
 
 

1 

      

    
 
 בית שמשת יעירי  

 אגף הרווחה       
 

 1 /2019 מס' פומבי מכרז
 
 

מועדונית שיקומית להפעלת 
לילדים, מתבגרים ובוגרים על 

 בית שמשרצף האוטיזם ב
  

 
  

  
 

 
       

 



 
2 

 

 

 'אמסמך 
 

 בית שמשת יעירי
 

 _/_____1920מס'  פומבי מכרז

 בוגרים שיקומית לילדים, מתבגרים ומועדונית להפעלת 
 בית שמשעל רצף האוטיזם ב

     

 
 הזמנה להציע הצעות

 
 

מועדונית שיקומית הפעלת מתן שירותי ל( מזמינה בזאת הצעות יה"י"העיר)להלן:  בית שמשית יעיר
כמפורט במסמכי  הכל, ("השירותים" )להלן: בית שמשב לילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם

 .המכרז
 

מסמכי " :דרש לחתום עליו )להלןימכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יאת תנאי המכרז, המס
 בית שמש,  ,5רצל ה רחוב, העירייהבמזכירות אגף שלא יוחזרו,  ₪ 500 "(, ניתן לרכוש בעבור סך שלהמכרז

 02-9909807 טלפון לבירורים: בלבד.  16:00 – 8:00ה, בין השעות -בימים א
 

, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה הנדרשים רוף כל מסמכי המכרזתקים(, בצוע בשניאת ההצעה )
ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים , 1 / 2019מס' פומבי מכרז –עליה מצוין שהומצאה למציע, סגורה, 

  .12:00בשעה   21/1/19 וזאת עד ליום (, ׂ  C)מגדלי נעימי, מגדל  2דרך יצחק רבין רח' עיריה )מזכירות הב
 

 בוא הודעה נפרדת.יחת ההצעות תפתעל מועד 
 

 .שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה הצעות
 

 . כל דרך אחרת למעט מסירה ידניתאין לשלוח הצעות ב
 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 
 
 

________________ 
 עליזה בלוךד"ר  

 ראש העיר     



 
 

3 

 'במסמך 

 בית שמשת יעירי
 

 __/____2019מס'  פומבי מכרז
בית שיקומית לילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם בלהפעלת מועדונית 

 שמש
 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים
  

 נשוא המכרז .1

מתן שירותי הפעלת מועדונית בדבר ( מזמינה בזאת הצעות העיריה")להלן: " בית שמשת יעירי .א
הכל  "(,המועדוניתהלן: ")ל בית שמששיקומית לילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם ב

 . מהווים חלק בלתי נפרד הימנוהמצורפים המכרז ה כמפורט במסמכי

 מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי המכרז, עיקרי ההתקשרות הנם כדלקמן:

, בכפוף לתנאי בית שמשבעיר שיקומית לאוטיסטים  מועדוניתיפעיל הזוכה במכרז  (1
  ונספחיו. המכרז

כית טיפולית משלימה לילדים, מתבגרים ובוגרים הפועלת המועדונית הנה מסגרת חינו (2
לאחר שעות הלימודים ושעות העבודה במסגרת הקהילה. במועדונית מקבלים החניכים 
 טיפול אישי וקבוצתי לשיפור מיומנות חברתית ותקשורתית לקידום השילוב בקהילה. 

 המלאה תותחזוקלהפעלת המועדונית,  מבנהמציאת היתר:  כוללים ביןהשירותים  (3
, העסקת אנשי צוות, )לרבות תשלום דמי השכירות בגין המבנה והמיסים החלים עליו(

אספקת מזון, קיום תוכנית פעילות וכיו"ב, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובתקנון 
 התע"ס.

ה במכרז לפעול על הזוכבכל מקרה בו אין התייחסות לענין מסוים במכרז זה, יובהר כי  (4
' למכרז אתקנון עבודה סוציאלית, המצורף כמסמך יל 10ת פרק על פי הוראות הוראו

 "(.תע"סזה )להלן: "

 יתרת תנאי המכרז וההתקשרות הינה כמפורט במסמכי מכרז זה. (5

 .מיום חתימתו ע"י שני הצדדים שנהל הינותוקפו של ההסכם מכוח מכרז זה  .ב

כולן נוספות,  יםשנ בארבעהסכם להאריך את תוקפו של ה צדדית-שמורה הזכות החד לעיריה .ג
 .שנים (5) חמשההתקשרות לא תעלה על  כך שסך כל תקופתבכל פעם,  או כל חלק מהן

בכל עת  זוכההעירייה לבטל את ההתקשרות עם ה אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של .ד
 . לעדי, הכל כמפורט בחוזהבמהלך תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעתה הב

 מסמכי המכרז .2

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

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א'

 .תנאי המכרז והוראות למשתתפים  -   מסמך ב'

 .הצעת המציע   -  'גמסמך 
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 .הסכם  -  'דמסמך 

 .אישור קיום ביטוחים  -ה' מסמך 

 .1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  עסקאותלפי חוק  יםתצהירשני    - 'ומסמך 

 .1953 -, התשי"ג הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער   - 'זמסמך 

   .נספח בטיחות כללי  - 'ח מסמך

 .  הצהרת בטיחות  - 'טמסמך 

 נספח דרישות בטיחות של משרד הרווחה.   - י'מסמך 

 .PDDלילדים עם  לעניין מועדונית לתקנון עבודה סוציאלית 10פרק   -אמסמך י"

 מפרט השירות הנדרש.   - "במסמך י

 .תעריפים   -"גמסמך י

 נוסח ערבות בנקאית למכרז.  -מסמך י"ד 

 

 השתתפות במכרז .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםהכל רשאי להשתתף במכרז מציע העומד ב .א

 .בישראל/עמותה רשומה( חברה) מוסד ללא כוונת רווח (1

 ני מרשם החברות/העמותות. אישור ניהול תקין עדכ בעל (2

 1976 –התשל"ו  ,על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבורייםב (3
 .למסמכי המכרזכמסמך ו' כמפורט בתצהירים המצורפים 

ות רווחה לאוכלוסית/מסגרות של שלוש שנים לפחות בהפעלת מסגרמוכח בעל ניסיון  (4
 .עם צרכים מיוחדים

 .זמציע שרכש את מסמכי המכר (5

חייבת ההצעה , ע"י מס' מציעים במשותףכי במידה והוגשה הצעה  ,ובהרמ למען הסר ספק .ב
על כל מציע שותף להצעה לעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל ובנוסף  לפרט את כל המציעים

 ולהלן.

כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף  .ג
כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, מוגבל, נדרש 
 לפי העניין. 

 
 הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א
כל בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע 

בין ויודע את מ, עיין בהוראות התע"ס ומכיר אותן ואת משמעותן ,פרטים והעובדותהנתונים, ה
, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי סכים להם בהתאם להצעתו. כמו כןוהכל התנאים הנדרשים 

וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, מציע ה
   הכל כמפורט במסמכי המכרז. -המכרז  מכח מוד בהתחייבויותיולע

, לרבות מסמכיוהגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על  .ב
 החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.
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ל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם כ .ג
, לא תתקבל במסמכי המכרזר שאינו מופיע מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דב

 לאחר הגשת הצעת המציע.

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  .א

העיריה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע  .ב
 ע.מתנאי המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המצי

 הבהרות .6

לתשומת לב ע"י המציע סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא  .א
ו/או מנהל התשובת המועד להגשת ההצעות. תחילת ימים לפני  7 -מנהל בכתב, לא יאוחר מה

סופית. כל פירושים, הבהרות  בכתב, ותהא ,תשלח לכל מי שרכש את מסמכי המכרזמי מטעמו 
לא יחייבו כאמור ו/או מי מטעמו ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנהל ניתנו בע"פ או הסברים ש
 את העיריה.

או אי קבלתה לא יזכו את המציע ו/או מי מטעמו  מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה  .ב
מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה  ד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיבהארכת המוע

 כדין כל הצעה אחרת לכל דבר.

ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או מי מטעמו  המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  .ג
 נתן לכל מי שרכש את המכרז.יו/או לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב ת

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .ד

 מסמכים .7

 ים הכלולים בחוברת המכרז(:כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכ .א

 הוכחה בדבר היות החברה/העמותה מלכ"ר ואישור בדבר ניהול תקין. (1

, בנוסח שני 1976 –, התשל"ו ים ציבורייםגופ האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות (2
  כמסמך ו'.התצהירים המצורפים למכרז 

 . (4)א()3הנדרש, כמפורט בסעיף  המינימאלי בדבר הנסיון אסמכתאות (3

בלי לגרוע מהאמור לעיל ולצורך ניקוד ודירוג ההצעה על המציע לצרף את מ (4
 המסמכים הבאים:

בהפעלת מסגרות לאוכלוסיה עם צרכים  ניסיון המציע כלל מוכח שלפירוט  (א
, אם בתנאי הסף לעיל נדרשמה מעבר לנסיון המינימלי)לרבות ניסיון  מיוחדים

וחות העיקריים, תקופת הפירוט יכלול את הפרטים הבאים: זהות הלק .(יש
הפעילות, תחומי ההתמחות והעיסוק, היקף ומהות השירותים שסופקו 

 והמסגרות שהפעיל המציע. 

פירוט הצוות המקצועי וניסיונו הנתמך באסמכתאות דוגמת קו"ח ו/או תעודות  (ב
ו/או המלצות ו/או כל חומר נוסף לפי שיקול דעת המציע המעיד על כישורי העובד 

ע להעמיד לטובת הפרוייקט. הפירוט יכלול את הפרטים הבאים: שבכוונת המצי
מנהל המסגרת המוצע, מדריכים/מטפלים מוצעים, השכלתם, סוג הכשרתם, 
תחום התמחותם, נסיונם הקודם בתחום הטיפול באוכלוסיה עם צרכים מיוחדים 

 וכל נתון רלבנטי אחר. 
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וכלוסיה עם הפעלת מסגרות לא)לפחות המלצה אחת( בדבר המלצות בכתב  (ג
. כמו כן, תצורף רשימת לקוחות ממליצים המפרטת את אנשי צרכים מיוחדים

 הקשר הממליצים ודרכי יצירת קשר טלפוני עמם. 

חות כספיים מבוקרים הקודמים להגשת ההצעה. במידה ואין דו"חות דו" שני העתק (5
 מבוקרים כנדרש, יש להגיש דו"חות כספיים מסוקרים בתוספת אישור השלטונות

 להארכת התקופה להגשת דו"חות כספיים.

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרזצילום ה (6

את  עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, ם המציע הוא א (7
 המסמכים הבאים:

 תעודת ההתאגדות של התאגיד. (א

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות על כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור (ב
אגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי הת
ולחייב את  התאגידחתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם ת התאגיד הצע

הינם תפות במכרז וביצועו וכי ההשת בחתימתם על מסמכי המכרז התאגיד
 .בהתאם למסמכי ההתאגדות

 מות מנהלי התאגיד.ש (ג

חתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את מות האנשים המוסמכים לש (ד
 התאגיד.

 תובת משרדו הרשום של התאגיד.כ (ה

ערבות בנקאית בלתי מסוייגת )אוטונומית( לטובת עיריית בית שמש )להלן:  (8
הערבות תהיה על סך עשרת אלפים  1/5/19"הערבות"(. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 

תנאי המכרז. למען הסר ספק, (, ותיועד להבטחת קיום ההצעה וקיום ₪ 10,000) ₪
יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק. 
ערבות מציע אשר לא יזכה במרכז, תשוגר אליו חזרה בדואר רשום בהקדם לאחר 

רבות מציע אשר יזכה ע סיום הליכי המכרז, לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.
רייה, עד להפקדת ערבות ביצוע חדשה כמפורט בטיוטת במכרז תישאר בידי העי

ההסכם ובנספח התנאים המיוחדים. גזבר העירייה יהיה רשאי על פי שיקול דעתו 
הבלעדי והמוחלט, לדרוש את הארכת תוקף הערבות של המציע הזוכה לתקופות 

 נוספות בהתאם לצורך.

פסל ע"י ועדת יעלולה לה ילהצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לע .ב
 המכרזים.

לחקור ולדרוש מהמציע להציג  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .ג
יכולת המימון שלו  מומחיותו, מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,מידע ו/או כל 

וא המידע/ המסמכים המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוכיוב'.  המכרז תו לביצועוהתאמ
רשאית  ,כאמור ולמסור מסמך הסבר או ניתוח כלשה המציע יסרבלהנחת דעתה. במקרה בו 

  ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.וועדה

 מועד הגשת ההצעותואופן  .8

 תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע לחתום על גבי ההסכם הצעהה .א
בראשי תיבות של חתימתו כל דף  סמןכן לו, בשני העתקים)מסמך ג'( פס ההצעה טוו '()מסמך ד

 של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעה. 
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במסמכי  כמפורטחתומים  הנדרשים תקים(, בצרוף כל מסמכי המכרזוע בשנית ההצעה )א .ב
, 1 /2019 מס' פומבי מכרז–, עליה מצוין ה למציעשהומצא מעטפה סגורההכניס ליש להמכרז, 

מגדל  ,)מגדלי נעימי 2דרך יצחק רביןרח' עיריה )מזכירות הולשלשל ידנית לתיבת המכרזים ב
(C  12:00בשעה  21/1/19וזאת עד ליום. 

 . בכל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעילאין לשלוח הצעות  .ג

 . זהאחר המועד כאמור בסעיף לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה ל .ד

יום  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ה
 מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. 

 אופן החתימה על ההצעה .9

המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד יחתמו על ההצעה  .א
מת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם ומספר הרישום שלו ובצרוף חות

 התאגיד והוכחה על רישום התאגיד. 

 החלטות העיריה .10

עומדת בתנאי הסף, תדורג על ידי ועדת המכרזים על פי ניקוד נוסף וכל הצעה שתימצא כשרה 
קוד ההצעות הכשרות ידורגו כך שההצעה הטובה ביותר הינה ההצעה בעלת הני שתקבל. )"בונוס"( 

 ארבע אמות מידה כמפורט להלן:הניקוד הנוסף ייקבע על פי  הגבוה ביותר.

 מעברלאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים  ניסיון המציע בהפעלת מסגרות:  1אמת מידה  (1
נקודות עבור כל שנת  3במסגרת אמת מידה זו יינתן ניקוד של  .לנדרש בתנאי הסף

המציע רשאי לצרף  נקודות. 15ל , עד למקסימום שמעבר לנדרש בתנאי הסףניסיון 
 המלצות בקשר לאמת מידה זו. 

. במסגרת ניסיונו של המציע בהפעלת מסגרות לאנשים עם אוטיזם:  2אמת מידה  (2
נקודות עבור כל שנת ניסיון בעבודה עם אוכלוסיה  5אמת מידה זו יינתן ניקוד של 

בתחום נסיון  בעלכי מציע  ,נקודות. יובהר 50ברצף האוטיזם עד למקסימום של 
המציע הן באמת מידה א' והן באמת מידה ב'.  ד ינוקד בגין ניסיון זההאוטיזם בלב

 רשאי לצרף המלצות בקשר לאמת מידה זו. 

המציע רשאי לצרף המלצות בקשר  .הצוות המוצעניסיונו המקצועי של :  3אמת מידה  (3
 יינתן כדלקמן:הניקוד לפי אמת מידה זו  לאמת מידה זו.

 רכז: (א

בהפעלת צוות בעבודה עם  עד שלוש שניםשל הרכז  ר ניסיוןעבו (1)
 נקודות.  2יוחדים, יקבל המציע אוכלוסיות עם צרכים מ

אוכלוסיה על רצף האוטיזם  עם שניםעד שלוש של הרכז  ןניסיובעבור  (2)
)במידה ולרכז יהיה נסיון לפי סעיף זה, יזכה  נקודות 2יקבל המציע 

 .  (1קוד בס"ק המציע בניקוד בסעיף זה בנוסף לני

בהפעלת צוות בעבודה עם  מעל שלוש שנים הרכז של ניסיוןעבור ב (3)
)במידה ולרכז נקודות.  5וכלוסיות עם צרכים מיוחדים, יקבל המציע א

יהיה נסיון לפי סעיף זה, יזכה המציע בניקוד בסעיף זה בנוסף לניקוד 
 .  (1בס"ק 



 
 
8 

 

טיזם על רצף האועם אוכלוסיה  מעל שלוש שניםשל הרכז  ןבעבור ניסיו (4)
)במידה ולרכז יהיה נסיון לפי סעיף זה, נקודות נוספות  5 יקבל המציע

  (.3-ו 2, 1יזכה המציע בניקוד בסעיף זה בנוסף לניקוד בס"ק 

 : מדריכים/מטפלים (ב

 ומעלהבעל ניסיון של שנתיים  )בנוסף לרכז( עבור כל מטפל/מדריך (1)
 ות.נקוד 2טיפול באוכלוסיות מיוחדות, יקבל המציע ב

  ון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות:מידת שביעות הרצ:  4אמת מידה  (4

לכל המלצה . 3, 2, 1המציע רשאי, כאמור, לצרף המלצות בקשר עם אמות המידה 
, מעבר להמלצות המוכיחות את עמידת המציע בתנאי הסף כתבבשתצורף חיובית 

דות. מקסימום ניקוד נקו 5 יינתן ניקוד של, ((4)א()3דבר נסיון המופיע בסעיף ב
לוועדת המכרזים שיקול דעת להכריע בשאלה נקודות.  15 –במסגרת אמת מידה זו 
 האם ההמלצה חיובית. 

ביותר, או  ת הניקוד הגבוהבעלאינה מתחייבת לקבל את ההצעה  וועדת המכרזיםיובהר כי  .א
 .  הצעה אחרת כלשהי

 וובכשורי והכלכלי, בנסיונ ובחוסנו, תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולת וועדת המכרזים .ב
, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי לעמוד בתנאי המכרזשל המציע 

שאית לבחון וועדת המכרזים תהיה רהמכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי 
וכן ליצור קשר עם  מכרז זה גם על סמך נסיונה הקודם עמו לעמוד בתנאיאת כושרו של המציע 

  .הממליצים שהציג המציע על מנת לקבל חוות דעתם על המציע

על ידי העירייה וכן בקבלת  בקיומו של תקציב מאושר םמותניוהיקפה  הזוכהההתקשרות עם  .ג
כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים 

תקציב  הלעיריילא יהיה בודות. במקרה בו שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע הע
לביצוע ו/או ההרשאות מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים 

ו/או לא יבוצע חלקן של העבודות כלל  הזוכההעבודות כמפורט לעיל, לא יבוצעו העבודות ע"י 
לזוכה כל טענה ו/או ולא תהיה למציעים ו/או  אשר לא  נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית

 . תביעה עקב כך

למועד מאוחר  ההסכם תחילתמועד להחליט על דחיית /או והעיריה רשאית לבטל את המכרז  .ד
עירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים ה .של העיריההבלעדי  בהתאם לשיקול דעתה יותר,

ו/או לבצע את  הקטנת היקפו כאמור לעילו/או חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז 
 .השירותים נשוא המכרז בעצמה

כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין ו/או לזוכה לא תהא למציע , מכל סיבה שהיא, וטל המכרזב .ה
לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג. ו/או הזוכה המציע וכל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, 

בהחזר המחיר ו/או הזוכה ת המציע בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול העיריה לזכות א
 ששולם על ידו לעיריה עבור רכישת מסמכי המכרז.

לא ניתן להגיש הצעה אשר אינה עונה על המינימום הנדרש בתנאי  למען הסר ספק יובהר, כי .ו
 .א'3המפורטים בסעיף  הסף

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .2

רו לעיריה כשהוא חתום ולהחזיכמסמך ד' דרש לחתום על החוזה המצורף למכרז ייהזוכה  .א
ימים מתאריך הודעת העיריה לזוכה בדבר זכייתו  7דין, תוך ככל שנדרש ביול עפ"י ומבויל 
 במכרז.

 את המסמכים הבאים:ימציא לעיריה עד למעמד חתימת ההסכם על ידו   הזוכה .ב
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 הצהרת בטיחות חתומה בנוסח המצורף כמסמך ט' למסמכי המכרז. (1

, כשהוא חתום על ידי חברת למסמכי המכרז מסמך ה'סח אישור על קיום ביטוחים, בנו (2
 ביטוח כאמור במסמכי המכרז.

אישור המציע על כך שכל עובדיו הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין, כהגדרתן ב"חוק  (3
 למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים".

ל שנדרש ביול( )ככזוכה שנדרש לחתום על ההסכם, ולא החזירו כשהוא חתום ומבוייל כחוק  .ג
ישלם ימים מיום הדרישה כאמור לעיל,  7תוך , בהמסמכים המפורטים בסעיף ב' לעילובצרוף 

סכום  .על פי שיקול דעת העירייהבגין החזרה בו מהצעתו,  שקלים 20,000עד לעירייה סך של 
פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע יהווה  זה

 ,שת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא העיריה רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראהבהג
להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או 

 תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העיריה עם מציע אחר במקומו.  

עד שיעמדו לרשות העיריה כנגד הזוכה עקב הפרת אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או ס
  ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

מתן השירותים בהתאם להנחיות המנהל ורק לאחר קבלת הזמנה להתחיל ב יחויבזוכה ה .ד
לא יזכו את הזוכה  –שירותים שיבוצעו ללא קבלת הזמנה תקציבית  .תקציבית חתומה כדין

  בתשלום.

       יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. .ה

 התמורה .3

בהתאם לתעריפים המפורטים במסמך י"ג למסמכי  על ידי העירייה התמורה תשולם לזוכה .א
הכל עד גבול התקציב  במכפלת מספר החניכים המכרז אשר נקבעו על ידי משרד הרווחה

במיקומם על הרצף בכמות החניכים ובה התמורה יהיה תלוי . גוהשנתי של משרד הרווחה
כאשר התמורה למועדונית בה ישתתפו חניכים שתפקודם מוגדר כאוטיזם קלאסי  – האוטיסטי

הכל כמפורט  –גבוהה מהתמורה למועדונית בה ישתתפו חניכים שתפקודם מוגדר גבוה תהיה 
חלט בקביעת מיקומם של החניכים שיקול דעת מויהיה עירייה משרד הרווחה ולבמסמך י"ג. 

 על הרצף האוטיסטי.

מפעם לפעם את תעריפיו ובמקרה זה יחולו על המכרז התעריפים  משרד הרווחה רשאי לעדכן .ב
 המעודכנים במקום התעריפים המובאים בנספח י"ג. 

יובהר ויודגש, כי ההיקף הכספי המקסימאלי לצורך ביצוע המכרז לא יעלה על גובה התקציב  .ג
 על ידי משרד הרווחה. שיקבע לצורך כך השנתי 

במקרה בו הגופים החיצוניים לעירייה )כדוגמת משרד הרווחה וכו'( יפסיקו את התקצוב  .ד
העירייה תהא רשאית להקטין את היקף  –המוקצה על ידם לצורך הפעילויות נשוא הסכם זה 

 . בלעדיההתקשרות בשל הפסקת תקצוב כאמור ואף לבטלה, הכל בהתאם לשיקול דעתה ה
יהיה זכאי המפעיל לתשלום לא  יובהר, כי בכל מקרה בו יופסק התקצוב לעירייה או יופחת

 . ולמפעיל לא יהיו טענות לעירייה בקשר לכך התקציב שהופסק

  ,שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את כמות החניכים במועדונית. כמו כןהעירייה  .ה
 חניכים ברצף האוטיסטי.של ה מיקומםהעירייה אינה מתחייבת על 

מובהר בזאת כי תנאי לתשלום הוא ביצוע כל השירותים הקבועים במכרז זה לשביעות רצונה  .ו
 של העירייה. 
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מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירותים, וכוללת את כל כן מובהר כי התמורה  .ז
רבות ציוד, ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ואספקת השירותים, ל

 עזרי לימוד, צילומים, נסיעות, כוח אדם, הכנה והיערכות, אחזקת המבנה, מזון כיו"ב. 

עוד מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא  .ח
 תיווסף הצמדה למדד מכל סוג שהוא. 

במקום בו מסופק השירות,  ן מובהר כי התמורה כאמור לעיל הינה קבועה ואינה תלויהכ .ט
 "ב.צוכיו בנתוניו של כל ילדבמועד )ימי ושעות העבודה(, במורכבות השירותים, באופיים, 

, וממנ העל פי הסכם זה, כל תשלום המגיע ל מפעילהעירייה רשאית לקזז מכל סכום שמגיע ל .י
 בין מכח הוראות הסכם זה, ובין מכח חיוב אחר.

 עדיפות בין מסמכים .4

ת מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו יש לראות א
 .  ה, תכרענה הוראות החוזלהוראות החוזה משמעות בין תנאי המכרז

 

 רכוש העיריה –מסמכי המכרז  .5

מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הצעת 
במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם  הצעות לעירייה, כאמור

ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו, ויחזירם לעיריה לא יאוחר מאשר המועד האחרון 
 וזאת בין שהגיש הצעה לעירייה ובין אם לאו. –להגשת ההצעות 

 
 
 

__________________________ 
                        עליזה בלוך  ד"ר                                     

 ראש העיר                                     
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 'גמסמך 

 לכבוד
 ועדת המכרזים

 בית שמשת יעירי
 

 
 הצעת המציע

 1/19למכרז מס' 
 

בית שיקומית לילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם בלהפעלת מועדונית 
 שמש

  

כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת  ,_ מצהיר___________אני הח"מ ______ .1
בית מועדונית שיקומית לילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם בהפעלת מתן שירותי להצעתי 
                 ."(רותיםיהש)להלן: " שמש

תונות, כל ימציעים בעהנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה ל .2
וכל הגורמים האחרים  הפעילותהיקף  ,המועדוניתהדרישות להפעלת מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, 

קראתי את הנני מצהיר כי . אני מסכים להםו, ידועים ומוכרים לי, המועדוניתפעלת ההמשפיעים על 
הפרטים הנוגעים  כל ויודע את המועדוניתהפעלת מכיר את תנאי והנני  הוראות התע"ס והמכרז

לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז מציע אני ו המכרזלביצוע 
 .בלא כל הסתייגות

 אני  מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי: .3

 הןהמכרז,  מכח חייבויותיהדרושים לביצוע הת ההיתריםוכשירות, הרישיונות ההנני בעל  .3.1
 .קצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרזמבחינה מ והןמבחינת המימון 

הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך  .3.2
מסמכים , ולראיה הנני מצרף את כל ה3תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 

 הנדרשים בו.

אעמוד בכל  כי במידה ואזכה במכרז והעירייה תתקשר איתי בהסכם, ,הנני מתחייב .3.3
והוראות כל דין, לשביעות רצונם המלא של המנהל  בהתאם למסמכי המכרז התחייבויותיי
 והעירייה.   

כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה  ,ידוע לי .3.4
אם  עוד ידוע לי, כי גם הוראות התע"ס מחייבות אותי, אף במפורש בחלק זה, מחייבת אותי.

 לא הוזכרו במכרז.

על  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .3.5
וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה  ידי גזברות העירייה

  . , ככל שישנםמון ביצוע העבודותיוהגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במ

יה תקציב מאושר לביצוע העבודות ו/או לא יתקבלו כל האישורים ילא יהיה לעיררה בו במק .3.6
ו/או על ידי לביצוע העבודות כמפורט לעיל, לא יבוצעו העבודות ו/או ההרשאות התקציביים 

ולא תהיה לי כל טענה  לא יבוצע חלקן של העבודות אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית
 . ו/או תביעה עקב כך

ימים  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך  .4
 מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 דין., ככל שנדרש ביול עפ"י ולהחזירו לעיריה כשהוא חתום ומבוייל חוזהלחתום על ה .4.1

ר הרשעות של ואסמכתאות בדבר העד אישור על קיום ביטוחים ,הצהרת בטיחותלהמציא לכם  .4.2
העובדים שיועסקו במועדונית בהתאם לדרישות חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות 

 חתומים על פי הוראות מסמכי המכרז. מסויימים,
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ף לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיאחזור בי מהצעתי ו/או אם אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם  .5
אאבד את זכותי  כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, , או כל התחייבותכולן או מקצתן, לעיל 5
בגין כפיצוי מוסכם  ₪ 20,000עד לדרוש ממני סך של והעיריה תהא רשאית  התקשר עם העירייהל

לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד  כי בפיצוי זה . ידוע לי,, על פי שיקול דעתה הבלעדיחזרה מהצעה
הנני  חייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.שיעמדו לרשות העיריה עקב הפרת ההת

מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות העירייה עם מציע אחר 
 במקומי. 

תנאי  –את כל המסמכים הנדרשים, כמפורט במסמך ב' למסמכי המכרז הנני מצרף להצעתי את  .6
 ע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעילידוהמכרז והוראות למשתתפים. 

 ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעתי.

מסמך נוסף חקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות ל ,עוד ידוע לי
את  ייב למסור לוועדהוכיו"ב ואני אהיה ח מומחיותי, אפשרויות המימוןשיידרש להוכחת כשירותי, 

המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהו כאמור, מלוא המידע/
 רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

למסמך ב' ועל פי שיטת  10אמות המידה המפורטות בסעיף ידוע לי, כי הזוכה במכרז ייבחר על פי  .7
 הניקוד שנקבעה במסגרתו. 

עיריה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה וכי היא רשאית הכי וע ומוסכם עלי יד .8
 הבלעדי.  בהתאם לשיקול דעתה, לשנות את היקפוו/או  לבטל את  המכרז

 מבוטל. .9

הנני מתחייב לדאוג לכך שהפעלת המועדונית, במיקומה הנוכחי ו/או במיקום אחר בכפוף להוראות  .10
ראות הדין ובפרט את השימושים המותרים במקרקעין ואת היתר הבניה ההסכם תואמת את הו

 למבנה.

)לרבות  לתחזוקת המבנה כאמור לעיל, הנני מתחייב לדאוג באופן שוטף מבנהחובתי לדאוג לנוסף על  .11
קיום תוכנית לאספקת מזון, להעסקת אנשי צוות, ל, (תשלום מיסים ותשלום דמי שכירות בגין המבנה

 הכל כמפורט במסמכי המכרז ובתקנון התע"ס. פעילות וכיו"ב,

הנני מתחייב להעמיד לצורך ביצוע המכרז צוות מקצועי הכולל מדריכים, מטפלים ומנהל מסגרת  .12
בעלי הכשרה וניסיון מתאים לטיפול באוכלוסיה עם צרכים מיוחדים, התואם לפירוט שהצגתי לפי 

 (ב למסמך ב'.4)7סעיף 

בכל הנוגע ו/או בקשר תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל לאכי  ,הנני מצהיר בזאת מפורשות .13
 ,בכל מועד שהוא פואו שינוי היקיקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו עם ביטול המכרז, הקטנת ה

מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות  לרבות בעת הארכת החוזה, אם תתבצע,
כל  ינזק. כמו כן, לא תהא ל ייגרם לאם אף בגין כך כל פיצוי לת האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקב

ת בקשר או דרישו כמו כן הגשת הצעתי מהווה אישור כי אין לי כל טענות .האמור לעילתביעה בגין 
  למנגנון בחירת הזוכה במכרז.

כפי ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  90תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  הצעתי זו .14
אם הצעה זו נחתמה על ידי . קפה של הצעתיושהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש העיריה יוארך ת

יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט 
י כל מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל יד

 אחד מהם לחוד.

זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת  תיהצע .15
  אותי כאמור דלעיל.

   
 
 

 ____________/_____________ .ת.ז./ ח.פ ____________________________ שם המציע:
 

 ______________________תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  ___
 

 טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:
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 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:
 

____________________________________________________________ 
 

  __________________________________________________ חתימות:
 מסמך ב'(. –תנאי המכרז במסמך )ראה פרוט דרישות לחתימות 

 
 _____________________.  תאריך:

 
 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(אישור חתימה: )

 
 _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:________אני הח"מ 

 
 ____ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(ה"ה ______ .1
 

 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2
 

 ה"ה __________ת.ז. ____________
 

 וכי חתמו על מסמך זה בפני. ו,תו___ ולחייב א_____________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: 
 
 

 _______________   ________________ 
 חתימה     תאריך           
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 'דמסמך 

 חוזה

 

 2019 _______ לחודש _______ביום  בית שמששנערך ונחתם ב 
 
 

  בית שמש יתעירי בין:          
 באמצעות ראש העירייה וגזברה     
  2מרח' דרך יצחק רבין     
 "(העירייה)להלן: "    

 מצד אחד;                                                                                                      
 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________לבין:        
 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________    
 מרח' _____________________ טל' ____________ פקס _________    

 "(מפעילה)להלן:  "                
 מצד שני;                                                                                                          

 
בדבר לקבלת הצעות   _____1_/2019 מס'  פומבי פרסמה העירייה מכרז   __________וביום   הואיל:

 ;ית לילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזםמועדונית שיקומהפעלת 
 

 הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; מפעילהו  והואיל:
 

 ;מפעילוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת ה  והואיל:
 

ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס'  ________ מיום __________ החליט   והואיל:
 ;בחוזה זה מפעיליום __________ להתקשר עם הראש העירייה ב

 
 

 
 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 המבוא:

 המבוא לחוזה זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1
 

 מסמכי החוזה .2

 .חתומים על ידי הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה המכרז מסמכיכל  .א

או פירוש שונה של הוראה מהוראות החוזה לבין הוראה כל מקרה של סתירה, אי התאמה ב .ב
ובהיעדר הנחייה אחרת מאת ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים לחוזה, 

 כוחה של זו שבנספחים עדיף ומכריע על כוחה של ההוראה האמורה בחוזה., המנהל

 

 

 כללי .3

מועדונית הפעלת עם  לעירייה בקשר מפעילהוראות החוזה חלות על מערכת היחסים שבין ה .א
 ופעל על ידי המפעיל אשר ת בית שמשבשיקומית לילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם 

   .("המועדונית)להלן: " השרותים הנדרשים במסמכי המכרז במסגרתהויינתנו 

נוסף על  .והמפעיל יהיו כפופים לפיקוח נציגי העירייה אשר ימונו לצורך כך המועדוניתפעילות  .ב
 . ית ועדת היגוי כמפורט במפרט השירות הנדרש, תלווה את פעילות המועדונ כך
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, בכפוף לתנאי המכרז ונספחיו. בית שמשהמפעיל יפעיל מועדונית שיקומית לאוטיסטים בעיר  .ג
המועדונית הנה מסגרת חינוכית טיפולית משלימה לילדים, מתבגרים ובוגרים הפועלת לאחר 

מסגרת הקהילה. במועדונית מקבלים החניכים טיפול אישי שעות הלימודים ושעות העבודה ב
 וקבוצתי לשיפור מיומנות חברתית ותקשורתית לקידום השילוב בקהילה. 

)לרבות איתור מבנה, במידה  להפעלת המועדונית המבנה החזקתהשירותים כוללים בין היתר:  .ד
)לרבות תשלום דמי המלאה  תחזוקתו, והמועדונית תחדל לפעול במבנה הנוכחי מסיבה כלשהי(

, העסקת אנשי צוות, אספקת מזון, קיום תוכנית השכירות בגין המבנה והמיסים החלים עליו(
 פעילות וכיו"ב, הכל כמפורט במסמכי המכרז ובתקנון התע"ס.

יובהר כי בכל מקרה בו אין התייחסות לענין מסוים בחוזה זה, על הזוכה במכרז לפעול על פי  .ה
' למכרז זה )להלן: אלתקנון עבודה סוציאלית, המצורף כמסמך י 10הוראות הוראות פרק 

 "(. תע"ס"

 תיוהעברת זכווהסבת החוזה איסור  .4

, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, פרט א יעביר את החוזה, כולו או מקצתולא יסב ול מפעילה .א
 כמה לכך מאת העיריה בכתב ומראש. אם קבל תחילה הס

כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו  ,את החוזה העביר מפעילכי ה ,התברר לעירייה .ב
 ההסכםתהא העירייה רשאית לבטל את  -לאחר ללא קבלת הסכמת העירייה בכתב ומראש 

 לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא נגד העירייה בשל כך. מפעילול

בלעדי את לעיל, תהא העירייה רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה ה 'בבקרות האמור בס"'ק  .ג
לפעול לפי הנחיות העירייה ולהעביר את כל מתחייב בזאת  מפעילוה הסכםבוטל היהמועד בו 

המידע הדרוש לעירייה ו/או לזכיין שיחליף אותו באופן מסודר ומיידי. בחתימה על ההסכם, 
 . בהקשר זה נגד העירייהכמראש על כל טענה שהיא מוותר המפעיל 

 מפעילהתחייבות ה .5

 ומתחייב כי: מצהיר המפעיל

 .כמפורט במסמכי המכרז הינו בעל הידע, הנסיון והמומחיות הדרושים לביצוע חוזה זה .א

במקום מתאים אשר יאותר על ידי המפעיל ועל חשבונו. המפעיל יהיה המועדונית יפעיל את  .ב
 חייב לקבל אישור העירייה והפיקוח מראש למבנה ולכל הספקטים שלו.

ת כל האישורים, ההיתרים והרשיונות מכל מין וסוג הדרושים להשיג ולקבל א מתחייב המפעיל .ג
. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי על תע"סהולמלא אחר כל הוראות  המועדוניתלהפעלת 

 המפעיל יהיה לספק אחת לשנה אישור בטיחות חתום בנוסח המצורף כמסמך י'.

אחד לפחות נוכח  המפעיל מתחייב כי בכל עת יהיה איש צוותמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .ד
 .המועדוניתבמבנה 

 מכרז זה לביצוע כאחראי השימונה על ידנציג העירייה  מתחייב למלא אחר הוראותמפעיל ה .ה
מתן השירותים בהתאם להנחיות המנהל ורק לאחר להתחיל ב יחויבזוכה ה ."(המנהל)להלן: "

לא  –יבית שירותים שיבוצעו ללא קבלת הזמנה תקצ .קבלת הזמנה תקציבית חתומה כדין
  יזכו את הזוכה בתשלום.

 

 התמורה .6

בהתאם לתעריפים המפורטים במסמך י"ג למסמכי  על ידי העירייה למפעילהתמורה תשולם  .א
הכל עד גבול התקציב  במכפלת מספר החניכים המכרז אשר נקבעו על ידי משרד הרווחה

מות החניכים בכגובה התמורה יהיה תלוי  -כמפורט במסמך י"ג . השנתי של משרד הרווחה
כאשר התמורה למועדונית בה ישתתפו חניכים  – על הרצף האוטיסטיהחניכים  ובמיקומם של

שתתפו חניכים שתפקודם מוגדר כאוטיזם קלאסי תהיה גבוהה מהתמורה למועדונית בה י
יובהר כי לעירייה שיקול דעת מוחלט בקביעת מיקומם של החניכים על . שתפקודם מוגדר גבוה

 טי.הרצף האוטיס
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את תעריפיו ובמקרה זה יחולו על המכרז התעריפים  מעת לעתמשרד הרווחה רשאי לעדכן  .ב
 המעודכנים במקום התעריפים המובאים בנספח י"ג. 

יובהר ויודגש, כי ההיקף הכספי המקסימאלי לצורך ביצוע המכרז לא יעלה על גובה התקציב  .ג
 על ידי משרד הרווחה. השנתי שיקבע לצורך כך 

הגופים החיצוניים לעירייה )כדוגמת משרד הרווחה וכו'( יפסיקו את התקצוב במקרה בו  .ד
העירייה תהא רשאית להקטין את היקף  –המוקצה על ידם לצורך הפעילויות נשוא הסכם זה 

 . ההתקשרות בשל הפסקת תקצוב כאמור ואף לבטלה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
יהיה זכאי המפעיל לתשלום לא ירייה או יופחת יובהר, כי בכל מקרה בו יופסק התקצוב לע

 . ולמפעיל לא יהיו טענות לעירייה בקשר לכך התקציב שהופסק

שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע את כמות החניכים במועדונית. כמו כן , העירייה  .ה
 של החניכים ברצף האוטיסטי. מיקומםהעירייה אינה מתחייבת על 

ום הוא ביצוע כל השירותים הקבועים במכרז זה לשביעות רצונה מובהר בזאת כי תנאי לתשל .ו
 של העירייה. 

מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירותים, וכוללת את כל כן מובהר כי התמורה  .ז
ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ואספקת השירותים, לרבות ציוד, 

 דם, הכנה והיערכות, אחזקת המבנה, מזון כיו"ב. עזרי לימוד, צילומים, נסיעות, כוח א

עוד מובהר כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא  .ח
 תיווסף הצמדה למדד מכל סוג שהוא. 

ן מובהר כי התמורה כאמור לעיל הינה קבועה ואינה תלויה במקום בו מסופק השירות, כ .ט
דה(, במורכבות השירותים, באופיים, בנתוניו של כל ילד, במספר במועד )ימי ושעות העבו

 החניכים במועדונית וכיו"ב.

, וממנ העל פי הסכם זה, כל תשלום המגיע ל מפעילהעירייה רשאית לקזז מכל סכום שמגיע ל .י
 בין מכח הוראות הסכם זה, ובין מכח חיוב אחר.

לצורך כך על ידי משרד  שיוקצוציבים יצויין כי לצורך הפעלת המכרז זכאית העירייה לקבל תק .יא
התקציב יובהר כי גובה  .מעלות הפעלת המכרז 75% -בכנכון להיום  והמוערכים הרווחה

 -בשנה. לפיכך  מדי שנה עתיד להשתנותהמוקצה לצורך הפעלת המכרז על ידי משרד הרווחה 
היקף העירייה תהא רשאית לשנות את היקף ההתקשרות ו/או לבטל את ההסכם בהתאם ל

בכל מקרה, היקף ביצוע המכרז לא  ההשתתפות של משרד הרווחה במימון ההתקשרות.
 יעבור את תקרת התקציב השנתי שהוקצה לצורך כך על ידי משרד הרווחה. 

נוכח אופי ההתקשרות בין הצדדים בנוגע למנגנון תשלום התמורה, המפעיל מצהיר בזאת  .יב
וסף לתמורה האמורה להשתלם לו מאת במפורש כי יש לו מקורות מימון משל עצמו בנ
וכי מימון יתרת עלויות ההפעלה  מועדוניתהעירייה, אשר ייתכן ויהיו דרושים לצורך הפעלת ה

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

, כמפורט לעיל, אך ורק לשם ביצוע מהעירייההמפעיל מתחייב להשתמש בתמורה המגיעה לו  .יג
 ותים כאמור בהסכם זה , ולא למטרה אחרת.השיר

מובהר בזאת במפורש כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין אספקת השירותים, וכוללת  .יד
את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ואספקת השירותים, לרבות 

יו"ב. עוד מובהר, כי לא וכ ציוד, כוח אדם, שכירות המבנה וכל הכרוך באחזקתו, נסיעות, מזון
יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא תיווסף הצמדה 

 למדד מכל סוג שהוא. 

, מועדי ומיקום מתן השירותיםלבלא קשר  יםוקבוע יםאחיד הינם כן מובהר, כי התעריפים .טו
 וכיו"ב. , אופייםמורכבות השירותים, 
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העבודה   ורה והיקפה מותנה בביצוע העבודה בפועל וכפוף לדיווח עלכן מובהר, כי תשלום התמ .טז
בחודש  השירותים שנתנו על ידו למנהל  עלשבוצעה בפועל. המפעיל יגיש מידי חודש דו"ח 

 .החולף

קבלת אישור מראש ובכתב מאת המנהל ו/או מי למען הסר ספק, תשלום התמורה מותנה ב .יז
 .הנדרש ולשביעות רצון העירייה היקףבכי השירותים בוצעו בפועל  מטעמו

בנוסף, תשלום התמורה הינו בכפוף להמצאת אישורים מתאימים על ניהול ספרים כחוק,  .יח
אישור בדבר ניהול תקין מאת רשם העמותות ו/או כל אישור/ מסמך אחר אשר יידרש ע"י 

 שלטונות המס/ משרד הרווחה. 

  

 אופן התשלום .7

 משרד הרווחה ולפיו יועברו ההודעות ישירות למפעיל. העירייה תחתום על ייפוי כח בנוסח של

 שירותים שיסופקו על ידי המפעילמבנה והה .8

במקום זה  במידה וידרש להעמיד מבנה להפעלת המועדונית בכוחות עצמוהמפעיל מתחייב כי  .א
 , יענה מבנה זה על הדרישות הבאות: הקיים

בנה זה יהיו נגישים כל המבנים, המשרדים וחדרי הטיפול והסדנאות המצויים במ (1
 .לחניכים בהתאם לצרכיהם המיוחדים

המבנה יכלול: שירותים, ולפחות חדר מרכזי אחד לפעילות קבוצתית בגודל של לא פחות  (2
 מ"ר לאדם.  2מ"ר ועל פי פרמטר של  15-מ

 המבנה יכלול ציוד הולם להפעלת המועדונית.  (3

 . ציודו/או ב לעירייה תהא שמורה הזכות לדרוש שינויים במבנה (4

על ידו לרבות סוגי הציוד הדרושים, כח האדם  השירותיםהמפעיל מתחייב כי אופן מתן  .ב
צ"ב יהיה בהתאם לאמור במפרט וכיו , אופן הפיקוח שהוא יהיה נתון לוהנדרש, שעות הפעילות

למסמכי המכרז ובתקנון תע"ס אשר הוראותיו  אהמצורף כמסמך י" השירות הנדרש
 ך י"ג למסמכי המכרז. הרלבנטיות מצורפות כמסמ

 ושמירה על דינים אורח מקצועי .9

אחראי לקבלת  מפעילמתחייב למלא בקפדנות הוראות כל דין בכל הנוגע לביצוע הסכם זה. ה מפעילה
 על חשבונו כל רשיון הדרוש לפעולתו על פי כל דין ולקיים כל דרישות רשות מוסמכת לעניין זה

ות דרישות התע"ס )כפי שיעודכנו מעת לעת(, דרישות משרד , לרב)למשל, דרישות כיבוי אש, תברואה(
 . הרווחה והעירייה

 אחריות לנזקים ועבירות .10
 יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, או נזק המפעיל .א

או ו/או לקבלן ו/או לעובדיהם ו/לעירייה , איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו או אובדן
שלוחיהם ו/או למי שבא מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזקים 

ו/או עובדיו ו/או  המפעיללצדדים שלישיים, בשל מעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהוא, של 
ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע העבודה 

ו/או ממעשה או ודה זו, בין שהעבודה נעשתה כדבעי ובין שנעשתה ברשלנות, כל הכרוך בעב
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או  המפעילמחדל של 

אחראי כלפי כל  המפעילובכלל זה יהא על פי הסכם זה.  המפעילבעקיפין בביצוע התחייבויות 
את  וישפה יפצה המפעילסח חדש(, או לפי כל חוק אחר. צד שלישי לפי פקודת הנזיקין )נו

על חשבונו והוצאותיו, בגין כל תביעה שתוגש נגדה ו/או את הניזוק)ים( לפי המקרה, העירייה 
משחרר לחלוטין ומראש את  המפעיל שיגיע לו)ה()הם(. ו/או הפיצוי בכל דמי הנזק בקשר לכך, ו

ה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, , עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמהעירייה
כנ"ל שארעו או אבדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש מחלה, נכות, חבלה, נזק כספי או נזק 

 .כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא
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הנמצא מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם  המפעיל .ב
בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע העבודה ו/או ממעשה או מחדל 

יפצה  המפעיל על פי הסכם זה. המפעילהקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות 
 וישפה את העיריה בגין כל תשלום שתחוייב לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו כאמור.

על כל נזק וכנגד כל תביעה או העירייה לפצות ולשפות בשלמות את  מתחייב בזה המפעיל .ג
דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה 

לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות  שיגרםו/או מי מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק 
ו/או עובדיה ו/או שלוחיה העירייה אם תתבע  עו"ד. שייגרמו לה ושכ"טההוצאות המשפטיות 

לסלק את  המפעילו/או מי שבא מטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על 
לרבות הוצאות משפטיות  התביעה כנגדה או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט

ישא ריבית והצמדה כחוק  המפעילכל סכום שיגיע כאמור לעיל לעיריה מאת  .ושכ"ט כאמור
 עד תאריך התשלום בפועל. המפעילמעת דרישתו ע"י העיריה מ

בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של העירייה יהיה אחראי וישפה את  המפעיל .ד
 ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. המפעיל

ת כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנו המפעילאחריותו של  .ה
 תום תקופת ההסכם.

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד העירייה  .ו
בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי  המפעיל

 .העירייהומוחלט לשביעות רצון 

בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לעיריה ו/או  מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר .ז
ו/או  המפעילשעל העיריה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי 

מועסקיו, כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה העיריה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה 
  לקבלן. 

  פגיעה בנוחות הציבור .11

לשכנים ו/או העסקים פגיעה או הפרעה תהיה  לא ועדוניתמבהפעלת החייב, כי מת מפעילה .א
ציבור ולא תהיה כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר ו/או בנוחות ה ועדוניתמהפועלים בסמוך ל
 . רי כלשהו, או בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבוכלשהישל כל אדם בדרך 

, להקפיד כי המקום וסביבתו דונית ובסביבתהבמועלשמור על הסדר והנקיון  המפעיל מתחייב .ב
יהיו נקיים וכי לא יוקם בהם רעש חריג אשר יגרום להפרעה לשכנים ו/או לעסקים הממוקמים 

 .למועדוניתבסמוך 

 תקופת החוזה .12

 החוזה)להלן: " חתימתו ע"י שני הצדדיםהחל ממועד  אחת השנתוקפו של החוזה הינו למשך  .א
 . "(המקורי

  ארבע שניםאופציה חד צדדית להאריך את תוקפו של חוזה זה לתקופה של  ניתנת בזה לעיריה .ב
  .( שנים5) חמשכך שסך כל תקופת החוזה לא תעלה על , ל פעםכולן או כל חלק מהן בכ, נוספות

בכתב  מפעילהחליטה העיריה להאריך תוקפו של החוזה, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה ל .ג
 קפו.יום לפני תום תו 30"י המנהל ע

יבים, לפי כל תנאי חוזה זה בשינויים המחוי ת ההארכההוארך החוזה כאמור, יחולו בתקופ .ד
 הענין.

    אי קיום יחסי עובד מעביד .13

 כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד בינו ,מצהיר בזאת מפעילה .א
 לבין העיריה.  

של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי כי הוא המעביד  ,מפעילכמו כן, מצהיר בזאת ה .ב
 . ו/או מי מטעמו עובד ומעביד בין העיריה לבין מי מעובדיו
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מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי  מפעילה .ג
, עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו מפעילואין ה וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם

ם לקבל מן העירייה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד זכאי
 .  ממעבידו

ו/או מעובדיו, שמקורם בטענת יחסי  מפעילבמידה והעיריה תתבע לשלם סכום כל שהוא מן ה .ד
ות כל גבכל סכום כאמור והעיריה רשאית ל לשפותה בגין מפעילעובד ומעביד, מתחייב ה

 . מפעילהב בו כאמור מן סכום שתחויי

כאמור במסמכי  מפעילכי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של ה ,מובהר בזאת .ה
 המכרז.

 סיום ההסכם ועבודת מפעיל אחר .14

מתחייב המפעיל להעביר לידי במועד אחר עם סיום ההסכם, בין אם לאחר שנה אחת ובין אם 
על ידי המפעיל  ו/או אספקת השירותים ניתכל המידע הרלוונטי לשם הפעלת המועדואת העירייה 

 שיבוא במקומו.

 הפרת הסכם .15

סעד או לפעול לקבלת כל המנהל  ם העירייה ו/אוהוראה מהוראות הסכם זה רשאי מפעילהפר ה
 –תשל"א  –חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(  כל דין ובכלל זה תרופה ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ

רין והן תבוע את כל הנזק הממשי שנגרם לה ו/או יגרם לה הן במישובכלל זה זכות העיריה ל 1970
 בעקיפין כתוצאה מההפרה. 

    מפעילה הפסקת עבודת .16

כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של  ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים .א
במקרה של  עפ"י ההסכם ועפ"י כל דיןחוזה זה ויזכו את העיריה בכל הזכויות המוקנות לה 

הפרה יסודית ובכלל זה בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העיריה רשאית, בהודעה בכתב, לבטל 
. נמסרה הודעה בהוצאות הכרוכות בכך וולחייב ,להפסיק את עבודת המפעילאת החוזה, 

מובהר בזאת כי נקיטת צעד מן הצעדים כאמור יהא החוזה מבוטל במועד הנקוב בה. 
מאת  םהכלש ו/פיצוי כל זכות לקבלת תמורה מפעילה כדי להקנות לים דלעיל אין בהמפורט
 העירייה:

פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים  מפעילכש (1
או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק 

נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן 
סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען 

 . 1983 –הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 

 מסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר ללא הסכמת העיריה בכתב ומראש.  מפעילכשה (2

 . , להנחת דעתו של המנהלצוע החוזהמסתלק מבי מפעילכשה (3

 מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  מפעילידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהכשיש ב (4

, מפעילאו אדם אחר בשמו של ה מפעילההעיריה הוכחות להנחת דעתה, ש כשיש בידי (5
או כל  לחוזה רנתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקש

  .וך בביצוע החוזהדבר הכר

תוך זמן  הםו/או המנהל ולא נענה לדרישותי העירייהאינו ממלא את הוראות  מפעילה (6
 מן שנקבע לכך ע"י נותן ההוראה.  סביר ו/או תוך הז

מי מבעלי  ו/או נגד מפעילאו ננקטו הליכים פליליים נגד האם נפתחה חקירה פלילית  (7
 מניותיו ו/או מנהליו. 

ימת הסכם זה אינה נכונה, תנה בקשר עם חתישנ מפעילי של ההתברר כי הצהרה כלשה (8
די להשפיע על לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כ מפעילאו שה

  .מוהתקשרות ע

, 8-11, 5, 4:הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים הנחשבים כהוראות יסודיות מפעילכשה (9
13 ,20. 
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וזה ו/או עפ"י דין כביטול החוזה על ידי העירייה, אלא לא יראו בשימוש העירייה בזכויותיה עפ"י הח .17
יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי  מפעילאם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, וה

 החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה.

שיקול  בכל עת ע"פ לבטל ההסכם בהוראה בכתב מבלי לפגוע באמור לעיל, העיריה תהא רשאית .18
אש עד במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם מרימים.  30הבלעדי, וזאת בהתראה של  הדעת

כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין נזקים ו/או לא תהיינה  מפעילללמועד הנקוב בהודעה.
 ביטול ההסכם.  יטין, כתוצאה מהפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במונ

כות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בהסכם השתמשה העיריה בסמ .19
כל  מפעיללא יהיו ל, וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו

 טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. 

 ביטוחאחריות ו .20
 

פעיל אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק אחר, מה .א
ו/או לחברות הכלכליות/העירוניות שלה ו/או לילדי המועדונית ו/או  שייגרם לעיריית בית שמש

בין אם נגרם על ידו בין אם  –לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל שלו
בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או  –עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו נגרם ע"י 

 הקשור לפעילותו עפ"י הסכם זה.

מבלי לגרוע מאחריות "המפעיל"  עפ"י נסכם זה ו/או עפ"י כל דין, "המפעיל" מתחייב לבצע על  .ב
כנספח א'  חשבונו, את הביטוחים הבאים, כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב

 ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו.

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות של לפחות : (1

 ש"ח לתקופה. 2,000,000 –ש"ח למקרה ו   2,000,000

 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".   
 

 ם, בגבולות אחריות של לפחות :ביטוח אחריות מעבידי (2  
 ש"ח  למקרה ולתקופה.  20,000,000  -ש"ח  לעובד  ו   6,000,000   

מובן שעל "המפעיל" לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, 
בגין עובדיו. הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה 

 בשם "ביט".
 

מסמך המצ"ב כ ,מת ההסכם, "המפעיל" ימציא לעירייה את אישור עריכת הביטוחבמעמד חתי .ג
 ', חתום ע"י חברת הביטוח שלו.ה

יום לפני תום תוקפו של כל אישור,  15המפעיל מתחייב להמציא לעירייה אישור חדש, לפחות  .ד
 כל עוד נמשכת ההתקשרות בין הצדדים.

לבד ו"המפעיל" רשאי לבצע ביטוחים הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום ב .ה
 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

המפעיל מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה  .ו
 ביטוח להודיע על כך מיידית ל"עירייה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.

 שימושו לצורך ביצוע חוזה זה בביטוחים המתאימים,מפעיל יבטח את כל הציוד והרכוש שבה .ז
הכוללים ויתור על זכות השיבוב נגד "העירייה" והחברות הכלכליות/העירוניות/העמותות שלה 
ועובדיהם, למעט אם הנזק יגרם על ידם בכוונת זדון. "המפעיל" רשאי שלא לבצע ביטוחים אלו 

אובדן ו/או נזק אשר היה מכוסה לו ביצע  אולם הוא פוטר מאחריות את הגורמים הנ"ל בגין כל
 ביטוחים אלו. 

 המפעיל  ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנערכים על ידו. .ח
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 מירת זכויות ש .21
שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העיריה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי 

תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות חוזה זה ו/או על פי כל דין , לא 
, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה העיריה על זכותה מפעילאו בדרך אחרת ביחסיה עם ה

 בכתב ובמפורש. 

 

 תרופות .22
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם ע"פ כל דין במקרה 

 של הפרת החוזה. 

    הוצאות ביול .23
 . מפעיליחולו על ה , ככל שישנן,וצאות ביולו של החוזהה

 דיותסו .24
ידיעה מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל  מפעילה

, והמתייחסת לכל עניין ונושא הקשור בעירייה ו/או מועדוניתפעלת העם השהגיעה אליו בקשר 
לוודא כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו ו/או  מפעילבעובדיה ו/או בפועלים מטעמה. כן מתחייב ה

 כל הפועל מטעמו.

 כללי .25
המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכם מוסכם בזה כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא 

  לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת החוזה.

 הודעות  .26
 כתובת הצדדים הם :  

 
  (. C)מגדלי נעימי, מגדל  2דרך יצחק רבין רח'  – בית שמשעירית 

 __________________________________  - מפעילה

שעות מיום  72ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען כל מכתב שישלח 
 ו כדבר דואר רשום. משלוח

 על החתום :הצדדים ולראיה באו 
 

 

 הקבלן  העירייה
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 ה'מסמך                      
 

 אישור קיום ביטוחים
 

 לכבוד

 )להלן "העירייה"(           עיריית בית שמש 
 9909958-02פקס:   

 

 שם המבוטח : ____________________ שמשרדה ברח' ________________
 

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :
 
 עיסוקו : הפעלת מועדונית, בין השאר גם עבור עיריית בית שמש. .1
 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2

 
 ח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :ביטו .3

 .  ש"ח  לתקופה…………………  -.  ש"ח  למקרה  ו………………… 
 ש"ח  לתקופה[.  2,000,000  -ש"ח  למקרה ו 2,000,000]הערה : לא פחות מ  

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
 לעיל. 1ל בגין נזקי גוף הנובעים מהפעילות הנזכרת בסעיף חריג אחריות מקצועית מבוט

 הפוליסה מורחבת לכסות גם הרעלות מזון כתוצאה ממזון ומשקאות המסופקים ע"י המבוטח.
 הפוליסה מורחבת לשפות את "העירייה" בגין מעשה ו/או מחדל של המבוטח.

 הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת .
 ש"ח  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  

 
 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של : .4

 ש"ח למקרה ולתקופה  …………………   -ש"ח  לעובד  ו  ………………… 
 ש"ח  למקרה ולתקופה[.  20,000,000ש"ח לעובד  ו    6,000,000]לפחות :  

 הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט".
מורחבת לשפות את העירייה היה ותחשב כמעביד של מי מעובדי המבוטח ו/או בגין הפוליסה 

 אחריותה השילוחית של "העירייה" כלפי עובדי המבוטח.
 ש"ח.  …………………השתתפות עצמית :  

 
 כל הביטוחים כוללים סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד "העירייה". .5

 

ו/או החברות הכלכליות/העירוניות/העמותות  עיריית בית שמש  באישור זה "העירייה" משמע : .6
 שלה ועובדיהם.                     

 

הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך ע"י "העירייה", אשר לא תידרש  .7
 להפעיל את ביטוחיה.

 
ם הננו מאשרים בזאת שהגענו עם המבוטח להסדר בענין תשלום הפרמיה וכן שבכל מקרה של צמצו .8

הצמצום ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם  –ו/או ביטול הפוליסות במהלך תקופת הביטוח 
                                                       יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם למבוטח וגם ל"עירייה".                                                                30חלפו 

     

 בכבוד  רב,     

 ..  חברה לביטוח בע"מ………                                                                           
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 ומסמך   
 

 בית שמשעיריית  לכבוד: 
 (.c)מגדלי נעימי, מגדל  2דרך יצחק רבין רח'              

  בית שמש             
 
 

 1976 –י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לפ תצהיר
 

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר 
שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 כדלקמן:

חוק )להלן: " 1976 –קאות גופים ציבוריים, התשל"ו הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עס .1
מועדונית שיקומית להפעלת  _____/2012"(, כחלק מהצעה במכרז מס' עסקאות גופים ציבוריים

. למונחים רבהתאם למכרז האמו בית שמשבלילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם 
 ת גופים ציבוריים.עסקאו המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

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

חוק שכר )להלן: " 1987 –הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 
התשנ"א "( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, מינימום

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –

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

במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -מינימום ו/או חוק עובדים זרים 
 ההרשעה האחרונה. 

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

 
    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                תאריך  

 
 אישור

 
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי 

עצמו/עצמה  ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה
באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש 
בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר 
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

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

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                 
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 (2)ומסמך  

 
 בית שמשעיריית  לכבוד: 

 (.c)מגדלי נעימי, מגדל  2רח' דרך יצחק רבין             
  שבית שמ            

 

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

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים  .16
 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו

_______________  __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם   שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א
 .1975-מוסף, תשל"ו

י חוק מס ערך נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפ .ב
 מוסף.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת  .17
ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות 

 הסכומים ששולמו על פיהם.

 ליום _____________________________**. תוקף האישור מיום הנפקתו ועד .18

 
 

________________                     _____________         _______________          ___________ 

 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 
 

 תאריך: ____________________
 

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

 

 

 

 

 

 



  

 'זמסמך     
           

 1953 -תשי"גנוער, ההוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת 
 
 

 (, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33
  -המעביד נער באחד מאלה 

 אות היתר שניתן מכוחן; או בניגוד להור 4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)
 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)
(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, 3)

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 
 אין להעבידו בה בגילו;  7בתקנות לפי סעיף  (   בעבודה, שעל פי הקבוע4)
( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז
 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33
  -המעביד נער באחד מאלה 

א, שענינן בדיקות 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11וד להוראות סעיפים (   בניג1)
 רפואיות; 

, שענינן שעות 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)
 עבודה ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין קביעת 4א, או 2, 2לפי סעיפים (   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא 3)
 מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 
 
 . פירושים ]תיקון: תשל"ג, תשנ"ח[ 1 

  -)א( בחוק זה 
 שנה ;  16דיין לא מלאו לו מי שע -"ילד" פירושו 

 שנה ;  18שנה, אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 
 ילד או צעיר ;  -"נער" פירושו 

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ; 
 ;"; 2 1954-בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דמפקח עבודה כמשמעותו  -"מפקח עבודה" פירושו 

 מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח עבודה אזורי ;  -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

או הצעת שירות ברשות מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות  -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 
 הרבים במקום ציבורי או מבית לבית. 

  -)ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבידו אם הנער עובד
בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה  -( אצל הוריו 1)

 חקלאית במשק של ההורים ; 
לרבות  -( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה, "עבודה" 2)

 רוכלות;
( בכל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה 3) 

עד להקנות מקצוע אגב עבודה במקום שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיו
 מעשית. 

)ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי 
, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה 4פרסום, כאמור בסעיף 

לרבות -ה ובין שלא בתמורה;לענין זה, "העסקת ילד" פעמית, וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמור-תד
 שיתופו.

 
 . גיל עבודה לילד ]תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[ 2   

 שנה. 15)א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 
 , לא יועבד אלא אם1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15)ב( ילד שמלאו לו 

 נתקיים אחד מאלה: 
 ; 1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)
 ( בוטל. 2)
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 ; 1949 -( לחוק לימוד חובה, תש"ט 1) (II)ב( )5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3) 
וד ( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימ4)

 המתאימה לגילו. 
לחוק לימוד חובה,  5שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף  14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 3 1949-תש"ט
 )ד( בוטל.

 
 א. עבודה בחופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[ 2 

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף  15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 
, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה 2האמור בסעיף 

והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או 
 )ג(.2ן, יכול שיחולו גם על העבדת ילד לפי סעיף מקצת

 , לא יחולו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(.1953-)ב( הוראת חוק החניכות. תשי"ג
 
 . הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[ 4 

ית שנים, בהופעה ציבורית, אמנות 15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 

, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, 2)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 
 להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(. 

 הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.  לרבות -)ג( בסעיף זה, "הופעה" 
 
 . איסור עבודה במקומות מסויימים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[ 5 

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם  15ילד, אף אם מלאו לו 
לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב לדעתו עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה 

 העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת. 
 
 . עבודות אסורות 6 

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות 
ו בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם א

 אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים. 
 
 . גיל מיוחד לעבודות מסויימות 7 

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו 
חינוכית, הרוחנית או המוסרית של עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, ה

 הנער, אף אם העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 
 . אישור רפואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[11 

 )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו. 
עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה  -ת התאמה" ( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקו1)ב( )

מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין 
 התאמתו הבריאותית לאותה עבודה. 

שקבע את ( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה 2) 
 התאמתו לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה 2( אישור לפי פסקה )3) 
מבחינת סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם 

 ם בפנקס העבודה של הנער.ניסיון;האישור יירש
 

 . בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[ 12
)א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר 

 בדיקה רפואית חוזרת(.  -העבודה והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 
דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד )ב( על סמך 

הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, 
-ויביא אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט

 ." 7 1953-, וכן לידיעת מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג6 1959
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 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[13 
  -, כי 12-)ב(ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 

 ( בוטל ; 1)
 ועבד; ( הנער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מ2)
  -( העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. 
)ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו 

ל הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מתאים לעבודה בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו ש
 מועבד. 

 
 . איסור העבדה לאחר קבלת הודעה 14 

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
ו ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה א

 בעבודה הדומה לה מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 
 . יום עבודה ושבוע עבודה ]תיקון: תשנ"ח[20 

 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. 
עבודה ליום, לפי סעיף שעות  8-( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ1)א
, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד 8 1951-)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א5

 שעות עבודה. 40ששבוע העבודה לא יעלה על 
)ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או 

 א יועבד נער יותר משבע שעות עבודה. נוהג, ל
הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות  -)ג( "שעות עבודה" פירושו 

 . 22הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 
 
 . שעות המנוחה השבועית 21 

 )א( לא יועבד נער במנוחה השבועית. 
  -בועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול )ב( המנוחה הש 
 את יום השבת ;  -( לגבי נער יהודי 1) 
את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי  -( לגבי נער שאיננו יהודי 2) 

 המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו. 
 
 . הפסקות 22 

שעה לפחות,  3/4ת עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, )א( הועבד נער שש שעו
ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, 

 ההפסקה היא של חצי שעה לפחות. 
 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות. 
או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה )ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה 

נוכחותו במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו 
 להישאר במקום העבודה ; במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

 
 . איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[ .24 

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. 
 12פרק זמן של  -, חל עליהם 11 1949-)ב( בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט

 10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949-ולגבי צעיר שחוק חינוך חובה, התש"ט 09:00ובין  20:00שעות שבין 
 .06:00ובין  22:00שעות שבין 

 )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.  1על אף האמור בסעיף  )ג( 
 

 היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח[ . 25
 במקום שבו עובדים במשמרות.  23.00)א(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

ה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי (     ניתנה החלט1)ב( )
, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד 23:00השעה 

 שהובטחו לדעת השר תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר. 
ד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ( יפקע במוע1(   תוקפו של היתר לפי פסקה )2)

 ניתן ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהיתר. 
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 כל אחת מאלה:  -(   בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" 3)
  ;1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9)א(   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 

לחוק שירות המילואים,  8להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף  )ב(   הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא
 ; 2008-התשס"ח

  1971-ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א90)ג(   הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 
)ג(   סבור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את 

 במקום שבו עובדים ברציפות. העבדתו בלילה 
)ד(   סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער 

, אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו 24.00שנים עד שעה  10שמלאו לו 
 המוסרית של הנער. 

בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים  24.00יר עד שעה )ה(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צע
בעבודה  05.00במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 

 חקלאית עונתית שבה מקדימים להתחיל בעבודה.
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך ח'

 נספח בטיחות כללי
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 הצהרת הקבלן. 1
 

זה לפני שעבר תדריך בטיחות  מכרזיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא הקבלן מצה
ה, קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא יאצל הממונה על הבטיחות בעירי

ת, ובה הוא מאשר כי כללי )הנספח דנן( וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטיחו –והבין את נספח בטיחות 

כללי ומתחייב לפעול בביצוע  –קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את נספח הבטיחות 
ופקודת הבטיחות  1954 –תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ 

 , נספח הבטיחות והוראות הדין.1970 -בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
 
קבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל בטרם יתחיל בביצוע ה

 במסגרת מכרז זה. יעבודה כלשה
 

הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי הבטיחות והגהות, על פי הוראות הדין, 
 יה ונספח הבטיחות כללי.יבעיר המנהל ו/או המפקחהנחיות והוראות 

 

 דגשים :נושאי בטיחות. 2
 
זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי  מכרזבויותיו נשוא יעל הקבלן במסגרת התחי .1

נוסח ]"( ופקודת הבטיחות בעבודה חוק ארגון הפיקוח)להלן: " 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד
 "( והתקנות על פיהם.פקודת הבטיחותהלן: ")ל 1970-, תש"ל[חדש

 
זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם ובריאותם  מכרזיבויותיו נשוא יעל הקבלן לפעול במילוי התח .2

יה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ישל עובדיו, עובדי העיר
 יה.יבעיר פקחהמנהל ו/או המובהתאם להוראות 

 

כונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע העבודות, בין היתר ידא מהם הסוהקבלן יאתר ויו .3
בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר הנם בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי 

 פני תחילת העבודה.הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם ל
 

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם זה,  .4
מפקחים ומהנדסים של העיריה או מטעמה הבאים  לפיקוח או לבדיקות שונות וכן לבטיחות ולשלום עובדיו, 

 יבויות נשוא המכרז.יים לביצוע ההתחושאר המועסקים והפועל עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי אזהרה מתאימים  .5
כונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או יומובנים מפגעים וס

תאם להוראות פק' הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח )בה
מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. 

 כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה.
 

ם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם לדרישות הדין, על הקבלן לפעול בהתא .6
 הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.

 

מוש ידא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים בשוהקבלן מתחייב לו .7
ויים העלולים לסכן מאן דהוא, במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליק

 וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.
 

מצא בו יהקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך לה .8
 במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 

פגיעה באדם וברכוש הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת  .9
 כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם להוראות הדין וכללי הבטיחות.

 

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו של מאן  .10
יה, ולמפקח מטעם משרד יבעיר פקחלמנהל ו/או למדהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי 

 העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(. 
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יה תוך יבעיר המנהל ו/או המפקחרוע ימבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של הא
 רועים דומים בעתיד.ירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אישעות ממועד הא 72

 

הקבלן מפר התחייבות כלשהיא כי יה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יבעיר המנהל ו/או המפקחא במידה וימצ .11
ליתן התראה בנוגע לאמור  המפקחהמנהל ו/או יה באמצעות ייבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל העירימהתח

צעות יה באמיימים ממועד קבלת ההתראה, תוכל העיר 7לקבלן. היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 
, להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה המנהל ו/או המפקח
 מועד קבלת ההודעה.

 
מען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות העומדים ל

 יה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.ילרשות העיר
 
ה כדי להוות יכל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות בעירילמען הסר  .12

בויותיו ירשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחי
 נשוא הסכם זה.

 
אותו מן החובות החלות כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת 

עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה במכרז זה והארגונים להם היא 
 כפופה.

 
 ציוד מגן אישי. 3
 
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם לתקנות  .1

להתקין שלטי הדרכה  ,"(תקנות ציוד מגן אישי)להלן: " 1997-תשנ"ז שי(,הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אי
 מוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.ילש

 
חזק ועמיד, בעל מבנה  ,הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה .2

בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות  כונים שאותם הואיותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הס
 הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".

 

 אישי מוחזק במצב נקי ותקין.המגן ההקבלן יוודא כי ציוד  .3
 

ושיקול  המפקחהמנהל ו/או יה באמצעות ייבויותיו על פי סעיף זה, תוכל העיריבמידה והקבלן לא ימלא התח .4
ימים, להפסיק את עבודת  7חייבות אשר לא מולאה תוך לאחר מתן התראה לביצוע הת דעתם הבלעדית,

 הקבלן.
 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך. 4
 
ב ובכלל זה מכונות הרמה שבהתאם "על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו .1

קת תקינות ע"י בודק מוסמך להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים לעבור בדי
כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר 

ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד "וכיו
בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של 

ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי 
 התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

 

יים בבעלותו המצו "במבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו .2
ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם 
במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן 

לן ישא באחריות לכל נזק לגוף וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקב
 ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.

 
ה מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים )בודק מוסמך יבעירי למנהל ו/או למפקחעל הקבלן להמציא  .3

ב( המעידים על כך כי הציוד, "לאי מוסמך וכיוו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמ
 2-ו 1ב נבדקו במועד, ע"י הגורם המוסמך, בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים "המכונות, האביזרים וכיו

 לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא.
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 חשמליות ניידותהפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות . 5
 
מוש יהמצויים בש "בודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיוועל הקבלן לדאוג ול .1

יבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין. מבלי יבמסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתח
ב "ציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיודא כי כל המכונות, הולפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולו

יבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת ימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחיהמצויים בש
 התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם.

 
מפסק מגן לזרם דלף מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך  .2

 )פחת( ומגן לעומס יתר.
 

על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי רשיון חשמלאי כאשר הדבר  .3
(. הקבלן ו/או עובדיו יציגו "בנדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו

 פי דרישתו. לממונה על הבטיחות את רשיונותיהם על
 

הקבלן מתחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני משנה,  .4
-ןתקנות הבטיחות בעבודה )חשמל(, תש" ,יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו

. הקבלן יהא אחראי לכל נזק 1953-"גיותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, תש 1990
 בויותיו דנן.יו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע התחי

 

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי הוראות הדין,  .5
 ל והתקנות על פיו.בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמ

 

ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין להפעלתם  ןמכונות הרמה כהגדרת .6
 יה ע"פ דרישתו.יוברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג העיר

 
 
 

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה. 6
 
ניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על גג שביר ו/או על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למ .1

-תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים(, תשמ"ו
"(, בהתחשב במבנה הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזג תקנות העבודה על גגות שבירים)להלן: " 1986
 ויר.והא

 
 "זהירות, גג שביר".יכתב באופן ברור לעין ייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם יבמקומות הגישה והעל .2
 

הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות ורתמות  .3
ן יוודא כי עובדיו, בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים". הקבל

מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי 
 חוק.

 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם להוראות  .4
 גות שבירים.מוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גיהדין תוך ש

 
 .2007-הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ) עבודה בגובה( תשס"ז .5
 

 עבודות בניה. 7
 
בפקודת הבטיחות  ןמבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בניה כהגדרת .1

עבודות חפירה ותיעול, בהתאם , ובכלל זה 1961-ובצו הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(, תשכ"ב
 "(.תקנות הבטיחות )עבודות בניה()להלן: " 1988-להוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( תשמ"ח
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הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש, פגיעה  .2
ם ננקטו וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה ביציבות מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, אלא א

באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו כן, ינקוט הקבלן באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה 
 באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים.

 

דרדר חומרים, ישתמש בשיטות יה ממנה עלולים לההקבלן, כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצא .3
עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים, אבנים, או חומרים כאמור 

 באדם או ברכוש.
 
הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עבודות  .4

קיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות בניה(", ותוך נ
 )עבודות בניה(" ועל פי כל דין. 

 

הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין לרבות "תקנות  .5
 ת התפשטות אש.הבטיחות )עבודות בניה(" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניע

 

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך "מקום מוקף",  .6
שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום 

 מוקף".
 

 עבודות במתקני לחץ גבוה. 8
 

לחץ גבוה )מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות היצרן והוראות  על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני
 הבטיחות על פי כל דין.

 
 גהות תעסוקתית. 9
 
הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל בחינה שהיא  .1

העבודה, בתהליכי העבודה, במתקנים,  סקיו במקום העבודה לרבות בתנאיעעל בריאות עובדיו ו/או מו
 במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

 
הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני  .2

חר במקום העבודות ובקשר בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם א
 לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 

הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע  .3
 עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מסמך ט'

 הרת בטיחותהצ
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אני החתום מטה ______________מס' ת.ז. ________________ מאשר בזאת בחתימת ידי, שקראתי  .1
את "נספח בטיחות  כללי", שמעתי את תדרכי הממונה על הבטיחות בעירייה, הבנתי אותם במלואם, ואני 

 מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם. 
 

לא להתחיל בביצוע בעבודות נשוא מכרז זה/או חלקם לפני מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת 
 שעברתי את תדרוך בבטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה.

 
י נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים לביצוע  יהנני מתחייב לבצע התחייבויות .2

שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים  התחייבויות נשוא ההסכם,אשר קבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה
 בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח  מניעת הסיכונים וביצוע העבודות בתנאי בטיחות נאותים.

 

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת העירייה  להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות. ואני  .3
תן דגש משמעותי לנושאי בטיחות גהות ובטיחות אש, מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך: ומ

 ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו/או  רכושו של מאן דהוא, מי מטעם העירייה.
 

הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי דין ובפרט בהתאם להוראות חוק  .4
והתקנות על  1970ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל  1954י"ד ארגון הפיקוח על העבודה, התש

 פיהם.
 
 

 שם מקבל התדרוך: ________________________ חתימה _____________
 תיאורו )אדם חברה, שותפות או אחר( נא לפרט _________________________

 _______ת.ז./ח.פ______________________  /  _____________________
 
 

 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות
 

 הממונה על הבטיחות בעירייה, מאשר כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדרוך בטיחות , ___________ אני, מר
 בנושאים הבאים: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 חתימה _____________

 
 תאריך _____________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמך י'           

 
 ת של משרד הרווחהנספח דרישות בטיחו
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 מסמך י"א
 

 לתקנון עבודה סוציאלית 10פרק 
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 מסמך י"ב
 השירות הנדרשמפרט 

 בהתבסס על הוראות משרד הרווחה לעניין זה
 

ת לילדים ,מתבגרים מילקבל הצעות להפעלת מועדונית שיקומבקש , אגף הרווחה בית שמשעירית  .1
ובוגרים על רצף האוטיזם במיגזר הכללי, הזקוקים להעשרה, פיתוח מיומנויות חברתיות ופעילות 

 פנאי.

 

מועדונית שיקומית הינה מסגרת חינוכית טיפולית משלימה לילדים, מתבגרים ובוגרים הפועלת  .2
ם החניכים טיפול אישי לאחר שעות הלימודים ושעות העבודה במסגרת הקהילה. במועדונית מקבלי

 וקבוצתי לשיפור מיומנות חברתית ותקשורתית לקידום השילוב בקהילה.
 

 אוכלוסיית היעד
 

הגר בבית הוריו,   ASS אדם שאובחן והוכר כאדם עם אוטיזם, -ילדים, מתבגרים ובוגרים על רצף האוטיזם 
ם עם אוטיזם במשרד הרווחה בבית אפוטרופוס, במשפחה או במשפחה אומנת ומוכר ביחידה לטיפול באד

 .בית שמשובמחלקת שיקום במינהל לשרותים חברתיים בעירית 
ילדים ובהמשך יגדל מספר המושמים בהתאם לתוספת מכסות שיתקבלו  12בשלב הראשון ישהו במועדונית 
, במידה ומקום המועדונית יהיה מותאם ומרווח דיו לקליטה של ילדים ע"י משרד הרווחה וצרכי העיר

 ספים. נו
 .בית שמשקליטת חניכים במועדונית תהיה תוך מתן עדיפות לתושבי 

 

 מטרות השרות

במיומנויות יומיומיות, תקשורתיות  שיפור התפקוד האישי והיומי של הילד/האדם עם אוטיזם .א
 וחברתיות.

 .מתן מענה לשעות הפנאי .ב
השווים לאחר שעות  לאפשר לאוכלוסייה ליהנות ממסגרת חברתית, טיפולית ושיקומית עם קבוצת .ג

 הלימודים/תעסוקה.
 לאפשר להורים להתפנות לצורכיהם ולצרכי הילדים האחרים במשפחה. .ד

להאריך עד כמה שניתן את שעות הילד /האדם עם אוטיזם במסגרת משפחתו וקהילתו ובכך למנוע  .ה
 או לדחות הוצאתו של הילד לסידור חוץ ביתי. 

 
 יעדים

 
 תקשורתיות וחברתיות וטיפוח קשרים בינאישיים.שיפור תפקוד הילדים במיומנויות  .א
 שילוב הילדים עם אוטיזם בפעילות קהילתית. .ב
 שיפור מיומנויות ותפקודי חיים בסיסיים. .ג

 מתן מענה לשעות הפנאי. .ד

 סיוע והקלה להורים. .ה
 

 תוכנית הפעילות:
 .ASDם אוטיזם/הפעילות תתבצע על ידי צוות רב מקצועי ותכלול טיפול בשיטות ייחודיות לאוכלוסייה ע

 פעילות חברתית. .א
 מגוון חוגים ותרפיות. .ב

 תוכנית שילוב בקהילה. .ג
 

 
 

 תוכנית עבודה כללית:
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במסגרת המועדונית תיבנה תוכנית עבודה כללית עפ פירוט המטרות והיעדים של הפעילות במועדונית 
 ת התוכנית. ופירוט האמצעים להשגת המטרות. לפני כל תחילת שנת פעילות המסגרת תעביר לפיקוח א

 
 מבנה

על המפעיל לדאוג למבנה מטעמו כן לכל הציוד הנדרש להפעלת המועדונית לרבות אוכל וחומרי יצירה 
 ולמידה.

 המועדונית תתקיים במבנה פיזי הולם ובטיחותי. על המבנה הפיזי בו תתקיים הפעילות במועדונית לכלול:
 

 ארונית עזרה ראשונה ותיק עזרה ראשונה תקניים .א
 יםשירות .ב

 ציוד הולם להפעלת המועדונית לרבות חומרי יצירה ולמידה .ג

 מכשיר טלפון ותקשורת, מחשב. .ד

 .מ"ר לאדם( 2מ"ר )לפחות כ  15לפחות חדר מרכזי אחד, לא פחות מ  .ה
 
 

 זמני פעילות המועדונית
 

שלוש שעות. במידה ויתקבל תקציב לפחות המועדונית תפעל לאורך כל השנה, שלוש פעמים בשבוע למשך 
וסף, תפעל המועדונית חמש פעמים בשבוע. שעות פעילות המועדונית יקבעו בין הגורם המפעיל והרשות נ

 המקומית בהתאם לצרכים השונים.
הילדים יגיעו באופן עצמאי או בהסעות, על פי דרישת ההורים ובהתאם לצורך. במידה ותידרש הסעה, 

 . עלותה תחול על המפעיל
 

 ות הינו אחראי על שלומם ובריאותם של החניכים במועדונית.בשעות פעילות המועדונית הצו
 
 

 כ"א נדרש

ינוכית או טיפולית בתחום הפעילות במועדונית תתבצע על ידי צוות רב מקצועי בעל נסיון, ידע והכשרה ח
 האוטיזם אשר יעשה שימוש בשיטות טיפול ייחודיות לאוכלוסייה עם אוטיזם.

ועמד להמציא למסגרת את המסמכים הבאים: קורות חיים, המלצות לצורך קבלת עובד למועדונית על המ
בכתב, אישור רפואי עדכני על מצב בריאות תקין, הצהרה על היעדר עבר פלילי, חתימת המועמד על נוסח 

 חוק חסרי ישע.

משרד בהתאם למספר המושמים במועדונית ובהתאם להוראות  הצוות יכלול רכז מועדונית ומדריכים
  כוח אדם במועדוניות. א הרווחה בנוש

 לדרישות המכרז, והוא יהיה מעסיקם. בהתאםעובדים מקצועיים  יעסיקהזוכה במכרז 

 הרשות תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל הוכחות על כך שהעובדים עומדים בדרישות המיכרז.                            

במסגרת המועדונית, ש המפעיל להעסיק עובד שאותו מבק במקרים מיוחדים, בהם לפי שיקול דעת הרשות,
אינו מתאים לעבודה, על אף העובדה שמתקיימות בו דרישות ההשכלה והניסיון, הרשות רשאית להתנגד 

 לקבלת השירותים באמצעות אותו עובד.
 

 תנאי העסקה         

האדם עד -חבמסגרת הפעילות, על המפעיל לקלוט את העובדים הנדרשים ולבצע פעולות ניהול שוטף של כ
 לסיום העסקת העובד.

 יקבלו את שכרם מהמפעיל. המפעיל יהיה המעסיק של העובדים. העובדים
 כן יבטיח המפעיל את התנאים הסוציאליים, המחויבים עפ"י חוק, של כל העובדים.
נותן השרות יהיה המעסיק והכתובת לכל פניות העובדים בנושא שכר והוא אשר יכין, יגיש וישלם את כל 

לומי המיסים וההפרשות הסוציאליות של עובדי מסגרת המועדונית ואת כל המיסים המוטלים על תש
 המעביד כפי שיהיו בתוקף בעת התשלום. השירותים יינתנו במסגרות הארגוניות של המפעיל בלבד.

על המפעיל ליידע ולהצהיר על כך שכל המועסקים על ידו במסגרת המועדונית, הינם עובדים ומועסקים 
 במסגרת הארגונית  של המפעיל ולא של הרשות המקומית או גוף אחר.
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המפעיל אחראי כלפי כל המועסקים על ידו לפי דיני העבודה, הנזיקין ולפי  כל דין. כן יהיה נותן השרות לבדו 
 אחראי לכל נזק שיגרם על ידיו או בגין רכושו ונכסיו  ועל ידי המועסקים על ידו למטרות חוזה זה.

 
 ופיקוחקרה ב

, עירית היחידה לטיפול באוכלוסיה עם צרכים מיוחדים , אגף הרווחה על המפעיל לפעול בשיתוף פעולה עם
 באמצעות מפקחת השרות  ועל פי הנחיות השרות.  -משרד הרווחה, השרות לאדם עם אוטיזם   ועם בית שמש

עת במסגרת המועדונית, לפקח  נציגי הרשות המקומית ונציגי משרד הרווחה או בא כוחם רשאים לבקר בכל
ולבקר על השירותים הניתנים למושמי המועדונית ולהעביר הערותיהם  לנציגיו המוסמכים של נותן השרות. 

 המפעיל יתחייב לתקן כל ליקוי או פגם בהתאם להנחיותיהם.

בכל סוף  המפעיל יעביר דו"ח מפורט, אחת לרבעון, על הפעילות המתבצעת במסגרת המועדונית ודו"ח מסכם
 שנת פעילות. 

 דו"חות כספיים שיופקו לשימוש הרשות ומשרד הרווחה יהיו חייבים באישור רואה חשבון. 
 

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

 וכל נציג אחר שיבחר ע"י הרשות המקומית. נציגי הרשות המקומית ושני נציגים של הגורם המפעיל
 ועדת ההיגוי תתכנס אחת לרבעון.

 
 מודל להפעלה

המועדונית תפעל בשני תעריפים בהתאם לרמת התפקוד של הילדים במועדונית. התעריפים נקבעו ע"י משרד 
 הרווחה ובהתאם לתע"ס:

 כה או עם בעיות התנהגות.אוטיסטים ברמת תפקוד בנונית ונמו –תעריף להפעלה לאוכלוסיה חריגה  .א

 אוטיסטים ברמת תפקוד בינוני ומעלה ללא בעיות התנהגות. –תעריף להפעלה לאוכלוסיה רגילה  .ב

התעריף כולל כ"א )רכז ומדריכים בהתאם לתקנים של משרד הרווחה ומספר הילדים המושמים 
 במועדונית(, אוכל ושתיה לחניכים, חוגים והוצאות אחזקה שונות.

 יל בגין הפעלת המועדונית יועבר ישירות ממשרד הרווחה למפעיל.התשלום למפע

 

 כללי בטיחות

 אין להשאיר חניך ללא השגחה.א

 דלת המועדונית תהיה נעולה תמיד בזמן פעילות .ב

 אין לאפשר לחניכים לצאת מתחום המועדונית ללא ליווי .ג

טח הבריכה יהיו במידה ומתקיימת פעילות בבריכה, כניסה לבריכה מותרת רק בנוכחות מציל. בש .ד
שני אנשי צוות אחראי על כל שלושה חניכים. בתוך המיים איש צוות צמוד לכל חניך. כאשר רמת 

 יש להתאים את נהלי הבטיחות לרמת תפקודם, באישור מפקח המסגרת. -התפקוד גבוהה יותר

 

 אמצעי משמעת 
יזית בחניך ך מניעת פגיעה פשימוש בכוח או בכל אמצעי משמעת חריג, מותרים רק לצור .א

 בחניכים אחרים, בעובדים או ברכוש.עצמו, 
 שימוש בכוח יעשה בצורה מתאימה לאירוע ובאופן סביר. .ב
 על כל שימוש בכוח יש לדווח מיידית למנהל המועדונית. .ג
שעות  12יועבר תוך  -דיווח בכתב המתאר את פרטי האירוע, נסיבותיו והדרכים שננקטו .ד

היחידה, מפקח על המסגרת, עו"ס מחלקה  מנהל :מזמן האירוע לגורמים הבאים
 לשירותים חברתיים ותיק אישי. 
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 נוהל קליטת חניך במועדונית
 

 דיווחים על השמה
 

  מחוזי.המפקח ההשמה של חניך במועדונית כרוכה באישור מוקדם של 

  .על עו"ס המחלקה לש"ח לפנות לפיקוח המחוזי בבקשה להשמה במועדונית עבור הפונה 
 ק את הבקשה וישיב לעו"ס עם העתק למסגרת. הפיקוח יבדו 

  לקראת קליטה של חניך במועדונית המחלקה לש"ח תמלא טופס השמה למסגרת בצירוף טופס
החלטה על השמה ותשלח את הטפסים למסגרת. המסגרת תחתום על טופס ההשמה למסגרת 

המחוזי יחתום  ותשלח את הטפסים לפיקוח המחוזי של היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם. המפקח
 על הטופס ויעבירו ליחידת המיכון במשרד הרווחה. 

  על מנהל המסגרת לעקוב אחר העברת התשלום ממשרד הרווחה בעבור ההשמות שאושרו ע"י
 הפיקוח. 

  המפקח המחוזי רשאי שלא לאשר טופס השמה למסגרת שיגיע באיחור רב מיום תחילת ההשמה
 עלה משלושה חודשים(. )טופס המדווח על השמה שבוצעה לפני למ

 
 רכות לקראת קליטת חניך במועדוניתהע

 
  לפני קליטת חניך חדש במועדונית ולפני כל תחילת שנת פעילות על המסגרת לקבל דו"ח חינוכי

 תפקודי מהמסגרת החינוכית בה לומד הילד. 

 ינוכית או עד חודש מתחילת הפעילות )רצוי קודם לכן( צוות המועדונית ייפגש עם צוות המסגרת הח
היומית של החניך על מנת לקבוע את הדגשים בעבודה עם החניך, בכדי ליצור תיאום עם הפעילות 
המתבצעת בבית הספר / המסגרת התעסוקתית, במטרה ליצור רצף והמשכיות במסר המועבר 

 לחניך.   

 ריכות כמו כן, על המסגרת לקבל דו"ח רפואי עדכני, במידה והחניך סובל מבעיות רפואיות המצ
 ידיעה והתייחסות. 

 
 תוכנית אישית למושם

 

  .במסגרת התוכנית הכללית תיבנה עבור כל חניך תוכנית אישית עם יעדים אישיים לקידומו 

  בתחילת שנת הפעילות, המועדונית תמלא "טופס תוכנית אישית" )מצ"ב(. במסגרת הטופס
 ידומו. המועדונית תדווח על הפעילויות בהן משתתף החניך והיעדים לק

  בסוף שנת הפעילות המועדונית תעביר דיווח נוסף על גבי טופס סיכום שנה ובו תפרט באיזו מידה
 הושגו היעדים.   

 
 תיק אישי לחניך

 
 לכל חניך במועדונית יהיה תיק אישי הכולל:

כרטיס אישי הכולל: תמונה עדכנית, פרטי המשפחה, כתובות ומספרי טלפון רלבנטיים, תאור  -
התנהגות, סימנים מיוחדים, תחביבים והעדפות, התנהגויות חריגות, דרכי תגובה חיצוני ו

 והתמודדות רצויות של הצוות, בעיות רפואיות מיוחדות, רגישות למזון. 
 דו"ח רפואי.  -

 חומר חינוכי. -

 תוכנית עבודה אישית. -

 רישום שוטף. -

 אירועים חריגים. -

 העתק טופס השמה למסגרת. -

 ינו של החניך.  כל דו"ח או תכתובת בעני  -
 מנהל המועדונית יאחסן את התיקים במקום נעול. 

 
 דיווח על עזיבה של חניך
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 מנהל המועדונית ידווח לפיקוח המחוזי ולעו"ס המחלקה לש"ח על עזיבה של חניך את המסגרת. 

 
 דיווח על אירועים חריגים

 
 נסיבות למילוי דו"ח אירוע חריג:

 ש אירוע במסגרת החורג מן השגרה. דו"ח אירוע חריג ימולא כאשר מתרח
 אירוע חריג כולל את המצבים הבאים:

 בריחה של חניך.  -
 –אירוע בו קיימת סכנה או נזק לשלומם של החניכים, אנשי צוות, ו/או סכנה חמורה נזק למסגרת  -

 מבניו וציודו )נזקי טבע מסוכנים, שריפה, קריסת מבנים(.

 תוך שימוש בכוח של איש הצוות. התפרעות של החניך, אשר הצריכה התערבות -

 פגיעה פיסית של חניך בחניך אחר שיש עימה פגיעה גופנית המצריכה טיפול רפואי. -

 סימנים לפגיעה שיש בהם כדי להחשיד בהתעללות על פי חוק חסרי ישע. -

 פגיעה פיסית עצמית המחייבת התערבות רפואית. -

 אלימות עובד כלפי חניך. -

 תקיפה מינית.  -

 ית ברכוש המסגרת. פגיעה משמעות -

 פגיעה ע"י גורם חיצוני למסגרת )הורה, אורח וכו'(. -

 פציעה של חניך מכל סיבה שהיא.  -

 כל אירוע אשר נחשב כחריג לשגרת המסגרת.  -
 

 ווח ורישום על אירוע חריגדרכי די
 

 עובד המאתר אירוע חריג ידווח מיידית לממונה עליו ובהיעדרו למפקח על המסגרת.  -

 רשמו ביומן אירועים, כולל דרכי הטיפול באירוע.פרטי האירוע י -

באירועים של פגיעה חמורה ברכוש ואלימות חמורה ידווח מנהל המסגרת טלפונית לפיקוח המחוזי.  -
 כל יתר האירועים ידווחו בסמוך לאירוע בשעות העבודה. 

ק לעו"ס הדו"ח יועבר למפקח המחוזי על גבי "טופס דיווח אודות אירוע חריג" )מצ"ב( עם העת -
 המחלקה לש"ח. מפקח מחוזי יעביר את הדיווח למנהל היחידה.  

 מנהל המסגרת ידווח באופן מיידי גם לאפוטרופוס החוקי של החניך המעורב באירוע. -

 הדיווח הראשוני יכול להתבצע טלפונית, ולאחריו ימולא טופס אירוע חריג.  -

 רוע הקשור לחניך יתויק גם בתיקו האישי.טפסי אירועים חריגים יתויקו בתיק אירועים חריגים. אי -

 סמוך לסיום האירוע ייערך תחקיר. דו"ח תחקיר האירוע, לקחים ומסקנות, יועברו למפקח המחוזי.   -
 
 

 לפגיעה בחניך עפ"י חוק חסרי ישעדיווח על מקרים של חשד 
 

 (.1989 –וק חסרי ישע )ח 26במקרים של עבירה על חוק חסרי ישע יש לפעול לפי התיקון לחוק העונשין מס' 
פגיעה בקטינים וחסרי ישע, כולל אי דיווח על פגיעה או אי מניעת פגיעה הינם עבירה פלילית, אשר החוק 

 קבע עונשים לעוברים אותה.
החוק מחייב כל אחראי על חסר ישע כולל אנשי הצוות במסגרת המטפלת שמתוקף תפקידם נודע להם על 

 כך למשטרה ולפקיד הסעד. פגיעה או חשד לפגיעה, לדווח על
 

 דוגמאות לאירועים עליהם חלה חובת דיווח:

  בכל חשד לחבלה של ממש או חבלה חמורה, כגון כוויה, פציעה ובכל מצב של אלימות שבעטיו יש
 צורך בטיפול רפואי. 

 .)'חשד לעבירות מין )כולל מעשים מגונים, אונס, ניסיון לאונס, כפיית יחסי מין וכו 

 ת פיסית, נפשית או מינית.חשד להתעללו 
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 יש לדווח על כל עבירה בקטגוריות אלה כאשר נודע שנעברה ע"י:
 .אחד מאנשי הצוות 

 .אדם שלא מצוות המסגרת שנכנס למסגרת 

 .בן משפחה 

 .אדם אקראי 

 .חניך כלפי חניך אחר 
למפקח  במקרים אלה, במקביל לדיווח לפק"ס או למשטרה, מנהל המועדונית יעביר דיווח בע"פ ובכתב

 המחוזי עם העתק לעו"ס המחלקה לש"ח.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גמסמך י"
 )נכון ליום עריכת המכרז( תעריפים
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 סכום תעריף יחידה אחראית תיאור תעריף סמל תעריף

 2587.00 14אוטיסטים  מועדונית מלאה לחניכים חריגים 4603
 1552.00 14אוטיסטים  חריגים מועדונית חלקית לחניכים 4604
מועדונית ליומיים לחניכים  4605

 חריגים
 1034.00 14אוטיסטים 

 2306.00 14אוטיסטים  מועדונית מלאה לחניכים רגילים 4606
 1381.00 14אוטיסטים  מועדונית חלקית לחניכים רגילים 4607
מועדונית ליומיים לחניכים  4608

 רגילים
 922.00 14אוטיסטים 
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 מסמך י"ג

 
 נוסח ערבות בנקאית 

 
 

 לכבוד

 עירית בית שמש

 בנין העירייה

 בית שמש

 

 

 ג.א.נ.   

 

 כתב ערבותהנדון: 

 

 

)להלן: "סכום  (₪עשרת אלפי )במלים:  ש"ח 10,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 

ס' מ למכרז"( בקשר מציע_________ )להלן: "ההערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת _____________

 כלפיכם. מציע, וזאת להבטחת כל התחייבויות ההפעלת מועדונית, ל1/19

 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל 

, אשר פורסם ביום 2018נובמבר ה הינו מדד חודש גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמד

 , שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 15/12/18

 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי 

, מציעסילוק סכום הערבות מהשיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את 

 ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

 

עד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך ו 1/5/19ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 

 אינה ניתנת להעברה. ערבות זו

 

 

                                                                         __________________________ 

 תאריך                                                                                              

 

 

_________________          ____________________      

                               כתובת הבנק                           שם הבנק               


