       
2         4  

       
6  

 כיסא גן
       
8       16  

     
24  

 ספסל גן
       
2         2  

       
2  

 פח אשפה
       
3         4  

       
5  

        

       ציוד כללי

 שעון קיר
       
2         4  

       
6  

 מזוזות
     
10       16  

     
24  

 תמונות וקישוטי קיר )תקציב(
       
1         2  

       
3  

 מאזני אדם
       
1         1  

       
1  

 שילוט לחדרים )תקציב( 
       
1         2  

       
3  

 שילוט חיצוני למרכז )תקציב(
       
1         1  

       
1  

 וילונות הצללה )תקציב(
       
1         2  

       
3  

        

       ציוד חשמלי, אלקטרוני ומיחשוב    

 "42טלביזיה פלאזמה 
       
1         2  

       
3  
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 מערכת קול + כריזה מרכזית
       
1         1  

       
1  

 מערכת הגברת קול למופעים
       
1         1  

       
1  

 רדיו דיסק
       
2         3  

       
4  

 די.וי.די
       
1         2  

       
3  

 מקרן מולטימדיה )ברקו(
       
1         1  

       
1  

 מסך הקרנה
       
1         1  

       
1  

 מערכת טלפונים
       
1         1  

       
1  

 מערכת התרעה נגד אש
       
1         1  

       
1  

 מערכת אזעקה מפני פריצה
       
1         1  

       
1  

        

 


