
  בית שמש עיריית

   בעלי לקות ראיהמכרז פומבי להפעלת מועדון ל

  76/17' מס מכרז

עיריית בית שמש מזמינה בזאת הצעות בדבר מתן שירותי הפעלת מועדון לאנשים בעלי לקות ראייה 

 בעיר, בכל המפורט במסמכי המכרז המצורפים המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

  :כדלהלן הם ההתקשרות עיקרי, המכרז מסמכי ביתר מהאמור לגרוע מבלי

                                                                לתנאי בכפוף, שמש בית בעיר בעל לקות ראיהל ןמועדו יפעיל במכרז הזוכה  .1

  .ונספחיו המכרז

לפעילות שעות פנאי עבור אנשים בעלי לקות ראייה בה יכלול סל  מסגרת הינה המועדון  .2

שירותים לשיפור התפקוד של העיוור כגון : חוגי העשרה שונים , פעילות ספורטיבית , 

  טיולים מסיבות חגים וימי הולדת .ואירועים מיוחדים מעת לעת כגון : 

, , השייך לעירייה נגיש לעיוורהמועדון במבנה  הפעלת: היתר בין כוללים השירותים כי יובהר  .3

 במסמכי כמפורט הכל, בזה וכיוצא פעילות תוכניות קיום, מזון אספקת, צוות אנשי העסקת

  .6.19סוציאלית ובכפוף לפיקוח משרד הרווחה בהוראת תע"ס  עבודה ובתקנון זה מכרז

  .ידו על שיקבעו בתעריפים, הרווחה משרד ידי על יתבצע השירות מימון  .4

  . 15יהיה לפחות ) מכסות( האנשים במועדון מספר  .5

                           שעות בכל יום  .                                                           3-פעמים בשבוע ולא פחות מ 3לפחות  יפעל המועדון  .6

 על לפעול במכרז כההזו על, זה במכרז מסוים לעניין התייחסות אין בו מקרה בכל כי יובהר  .7

  .זה יב' למכרז כמסמך המצורף, סוציאלית עבודה לתקנון 6 פרק,  6.19תע"ס  הוראות פי

חטיבת הראל קניון  5רבין ' ברח העירייה במשרדי לרכוש ניתן ותנאיו המכרז מסמכי את  .8

, ח"ש 500 בסך תשלום תמורת, הרגילות העבודה בשעות"), העירייה משרדי: "להלן( נעימי 

  . המכרז מעטפת לכל, מקרה בכל יוחזרו שלא

חטיבת הראל קניון  2רבין דרך  זכירות העירייהבמ לרכוש ניתן ותנאיו המכרז מסמכי את  .8

 תשלום תמורת, הרגילות העבודה בשעות"), העירייה משרדי: "להלן(  3קומה  C, בנין נעימי

  .מקרה בכל יוחזרו שלא, ח"ש 500 בסך

 אותם וימסור לו שהומצאו הטפסים גבי על העתקים בשני הצעתו יגיש להשתתף המעוניין כל  .9

 במעטפה   7/1/18 ליום עד וזאת העירייה במשרדי 3 בקומה זכירות העירייהלמ ידנית

 מועד לאחר תימסר אשר מעטפה"). ההגשה מועד" להלן( 12:00 השעה עד, טומה וחלקהא

  .לדיון תובא לא, שהיא סיבה מכל ההגשה

 לגרום עלול, אלה מתנאים סטייה או שינוי וכל, המכרז לתנאי בהתאם להגיש יש ההצעה את  .10

  .להצעותיהם לצרף שעליהם למסמכים המשתתפים של ליבם תשומת. ההצעה לפסילת

 ישויות מספר ידי על הצעה הגשת על איסור חל. אחת משפטית ישות ידי על תוגש ההצעה  .11

 הינה, המכרז בתנאי ועמידה ההצעה בחינת לעניין הקובעת המשפטית הישות. משפטיות

  . ההצעה כתב על החתומה המשפטית הישות

  . במכרז להשתתף יורשה לא, המכרז מסמכי את בשמו רכש שלא מציע  .12



  : ההזמנה למסמכי עניינים תוכן

  :המכרז מסמכי, ולחוד יחד להלן ויקראו מהמכרז נפרד בלתי חלק מהווים, מטה המפורטים המסמכים

  הצעות להציע הזמנה  -'א מסמך

  למשתתפים והוראות המכרז תנאי  -'ב מסמך

  המציע הצעת  -'ג מסמך

  הסכם  -'ד מסמך

  ביטוחים קיום אישור  - 'ה מסמך

  1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ואישור תצהיר  -'ו מסמך

  הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית.  - 'ז מסמך

  בטיחות הצהרת  -'ח מסמך

  מכרז השתתפות ערבות) 1(  - 'ט מסמך

  ביצוע ערבות) 2(    

  הנדרש השירות מפרט  -'י מסמך

  קודם ניסיון להוכחת מסמך  -'א"י מסמך

   ס"תע הוראות  - ב"י מסמך

  

    

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



  המכרז הליכי ז"לו

  

  .29/12/17  -מ החל  :המכרז מסמכי רכישת תקופת  .1

  .כולל 3/1/17 יום דע  :הבהרה שאלות הגשת מועד  .2

  .12.00  השעה עד    ביום    :ההצעות הגשת מועד  .3

  .1/4/18 עד    :המכרז ערבות תוקף  .4

  .הזכייה הודעת קבלת ממועד עסקים ימי )7שבעה ( תוך    :הזוכה י"ע החוזה חתימת  .5

  .הזכייה הודעת קבלת ממועד עסקים ימי) 7( השבע תוך  :החוזה לביצוע הערבות הפקדת  .6

  .הזכייה הודעת קבלת ממועד עסקים ימי) 7( השבע תוך    :הביטוחים אישור הפקדת  .7

  + אופציות כמפורט בהסכם. קלנדאריים חודשים 12      :הביצוע תקופת  .8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  'א מסמך

  שמש בית עיריית

  הצעות להציע הזמנה

  :כללי  .1

 שירותי מתן בדבר הצעות בזאת מזמינה") המזמינה/העירייה: "הנוחות לשם להלן( שמש  בית עיריית

 להלן( הצעות להציע ההזמנה להוראות בהתאם, שמש  בית בעיר ן ללקוי ראיהומועד הפעלת

  ).העניין לפי" ההזמנה" או" השירותים"

 המוסמכים הגופים אצל מתאימה החלטה התקבלה לא עוד כל כי לידיעתו הובא כי מאשר המשתתף

  .הצדדים בין שהוא וסוג מין מכל התקשרות לכל תוקף יהיה ולא אין, בכלל אם, העירייה אצל

  :סף תנאי  .2

 מתקיימים ואשר, המכרז דרישות כל על העונים מציעים רק הצעות ולהציג במכרז להשתתף רשאים

, להצעתם יצורפו כך על המעידים שמסמכים, להלן המפורטים והתנאים הדרישות כל במצטבר בהם

  :הגשתה בעת

  .בישראל) רשומה עמותה/חברה( רווח כוונת ללא מוסד שהינו מציע – המציע זהות  .2.1

 כמפורט, 1976- ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל למציע  .2.2

  .המכרז למסמכי' ו כמסמך המצורפים בתצהירים

ן מועדו  בהפעלת האחרונות השנים) 5( בחמש לפחות שנים) 3( שלוש של ניסיון בעל המציע  .2.3

 כל ברצף שפעל ו מועדוןאות את להציג חובה אין כי יצוין זה לעניין לאנשים עם לקויות ראיה.

  , השניםשלושת 

   ס"בתע כהגדרתן -"רווחה מסגרת" או/ו" ןמועדו"

 וכן', ב כמסמך ב"המצ הטבלה את למלא המציע על, זה סף בתנאי המציע הוכחת לצורך

  .הניתן ככל ניסיונו לאישור אסמכתאות לצרף

 מסמך בנוסח, כאמור ניסיונו הוכחת לצורך הרווחה ממשרד אישור לצרף המציע על כן כמו

  .א"י

 זה מטעם, המזמינה רשאית, דלעיל הצעות להגשת מהתנאים איזה אחר משתתף מילא לא  .2.4

 -לחלופין או המשתתף של הצעתו את לפסול, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול ולפי בלבד

  .לה שצורפו המסמכים או/ו שבהצעתו מהנתונים איזה יבהיר או/ו יתקן או/ו ישלים כי לבקש

  המשתתף ערבות  .2.5

 בנק ידי-על שהוצאה שמו על מותנית ובלתי אוטונומית, מקורית ערבות לצרף המציע על

 25,000₪ סך על, במכרז המציע לבקשת, דין פי על המוכרת ביטוח חברת או בישראל

 הנדרש בנוסחשמש  בית עיריית לפקודת), חדשים אלפי שקליםעשרים וחמישה  :במילים(

 העירייה. 1/4/18 ליום עד בתוקף תהא הערבות  ")השתתפות ערבות: "להלן) (1' (י במסמך

 תנאי פי על בהתחייבויותיו יעמוד לא שהמציע אימת כל הערבות את לחלט רשאית תהא

  . זה מכרז



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

, זו בדרישה יעמוד ולא, כן לעשות שיידרש משתתף – העירייה של לדרישתה בהתאם

  .יפוג הערבות ותוקף במידה כפסולה הצעתו תיחשב

  : נוספים מסמכים  .3

  :  שלהלן המסמכים כל את להצעתו יצרף משתתף כל

, תקין ניהול בדבר ואישור, רווח מטרת ללא הפועלת עמותה/חברה היותו המוכיח מסמך  .3.1

  .האחרונה האזרחית לשנה תקף

 שני בנוסח, 1976- ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים  .3.2

  '.ו במסמך למכרז המצורפים התצהירים

 להוכחת' ב כמסמך זו הצעות להציע להזמנה המצורף בנוסח, קודם ניסיון תיאור טבלאות  .3.3

אנשים ל מסגרות/ןמועדו בהפעלת המציע ניסיון כלל ופירוט, דלעיל 2.4 - ו 2.3 בסעיף הנדרש

  . ראיה לקויות או/ו מיוחדים צרכים בעלי

 להצעתו לצרף המציע על, ההצעה ודירוג ניקוד ולצורך לעיל מהאמור לגרוע מבלי  .4

  :הבאים המסמכים את

  : הבאים הפרטים את לכלול ,דלעיל 3.3 בסעיף כאמור הפירוט על  .4.1

 היקף, והעיסוק ההתמחות תחומי, הפעילות תקופת, העיקריים הלקוחות זהות

  . המציע שהפעיל והמסגרות וסופקו השירותים ומהות

 תעודות, חיים קורות: כגון אסמכתאות בצירוף וניסיונו המקצועי הצוות פירוט  .4.2

 כישוריו ועל המוצע הצוות מקצועיות כל המעיד נוסף מסמך וכל,  והשכלה הסמכה

 המועדונית מנהל: הבאים הפרטים את לכלול זה פירוט על. זה מכרז נשוא בתחום

, התמחותם תחום, הכשרתם סוג, השכלתם, מוצעים מטפלים/מדריכים, המוצע

 צרכים עם ובפרט מיוחדים צרכים עם בילדים הטיפול בתחום הקודם ניסיונם

  .אחר רלוונטי נתון וכל, השמיעה בתחום מיוחדים

 עם לאוכלוסייה מועדוניות הפעלת בדבר), אחת המלצה לפחות( בכתב המלצות  .4.3

 בה ממליצים לקוחות רשימת לצרף יש כן כמו. ראיה לקויות בתחום מיוחדים צרכים

  .עמם טלפוני קשר יצירת ודרכי הממליצים פרטי יפורטו

/  התאגיד של חשבון רואה או דין עורך אישור גם יצורף – תאגיד י"ע הצעה הוגשה  .4.4

 ההזמנה מסמכי גבי- על החתימות וכי בתאגיד החתימה לזכויות באשר המשתתף

  . ועניין דבר לכל התאגיד את מחייבים וההצעה

  .המכרז מסמכי רכישת על קבלה  .4.5

) 1' (ט כמסמך המצורף לנוסח בהתאם המכרז בתנאי כנדרש בנקאית ערבות  .4.6

  .המכרז למסמכי

  הצהרה בדבר העדר קרבה משפחתית בנוסח המצ"ב כמסמך ז'.  4.7

 זה מטעם, המזמינה רשאית, לעיל האמורים מהמסמכים איזה להצעתו המשתתף צירף לא

 -לחלופין או המשתתף של הצעתו את לפסול, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול ולפי בלבד

 הנתונים או/ו שבהצעתו םמהמסמכי איזה יבהיר או/ו יתקן או/ו ישלים או/ו יוסיף כי לבקש

  . בה המפורטים



  ההתקשרות תקופת  .5

  ").ההתקשרות תקופת: "להלן( חודשים  12  של לתקופה הינה ההתקשרות  .5.1

 את להאריך) אופציה( הברירה זכות למזמין תהא, ההתקשרות תקופת בתום  .5.2

 תקופת: "להלן( אחת כל שנה בנות נוספות תקופות 4 ב ההתקשרות תקופת

 תום לפני יום) שלושים( 30 לפחות בכתב כך על הודעה למתן בכפוף"), האופציה

  .שנים 5  על תעלה לא ההתקשרות שתקופת ובלבד, ההסכם תקופת

  

 לגביהם אשר שירותים למזמינה לספק הקבלן ימשיך, ההתקשרות תקופת בתום  .5.3

  . לסיומם עד וזאת ההסכם תקופת במהלך עבודה הזמנת לו נמסרה

 ידי על גמר לידי זה חוזה להביא עת בכל המזמינה רשאית, לעיל האמור למרות  .5.4

 החוזה יסתיים כאמור הודעה ניתנה. מראש יום 60, לקבלן כך על בכתב הודעה

 לתשלום בכפוף( כך על טענה כל תהיה לא וקבלן בהודעה נקוב שיהיה בתאריך

  ). החוזה להפסקת עד ידו- על השירותים ביצוע בגין לו המגיעה התמורה

   הזוכה בחירת אופן  .6

צוות מקצועי בראשות מנהל אגף  ידי על תדורג, הסף בתנאי ועומדת כשרה שתימצא הצעה כל

 ההצעה הינה ביותר הטובה שההצעה כך ידורגו הכשרות ההצעות. שתקבל ניקוד פי על הרווחה

  :להלן כמפורט המידה אמות פי על ייקבע הניקוד. ביותר הגבוה הניקוד בעלת

  

  מס.
 

ניקוד  ניקוד אופן ההוכחה אמת המידה
 מקסימלי

ן לאנשים שנות ניסיון המציע בהפעלת מועדו  .1
  . ראיה בעלי לקויות

הניקוד יינתן באופן  במסמך ב'כמפורט 
מציע בעל  –ליניארי 

הניסיון הרב ביותר 
למירב  -יזכה ל

 הניקוד וכן הלאה.

75 

הניקוד יינתן באופן   המלצות מגופים ציבוריים   .2
מציע בעל  –ליניארי 

הניסיון הרב ביותר 
למירב  -יזכה ל

 הניקוד וכן הלאה.

10 

בין היתר תיבחן  .כלליושיקול דעת  התרשמות  .3
יכולתו של המציע לגייס עובדים מיומנים בעלי 

  הכשרה מתאימה; 
יכולת מוכחת בהתנהלות מול גופים 

ממשלתיים כגון משרד הרווחה, גופים 
לצוות המקצועי עירוניים והצגת ניסיון בכך. 

הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה 
עליה חובה לעשות כן, לזמן את המציעים 

 לראיון.
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  :התמורה  .7

 במכפלת הרווחה משרד לתעריפי בהתאם העירייה ידי על לזוכה תשולם התמורה  .7.1

 משרד של התקציב גבול עד הכל, הרווחה למשרד שידווח כפי משתתפיםה מספר

  .הרווחה

 המכרז על יחולו זה ובמקרה תעריפיו את לפעם מפעם לעדכן רשאי הרווחה משרד  .7.2

  .המעודכנים התעריפים

 גובה על יעלה לא המכרז ביצוע לצורך המקסימאלי הכספי ההיקף כי ויודגש יובהר  .7.3

  .הרווחה משרד ידי על כך לצורך שיקבע השנתי התקציב

 את יפסיקו) וכדומה הרווחה משרד כדוגמת( לעירייה החיצוניים הגופים בו במקרה  .7.4

 רשאית תהא העירייה -זה הסכם נשוא הפעילויות לצורך ידם על המוקצה התקצוב

 הכל, לבטלה ואף כאמור תקצוב הפסקת בשל ההתקשרות היקף את להקטין

 או לעירייה התקצוב יופסק בו מקרה בכל כי יובהר. הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם

 טענות יהיו לא ולמפעיל שהופסק התקציב לתשלום הזוכה זכאי יהי לא יופחת

  .   לכך בקשר לעירייה

   

  : ההצעה הגשת אופן  .8

 לחתום המציע על. בלבד למכרז המצורפים הטפסים גבי על תוגש המשתתף הצעת  .8.1

'. ג כמסמך המצורף ההצעה טופס ועל', ד כמסמך למכרז המצורף ההסכם גבי על

  . המכרז מסמכי של דף כל חתימתו של תיבות בראשי לסמן וכן

 כל בהם לבצע מבלי, ההזמנה מסמכי של מקורי בקובץ הצעתו את יגיש המשתתף  .8.2

 המסמכים כל את להצעתו ויצרף שהיא הסתייגות או תוספת, שינוי, תיקון

  . דלעיל 3,4 בסעיפים המפורטים

 השלמת למעט( ההזמנה במסמכי, שהוא וסוג מין מכל, שינוי המשתתף ערך  

 לפסול, בלבד זה מטעם, רשאית המזמינה תהיה) בהצעתו ממנו הנדרשים הפרטים

. הצעתו את לתקן מהמשתתף לבקש, הבלעדי דעתה שיקול לפי, או ההצעה את

 הנוסח הצדדים את יחייב), כאמור לשינויים העירה לא המזמינה אם גם( מקרה בכל

  .למשתתפים שנמסר וכפי המזמינה י"ע הוכן אשר, ההזמנה מסמכי של

 את ישים, ההזמנה מסמכי בכל לכך המיועד במקום מלאה חתימה יחתום המשתתף  .8.3

 להפעלת 76/17' מס פומבי מכרז' – בכתב יצוין עליה סגורה במעטפה המסמכים

 לתיבה המעטפה את וישלשל, שמש  בבית ן לאנשים בעלי לקויות ראיהמועדו

 ההצעות. שמש בית, קניון נעימי  5רבין ' ברח העירייה במשרדי לכך המיועדת

  . אחרת דרך בכל או הדואר באמצעות ולא אישית במסירה תוגשנה

  .12:00 בשעה 7/1/18 הינו זו להזמנה הצעות להגשת האחרון המועד  .8.4

 להגשת האחרון מהמועד יום) ששים( 60 של לתקופה בתוקף תהא הצעה כל  .8.5

 90 למשך ההצעה תוקף הארכת את לדרוש רשאית תהא המזמינה. במכרז הצעות

  .  זו לדרישה בהתאם לפעול מחויב והמשתתף נוספים יום) שלושים(

 זה מטעם, המזמינה תהיה, לעיל לאמור בהתאם הצעתו את המשתתף הגיש לא

 כי לדרוש, דעתה שיקול ולפי לחילופין, או ההצעה את לפסול רשאית, בלבד



, הסתייגות מכל להתעלם, לחלופין, או הצעתו את יבהיר או ישלים, יתקן המשתתף

 הסתייגות ללא הוגשה כאילו הצעתו את ולראות המשתתף שצירף תיקון או שינוי

  . כאמור

  :והוצאות ההזמנה חוברת רכישת  .9

 במחלקת, ח"ש 500 של לסך בתמורה, לרכוש ניתן ההזמנה מסמכי חוברת את  .9.1

  .  מקרה בכל יוחזר לא זה סכום.  שמש  בית בעיריית מכרזים

, זה בהליך ובהשתתפות ההצעה בהכנת הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל  .9.2

, ההזמנה במסמכי הנדרשות הערבויות בהוצאת הכרוכות ההוצאות כל זאת ובכלל

  . המשתתף על תחולנה

  :ושינויים הבהרות  .10

 או/ו משלים מידע לקבלת לפנות מהמשתתפים אחד כל רשאי יהיה 3/1/18 ליום עד  .10.1

-02טלפון ב או  anat@bshemesh.co.il   במיילהמשפטית ' למח הבהרות

 רוכשי לכל יופץ והתשובות השאלות העתק. בכתב יוגשו הבהרה שאלות 9909794

  .הימנה נפרד בלתי חלק ויהווה ההזמנה חוברת

. שהוא תוקף כל להם יהיה ולא אין, פה- בעל שניתנו תשובה או פרשנות, הסבר כל  .10.2

  . המזמינה את תחייבנה – בכתב תשובות רק

 בסעיף המפורט, ההצעות להגשת האחרון למועד עד, עת בכל, רשאית המזמינה  .10.3

 בתשובה או ביוזמתה, ההזמנה במסמכי ותיקונים שינויים להכניס, לעיל 8.4

  מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו כאמור והתיקונים השינויים. המשתתפים לשאלות

 או רשום בדואר ההזמנה מסמכי רוכשי כל לידיעת, בכתב, יובאו, ההזמנה

 י"ע יחתמו, ההזמנה מסמכי רוכשי ידי-על שנמסרו הפרטים לפי בפקסימיליה

  . להצעתו ידו- לע ויצורפו המשתתף

  :זכויות שמירת  .11

 רשאים יהיו לא והמשתתפים, למזמינה שמורות ההזמנה במסמכי הזכויות כל  .11.1

  . זו להזמנה הצעה והגשת הכנת לצורך אלא ההזמנה במסמכי שימוש כל לעשות

 תנאי את כזוכה תיקבע שהצעתו משתתף כל על לאכוף זכאית תהא המזמינה  .11.2

  .הצעתו

  :וההתקשרות זכייה על הודעה  .12

 תחילת מועד את לזוכה תודיע וכן לזוכה המזמינה כך על תודיע, הזוכה קביעת עם  .12.1

  .  השירותים של הענקתם

 ליצור כדי או הבחירה הליכי את לסיים בכדי כאמור זכייה על בהודעה אין כי, מובהר  .12.2

 מטעם החתימה ימורשי חתימת בטרם וכי, לזוכה המזמינה בין חוזיים יחסים

 את לשנות או לבטל רשאית המזמינה, הצדדים בין ההתקשרות חוזה על המזמינה

  . והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על החלטתה

  

  :כאמור ההודעה ממועד עבודה ימי) שבעה( 7 תוך למזמינה ימציא הזוכה  .12.3



 ומאושרים מקור בחתימת ידו על חתומים, ההסכם של עותקים שלושה   .12.3.1

  .ד"עו בחתימת

 גם יתקבל. המכרז למסמכי) 2' (ט כמסמך ב"המצ בנוסח, ביצוע ערבות  .12.3.2

 בלתי אוטונומית בערבות שמדובר ובלבד, אחר השתתפות ערבות נוסח

 הינו בה הנקוב המבקש שם, כמוטב בה מופיעה המזמינה אשר, מותנית

 בדרישות יעמדו ותנאיה הערבות סכום, הערבות תוקף וכן, המציע

  .זה במכרז המפורטות

 לנוסח בהתאם, כנדרש הביטוח חברת ידי על חתום ביטוחים קיום אישור  .12.3.3

  .המכרז למסמכי' ה מסמך המצורף

  .הזכייה בהודעת המזמינה ידי על להמציא שיידרש נוסף מסמך כל  .12.3.4

 מהמציע לדרוש הבלעדית הזכות למזמינה שמורה כי בזאת מובהר, ספק הסר למען  .12.4

 מתחייב והוא, זה מכרז במסמכי הנדרשות הביטוח פוליסות את בפניה להציג

  .הבקשה ממועד עבודה ימי 5 תוך כן לעשות

  או/ו שם האמורה התקופה תוך, לעיל כמפורט התחייבויותיו כל אחר הזוכה מילא לא  .12.5

 את ולחלט, הזוכה של זכייתו את לבטל המזמינה רשאית תהא, מהצעתו בו חזר

 ומוסכם קבוע כפיצוי וזאת להצעתו במצורף המשתתף י"ע הוגשה אשר, הערבות

 של זו הפרה נוכח לזכותה העומדים נוספים סעד או/ו זכות מכל לגרוע ומבלי מראש

 מכל העבודה את להזמין זה במקרה המזמינה רשאית תהא כן. הזוכה התחייבויות

 המזמינה זכאית להם אחרים תרופה או סעד מכל לגרוע מבלי והכל, אחר משתתף

  . דין כל פי- על או/ו ההזמנה פי- על

 את להם ותחזיר זכייתם לאי באשר המשתתפים ליתר בכתב הודעה תיתן המזמינה  .12.6

  .הבנקאית הערבות

                

  , רב בכבוד              

  משה אבוטבול

   בית שמש  עיריית ראש              

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  'ב מסמך

  קודם ניסיון פירוט

  

 תיאור הרווחה מסגרת/ המועדונית הפעלת שנות  הרווחה מסגרת/ המועדונית הופעלה בה הרשות שם

  .קשר ישוא הפעילות

   



  

  'ג מסמך

  משתתף והצעת הצהרת

  

 בזה ומתחייבים מצהירים, ההזמנה מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו שקראנו לאחר, מ"הח אנו

  : כדלקמן

  

  

 ובדקנו, אליו מצורפים שאינם ובין אליו המצורפים בין, ההזמנה במסמכי האמור כל את הבנו  .1

  . עליהם להשפיע העלולים או/ו השירותים בהענקת הקשורים הגורמים כל את

 ואנו, שערכנו הבדיקות על ובהסתמך ההזמנה במסמכי לאמור בהתאם הצעתנו את הגשנו  .2

 אי על המבוססות דרישות או תביעות כל נציג ולא ההזמנה במסמכי האמור לכל מסכימים

  . כאמור טענות על מראש בזאת מוותרים ואנו הבנה אי או/ו ידיעה

 הנחוץ או הדרוש שהוא סוג מכל מידע או/ו פרט וכל מלא מידע קבלנו כי בזה מאשרים הננו  .3

 דרישה או/ו טענה כל על מוותרים ואנו, לעניין הנוגע או/ו הנובע או/ו הקשור או/ו הכרוך או/ו

 להם שתהיה או/ו להם להיות הייתה שיכולה או/ו להם שהייתה או/ו להם שיש תביעה או/ו

  .לכך בקשר

 הדרישות כל על עונה זו והצעתנו בהזמנה מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו  .4

 לתנאים בהתאם הקבלניים השירותים מתן עצמנו על מקבלים ואנו, ההזמנה שבמסמכי

  .  ההזמנה שבמסמכי

, ההזמנה מסמכי י"עפ התחייבויותינו לקיום הנדרשים וההרשאה האמצעים כל את לנו יש  .5

  .  בהזמנה נזכה אם כן לעשות מתחייבים ואנו

  . אחרים משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי בזה מצהירים אנו  .6

) ששים( 60 במשך תקפה ותהא, לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה זו הצעתנו  .7

 לדרוש רשאית תהא העירייה כי, לנו ידוע. בהזמנה הצעות להגשת האחרון מהמועד יום

 זו הצעתנו נאריך לא אם וכי, נוספים יום) שלושים( 90 למשך ההצעה תוקף הארכת

 זכאית להם אחרים תרופה או סעד מכל לגרוע מבלי והכל, זו הצעתנו תיפסל, לכשנידרש

  .  דין כל פי- על או/ו ההזמנה פי- על העירייה

, חוזרת-ללא הצעה משום זו בהצעתנו לראות, חייבים לא אך, זכאים תהיו כי, מסכימים אנו  .8

 הסכם ייכרת ידכם על ובקבלתה  1973 – ג"תשל), כללי חלק( החוזים לחוק 3 בסעיף כאמור

  . לביניכם בינינו מחייב

 ימים) שבעה( 7 בתוך כי מתחייבים אנו, ידכם על לכך נידרש ואם תתקבל והצעתנו היה  .9

  . כדין חתומים, יועץ ביטוחי לעריכת האישור וכן ההסכם את נמציא, הודעתכם ממועד

  

  



   תאגיד י"ע הצעה להגשת - ד"עו שוראי

 בזה מאשר") המשתתף: "להלן____________________( של ד"וע_____________ מ"הח אני

, המשתתף בשם___________________ ה"ה זו הצהרה על בפני חתמו__________  ביום כי

 של ההתאגדות מסמכי פי על הדרושים האישורים וכל ההחלטות כל המשתתף אצל נתקבלו כי

 מחייבת לעיל המפורטים ה"ה חתימת וכי  זו הצהרה על המשתתף לחתימת דין כל פי ועל המשתתף

  .המשתתף את

_______________  

    ד"עו          

   יחיד י"ע הצעה להגשת - ד"עו אישור

  

 בזה מאשר") המשתתף: "להלן____________________( של ד"וע_____________ מ"הח אני

  .זו הצהרה על המשתתף בפני חתם__________  ביום כי

______________  

    ד"עו        

  

  

  

  

  

  

   



  'ד סמךמ

  

  שמש ביתעיר ב לאנשים עם לקויות ראיהון מועד הפעלת שירותי למתן הסכם

  

  ___________ ביום בית שמשב ונחתם שנערך

  

  שמש בית עיריית:  בין

  ")המזמינה: "להלן(

  אחד מצד

  

  . ______________מ.ע. / ז.ת: _____________ לבין

  _______________ מרחוב

  ")המפעיל: "להלן(

  

  שני מצד

 הפעלת בדבר הצעות לקבלת 76/17 'מס פומבי מכרז המזמינה פרסמה________ וביום  הואיל

  ; שמש  בית בעיר מועדון לאנשים עם לקות ראיה

  ;להלן זה בהסכם המועדונית הפעלת שירותי את לה ליתן למזמינה הציע והמפעיל   והואיל 

, להלן זה בהסכם כמפורט המועדונית הפעלת שירותי למתן מכרז של בהליך זכה והמפעיל   והואיל 

  ________;  פורסמה אשר

 כמפורט השירותים את למזמינה לספק והיכולות הניסיון, הכישורים, הכלים את יש ולמפעיל  והואיל 

  ; להלן זה בהסכם

 על, השירותים למתן הקשור בכל שביניהם ההסכמות מלוא את להעלות מעוניינים והצדדים   והואיל

  ;להלן זה בהסכם כמפורט הכתב

  :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה כן על אשר

  המבוא דין  .1

  .תנאיו ובחזקת ממנו נפרד בלתי חלק מהווה מנספחיו נספח וכל זה להסכם המבוא  1.1

 לבין זה הסכם מהוראות הוראה של שונה פירוש או התאמה אי, סתירה של מקרה בכל  1.2

 הנחייה ובהיעדר, להסכם הנספחים מהמסמכים אחר במסמך ומפורשת ברורה הוראה

 האמורה ההוראה של כוחה על ומכריע עדיף שבנספחים זו של כוחה, המזמינה מאת אחרת

  . בהסכם



  :כללי  .2

  .בפירושו משקל כל להן יינתן ולא להן אין, בלבד הנוחות לשם נועדו זה הסכם סעיפי כותרות  2.1

 מועדונית הפעלת עם בקשר לעירייה המפעיל שבין היחסים מערכת על חלות החוזה הוראות  2.2

 הנדרשים השירותים במסגרת ויינתנו המפעיל ידי על תופעל אשר שמיעה לקויי לילדים

  ").המועדונית: "להלן( המכרז במסמכי

  .כך לצורך ימונו אשר העירייה נציגי לפיקוח כפופים יהיו והמפעיל המועדונית פעילות  2.3

 קיום, צוות אנשי העסקת עירוני,במבנה  המועדונית הפעלת: היתר בין כוללים השירותים  2.4

מובהר כי העירייה מעסיקה . ס"התע ובתקנון המכרז במסמכי כמפורט הכל, ב"וכיוצ תוכניות

   .במקום מנקה

 פי על לפעול במכרז הזוכה על, זה בחוזה מסוים לעניין התייחסות אין בו מקרה בכל כי יובהר  2.5

  . ס"התע הוראות

 ומתן משא לכל נפקות כל תהיה ולא, לנושאו ביחס הצדדים בין המוסכם את ממצה זה הסכם  2.6

 ובין במפורש בין, פה-בעל ובין בכתב בין, היו אם, היו אשר, הסכמה או/ו מצג או/ו הבנה או/ו

  .לכריתתו עובר זה להסכם הצדדים בין, מכללא

  .הצדדים ובחתימת בכתב נעשו אם אלא תקפים יהיו לא זה להסכם שינוי או/ו תוספת כל  2.7

, תוקף ברי יהיו לא, נספחיו על זה בהסכם כלשהו בתנאי שינוי או הנחה או ארכה, ויתור שום  2.8

 ייחשב לא השני הצד כלפי בזכויותיו בשימוש אחד מצד איחור שום. בכתב ייעשו אם אלא

 זה הסכם לפי הן, לחוד מהן אחת בכל או כולן בזכויותיו להשתמש רשאי יהיה צד וכל, כויתור

  .לנכון שימצא עת בכל, דין כל לפי והן

 הסכם לפי חובותיו או/ו זכויותיו את להמחות או/ו להסב או/ו להעביר רשאי יהא לא המפעיל  2.9

  .ובכתב מראש לכך המזמינה הסכמת את לקבל מבלי, אחר אדם לכל, מקצתן או כולן, זה

 היחידה המקומית השיפוט סמכות תהיה, בלבד ולהם, בית שמש בעיר המשפט לבתי  2.10

יחד  .השירותים מתן עם או/ו זה הסכם עם בקשר שתתעורר מחלוקת בכל לדיון והבלעדית

עם זאת ככל שאין בבית שמש בית משפט ערכאה בעלת סמכות, תהיה הסמכות המקומית 

  לבתי המשפט בירושלים.

 שעות 48 בתוך כנמסרת תחשב הודעה וכל, ההסכם בכותרת כאמור יהיו הצדדים כתובות  2.11

 בעת - ביד נמסרה ואם, בפקסימיליה משלוחה במועד או רשום בדואר משלוחה ממועד

  .מסירתה

  

  

  

  והתחייבויותיו המפעיל הצהרות  .3

 ליתן) שבהסכם מניעה והן שבדין מניעה הן( מניעה כל עליו חלה לא כי, מצהיר המפעיל  3.1

  .זה הסכם פי- על השירותים את למזמינה

 מקצועית וברמה מומחיות, במיומנות השירותים את למזמינה יעניק כי, בזה מתחייב המפעיל  3.2

  .המקצועיים וכישוריו מאמציו, הידע מירב והשקעת ניצול תוך, ביותר גבוהה



 השירותים מתן לצורך הדרושים המקצועי והידע הניסיון בעל הנו כי, מצהיר המפעיל  3.3

  .זה הסכם לפי למזמינה

 כל, השירותים מתן במסגרת מטעמו שיפעלו הגורמים כל ובידי, דיובי כי, מצהיר המפעיל  3.4

  . השירותים מתן לצורך הדרושים ב"וכיו הרישיונות, האישורים

 כל של וההוראות התקנות, הצווים, החוקים כל הוראות אחר ולמלא להקפיד מתחייב המפעיל  3.5

  .בהם שיבוצע שינוי או/ו תיקון כל לרבות השירותים מתן עם בקשר בדבר הנוגעות הרשויות

 או/ו במסגרת שיידרש כפי, המזמינה אצל גורם כל עם פעולה לשתף בזה מתחייב המפעיל  3.6

  .ידו על השירותים מתן לצורך

 הוא אותם השירותים במסגרת טיפולו על שוטף באופן למזמינה לדווח מתחייב המפעיל  3.7

  .אלו שירותים במסגרת למזמינה לייעץ המפעיל מתחייב וכן, למזמינה מעניק

 את הדורשת חריגה פעולה כל ביצוע בטרם המזמינה אישור את לקבל מתחייב המפעיל  3.8

  .המזמינה אישור

  . המזמינה למען ובמקצועיות בנאמנות לפעול מתחייב המפעיל  3.9

 נושאים אותם בכל אצלה הנמצא המידע כל את המפעיל לרשות להעמיד מתחייבת המזמינה  3.10

  .השירותים מתן במסגרת

  :ההתקשרות תקופת  .4

: להלן________( ביום וסיומה___________ ביום שתחילתה לתקופה נעשה זה הסכם  4.1

  ").ההסכם תקופת"

 ההסכם תקופת את להאריך) אופציה( הברירה זכות למזמינה תהא, ההסכם תקופת בתום  4.2

 לפחות בכתב כך על הודעה למתן בכפוף"), האופציה תקופת: "להלן( נוספת) 1( אחת בשנה

 ידי-על מומשה אם( האופציה תקופת במהלך. ההסכם תקופת תום לפני יום) שלושים( 30

  .במלואם זה הסכם תנאי יחולו) המזמינה

 ההתקשרות תקופת בהארכת) אופציה( הברירה זכות תהא למזמינה, לעיל האמור אף על  4.3

  . שנים 5 של למקסימום עד וזאת, תקופה כל חודשים 12 בנות נוספות תקופות 3 בעוד

 הודעה ידי על גמר לידי זה חוזה להביא עת בכל המזמינה רשאית, לעיל האמור למרות  4.4

 שיהיה בתאריך החוזה יסתיים כאמור הודעה ניתנה. מראש יום 60, לקבלן כך על בכתב

 בגין לו המגיעה התמורה לתשלום בכפוף( כך על טענה כל תהיה לא ולקבלן בהודעה נקוב

  ). החוזה להפסקת עד ידו-על השירותים ביצוע

  

  

  :התמורה  .5

 תשולם, זה הסכם לפי התחייבויותיו וביצוע המפעיל ידי- על השירותים למתן בתמורה  5.1

 ידי על נקבע אשר 5904 שמספרו לתעריף בהתאם תמורה העירייה ידי על הזוכה למפעיל

  .הרווחה משרד של השנתי התקציב גבול עד הכל, החניכים מספר במכפלת הרווחה משרד

 התעריפים המכרז על יחולו זה ובמקרה תעריפיו את לעת מעת לעדכן רשאי הרווחה משרד  5.2

  .המעודכנים



 התקציב גובה על יעלה לא המכרז ביצוע לצורך המקסימאלי הכספי ההיקף כי ויודגש יובהר  5.3

  .הרווחה במשרד כך לצורך שייקבע השנתי

 המוקצה התקציב את יפסיקו) הרווחה משרד כדוגמת( לעירייה החיצוניים הגופים בו במקרה  5.4

 היקף את להקטין רשאית תהא העירייה – זה הסכם נשוא הפעילויות לצורך ידם על

. הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם הכל, לבטלה ואף כאמור תקצוב הפסקת בשל ההתקשרות

 לתשלום המפעיל זכאי יהיה לא יופחת או לעירייה התקצוב יופסק בו מקרה בכל כי, יובהר

  .לכך בקשר לעירייה טענות יהיו לא ולמפעיל שהופסק התקציב

  .במועדונית החניכים כמות את לקבוע הבלעדית הזכות את לעצמה שומרת העירייה  5.5

 רצונה לשביעות זה במכרז הקבועים השירותים כל ביצוע הוא לתשלום תנאי כי בזאת מובהר  5.6

  .העירייה של

 כל את וכוללת, השירותים אספקת בגין וסופי מלא תשלום מהווה התמורה כי מובהר כן  5.7

, ציוד לרבות, השירותים ואספקת העבודות בביצוע הכרוכות שהוא וסוג מין מכל ההוצאות

 למחירים יתווספו לא כי מובהר עוד, והיערכות הכנה, אדם כוח, נסיעות, צילומים, לימוד עזרי

  .שהוא סוג מכל למדד הצמדה תיווסף לא זה ובכלל, שהוא וסוג מין מכל נוספים סכומים אלה

 ימים( במועד, השירות מסופק בו במקום תלויה אינה לעיל כאמור התמורה כי מובהר כן  5.8

  .ב"וכיוצ חניך כל של בנתוניו, באופיים, השירותים במורכבות), העבודה ושעות

 לה המגיע תשלום כל, זה הסכם פי על למפעיל שמגיע סכום מכל לקזז רשאית העירייה  5.9

  .אחר חיוב מכוח ובין, זה הסכם הוראות מכוח בין, ממנו

 בזאת מצהיר המפעיל, התמורה תשלום למנגנון בנוגע הצדדים בין ההתקשרות אופי נוכח  5.10

 מאת לו להשתלם האמורה לתמורה בנוסך עצמו משל מימון מקורות לו יש כי במפורש

 ההפעלה עלויות יתרת מימון וכי המועדונית הפעלת לצורך דרושים ויהיו ייתכן אשר, העירייה

  . בלבד חשבונו על יהיו זה הסכם י"עפ התחייבויותיו מלא וקיום

 לשם ורק אך, לעיל המפורט, מהעירייה לו המגיעה בתמורה להשתמש מתחייב המפעיל  5.11

  . אחרת למטרה ולא, זה בהסכם כאמור השירותים ביצוע

 על לדיווח וכפוף בפועל העבודה בביצוע מותנה והיקפה התמורה תשלום כי מובהר כן  5.12

 למנהל ידו על שנתנו השירותים על ח"דו חודש מידי יגיש המפעיל. בפועל שבוצעה העבודה

  .החולף בחודש

 מי או/ו המנהל מאת ובכתב מראש אישור בקבלת מותנה התמורה תשלום, ספק הסר למען  5.13

   .העירייה רצון ולשביעות הנדרש בהיקף בפועל בוצעו השירותים כי מטעמו

, כחוק ספרים ניהול על מתאימים אישורים להמצאת בכפוף הינו התמורה תשלום, בנוסף  5.14

 י"ע יידרש אשר אחר מסמך/  אישור כל או/ו העמותות רשם מאת תקין ניהול בדבר אישור

  . הרווחה משרד/המס שלטונות

  

  

  התשלום אופן  .6



 10 -ל ועד לחודש 1-מ בחודשו חודש לתשלום" מקור" מס חשבונית, למזמינה יגיש המפעיל  6.1

 וכמות העבודה שעות דיווח את לחשבונית יצרף המפעיל. לאחריו הבא בחודש לחודש

  . חודש אותו בגין המפעיל ידי על שבוצעו הילדים

 ובלבד), החשבונית הגשת חודש= שוטף חודש(  60+  שוטף בתנאי תשלום החשבונית  6.2

  .השוטף החודש של חודש לכל 10 -ה עד למנהל המפעיל ידי על הועברה שהחשבונית

 לטיפול תועבר החשבות אצל או/ו המנהל אצל הקבע המועד עד תתקבל שלא חשבונית  6.3

  . מכן שלאחר בחודש לתשלום

 14 מעל עיכוב. העירייה מצד נוספת חבות כל ללא לבירור עד תעוכב מאושרת לא חשבונית  6.4

  .למפעיל כך על להודיע המעכב הגורם את מחייב עבודה ימי

 בתשלום עיכוב של במקרה פיצוי לכל זכאי יהיה לא והוא לעירייה טענה כל היה לא לזוכה  6.5

  . הרווחה ממשרד כספים בהעברת עיכוב עקב שייגרם

 לה המגיע תשלום כל, זה הסכם פי על למפעיל שמגיע סכום מכל לקזז רשאית העירייה  6.6

  .אחר חיוב מכוח ובין, זה הסכם הוראות מכוח בין, ממנו

  העירייה ידי על שיסופקו והשירותים המבנה  .7

  .השירותים ינתנו במבנה שיועמד לרשות המפעיל על ידי העירייה  7.1

 האדם כח, הדרושים הציוד סוגי לרבות ידו על השירותים מתן אופן כי מתחייב המפעיל  7.2

 במפרט לאמור בהתאם יהיה ב"וכיוצ לו נתון יהי שהוא הפיקוח אופן, הפעילות שעות, הנדרש

  . ס"תע ולתקנון המכרז למסמכי המצורף הנדרש השירותים

 לאשר לא רשאית תהא העירייה. ידו על שיועסק הצוות את העירייה לאישור יעביר המפעיל  7.3

 לא -העירייה ידי על אושר שלא צוות איש. הבלעדי דעתה שיקול פי על, מסוימים צוות אנשי

, זה הסכם של יסודית הפרה תהווה, במועדונית כאמור צוות איש העסקת. במועדוניות יועסק

  . הביצוע ערבות חילוט לרבות, מכך המשתמע כל על

  דינים על ושמירה מקצועי אורח  .8

 המפעיל. זה הסכם לביצוע הנוגע בכל דין כל הוראות בקפדנות למלא מתחייב המפעיל  8.1

 מוסכמת רשות דרישות כל ולקיים דין כל פי על לפעולתו הדרוש רישיון כל לקבלת אחראי

 תמצא שהעירייה אחרת דרישה וכל תברואה, אש כיבוי דרישות: כגון( חשבונו על זה לעניין

  .והעירייה הרווחה משרד דרישות), לעת מעת שיעודכנו כפי( ס"התע דרישות לרבות), לנכון

  :מעביד/עובד יחסי היעדר  .9

 משתלב שאינו עצמאי כקבלן יפעל הוא המזמינה עם בהתקשרותו כי בזה מצהיר המפעיל  9.1

 לא כי, ספק הסר למען, מובהר. המזמינה עם ומעסיק עובד יחסי במסגרת שהיא דרך בכל

 או/ו המזמינה של בציוד בשימוש או/ו המזמינה משרדי בתוך המפעיל של בפעולותיו יהיה

 במסגרת המפעיל שיבצע אחרת פעולה בכל או/ו המזמינה במשרדי פגישות בקיום

 המזמינה אצל ומעסיק עובד יחסי במסגרת המפעיל את לשלב כדי זה הסכם נשוא השירותים

  . ולהלן לעיל מהאמור לגרוע כדי או/ו

 בהתחשב נקבעה שירותיו בעד לקבלן המזמינה שתשלם התמורה כי בזה מצהירים הצדדים  9.2

 הבלעדית, המלאה האחריות תחול בלבד ועליו ועצמאי משפטי גוף הינו שהמפעיל בעובדה

 או לו יגרמו או שיקרו הפסד או נזק, מוות, נכות, פציעה, פגיעה של מקרה בכל והמוחלטת

  . זה הסכם פי על המפעיל התחייבויות ביצוע- אי עקב או ביצוע עקב או כדי תוך מעובדיו למי



 כל, סיומה בגין או/ו המפעיל עם ההתקשרות בגין, למזמינה יהיו לא כי ומוסכם מוצהר עוד  9.3

. שהוא וסוג מין מכל", עובד"ל המגיעים סוציאליים תנאים בגין עלויות לרבות, נוספות עלויות

 הכוללת, המלאה העלות הינה זה בהסכם הקבועה התמורה כי בזה מסכימים הצדדים

  .ההתקשרות לסיום או/ו המפעיל עם להתקשרות הקשור בכל למזמינה שתהיה והבלעדית

 פנייה פי על בין, מוסמכת רשות ידי על או/ו שיפוטית ערכאה ידי על ויפסק היה, לפיכך  9.4

 מעובדי מי או/ו המפעיל בין כי, אחר גורם כל פניית פי על ובין המפעיל ידי על שתוגש

 מגיע שהיה השכר כי הצדדים מסכימים, ומעסיק עובד יחסי נוצרו המזמינה לבין המפעיל

, המזמינה של" עובד"כ זה הסכם פי על השירותים במתן שעסק המפעיל לעובד או/ו לקבלן

 הועסק אילו לו מגיעים שהיו הסוציאליים התנאים יחושבו פיו ושעל עבודתו תקופת כל בגין

 כפי החודשית מהתמורה 60% -ל השווה רעיוני חודשי שכר בסיס על יחושב", עובד"כ

  .זה בהסכם שהוגדרה

, לעיל כאמור, לחודש מהתמורה 60% של בשיעור רעיוני חודשי שכר כי מצהירים הצדדים

 40% של בסך היתרה כי הצדדים על מוסכם עוד. העניין לצורך והולם ראוי שכר הינו

 או/ו לקבלן מגיעות שהיו הסוציאליות הזכויות לכל ערך שוות הינה, החודשית מהתמורה

 על מוסכם, כן על. מכך יותר ואף פוטר ואילו המזמינה כעובד הועסק אילו המפעיל לעובד

 לבין המפעיל עובד בין עבודה יחסי התקיימו לפיה משפטית קביעה של במקרה כי הצדדים

 לתמורה מעבר מהמזמינה נוסף תשלום כל לקבל המפעיל עובד זכאי יהיה לא, המזמינה

  .ששולמה המוסכמת

 חיוב כל בגין המזמינה מאת דרישה מקבלת יום 30 תוך המזמינה את וישפה יפצה המפעיל  9.5

 יסודה ואשר, שכזו תביעה עקב למזמינה שתהיינה ההוצאות כל לרבות, המזמינה על שיוטל

  .  לעיל זה 6  בסעיף מהמוצהר שונה המשפטי או/ו העובדתי המצב כי בקביעה

 או מס וכל, לאומי ביטוח, מ"מע, הכנסה מס תשלומי כל את עצמו עבור ישלם המפעיל  9.6

  . זה חוזה ביצוע עקב ממנו שיגיעו תשלום

 אמצעי אלא אינה למזמינה השמורה השירותים ביצוע על הפיקוח זכות כי ומוצהר מוסכם  9.7

 מאשר, אחר יחס יוצרת היא ואין רצונה לשביעות במלואו זה חוזה יקיים המפעיל כי להבטיח

  .שירותים של ומוכר קונה בין יחס

  :ושיפוי אחריות  .10

 נזק לכל או ממון לנזק בין, רכוש לנזק בין גוף לנזק בין, שהוא נזק לכל אחראי יהא המפעיל  10.1 

 צד לכל או/ו תלמיד לכל או/ו שלה הכלכליות לחברות או/ו" שמש בית עיריית"ל שייגרם, אחר

 אם בין ידו על נגרם אם בין – המפעיל מצד מחדל או ממעשה כתוצאה, עובד לכל או/ו שלישי

 או הנובע, בעקיפין ובין במישרין בין – למרותו הנתון כל או/ו שלוחיו או/ו עובדיו י"ע נגרם

  .זה להסכם הקשור

  

  :ערבות ביצוע  .11

כתב ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת עירייה  בנוסח מפעיל מציא העם חתימת הסכם זה י  11.1 

על  ווזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותי₪  25,000 –, בסכום השווה ל 2ט'המצ"ב כמסמך

חודשים ממועד חתימת הסכם זה,  15פי הסכם זה. הערבות תהא בתוקף לתקופה של 

תהא בתוקף עד  כך שהיא ,מתחייב להאריכה מפעם לפעם, לפי דרישת העירייהמפעיל וה

את הערבות  מפעילאריך הי. בכל מקרה בו לא חודשים 3ובתוספת  תום תוקפו של הסכם זה

לפי דרישת העירייה תהא העירייה רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד 



על פי הסכם זה  ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לעירייה על פי   ולמילוי כל התחייבויותי

 היה צמודה למדד המחירים לצרכן.יסכום הערבות הסכם זה. 

   - ביטוח  .11

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ממועד   11.1

חתימת המפעיל על ההסכם, מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו, בחברת ביטוח 

המפורטים ב"אישור עריכת הביטוח" מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים 

המסומן כמסמך ה' להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן "ביטוחי המפעיל") וזאת 

פי ההסכם, וכל הארכה שלו, ולעניין ביטוח אחריות -למשך כל תקופת ההתקשרות על

 מקצועית כל עוד קיימת אחריותה על פי דין ו/או ההסכם. 

רשאי שלא לערוך את ביטוח הרכוש המפורט באישור עריכת על אף האמור לעיל, המפעיל 

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, והיא מתחייבת, בין   11.2

במועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי המפעיל היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ו

תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות, לא לעשות 

כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. כן מתחייב המפעיל לשתף 

ים. יודגש, כי המפעיל פעולה עם העירייה לשם שמירה ומימוש של זכויותיה על פי הביטוח

 ישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי המפעיל.

ימים  7-ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה מתחייב המפעיל להמציא לעירייה, לא יאוחר מ  11.3

מיום ההודעה למפעיל על זכייתו במכרז, אישור בדבר עריכת ביטוחי המפעיל כאמור לעיל 

ח מסמך ה', כשהוא חתום כדבעי על ידי המבטח. המפעיל מצהיר, כי ידוע לה בהתאם לנוס

כי 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. 

תקופת ביטוחי המפעיל, מתחייב המפעיל להפקיד בידי העירייה, אישור עריכת עד מועד תום   11.4

ביטוח בגין הארכת תוקפו לשנה נוספת וכך חוזר חלילה במשך כל תקופת ההתקשרות על 

 פי ההסכם ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף א' לעיל.

הביטוחים שיומצא על ידי העירייה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת   11.5

המפעיל כאמור לעיל, והמפעיל מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה 

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

מפורט המפעיל מצהיר ומתחייב, כי זכויות העירייה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כ  11.6

לעיל אינן מטילות על העירייה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא לגבי 

הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן 

כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על המפעיל על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין 

כת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת אם דרשו ערי

 הביטוחים ובין אם לאו.

 

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחים הנה בבחינת   11.7

דרישת מינימום המוטלת על המפעיל שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. 

ר בזאת, כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה המפעיל מצהיר ומאש



ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה 

 ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.

יל הוראות נספח זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של המפע  11.8

לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את המפעיל מאחריות כלשהי בגין 

 נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי המפעיל. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ביחס לציוד ו/או מתקנים ו/או כל רכוש אחר אשר הובא על ידי   11.9

ו/או המשמש לצורך השירותים, המפעיל מצהיר כי לא  המפעיל ו/או מטעמו לחצרי העירייה

תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בגין נזק ו/או אבדן 

לציוד כאמור בין שהמפעיל זכאי לשיפוי בגינו מביטוח רכוש שערך (אם ערך) ובין שלא, והוא 

 זק כאמור.פוטר את העירייה והבאים מטעמה מכל אחריות לנ

המפעיל מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים   11.10

נשוא חוזה זה הוא יהיה אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם הוראות ביטוח ההולמות 

  את היקף ההתקשרות עמם או לכלול את חבותם בביטוחיה כאמור.

  .ההסכם של יסודית הפרה מהווה והפרתן, ההסכם עיקרימ הנן זה סעיף הוראות כי, מובהר  11.11

  במסמכים וזכויות תחרות אי, סודיות שמירת  .12

 צדדים או/ו המזמינה לפעילויות המתייחס מידע כל פירושו -" סודי מידע" - זה סעיף לעניין  12.1

 מתן עקב או במהלך המפעיל ידי על שהושגו, כלשהי של בדרך למזמינה הקשורים שלישיים

  .בסוד לשומרו החליטה או נוהגת המזמינה ואשר השירותים

 להעביר שלא, זה הסכם לפי ההתקשרות תקופת תום לאחר וגם זמן בכל, מתחייב המפעיל  12.2

 לתועלת, השירותים מתן ולצורך במסגרת אלא המזמינה של סודי במידע שימוש לעשות או

 בין והכל -  המזמינה של סודי מידע כל יפיץ או יגלה שלא וכן, בלבד ולטובתה המזמינה

 יפגע ולא וענייניה המזמינה לעסקי הקשור בכל סודיות על ישמור, בעקיפין ובין במישרין

  .המזמינה של במוניטין כלשהי בדרך

 או/ו חפץ כל המזמינה ממשרדי להוציא שלא המפעיל מתחייב האמור בכלליות לפגוע מבלי  12.3

 במהלך ידו על שהוכנו כאלה לרבות, לידיו שיגיע סודי מידע או/ו חומר או/ו מוצר או/ו מסמך

 מסמך כל להעתיק ולא תכניותיו או/ו עסקיו עם או/ו עמו בקשר או/ו למזמין השירותים מתן

 מתן למטרת המפעיל אל שיגיע אחר חפץ כל או/ו תוכנה או/ו מוצרים או/ו המסמכים כל. ל"כנ

 שעבוד או עכבון זכות כל על מוותר והמפעיל המזמינה של רכושה עת בכל יהיו השירותים

 מסמכים של בהעתקים או/ו בתצלומים אף מדובר ספק הסר למען. ל"הנ החפץ או/ו במסמך

  . אלה

 המזמינה של ולגיטימיים הוגנים אינטרסים על להגן נועד זה בסעיף האמור כי, בזה מוסכם  12.4

  . המזמינה עבור אלה תניות של לחשיבותן מודע והמפעיל

 בכל המפעיל יעסוק לא, סיומה שלאחר חודשים 12 ובמשך ההתקשרות תקופת במשך  12.5

 מול עניינים ניגוד של במצב או/ו תחרות ביחסי להעמידו העלול שירות כל ייתן ולא עיסוק

 של קיומם בדבר חשש או/ו ספק של במקרה המזמינה ר"ליו להודיע מתחייב והוא המזמינה

 מקרה בכל המזמינה ר"יו של להוראותיו בהתאם ולפעול כאמור עניינים ניגוד או/ו תחרות

  .כאמור

 לגרוע כדי בכך יהיה לא אולם נוספות לרשויות דומים שירותים נותן המפעיל כי למזמינה ידוע

  . לעיל כאמור מהתחייבויותיו



 בעל או בכתב, לידיו שיגיעו ומידע אינפורמציה כל המזמינה לידיעת להביא מתחייב המפעיל  12.6

  . בעקיפין או במישרין השירותים במתן או/ו במזמינה והקשורים, פה

 מכל גמר לידי ההסכם הובא אם וכן השירותים מתן במהלך עת בכל המזמינה דרישת פי על  12.7

 ימסור, ההתקשרות תקופת בתום או/ו מהצדדים מי י"ע הפרה בגין לרבות, שהיא סיבה

 מדיה כל או דיסקטים, העבודה ניירות, הנהלים, השמאויות, חות"הדו את למזמינה המפעיל

 ברשותו והנמצאים ידו-על שהוענקו לשירותים הקשורים האחרים המסמכים כל את וכן אחרת

, העתק או מקור, נוסף מסמך קיים שלא בכתב הצהרה בתוספת") העבודה מסמכי: " להלן(

 הדין להוראות בהתאם לשמור המפעיל על אשר מסמכים למעט, למזמינה נמסר שלא כאמור

  .הדין י"עפ הנדרשת ולתקופה

 כל לפירעון מוקדם תנאי מהווה שם הנקובים ובמועדים לעיל כאמור העבודה מסמכי מסירת

  . מועד באותו לקבלן המגיע תשלום

 תהיה לא ולקבלן המזמינה של הבלעדי לקניינה יהיו העבודה מסמכי כל כי ומוסכם מוצהר  12.8

  . אחרת זכות כל או קניינית זכות, מוסרית זכות, יוצרים זכות כל לגביהם

 ראות לפי וזאת העבודה מסמכי בכל, לנכון שתמצא כפי, שימוש לעשות רשאית המזמינה  12.9

 הענקת המשך לצורך אחר לקבלן אותם למסור לרבות, כלשהן מגבלות ובלא עיניה

 יהיה לא המפעיל כי מובהר. כאמור לפעולות להתנגד זכאי יהיה שהמפעיל מבלי, השירותים

 היא לשמה אשר, למטרה שלא או/ו אחרים לנכסים בקשר בשומה שיעשה לשימוש אחראי

  . השומה נשוא לנכס בקשר שלא או/ו הוצאה

  

  

  :החתום על באו הצדדים באו ולראיה

  

  

  

  

             _________________            _____________  

  המפעיל                                        נההמזמי                      

   

  

  

  

  

    

  



  'ה מסמך

   ביטוח לעריכת אישור

  
  

  לכבוד 

  עיריית בית שמש ו/או גופים עירוניים (להלן: "העירייה")
  

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
ן לאנשים בקשר עם מכרז הפעלת מועדו____________________ (להלן: "המפעיל") 

בבית שמש, הכל  כמוגדר וכמפורט בהסכם שנערך ביניכם לבין המפעיל  עם לקויות ראיה
(להלן: "ההסכם" או "השירותים") וזאת לתקופה המתחילה ביום והמסתיימת ביום (להלן: 

  "תקופת הביטוח") כמפורט להלן:

  

כלפי צד שלישי המבטח את חבות המפעיל, על ביטוח אחריות  -ביטוח חבות כלפי צד שלישי  .1
פי כל דין, בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף 
כלשהו, לרבות העירייה, עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על 

לאירוע ₪   4,000,000של ידה וכל הפועלים מטעמה בגבול אחריות שלא יפחת מסך 
ובסה"כ לתקופת ביטוח.  ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, 
התפוצצות, זיהום תאונתי מכל סוג, כל דבר מזיק במזון או במשקה, לרבות במוצרים אשר 
סופקו ו/או נמכרו על ידי המפעיל (מובהר במפורש כי לעניין זה יבוטל חריג חבות המוצר), 
בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, 
מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, שביתות והשבתות, בעלי חיים ותביעות תחלוף מצד 

  המוסד לביטוח לאומי. 
שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול את העירייה כמבוטח נוסף בגין אחריותה למעשי ו/או 

המפעיל ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו  מחדלי
 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  
המבטח את חבות המפעיל כלפי עובדיו המועסקים על ידו על פי  - ביטוח חבות מעבידים  .2

, בגין 1980 -התש"ם פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, 
מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ו/או עקב 

לנפגע, לאירוע ₪  20,000,000ביצוע השירותים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 
ובסה"כ לתקופת ביטוח. ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה 

י ושעות עבודה, עבודות בגובה, פיתיונות, רעלים, והעסקת נוער. הביטוח ועובדיהם, ימ
מורחב לשפות את העירייה ו/או מי מטעמה במקרה ויחשבו כמעבידם של מי מעובדי 

    המפעיל.
  

המבטח חבות המפעיל על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש  - ביטוח אחריות מקצועית  .3
מעשה ו/או מחדל מקצועי של המפעיל ו/או עובדיו ו/או לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל 

של כל מי מהבאים מטעמו בכל הקשור במישרין או בעקיפין לביצוע ההסכם, בגבול אחריות 
  למקרה ולתקופת הביטוח.₪  2,000,000בסך 

 יושר  עובדים, אבדן השימוש ועיכוב.-הביטוח לא יכלול הגבלה בדבר אי
יה בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשה הביטוח מורחב לשפות את העירי

ו/או מחדל של המפעיל ו/או של מי מהבאים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותו של 
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח,  6המפעיל כלפי העירייה.  הביטוח כולל תקופת גילוי של 

יסוי מקביל למתחייב מהאמור בתנאי כי לא נערך על ידי המפעיל ביטוח חלופי המעניק כ
  באישור זה.

 הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו לפני _______________. 
  



ביטוח מסוג "אש מורחב" במלוא שווי ובערך כינון מלא לציוד מכל סוג ו/או כל  - ביטוח רכוש  .4
כנגד רכוש אחר שיובא על ידי המפעיל לחצרי העירייה במסגרת ו/או לצורך מתן השירותים 

נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שטפון, נזקי נוזלים 
והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על ידי כלי טיס, 
התנגשות, שביתות, פרעות, נזקים בזדון, פריצה ושוד. הביטוח כאמור כולל סעיף לפיו מוותר 

תחלוף כלפי העירייה ו/או כל הבאים מטעמה ובלבד שהאמור בדבר המבטח על זכותו ל
  הויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 
ביטוח "תאונות אישיות" לרבות כמפורט בכל דין. המוטב לתגמולי הביטוח על פי פוליסה זו  .5

 מקרה.הוא האדם אשר על גופו נערך הביטוח, או יורשיו החוקיים, על פי ה
 

 כללי

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

בביטוחים המפורטים לעיל מפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י העירייה וכי   .ב
  ים מטעמה.אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה ו/או הבא

אנו מאשרים, כי הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבלי שניתנה לכם   .ג
  יום מראש.  30הודעה על כך בדואר רשום, 

הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל אי קיום בתום לב חובות המוטלות על   .ד
ת תביעה ו/או הפרה של תנאי המבוטח, לרבות, אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגש

  מתנאי הפוליסות לא תפגע בזכויותיה של העירייה לקבלת שיפוי.
מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות המפעיל לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט",   .ה

  בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.
  

  

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

  

  

  

(תפקיד   (שם החותם)  (חותמת המבטח)  (חתימת המבטח)
 החותם)

  
  
  
  
  
  

   



  

  'ו מסמך

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

 מכתובת' ____________ מס זהות תעודת ת/נושא, ___________, מ"הח אני

 אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי אמת לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר_____________, 

  :כדלקמן בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא

 חוק: "להלן( 1976-ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם זה תצהיר עושה הנני  .1

 לילדים מועדונית להפעלת/________ 2015' מס במכרז מהצעה כחלק"), ציבוריים גופים עסקאות

 המפורטים למונחים. האמור למכרז בהתאם עילית ביתר בעיריית החרדי מהמגזר שמיעה לקויי

  .ציבוריים גופים עסקאות בחוק להם הנתונה המשמעות תהיה זה בתצהיר

, ציבוריים פיםגו עסקאות בחוק כהגדרתם, אלי זיקה ובעל מ"הח אני ההתקשרות למועד עד  .2

") מינימום שכר חוק: "להלן( 1987-ז"התשמ, מינימום שכר חוק לפי עבירות משתי ביותר הורשענו לא

: להלן( 1997-א"התשנ), הוגנים תנאים והבטחת כדין שלא העסקה איסור( זרים עובדים חוק לפי או/ו

  ").זרים עובדים חוק"

 מינימום שכר חוק על עבירות משתי ביותר הורשענו אלי זיקה ובעל מ"הח אני אם, לחילופין  .3

 ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה במכרז ההצעה הגשת במועד – זרים עובדים חוק או/ו

  .האחרונה

  .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי זהו כי ה/מצהיר הנני  .4

  

_________________          __________________  

  המציע חתימת                    תאריך           

  

  

  אישור

 בפני ה/הופיע_______________  ביום כי בזאת ת/מאשר___________  ד"עו מ"הח אני

 ה/עצמו זיהתה/זיהה אשר' ________________ גב/מר______________  ברחוב במשרדי

 המשמש: רשומה שותפות הינו והמציע במידה______________ [ שמספרו. ז.ת באמצעות

 ולאחר], ומטעמה בשמה זה תצהיר לעשות כת/והמוסמך במציע_____________  בתפקיד

 אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהיה/יהיה וכי אמת להצהיר עליה/עליו כי הזהרתיה/שהזהרתיו

  .בפני עליו מה/וחתם דלעיל ה/תצהירו נכונות את ה/אישר, כן תעשה/יעשה לא

                

_________________  

  ד"עו וחותמת חתימה



  

  )2'(ו מסמך

  לכבוד

  שמש בית עיריית

  1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי ורשומות חשבונות פנקסי ניהול על אישור

, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כמשמעותו" מורשה פקיד_______________ " מ"הח אני  .1

  :ידיעתי למיטב כי בזאת מדווח*, מס יועץ*/ חשבון רואה*/ 1976-ו"תשל

______________        __________________________  

    אדם בני חבר רשום' מס/ זהות' מס          שם       

  

 פקודת פי על לנהל שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את* מלנהל פטור*/ מנהל  .א

  .1975-ו"תשל, מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס

 מס עליהן במוטל עסקאות על מ"מע ולמנהל הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג  .ב

  .מוסף ערך חס חוק לפי

 צבורה לחייב כדי בו אין, החשבונות פנקסי קבילות לעניין אסמכתא מהווה אינו זה אישור  .2

 של לתקינותם ביחס עמדה קובע הוא ואין, המשפט בית בפני או ערר ועת בפני כלשהי

  .פיהם על ששולמו הסכומים נכונות או הגשתם מועדי, חות"הדו

  ____________. ליום ועד הנפקתו מיום האישור תוקף  .3

  

__________    ___________                _____________       ____________  

  חתימה      רישיון' מס                               תואר           שם    

  

  : _____________תאריך

  המיותר את מחק*

  .האישור הונפק בה השנה שלאחר השנה של במרס 31 מיום יאוחר ולא, המועד את רשות* 

  

  

  

  

  



  

  'ז מסמך

  לכבוד

  בית שמשעיריית 

  

  הצהרה והתחייבותהנדון: 

  

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

  

  אינני נמנה על אחד מאלה:  .א
  

  .בית שמשקרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר  ).1(
  

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

 .בית שמשבן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית  ).3(
  

) לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 3( –   )1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ( ).4(

) לעיל מנהל או עובד אחראי 3( –) ו 1. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה (בהונו או ברווחיו
 בתאגיד. 

  

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

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

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

  

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף   .ג
  א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

  

  

_________                                                                                    ________________  

  מציעחתימה וחותמת ה                                                                                          תאריך   

  



  'חמסמך 

  בטיחות הצהרת

 בזאת מאשר________________  ז.ת' מס______________  מטה החתום אני  .1

 לפני חלקם או/זה מכרז נשוא בעבודות בביצוע להתחיל שלא מתחייב הנני כי, ידי בחתימת

  .בעירייה הבטיחות על הממונה אצל הבטיחות תדרוך שעברתי

 נאותים כישורים בעלי, מקצועיים עובדים י"ע זה מכרז נשוא התחייבויותיי לבצע מתחייב הנני  .2

 שעליהם העבודה מהות על נאותה הדרכה קבלו אשר, ההסכם נשוא התחייבויות לביצוע

 הסיכונים מניעת להבטיח מ"ע לנקוט ידרשו בהם והאמצעים בה הכרוכים הסיכונים, לבצע

  .נאותים בטיחות בתנאי העבודות וביצוע

 בביצוע נאותים בטיחות תנאי להבטחת העירייה שמייחסת העליונה לחשיבות מודע הנני  .3

 לנושאי משמעותי דגש ומתן לכך ראויה לב שימת תוך לפעול בזאת מתחייב ואני, העבודות

 או/לגופו ונזקים מפגעים למנוע מ"ע באפשרותי אשר כל ואעשה, אש ובטיחות גהות בטיחות

  .העירייה מטעם מי, דהוא מאן של רכושו

 בהתאם ובפרט דין פי על זה הסכם נשוא התחייבויותיי בביצוע לפעול בזאת מתחייב הנני  .4

 נוסח( בעבודה הבטיחות ופקודת  1954-ד"התשי, העבודה על הפיקוח ארגון חוק להוראות

  .פיהם על והתקנות  1970 -ל"התש)  חדש

  _____________  חתימה________________________   התדרוך מקבל שם

  _________________________  ) לפרט נא(  אחר או שותפות, חברה אדם  תיאורו

  ______________________ / ____________________________פ.ח./ז.ת

  הבטיחות על הממונה הוראות/ אישור

 אצלי עבר ל"הנ הקבלן כי מאשר, בעירייה הבטיחות על הממונה_______________,  מר, אני

  :הבאים בנושאים בטיחות תדרוך

  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________  

  

  _____________ חתימה

  ______________ תאריך

  

  



  )1' (ט מסמך

  המכרז ערבות כתב נוסח

  _______________ תאריך                 לכבוד

  שמש  בית עיריית

  .,נ.א.ג

  ' ____________מס ערבות כתב: הנדון

 ש"ח 25,000 של לסך עד סכום כל לסילוק, חוזר בלתי באופן כלפיכם בזאת ערבים הננו  .1
 עשוי או המגיע"), הערבות סכום: "להלן( מ"מע כולל) חדשים שקליםעשרים וחמישה אלפי (

 עם בקשר") הנערב: "להלן.____________ (ז.ת/פ.ח__________  מאת לכם להגיע
  . בבית שמש ן לאנשים עם לקויות ראיההפעלת מועדו להפעלת 76/17' מס פומבי מכרז

 הערבות סכום את, דרישתכם קבלת ממועד עסקים ימי) 5( חמישה תוך, לכם נשלם אנו  .2
 את לבסס עליכם שיהיה מבלי, וזאת להלן 3 בסעיף כמפורט למדד הצמדה הפרשי בצירוף

 הכולל שהסכום בתנאי, הנערב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או דרישתכם
 למדד ההצמדה הפרשי בצירוף הערבות סכום על יעלה לא, זו ערבותנו פי על שנשלם

  .להלן 3 בסעיף הנקובים

  :זו בערבות   .3

 ידי על, חודש בכל המתפרסם, לצרכן המחירים מדד משמעו  - " לצרכן המחירים מדד"
 אחר מדד כל או, במקומה שיבוא אחר גוף כל או/ו לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  .במקומו שיתפרסם

 15/12/17 ביום פורסם אשר לצרכן המחירים מדד לצרכן המחירים מדד  -" הבסיס מדד"
  .2018 שנת נובמבר חודש בגין

 סכום תשלום מועד לפני לאחרונה יתפרסם אשר לצרכן המחירים מדד  -  "החדש המדד"
  .הערבות

 החדש המדד כי, הערבות סכום תשלום מועד לפני, יתברר אם  -" למדד הצמדה הפרשי"
 ירידת או לעליית בהתאם מוקטן או מוגדל כשהוא הערבות סכום ישולם, הבסיס ממדד שונה

  .הבסיס מדד לעומת החדש המדד

  .בכלל ועד 1/4/18 לתאריך עד זה ערבות כתב מתאריך בתוקפה תישאר זו ערבות  .4

  .עירייהה דרישת פי על 1/4/18  ליום עד תוארך תנאיה כל על זאת ערבות  .5

 זכאים נהיה ולא פיה על לפעול מתחייבים אנו. תלויה ובלתי מוחלטת הינה זאת ערבותנו  .6
  . שהיא כל בדרך לבטלה

 הרשומה כתובתנו פי על לסניפנו בכתב להימסר צריכה, זו ערבות מכוח לתשלום דרישה כל  .7
   .1/4/18 ליום עד לסניפנו להגיע וצריכה, מטה

  .להסבה או להעברה ניתנת אינה זה כתב פי על התחייבותנו  .8

    ____________ בנק             ,רב בכבוד

  :__________________סניף      

  : ________________כתובת       



  )2' (ט מסמך

  ביצוע ערבות

  ________ תאריך  

                      לכבוד

  שמש בית עיריית

  .,נ.ג.א

  ' ____________מס ערבות כתב: הנדון

  

  ₪ 25,000 של לסך עד סכום כל לסילוק, חוזר בלתי באופן כלפיכם בזאת ערבים הננו  .1

 עשוי או המגיע"), הערבות סכום: "להלן( מ"מע כולל) חדשים שקלים אלףעשרים וחמישה (

 עם בקשר") הנערב: "להלן.__________ (ז.ת./פ.ח____________  מאת לכם להגיע

  . בבית שמש ן לאנשים עם לקויות ראיההפעלת מועדוהסכם 

 הערבות סכום את, דרישתכם קבלת ממועד עסקים ימי) 5( חמישה תוך, לכם נשלם אנו  .2

 את לבסס עליכם שיהיה מבלי, וזאת להלן 3 בסעיף כמפורט למדד הצמדה הפרשי בצירוף

 הכולל שהסכום בתנאי, הנערב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או דרישתכם

 למדד ההצמדה הפרשי בצירוף הערבות סכום על יעלה לא, זו ערבותנו פי על שנשלם

  .להלן 3 בסעיף הנקובים

  .בכלל ועד _____ לתאריך עד זה ערבות כתב מתאריך בתוקפה תישאר זו ערבות  .3

 זכאים נהיה ולא פיה על לפעול מתחייבים אנו. תלויה ובלתי מוחלטת הינה זאת ערבותנו  .4

  . שהיא כל בדרך לבטלה

 הרשומה הכתובת פי על לסניפנו בכתב להימסר צריכה, זו ערבות מכוח לתשלום דרישה כל  .5

 עד זה לסניף להגיע וצריכה______________________________________, 

_________.  

  .להסבה או להעברה ניתנת אינה זה כתב פי על התחייבותנו  .6

                    

  

  

    בנק                ,רב בכבוד

  : _____________________ סניף                         

  

  

  



  'י מסמך

  הנדרש השירותים מפרט

, לילדים שיקומית מועדונית להפעלת הצעות לקבל מבקשת"), העירייה: "להלן( שמש  בית עיריית

 בשעות להעשרה הזקוקים, החרדי למגזר המשתייכים, שמיעה לקויי, 3-21 בגילאי ובוגרים מתבגרים

 שיקומית מועדונית. ולימודיות תקשורתיות, חברתיות מיומנויות פיתוח, רפואיים פרא טיפולים, הפנאי

  .הלימודים שעות לאחר המופעלת מקומית קהילתית מסגרת הינה

  היעד אוכלוסיית

 באגף מוכרים, החרדי למגזר המשתייכים, שמיעה לקויי 3-12 בגילאי ובוגרים מתבגרים, ילדים

 בבית מתגוררים, בעירייה חברתיים לשירותים במינהל שיקום ובמחלקת הרווחה במשרד השיקום

  .אומנת משפחה או משפחה בני, אפוטרופוס, הוריהם

. העיר לצרכי ובהתאם  הרווחה ממשרד ושיתקבל למכסות בהתאם יהיה במועדונית המושמים מספר

  . שיקום מחלקת ובאישור העירייה לתושבי עדיפות מתן תוך תהיה במועדונית החניכים קליטת

  .חניכים 8-10 יהיה קבוצה בכל חניכים מספר

  

  השרות מטרות

 לימודיות, תקשורתיות, יומיומיות במיומנויות המושם של והיומי האישי התפקוד שיפור  -

  .וחברתיות

  .השמיעתי התפקוד שיפור  -

  .הפנאי לשעות מענה מתן  -

  . הלימודים שעות לאחר השווים קבוצת עם ושיקומית טיפולית, חברתית ממסגרת הנאה  -

  .במשפחה האחרים הילדים וצרכי לצרכיהם להתפנות להורים לאפשר  -

  .ביתי חוץ לסידור הוצאתו ודחיית והקהילה המשפחה במסגרת ילד של שהותו הארכת  -

  

 לקווי לאוכלוסיית שיקומיות ייחודיות בשיטות טיפול ותכלול מקצועי רב צוות ידי על תתבצע הפעילות

  :הבאים היעדים להשגת המכוונות השמיעה

  .ושפה שמיעה, תקשורת מיומנות חיזוק

  .לימודי סיוע  -

  .חברתיות פעילויות  -

  .ותרפיות חוקים מגוון  -

  .בקהילה שיקום תוכניות  -

  .ומשפחתו בילד ושיקומי תמיכתי ייעוץ  -



  .בקהילה לגורמים והדרכה ייעוץ  -

  .לקידומו אישיים יעדים עם מושם לכל אישית תכנית בניית  -

  

  המועדונית פעילות זמני

 המועדונית. 1998- ח"התשמ המיוחד החינוך חוק לתקנות בכפוף השנה כל לאורך תפעל המועדונית

 למספרם בהתאם, לבנות בנים בין יתחלקו והימים יום בכל שעות שלוש למשך, ימים חמישה תפעל

  .והעירייה המפעיל הגורם בין יקבעו המועדונית פעילות שעות. בפועל

 במידה. לצורך ובהתאם ההורים דרישת פי על, עצמאי באופן או בהסעות למועדונית יגיעו המושמים

 המושמים את להסיע ניתן בהם במקרים.  ההורים על או המפעיל על תחול עלותה, הסעה ותידרש

  .אחד לכיוון מהסעה המפעיל פטור יהיה, החינוך אגף באמצעות למועדונית החינוך ממוסדות

 המושמים של ובריאותם שלומם על אחראי הינו המועדונית צוות, המועדונית פעילות בשעות

  .במועדונית

  

  ומבנה ציוד

 המושמים עבור קלה ארוחה יספק השירות נותן. המועדונית תופעל בו מבנההעירייה תספק 

  .במועדונית

  

  נדרש א"כ

 או חינוכית והכשרה ידע, ניסיון בעל, מקצועי רב, שיקומי צוות י"ע תתבצע במועדונית הפעילות

  ):בקבוצה מושמים 10 עד של לקבוצה ימים 5 לפי(  יכלול הצוות. השמיעה לקויי בתחום טיפולית

 שעות 18 – בדיבור מרפאה או/ו בעיסוק מרפאה או/ו מיוחד בחינוך התמחות עם מדריכים  -

  .שבועיות

  .שבועיות שעות 20 – סייעות  -

  .שבועיות שעות 4 –) בשיקום התמחות עם רצוי( ס"עו  -

  .שבועיות שעות 2 – פסיכולוג  -

  

 מהמפעיל לדרוש רשאית תהיה הרשות, במועדונית העובדים של מעסיקם יהיה במכרז הזוכה

, הרשות דעת שיקול לפי בהם, מיוחדים במקרים. המכרז בדרישות עומדים שהעובדים כך על הוכחות

 דרישות בו שמתקיימות העובדה אף על, לעבודה מתאים אינו להעסיק המפעיל מבקש שאותו עובד

  .עובד אותו באמצעות השירותים לקבלת להתנגד רשאית העירייה, והניסיון ההשכלה

  

  

  העסקה תנאי



 ולבצע הנדרשים העובדים את לקלוט המפעיל על, הפעילות במסגרת בחוזה מהאמור לגרוע מבלי

 מהמפעיל שכרם את יקבלו העובדים. העובד העסקת לסיום עד האדם כוח של שוטף ניהול פעולות

 יהיה המפעיל, חוק פי על המחויבים, הסוציאליים התנאים את יבטיח המפעיל. מעסיקם יהיה והמפעיל

 המיסים תשלומי כל את וישלם יגיש, יכין אשר והוא שכר בנושא העובדים פניות לכל הכתובת

 על המוטלים המיסים כל את וכן המועדונית במסגרת העובדים כל של הסוציאליות וההפרשות

 המפעיל של הארגונית במסגרת לעובדים יינתנו השירותים. התשלום בעת בתוקף שיהיו כפי המעסיק

  .בלבד

 במסגרת ידו על המועסקים שכל כך על רלוונטי אחר אדם כל או העובדים את ליידע המפעיל על

  .אחר גוף או העירייה של ולא המפעיל של הארגונית במסגרת ומועסקים עובדים הינם המועדונית

  

  ופיקוח בקרה

 ועם בעירייה שיקום מחלקת, חברתיים לשירותים המינהל עם מלא פעולה בשיתוף לפעול המפעיל על

  .והעירייה האגף הנחיות פי ועל האגף של מחוזית מפקחת באמצעות, השיקום אגף, הרווחה משרד

 לפקח, המועדונית במסגרת עת בכל לבקר רשאים, כוחם באי או הרווחה משרד ונציגי העירייה נציגי

 נותן של המוסמכים לנציגיו הערותיהם ולהעביר המועדונית למושמי הניתנים השירותים על ולבקר

  .להנחיותיהם בהתאם פגם או ליקוי כל לתקן יתחייב המפעיל. השרות

 מסכם ח"ודו המועדונית במסגרת המתבצעת הפעילות על, לרבעון אחת, מפורט ח"דו יעביר המפעיל

  .פעילות שנת כל בסוף

  

  היגוי ועדת

 משרד נציג:  המפורט פי על נציגים חמישה תכלול אשר היגוי ועדת תלווה המועדונית פעילות את

 י"ע שיבחר אחר נציג וכל המפעיל הגורם של נציגים ושני המקומית הרשות נציגי שני, הרווחה

  .לרבעון אחת תתכנס ההיגוי ועדת.  העירייה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  א"י נספח



  הרווחה משרד אישור

  

  לכבוד

  שמש בית עיריית

  ,נ.ג.א

  

   בבית שמש ן לאנשים עם לקויות ראיההפעלת מועדו להפעלת מכרז: הנדון

  

   בזאת לאשר, הרווחה במשרד____________  במחוז מחוזי מפקח_____________,  הנני

  :כדלקמן) המציע______________ ( לבקשת

   רווחה מסגרות/ מועדוניות____  המציע הפעיל_______________, _____________  בשנים

_______________, : הבאים בישובים הופעלו הרווחה מסגרות/ המועדוניות

._______________  

  / התפתחותית שכלית מוגבלות עם/  אנשים עם ליקוי ראיהל שירות נתנו הרווחה מסגרות/ המועדוניות

  ). המתאים את לסמן יש( נכויות בעלי/ אוטיזם

  

  

 ,רב בכבוד


