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 בית שמשעיריית 
 

  72/ 91מכרז פומבי מס' 
  הפעלת תכנית העצמה לבגרות )תה"ל(ל

 

 .כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך

אספקת שירותי הכנה ל הפעלת תכנית תה"ל של משרד החינוך בזאת הצעות עבור מזמינה בית שמשעיריית 
 לבחינות הבגרות של משרד החינוך, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

רחל איטח, ש"ח )שלא יוחזרו( במשרדי רכזת ועדת המכרזים, הגב'  055את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 

 בימים ובשעות העבודה הרגילים. בית שמש,, 3, קומה C, בניין 2במשרדי העירייה, רח' יצחק רבין 

 .https://www.betshemesh.muni.il/bidsניתן לעיין במסמכי המכרז גם באתר העירייה: 

 .haran.z@Bshemesh.co.ilנהל החינוך להרן זיו: ילהבהרות ניתן לפנות למ

העתקים, יש להכניס למעטפה סגורה  2 -את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב
". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות   22/  91מכרז פומבי מס' שעליה מצויין "

 .92:55ה בשע , 20/99/91בית שמש, עד ליום , 3קומה  C, בניין 2-העירייה, ברחוב יצחק רבין

 לא יתקבלו.ימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל ימסמכים ש

 לא יתקיים כנס מציעים.

  52-1152959טלפון לבירורים: 

 

 

 בכבוד רב,

 ד"ר עליזה בלוך

 ראש העיר
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 בית שמשעיריית 

 
 לאספקת שירותי הכנה לבחינות הבגרות _____72_/91מכרז פומבי מס' 

  
 הוראות למשתתפים

 
הפעלת תכנית הכנה לבגרות )להלן: תה"ל( של משרד החינוך בזאת הצעות עבור  מזמינה בית שמשעיריית 

 "(. השירותיםלבחינות הבגרות של משרד החינוך, כמפורט בהסכם ובנספחיו )להלן: " להכנת תלמידים 
 
 
 מסמכי המכרז  .9

  

 מסמכי המכרז כוללים: .9.9

 

 הוראות למשתתפים, לרבות הנספחים: .9.9.9
 נוסח כתב ערבות מכרז; - 9נספח 
 ;9121-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 7נספח 
        2.9.1-ו 2.9.3, 2.9.2בדבר ניסיון קודם של המציע )סעיפים  אישור -3נספח

 לתנאי הסף(;                 
 תצהיר המשתתף לעניין חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח                - 4נספח 

 ;9111 -אדם, התשנ"ו               
  למניעת חוק להוראות בהתאם עובדים להעסיק כתב התחייבות -5נספח 

 ; 2559 -א"תשס, מסוימים במוסדות מין עברייני של העסקה
 

 

 נוסח ההסכם, לרבות נספחיו, שהינם: .9.9.2
 הצעת המשתתף; - 9נספח א'
 מפרט הקורסים ורשימת שאלונים; - 7נספח א'
 נוסח כתב ערבות הסכם; - 3נספח א'
 הצהרת סודיות; – 9נספח ב'
  ;אישור על קיום ביטוחיםסעיפי אחריות בנזיקין וביטוח ו - 7נספח ב'
 ;3-ו 9למעט נספחים מסמך ההוראות למשתתפים,     -נספח ג' 

 תשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו; -   נספח ד' 
  נספחי שינויים להסכם/מכרז, ככל שנמסרו; -  נספח ה'

 
 ("ההסכם" :)להלן

 

ה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל ייהעיר .9.2
עפ"י  השירותיםלספק את והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב 

 זוכה במכרז.הצעה התנאי ההסכם המצורף אם הצעתו תבחר כ

 
 

  תנאי סף  .2
 

התנאים הבאים בעצמם ולא באמצעות  בכל, העומדים יחידים או תאגידיםספקים, רשאים לגשת למכרז זה 
 צד ג':
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 משתתף שהינו אדם פרטי .2.9

 המשתתף הינו תושב ישראל. .2.9.9
 

 שלהלן, תלמידים הינם תלמידים עפ"י הקבוצות     2.9.2-2.9.0*  לעניין סעיפים 
 שלהלן:       

 טכנולוגי תלמידים  הלומדים בכיתות מב"ר, אתגר, אומ"ץ ותלמידי מרכז חינוך. 

  לקויי למידה או בעלי קשיי קשב וריכוז. –תלמידים מאובחנים 

  שאינם לקויי למידה ואינם בעלי הפרעות קשב  –תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
, חירשים, עיוורים, בעלי נכויות, PDDוריכוז, כדוגמת בעלי תסמונת אספרגר, 

 תלמידים חולים שיש להשלים להם חומרים וכיו"ב.

 .תלמידים שנכשלו בבחינות בגרות המהוות תנאי לזכאות לתעודת בגרות 

  הספר כי יכשלו בבחינת הבגרות. תלמידים שקיים צפי על פי הערכת צוות בית 

 

2.9.2.  

המשתתף בעל נסיון מוכח של לפחות חמש שנים מלאות )מחצית חורף +קיץ( בהגשה לבגרויות של 
תלמידים בכל אחת מהשנתיים  055תלמידים כולל תלמידים במצבי סיכון לנשירה, בהיקף של לפחות 

 ורס בכל שנה.מהתלמידים שהשתתפו בק 20%האחרונות, ובשיעור הצלחה של לפחות 
 

 00שעות אקדמיות ) 05 -** לעניין סעיף זה, שירותי הכנה לבגרויות כוללים קורסים בני לא פחות מ
 ..דקות לכל שעה אקדמית(

תלמיד יכול להימנות יותר מפעם אחת, לפי מספר קורסי ההכנה לבגרויות  -*** לעניין סעיף זה 
 אליהם הוא היה רשום

 

-זשנות הלימודים האחרונות לפחות במלואן )שנה"ל; תשע" המשתתף בעל ניסיון של שלוש .2.9.3
קיץ וחורף( באספקת שירותי הכנה לבגרויות ברמה רשותית  –; בכל שנה בכל המועדים טתשע"

יח"ל(, אנגלית, תנ"ך )ממלכתי וממ"ד(,  3, בכל המקצועות הבאים: מתמטיקה )**לתלמידים*
 055)ממלכתי וממ"ד( ולשון בהיקף של  )ממלכתי וממ"ד(, אזרחות )חובה(, ספרות ההיסטורי

 .בכל אחת משנות הלימוד תלמידים*** לפחות בו זמנית במצטבר
 

 תלמיד יכול להימנות יותר מפעם אחת, לפי מספר קורסי    -*** לעניין סעיף זה 
 ההכנה לבגרויות אליהם הוא היה רשום.     

 

מהלכן במלאות כרכז מקצוע או רכז שכבתי ש שנים תתף רכז תכנית בעל ניסיון של שלולמש .2.9.0
 במקצועות הליבה.  משיגים לבגרויות -תלמידים תתהגיש 

 

תכנית "למשתתף ניסיון בעבודה במסגרת תכניות של הכנה לבגרות של משרד החינוך כגון  .2.9.0
-ו)שנה"ל תשע"השנים שקדמו למכרז  0-וכו' ב "תה"ל"תכנית , "מחצית שלישית", "ליב"ם
 (. טתשע"

 ספר בבית שמש.-אינו גוף המפעיל בתי שתתףהמ .2.9.1
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 למשתתף מערכת אינטרנטית למיפוי תלמידים בהתאם לנדרש בהגדרות של תכנית תה"ל .2.9.2

 -המשתתף אינו קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  .2.9.2
9111. 

 

 משתתף שהינו שותפות .2.2

 

לעיל, בכפוף לאמור  2.9.2-2.9.2לפחות אחד מהשותפים ממלא אחר הדרישות המפורטות בס"ק  .2.2.9
 להלן. 2.0בסעיף 

 

 משתתף שהינו חברה .2.3

 

 החברה רשומה כדין ברשם החברות. .2.3.9

 2.0לעיל, בכפוף לאמור בסעיף  2.9.2-2.9.2החברה ממלאה אחר הדרישות המפורטות בס"ק  .2.3.2
 להלן.

 

 בהתקיים האמור להלן:משתתף יחשב כבעל ניסיון גם  .2.0

 

)במקרה של חברה( או בעל מניות )במקרה של שותפות( המשתתף הינו תאגיד אשר שותף בו  .2.0.9
 הינו בעל ניסיון.  -מהבעלות בו  35% -המחזיק ב

מהבעלות בתאגיד  35% -משתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או שותף או בעל מניות המחזיק ב  .2.0.2
 בעל ניסיון.

 של יחיד או חברה, לפי העניין. ןבשם מסחרי יחשב כניסיו ןניסיו .2.0.3

 

 בנקאית ערבות תצורף המציע להצעת – בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על - ערבות מכרז .2.0
 בלתי ותהיה 9/3/2525  עד בתוקף תהיה הערבות. ש״ח 25,555 בסך המשתתף שם על אוטונומית

 את לבסס צורך כל ללא, הדרישה ממועד ימים 3 עד עת בכל למימוש וניתנת מוגבלת בלתי, מותנית
 .העירייה מצד הערבות לחילוט הדרישה

 

 90 תוך, הנדרשים המסמכים כל והמצאת הצעתו אחר המציע עמידת את להבטיח זו ערבות מטרת
 .המכרז תנאי בכל המשתתף עמידת או/ו לחתימות ההסכם קבלת ממועד עבודה ימי

 
 אחר המציע יעמוד לא ובו במקרה מראש וקבוע מוסכם כפיצוי ישמש הערבות סכום, מקרה בכל

 בו במקרה או מהצעתו שהוא שלב ובכל שהיא צורה בכל בו יחזור בו במקרה או במכרז הצעתו
 המסמכים כל מהמצאת הזוכה ימנע בו במקרה העירייה עם פעולה לשתף המשתתף יסרב

על ההודעה  קבלת ממועד עבודה ימי 90 תוך, ההתקשרות להשתכללות מוקדם  כתנאי, הנדרשים
 בסעיף המפורטות בנסיבות המכרזים ועדת י"ע נפסלה המציע הצעת בו במקרה או הזכייה במכרז

 .אלה בנסיבות ערבותו חילוט על החליטה והוועדה להלן 1.2

 
 .9 נספחכ למשתתפים להוראות המצ״ב המכרז ערבות בכתב כמפורט יהיה המכרז ערבות נוסח
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 שברשותה( ביטוח סוכן י"ע ולא) ישראלית ביטוח חברת י"ע חתומה אוטונומית ערבות גם כי יובהר
 תיחשב, 9129 -א"תשמ(, ביטוח) פיננסיים לשירותים הפיקוח חוק פי על בביטוח לעסוק רישיון
 .המכרז לדרישות כעונה

 

 עיקרי ההתקשרות .3
 

 הינם כדלקמן:( "הזוכה"הזוכה )להלן -עיקרי ההתקשרות אשר יחולו על המשתתף

 

 :מהות ההתקשרות .3.9

 בית שמששירותי הוראה, ייעוץ, הכוונה והדרכה בהכנת תלמידים בעיר ספק לעירייה הזוכה י
לבחינות הבגרות של משרד החינוך, באמצעות קיום והפעלת קורסי הכנה לבחינות הבגרות במוסדות 

להנחיות משרד החינוך , כמפורט בהסכם המצ"ב ובהתאם בית שמשיסודיים בעיר -החינוך העל
 להסכם. 7כנספח א'למפרט הקורסים המצ"ב לתכנית תה"ל ו

המשתתף מתחייב להפעיל במסגרת התכנית מערכת מיפוי אינטרנטית דינמית. מערכת המיפוי  .3.9.9
תשמש את בית הספר ככלי לטיפול באוכלוסיית התלמידים הנכשלים. המערכת תאפשר עבודה 

ת והעמיתים השותפים בהפעלת התכנית בכל זמן, מרושתת הכוללת: בקרה ושיתוף הרשו
נוכחות תלמידים, ציונים והערות המורים. לצורך כך יתחייב המשתתף להכשיר את הצוות 

 הניהולי הבית ספרי והיישובי לשימוש מושכל במערכת המיפוי האינטרנטית.

 

 

 תקופת ההסכם: .3.2
 

 (.הראשונה""תקופת ההתקשרות )להלן  חודשים 92-תקופת ההסכם הינה ל 
 

ההתקשרות הראשונה להאריך את תקופת  ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי רשאית,העירייה תהא 
חודשים כל אחת, ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם, כולל  92בתקופות נוספות בנות עד 

 . שנים( 0) חודשים 15תקופת ההתקשרות הראשונה, לא תעלה על 
 

יום טרם סיום  90כם, תודיע על כך בכתב לזוכה עד החליטה העירייה להאריך את תקופת ההס
 תקופת ההסכם/הסכם הארכה והצדדים יחתמו על הסכם הארכה.

 
למעט שינויים המחויבים עפ"י  ,בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם

 דין.
 
תהא  העירייה, ולזוכה , יהוו תקופת ניסיוןזוכההחודשים הראשונים להתקשרות עם ה 1

יום מראש, באם, על פי שיקול דעתו של  90, ההתקשרות עמורשאית להודיע לו על הפסקת 
 בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונו. זוכההמנהל, לא עמד ה

 

 כמפורט בנוסח ההסכם המצורף למכרז זה. םיתר תנאי ההתקשרות הינ .3.3
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 הצעת המשתתף ואופן הגשתה

 כל המסמכים שלהלן: כל מציע יצרף להצעתו את .0

 מקורי בעותק שתוגש, המכרז ערבות למעט) במקור חתומים המכרז מסמכי של מלאים סטים שני .0.9
(, שנשלחו ככל) בכתב העירייה י"ע שנשלחו למציעים הבהרה לשאלות תשובות לרבות(, בלבד אחד

 .המציע י"ע חתומים כשהם

להסכם, במקום המיועד לכך, לכל  9כנספח א'המשתתף ימלא את טופס הצעת המשתתף המצ"ב  .0.2
 .אחד מרכיבי ההצעה המפורטים בנספח האמור

 . 72/ 91המכרז מספר את לרשום יש על המעטפה 

 . כל משתתף יגיש הצעה אחת בלבד .0.3

מחיר כולל המגלם את כל העבודות, החומרים, ההוצאות והעלויות  היהי שנקבע לקורס,המחיר  .0.0
 .התחייבויות המשתתף לפי ההסכם באספקת השירותים, ומילוי כלהכרוכים 

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה על כל מרכיביה ונספחיה ותחייב את המשתתף החל ממועד הגשתה  .0.0
 חודשים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות למכרז. 3ועד תום 

להוכחת עמידת המשתתף בתנאי הסף  את המסמכים המפורטים להלן על המשתתף לצרף להצעתו .0
 :לעיל 7 ףבסעיהקבועים 

 

מנהלי אגפי חינוך ברשויות המקומיות להם ניתנו השירותים בנוסח המצ"ב אישורים חתומים מאת  .0.9
לעיל, כאשר יש  2.9.3 -2.9.2של המשתתף, בהתאם לאמור בסעיף  ו, המעידים על ניסיונ3נספח כ

למספר התלמידים להתייחס לשנות הלימודים, למועדי בחינות הבגרות בהם ניתנו השירותים, 
בקבוצה, לאוכלוסיות הלומדים )בהתאם לחמשת סוגי התלמידים( ולמספר התלמידים שקיבלו 

 .יש להקפיד על מילוי כל השדות בכתב יד ברור ."ציון עובר" בבחינה 

ו על ידי המשתתף ותעודות/אישורים רלוונטיים המעידים על הכשרת רכז המועסקקורות חיים של ה .0.2
לעיל, וכן אישור רו"ח מטעם המשתתף המעיד על  2.9.0בהתאם לאמור בסעיף  ,ו/או על ניסיונו

 העסקת המורים.

 2.9.1על ניסיונו של המשתתף, בהתאם לאמור בסעיף המעידות מאת משרד החינוך  אסמכתאות .0.3
 לעיל. 

 לפי העניין. –צילום ת.ז./אישור על רישום השותפות/ העתק תעודת התאגדות  .0.0

 חתימה מטעם המשתתף. אישור מורשי .0.0

 . 9120 –, תשל"ו מס ערך מוסףלפי חוק תעודת עוסק מורשה  .0.1

 .9121 -בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  אישור על ניהול פנקסים כחוק .0.2

 .9121 –אישור על דיווח הכנסות לרשויות המס בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .0.2

)בנוסח  9121 –ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2עיף תצהיר מטעם המשתתף בהתאם לס .0.1
 (.2נספח כהמצ"ב 

הצהרה מטעם המשתתף כי אינו קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,  .0.95
 למסמך ההוראות למשתתפים. 4נספח ב, בנוסח המופיע 9111 -התשנ"ו 
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מין  להוראות חוק למניעת העסקה של עברייניהתחייבות המשתתף להעסיק עובדים בהתאם  .0.99
בטרם קבלת  , לקבלת האישורים הנדרשים ממשטרת ישראל2559 -במוסדות מסוימים, תשס"א

לשם כך יצרף המשתתף . בגיר לעבודה ולהעברת אישורי המשטרה למנהל כהגדרתו בהסכם המצ"ב
 .5נספח כתב התחייבות בנוסח המצ"ב כ

 ז.העתק שובר רכישת מסמכי המכר .0.92

 לעיל. 2.0כמפורט בסעיף ערבות אוטונומית  .0.93

 כל דפי תשובות והסברים שנמסרו למשתתף, ככל שנמסרו, כשהם חתומים על ידי המשתתף. .0.90

על המשתתף למלא את פרטיו כנדרש בדף הראשון להסכם,  -ההסכם המצורף למסמכי המכרז  .0.90
ותמת( בדף החתימות לחתום בתחתית כל עמוד בצרוף חותמת וכן חתימה מלאה )שם + חתימה וח

 בתוספת אישור חתימה ע"י עו"ד/רו"ח.

 ., בצרוף חותמתיתרת כל מסמכי המכרז כשכל דף מהם חתום ע"י המשתתף בשוליו .0.91

העירייה, רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או  .0.92
בה, למעט מסמכים אשר לגביהם נקבע  יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים

 כי אי המצאתם תגרום לפסילה על סף של הצעת המציע.

העירייה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות למציעים )כולם או חלקם( בבקשה כי ישלימו מסמכים   .0.92
ו/או פרטים ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם של 

בתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי שתמצא לנכון, ובכלל זאת ע"י הצגה בפועל  המציע
 של עבודות קודמות, פגישות להסברים וכיו"ב, והכל בכפוף לכל דין.

 

 ה על הצעת המשתתף תהיה באופן הבא:החתימ .1

 תוך ציון שמו המלא וכתובתו ויצרף את חותמתו. היה המשתתף יחיד, יחתום הוא .1.9

הדרוש כדי לחייב את השותפות,  יהמינימל, יחתמו מספר השותפים רשומה המשתתף שותפותהיה  .1.2
 ציון שמו/ם המלא, וכתובתו/ם ויצרפ/ו חותמת השותפות.תוך 

תוך  החברההדרוש כדי לחייב את  יהמינימלהיה המשתתף חברה רשומה יחתמו מספר המנהלים  .1.3
 .רהחבויצרפו חותמת ה חברהציון שמו/ם המלא, וכתובת ה

 C, בניין 2-את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, ברחוב יצחק רבין .2
 -ה  'וזאת עד ליום ב ,"72_/91"מכרז פומבי מס'  כותרתבמעטפה סגורה הנושאת בית שמש, , 3קומה 

 ם.יבצהרי 92:55שעה  20/99/91

 
  לא יתקבלו מסמכים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל.
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 בחינת ההצעות: .2

 בחינת ההצעות במכרז ובחירת הזוכה בו תיעשה בשני שלבים, כדלקמן: .2.9

 בחינת עמידה בתנאי הסף: – שלב א' .2.9.9

 
עדה מקצועית לבדיקת וההצעות למכרז תובאנה בפני ועדת המכרזים של העירייה, שתעבירן 

)להלן:  רווחה חינוכיתנציג היועמ"ש, מנהל מחלקת חינוך על יסודי, מנהלת תכלול את: ש
(. הוועדה המקצועית תבחן האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי "הוועדה המקצועית"

שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף, תיפסל, ולא תעבור לשלבים 
הבאים. משתתף שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או 

כרז )לאחר בחירת הזוכה(, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. יובהר, כי בסיום המ
 המשתתף מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.  

 

 .מובהר בזאת, כי רק הצעות אשר נמצאו עומדות בתנאי הסף יעברו לשלב ב', כמפורט להלן

 

 ניקוד איכות ההצעה:- שלב ב'  .2.9.2

 
המשתתפים אשר עמדו בתנאי הסף ינוקדו על ידי הוועדה המקצועית וזו תבחן הצעותיהם של 

את איכות ההצעות בהתאם למפורט במסמכי המכרז. המלצת הוועדה המקצועית להתקשרות 
העירייה עם הזוכה במכרז תעשה באמצעות ניקוד האיכות בלבד ותוגש לוועדת המכרזים לדיון. 

ון המסמכים אשר צורפו על ידי המשתתף במכרז וכן בעת קביעת ניקוד האיכות יובאו בחשב
 בירורים עם ממליצים לרבות ניסיונה של העירייה עם המשתתף ככל שקיים.

להלן יפורטו אמות המידה והמשקולות אשר על פיהם ייבחנו ההצעות בשלב ב' זה של ניקוד 
 איכות ההצעה*:

יפורטו להלן במסגרת טבלה זו  *אופן הוכחת עמידתו של המציע בכל אחד מרכיבי האיכות אשר
 5להסכם ובהתאם לסעיף  9כנספח א' הנו כמפורט במסגרת הצעת המשתתף, המצורפת –

 להוראות למשתתפים.

 הצעתו תיפסל נק'(  35יצבור את הניקוד המינימאלי ) אבמידה והמשתתף ל

 

משקל ציון כל אמת  אופן מתן הציון לכל אמת המידה  אמת המידה מס"ד
)באחוזים( מתוך המידה 

כלל משקל רכיב איכות 
 ההצעה

השנים  3-הממוצע לשיעור ה 9
שקדמו להגשת מסמכי המכרז 

התלמידים העוברים את של 
 *בחינת הבגרות

 

* יחושב מתוך האישורים 
שצירף המשתתף להוכחת 

  בתנאי הסףניסיונו 

 נקודות  98 -מעבר 08%-25%

 נקודות 78 -מעבר 05%-09%

 נקודות 75 -05%-מעל ל

 נקודות  75מקסימום 

ותק של המציע בהכנה  7
 לבגרויות 

 נקודות   0 -שנות ניסיון 5

 נקודות  97 -שנות ניסיון 6-2

 נקודות  95 -שנים 2-מעל ל

 נקודות  95מקסימום 
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 הערכת הרכז 3

ניסיון המציע כרכז 
המגיש לבגרות  מקצוע/שכבתי

 משיגים-תלמידים תת

)מקסימום  בהגשה לבגרויותכרכז ותק 
 -נקודות(  98

 4 5-)כולל( שנים 5 -שנים 
 נקודות 

 נקודות 98 -שנים 5-מעל ל 

 נקודות  98מקסימום 

כמות הקורסים להכנה  4
 3-לבגרויות שהמציע העביר ב
השנים שקדמו להגשת 

 מסמכי המכרז

 

 3-ביחס לכל אחת מ קורסים 28-58
 0 -השנים שקדמו להגשת מסמכי המכרז

 נקודות

 3-קורסים ביחס לכל אחת מ 18-29
 -שקדמו להגשת מסמכי המכרזהשנים 

 נקודות 97

 3-ביחס לכל אחת מ קורסים 19 -מעל ל
 -השנים שקדמו להגשת מסמכי המכרז

 נקודות 95

 נקודות  95מקסימום 

 נקודות 0 -המלצה אחת המלצות וחוות דעת  5

 נקודות 97 -המלצות 7

 נקודות 95 -ומעלה המלצות 3

 נקודות  95מקסימום 

 5 –פשטות הזנת הנתונים למערכת  מערכת מיפוי 6
 נקודות

 5 –התממשקות למערכת מנב"ס/משו"ב 
 נקודות

 נקודות 5 - למורה מעקב דוגמת דוח

 5 –למנהל ביה"ס  מעקב דוגמת דוח
 נקודות

 נקודות 78מקסימום 

 

 משקל ציון איכות ההצעה באחוזים

 

 

988% 

 

לצורך הענקת ניקוד האיכות, על כל היבטיו, נציגי העירייה יהיו רשאים, בין היתר, לדרוש 
מהמציע מסמכים ו/או מידע נוספים ו/או לבקש לשוחח עם ממליצים של המשתתף ו/או לבחון 

 את הפרמטרים בטבלה דלעיל בכל דרך אחרת או נוספת שימצאו לנכון. 

ר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. על אף האמור, ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביות  .2.9.3
שומרת העירייה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, 
לרבות ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות 

ו/או כל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמשתתף לא תהיה כל טענה 
דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בגין כך. וכן לדרג מציעים נוספים, 
אליהם ניתן יהיה לפנות במידה וההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא אל הפועל או 

 תופסק, מכל סיבה שהיא.

 

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה .1

 השירותיםאת  יה למסוריאינה מתחייבת להמליץ בפני ראש העיר בית שמשועדת המכרזים בעיריית  .1.9
 ביותר או לקבל כל הצעה שהיא. הנמוכהלמשתתף שהצעתו תהא 

לשם בחירת ההצעה הזוכה במכרז, כמפורט להלן, ועדת המכרזים רשאית לשקול את הנתונים  .1.2
 הבאים:

השירותים אמינותו, ניסיון מקצועי, כישוריו, רמת עבודתו של המשתתף וטיב  .1.2.9
 המוצעים.
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ניסיון עבר של המשתתף בהתקשרויות קודמות עם העירייה ו/או חברות עירוניות  .1.2.2
בבעלות העירייה ו/או רשויות וגופים אחרים ו/או בהליכי מכרז שנערכו ע"י העירייה 

 או ע"י חברות עירוניות בבעלותה.

 חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של המשתתף. .1.2.3

מתן עצמה את הזכות להמליץ בפני ראש העירייה לפצל את ועדת המכרזים שומרת בזאת ל .1.3
יון המשוקלל של כל אחד מהזוכים ביניהם יבוצע ככל שההפרש בין הצ בין מספר זוכים השירותים

 , ולמשתתפים במכרז לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך. אחוז 90%הפיצול לא יעלה על 

כים כל זכות לשנות את המחירים הנקובים מובהר בזאת כי פיצול הזכייה כאמור לא יקנה לזו .1.0
 בהצעתם.

 לדוגמא:  .ציון המשוקלל שקיבלה הצעתםלחלוקת העבודה בין הזכיינים תתבצע באופן יחסי 

ניקוד משוקלל  קיבל 2מציע מספר ו Aניקוד משוקלל  קיבל 9ככל שיתקבלו שתי הצעות מציע מספר 
B :חלוקת העבודה בין המציעים תתבצע כדלקמן , 

A 
 9______________ * מספר קורסים כולל = מספר קורסים של מציע 

 A+B  
 
 

 B 
 2____________ * מספר קורסים כולל = מספר קורסים של מציע  

A+B 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת  .1.0
לרבות השלמת ו/או מסירת מסמכים לפי המשתתף הבהרות ביחס להצעתו ו/או פרטים נוספים 

 דרישת ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה.

פסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה רשאית לועדת המכרזים  .1.1
ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים,  קשר כזה

רים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה קשרים בין חברות אחיות, קש
ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה  תתכסיסני

 או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.ו/
 

 
 חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות המכרז

 

 . ה למשתתף הזוכהיחלקה, כזוכה במכרז, תודיע על כך העירינקבעה הצעתו של משתתף, כולה או  .95
כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות, על המשתתף הזוכה להמציא לעירייה את כל המסמכים 

 ממועד קבלת ההסכם לחתימות. ימי עבודה 90 תוךהנדרשים עפ"י ההסכם 
 

, עפ"י הנוסח הקבוע היה והזוכה לא ימציא את ההסכם חתום כנדרש ואת כל הנספחים הנדרשים
במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות 

 המכרז.
 

 במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן: משתתף  .99
 

 –ה במדרג משתתף שמסמכי המכרז שלו נפסלו או שלא זכה במכרז למעט בעל ההצעה הכשרה השניי .99.9
 עם קבלת הודעה כאמור.
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עם המצאת כל המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע  –משתתף שנבחר כזוכה במכרז  .99.2
 וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם. 

לאחר השלמת ההתקשרות עם המשתתף  –במדרג  המשתתף שהוכרז כבעל ההצעה הכשרה השניי .99.3
שרות עם המשתתף הזוכה, לאחר המצאת כל הזוכה ולחילופין, במקרה ולא תשתכלל ההתק

 המסמכים והנספחים הנדרשים לרבות ערבות ביצוע וביטוחים, בהתאם לתנאי ההסכם. 

 
 לעיל. 7.5לוט הערבות כאמור בסעיף יאין באמור בכדי לגרוע מזכותה של העירייה לח

 
 כללי

 

או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע"י שינוי או תוספת  .92
בגוף מסמכי המכרז, או בין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את העירייה ולא יהיה השמטה 
 וקף מחייב כלפי העירייה.תלהם כל 

 

ל דעתה הבלעדי, לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון על אף האמור, העירייה תהיה רשאית, עפ"י שיקו .93
 כאמור, משום הסתייגות המשתתף מתנאי המכרז, ולפסול את הצעתו.

 

למרכזת ועדת יפנה  מסמכי המכרז ו/או ביקש לשאול שאלות הבהרה,המשתתף סתירה בין  מצא .90
ומספר הפקס או  : תוך ציון שמוrachelt@Bshemesh.co.il, 52-1151252: רחל איטחהמכרזים, גב' 

 כתובת למתן תשובה, ויפרט בפנייתו את מהות השאלה ו/או אי הבהירות.
 

 לפני המועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ימי עבודה 5עד פניות כאמור תעשנה בכתב בלבד, ותוגשנה 
 

תשובות לשאלות הבהרה תשלחנה לכל המשתתפים, ככל שניתן. רק תשובות בכתב תחייבנה את  .90
 העירייה.
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 9נספח 
 

 נוסח כתב ערבות מכרז
 
 

 לכבוד

 ("העירייה" -)להלן   בית שמשעיריית 

 בית שמש2דרך רבין רחוב 

 

 ,א.ג.נ.

 מספר________ ערבות 

 

( "הנערב" -לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ )להלן  .9
 :)במיליםש"ח 25,555 סכום עד לסכום כולל של אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל

אספקת שירותי ___ ל22_/91למכרז מס' ( בקשר "סכום הערבות" -)להלן  (בלבד ש"ח עשרים אלפי 
 .הכנה לבחינות הבגרות

מועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן  אנו מ ימים 3עד לפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2
נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה 

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

____________בכתובת  ח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניףוכל דרישה לתשלום מכ .3
או ממלא מקומו. דרישה אשר תהא  גזבר העירייה____________________ כשהיא חתומה ע"י 

תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו  גזבר העירייהחתומה ע"י ממלא מקומו של 
 . העירייהלחתום על דרישה כזו מטעם 

  או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה. לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס .0

 "יעפעירייה על דרך של העברה בנקאית לחשבון ה, לעיל יעשה על ידנו 2התשלום כאמור בסעיף  .0
הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול 

 דעתכם הבלעדי.

בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל )כולל(  9/3/2525ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _ .1
 דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 .ת זו אינה ניתנת להעברה או להסבהערבו .2

 בכבוד רב, 

          ________________ 
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 7נספח 
 9126-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

      
 

הח"מ ______________, ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה אני 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 ("ציע"המהנני משמש כ________________ _______________________ )להלן  .9
 ציעתפקיד                                         שם המ                                                  

 .ציעוהנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המ

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .2
 

 או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; ציעהמ  
או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת ההצעות  המציע  

 נים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ש 3למכרז חלפו 
או בעל זיקה*  ציעבשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הוטלו על המ  

 עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות**** המהוות עבירה.
 
 ;9121-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –" בעל זיקה" *

 ;39.95.52עבירה שנעברה לאחר יום הורשע בפסק דין חלוט ב –" הורשע" **
או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  9122-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" עבירה"*** 

או עבירה על הוראות החיקוקים המנויות  9119-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 ;2599 –התשע"ב בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, 

יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל  - "הפרה"**** 
ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם 

 לו שכר.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .3

 
)להלן :  9112-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1הוראות סעיף  –חלופה א'   

 אינן חלות על המציע.  "חוק שוויון זכויות"(
 אותן.  ציע והוא מקיים לחוק שוויון זכויות חלות על המ 1הוראות סעיף  –חלופה ב'    

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:  -לעיל  0שסימן את החלופה ב' בסעיף  ציעלמ .0
 

 עובדים. 955-ציע מעסיק פחות מהמ -( 9חלופה )  
 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  955מעסיק ציע המ –( 2חלופה )  

שווין זכויות, לחוק  1יישום חובותיו לפי  סעיף  בודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינתמשרד הע
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –ובמידת הצורך 

התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה  והשירותים החברתיים לפי  ציעבמקרה שהמ
הוא  –( 2שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  1מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 פעל ליישומן. 

מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  ציעהמ -לעיל  0שסימן את החלופה ב' בסעיף  ציעלמ .0
ימים ממועד התקשרותו  עם העירייה )ככל שתהיה  35והשירותים החברתיים בתוך  העבודה והרווחה

 התקשרות כאמור(. 
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  הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .1

 
                                                                                                                                                           _________ _______ 

 חתימת המצהיר            
 
 

 אימות חתימה 
 

_ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. _______
____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא 

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

 

_______________ 

 
 עו"ד 

 
 

        
  

  



15 
 

 _________________________ : חתימה + חותמת המשתתף                          

 

 
 3נספח 

 לכבוד
 בית שמש עיריית

 
אישור על ניסיון המשתתף  -לאספקת שירותי הכנה לבחינות הבגרות  ____72/_ 91' מס פומבי מכרז: הנדון

 למסמך ההוראות למשתתפים( 0.9.7 – 67.9. , 7.9.3, 7.9.7)סעיפים 
 

 :____________________________המציע שם
 

 אישור מאת יותר מרשות מקומית אחת, יש לשכפל את העמוד()ככל שניתן 
 

נספח זה ישמש גם לצורך ניקוד האיכות כמפורט בסעיף  כי ,יובהרכן -כמוהטבלה תמולא בכתב יד בלבד. 
  להוראות למשתתפים. 0.9.7

ות ברש אגף החינוך מנהל בתפקיד המשמש. __________________ ז.ת, ___________________, מ"הח אני
 :בזאת מאשר המקומית ________________

 
 כמפורט בטבלה שלהלן.  קורסים הפעיל המציע  .1
 בבחינת ומעלה 00 ציון= עובר ציון) קורס בכל העוברים ואחוז המציע שהפעיל הקורסים פירוט להלן .2

 (:הבגרות
 

 אחת מקבוצה יותר לסמן ניתן; הקבוצה סוג את בעיגול להקיף יש
 דקות כ"א. 45שעות בנות  48לפחות  -* קורס

 תלמידים 98-78 -** קבוצה
 

 מס"ד
מקצוע 
 הקורס

מועד הבחינה  
 )חורף / קיץ(

 ושנה"ל 

מספר 
תלמידים 

שלמדו 
 בקורס

מספר 
תלמידים 

שעברו את 
הבחינה 
 בהצלחה

)ציון 
 55 -עובר

 ומעלה( 

 
 
 
 

אורך 
 הקורס
)היקף 

 שעות כולל(

סיווג התלמידים 
  :**בקבוצה

מב"ר, אתג"ר, 
 -, מרכז חינוךאומ"ץ

 ;א'
 ;ב' -לקויי למידה

 ;ג' -צרכים מיוחדים
תלמידים שנכשלו  

בבחינה המהווה 
תנאי לקבלת תעודת 

תלמידים  ;ד' -בגרות
שיש סיכוי גבוה כי 
ייכשלו בבחינה ללא 

 ';ה -הקורס
יש להקיף בעיגול את 
 הקבוצות הרלוונטיות

   

 שנת לימוד______

     מועד_______

 

 

                /הא/ב/ג/ד

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

                /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 
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 מס"ד
מקצוע 
 הקורס

מועד הבחינה )חורף 
 / קיץ(

 ושנה"ל

מספר 
תלמידים 

שלמדו 
 בקורס

אחוז 
תלמידים 

שעברו את 
הבחינה 
 בהצלחה

 
 
 
 

אורך 
 הקורס
)היקף 

 שעות כולל(

סיווג התלמידים 
  :**בקבוצה

מב"ר, אתג"ר, 
 -, מרכז חינוך אומ"ץ

 א'
 ב' -לקויי למידה

 ג' -צרכים מיוחדים
תלמידים שנכשלו  

בבחינה המהווה 
תנאי לקבלת תעודת 

; תלמידים ד' -בגרות
שיש סיכוי גבוה כי 
ייכשלו בבחינה ללא 

 ';ה -הקורס
יש להקיף בעיגול את 
 הקבוצות הרלוונטיות 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 
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 מס"ד
מקצוע 
 הקורס

מועד הבחינה )חורף 
 / קיץ(

 ושנה"ל

מספר 
תלמידים 

שלמדו 
 בקורס

אחוז 
תלמידים 

שעברו את 
הבחינה 
 בהצלחה

 
 
 
 

אורך 
 הקורס
)היקף 

 שעות כולל(

סיווג התלמידים 
  :**בקבוצה

מב"ר, אתג"ר, 
 -, מרכז חינוך אומ"ץ

 א'
 ב' -לקויי למידה

 ג' -צרכים מיוחדים
תלמידים שנכשלו  

בבחינה המהווה 
תנאי לקבלת תעודת 

; תלמידים ד' -בגרות
שיש סיכוי גבוה כי 
ייכשלו בבחינה ללא 

 ';ה -הקורס
יש להקיף בעיגול את 
 הקבוצות הרלוונטיות 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

       

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 
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 מס"ד
מקצוע 
 הקורס

מועד הבחינה )חורף 
 / קיץ(

 ושנה"ל

מספר 
תלמידים 

שלמדו 
 בקורס

אחוז 
תלמידים 

שעברו את 
הבחינה 
 בהצלחה

 
 
 
 

אורך 
 הקורס
)היקף 

 שעות כולל(

סיווג התלמידים 
  :**בקבוצה

מב"ר, אתג"ר, 
 -, מרכז חינוך אומ"ץ

 א'
 ב' -לקויי למידה

 ג' -צרכים מיוחדים
תלמידים שנכשלו  

בבחינה המהווה 
תנאי לקבלת תעודת 

; תלמידים ד' -בגרות
שיש סיכוי גבוה כי 
ייכשלו בבחינה ללא 

 ';ה -הקורס
יש להקיף בעיגול את 
 הקבוצות הרלוונטיות 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

       

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

       

   

 שנת לימוד______ 

     מועד_______

             /הא/ב/ג/ד 

 

 _______________________; טלפון נייד: ____________________טלפון מנהל אגף החינוך: 
 
 

________________              _________________ 
 חותמת+ חתימה       תאריך     

 מנהל אגף החינוך             
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 4נספח 

אדם עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,  תצהיר המשתתף כי אינו קבלן כח
 9116-התשנ"ו

 

_ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה __________,ת.ז. ____________אני הח"מ _____
 :צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן

 ("המשתתף"הנני משמש כ________________ _______________________ )להלן  .9
 תפקיד                                           שם המשתתף                                       

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.

)להלן:  9111-קבלני כח אדם, התשנ"והחברה אינה קבלן כח אדם* עפ"י חוק העסקת עובדים על ידי  .2
 "(. החוק"

 לחוק.  9כהגדרת מונח זה בסעיף  –* "קבלן כח אדם" 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 
_________________ 

 חתימת המצהיר                                   

 

 

 מות חתימה אי

. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר
______, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא _______,  ת.ז. _______________

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

 
____________________ 

 חותמת וחתימת עו"ד   
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 5נספח     

 

 לפי חוק למניעת העסקת עברייני מין כתב התחייבות

 

המשמש  כתובת___________________ ת.ז.________________ הח"מ__________________, אני

מטעם המשתתף, מתחייב ו בתפקיד _______________ ב________________ ומוסמך לתת התחייבות ז

 , כדלקמן:בית שמשבזאת כלפי עיריית 

עובדים קבועים, עובדים זמניים, מתנדבים  , ובכלל זההמציעהבהרה: כתב התחייבות זה מתייחס לכל כח האדם, המועסק על ידי *

 קבלן, ככל שיהיו כאלה. , סטודנטים, חיילים ועובדי(ואף מתנדבים בשנת שירות)

 להלן:) 2599 -ות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א לפעול בהתאם להורא .9

ממשטרת ישראל,  ולפעול באופן מיידי ממועד תחילת מתן השירותים לקבלת האישורים הדרושים ,("החוק"

 השירותים לפי מכרז זה. בהתאם לחוק, ביחס לכל אחד מאנשי הצוות המועסקים מטעמנו למתן

תנאי המכרז כל  ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות ו/או עמידת המשתתף בכל 90לעירייה תוך להעביר   .2

ולשמור בתיקו האישי של כל  לעיל 9האישורים הנדרשים ממשטרת ישראל על פי החוק ובהתאם לאמור בסעיף 

 עובד אישורים אלו.

בעבירה לפי  מתן השירותים, אשר הורשעו לא לקבל ולא להעסיק עובד/ת בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת  .3

 לחוק. 2סעיף 

ימציא אישור  לא לקבל ולא להעסיק עובד/ת בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת מתן השירותים, אשר לא  .0

 לחוק. 9בתוקף ממשטרת ישראל בהתאם להוראת סעיף 

חייב  של ההסכם ואהיה בכל מקרה שאפר התחייבותי זו ו/או חלק ממנה, ייחשב הדבר כהפרה יסודית  .0

אחרת שתעמוד  לפצותכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה

 לעירייה על פי כל דין.

 

    ____________________                                                                 ________________ 

 חתימה                                                                                                    תאריך                  
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 הסכם לאספקת שירותי הכנה לבחינות הבגרות

 

 מספר __________

 

 שנערך ונחתם ביום __________ בחודש _______ בשנת ________

 

 בית שמשעיריית  בין :
 בית שמש ב 2דרך רבין  
 ("העירייה")להלן  

 מצד אחד  
 __________________________________ לבין: 

 ח.צ./ח.פ/ת.ז ________________________   

 כתובת: ____________________________   

 טל': ___________; פקס: ______________   

 דואר אלקטרוני: ______________________   

 ע"י מורשי החתימה מטעמו:   

 שם _______________ ת.ז. _____________  

 שם _______________ ת.ז. _____________  

 ("נותן השירותים")להלן   

 מצד שני  
 י

לאספקת שירותי הכנה לבחינות הבגרות, כמפורט  22/ 91והעירייה פרסמה מכרז פומבי שמספרו  הואיל:
 בהסכם זה ובנספחיו;

 
ונותן השירותים אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל נספחיו הגיש  והואיל:

 לעירייה הצעה למתן השירותים מושא המכרז בהתאם לתנאי הסכם זה;
 

נבחרה על ידי ועדת המכרזים של העירייה הכל כמפורט במסמכי  נותן השירותיםוהצעתו של  והואיל:
  הפנייה ובהסכם זה;

 
מעוניין ליתן לעירייה את השירותים והוא מצהיר, כי יש לו את כל הידע, הניסיון, ונותן השירותים  :והואיל

 המומחיות, הכישורים והמשאבים הנדרשים לכך;

 וברצון הצדדים לקבוע את התנאים להתקשרות ביניהם; :       הואילו

 

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 כולל:הסכם זה  .9

 פרק מבוא; .9.9
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 תנאים מיוחדים להתקשרות והנספחים לו; –חלק א'  .9.2

 תנאים כלליים להתקשרות והנספחים לו; –חלק ב'  .9.3

 נספחי ההסכם המפורטים להלן: .9.0
 ;הצעת המשתתף - 9נספח א'
 מפרט הקורסים ורשימת שאלונים; - 7נספח א'
 ביצוע; –נוסח כתב ערבות הסכם  - 3נספח א'
 פירוט גובה ערבות הביצוע בהתאם להיקף ההתקשרות השנתי עם ה     -4נספח א'

 נותן   השירותים;                   
 הצהרת סודיות; - 9נספח ב'
 סעיפי אחריות בנזיקין וביטוח ואישור על קיום ביטוחים;  - 7נספח ב'
 ;3-ו 9למעט נספחים  מסמך ההוראות למשתתפים,   –נספח ג' 
 תשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו;   - נספח ד'

 נספחי שינויים להסכם/מכרז, ככל שנמסרו.  -נספח ה' 
 

 ("ההסכם" :)להלן
 

אירעה סתירה בין סעיפי ההסכם לבין הנספחים  - סדר עדיפות בין מסמכים לעניין אספקת השירותים .2
 המצוינים לעיל, תגברנה הוראות הנספחים המצורפים להסכם. 

סתירה בין הוראות הנספחים המצורפים להסכם בינם לבין עצמם, יפנה נותן השירותים לקבלת אירעה 
 . תהנחיות מהמנהל

אירעה סתירה בין סעיפי ההסכם לבין הנספחים לעניין התמורה  – סדר עדיפות בין מסמכים לעניין התמורה
 לה זכאי נותן השירותים, תגברנה הוראות ההסכם.
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 דים להתקשרותתנאים מיוח –חלק א' 
 

 הגדרות .3

 זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידן כמפורט להלן : בהסכם
 

 לעניין הסכם זה או חלקו. ו/ההעירייה או מי שהוסמך/הוסמכו על יד /יתגזבר "הגזבר"
 

 "נותן 
המוסמכים ולרבות כל גורם מטעמו  לרבות נציגיו של נותן השירותים ומורשיו השירותים"

 שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו. 
 .שירותי הכנה לבחינות הבגרות, הכל כמפורט בהסכם זה ובנספחיו "השירותים"

 
או מי שהוסמך/הוסמכו על ידו/ה לעניין הסכם זה או חלק ראש מינהל החינוך בעירייה  "המנהל"    

 ממנו.
 

התמורה, מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית  לעניין פרק  "מדד"
 לסטטיסטיקה.

 
 "מדד 

 המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות   לעניין פרק התמורה "הבסיס
 2591 שנת אוקטוברלמכרז שהוא מדד חודש 

 
 

 "מועד 
 ימים. 00לעניין פרק אופן תשלום התמורה, תוך  התשלום"

 

 

 ההסכםמהות 

נותן השירותים לעירייה שירותי הוראה, ייעוץ, הכוונה והדרכה בהכנת במהלך תקופת ההסכם יספק  .0
לבחינות הבגרות של משרד החינוך, באמצעות קיום והפעלת קורסי הכנה לבחינות  בית שמשתלמידים בעיר 

ובהתאם בהסכם זה להלן כמפורט ו, ("התכנית")להלן:  יסודיים בעיר-הבגרות במוסדות החינוך העל
 להסכם. 7כנספח א'למפרט הקורסים המצ"ב 

 

 תקופת ההסכם

0.  

     חודשים, שתחילתה ביום _______ וסיומה ביום ________, )להלן: 92 -תקופת ההסכם הינה ל   .0.9
 (."תקופת ההתקשרות הראשונה"

  הראשונה  העירייה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות .0.2
חודשים כל אחת, ובלבד שהתקופה הכוללת של ההסכם, כולל תקופת  92בתקופות נוספות בנות עד 

 חודשים.  15ההתקשרות הראשונה, לא תעלה על 

    יום טרם 90ותן השירותים עד החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך בכתב לנ
 הסכם הארכה.תקופת ההסכם/הסכם הארכה והצדדים יחתמו על סיום 
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 בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט שינויים המחויבים עפ"י דין.

 
החודשים הראשונים להתקשרות עם נותן השירותים, יהוו תקופת ניסיון לנותן השירותים, והעירייה  1

דעתו של המנהל, לא יום מראש, באם, על פי שיקול  90, ההתקשרותתהא רשאית להודיע לו על הפסקת 
 עמד נותן השירותים בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונו.

 
 אספקת השירותים

1.  

קורסי הכנה סמסטריאליים במועדי קיץ  05ד במהלך תקופת ההסכם, יספק ויפעיל נותן השירותים ע .1.9
 -וחורף בכל שנה לבחינות הבגרות לתלמידים מהקבוצות המפורטות להלן במוסדות החינוך העל 

להסכם, באמצעות מורים  7בנספח א'(, כמפורט "מוסדות החינוך")להלן:  בית שמשיסודיים בעיר 
גי התלמידים בבחינות הבגרות אשר יועסקו על ידי נותן השירותים, וזאת במטרה לשפר את היש

 . בית שמשולהגדיל את מספר התלמידים הזכאים לתעודת בגרות בעיר 

במהלך כל תקופת ההסכם יעמיד נותן השירותים לרשות העירייה מורים במקצועות המפורטים להלן  .1.2
 בהתאם לצרכי העירייה מעת לעת ובכל מקרה לא פחות ממספר המורים כמפורט להלן: 

 למתמטיקה; ה מורים שלוש

 ה מורים ללשון;שלוש

 שני מורים לאזרחות; 

 שני מורים לתנ"ך; 

 שני מורים לספרות; 

 לאנגלית; מורה אחד 

 .השני מורים להיסטורי

 פוף לכל הוראות הבטיחות הנדרשות.השירותים יסופקו בכ .1.3

 לעניין אספקת השירותים מושא הסכם זה, תלמידים הינם תלמידים עפ"י הקבוצות שלהלן: .1.0
 

 .תלמידים הלומדים בכיתות מב"ר, אתגר, אומ"ץ ותלמידי מרכז חינוך 

  לקויי למידה או בעלי קשיי קשב וריכוז. -תלמידים מאובחנים 

  שאינם לקויי למידה ואינם בעלי הפרעות קשב וריכוז, כדוגמת  -תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

תלמידים חולים שיש להשלים להם , חירשים, עיוורים, בעלי נכויות, PDDבעלי תסמונת אספרגר, 
 חומרים וכיו"ב.

 .תלמידים שנכשלו בבחינות בגרות המהוות תנאי לזכאות לתעודת בגרות 

  תלמידים שעל פי הערכת הצוות החינוכי בבית הספר קיימת סבירות גבוהה כי לא יעברו את
 בחינת הבגרות. 

 :קורס הכנה סמסטריאלי משמעו .1.0

 דקות( לפחות. 00שעות לימוד אקדמיות ) 995 -ל 05בין  כל קורס יכלול .1.0.9



25 
 

 _________________________ : חתימה + חותמת המשתתף                          

 

תלמידים, אלא אם ניתן  25תלמידים ולא יעלה על  0-מספר התלמידים בכל קורס לא יפחת מ .1.0.2
 . מחלקת החינוך בעיריהלכך אישור מראש ע"י 

על אף קיומן  –רציפים )היינו  משך הזמן של כל קורס לא יעלה על שלושה חודשים קלנדאריים .1.0.3
של חופשות הלימודים(, ולא יפחת מחודשיים קלנדאריים רציפים, כך ששיעורי הלימוד 

 במסגרת כל קורס יתקיימו מדי שבוע. 

 הל, יעבירנ, כי על פי הצורך והחלטת הממתחייב נותן השירותים - לקראת מועדי הבחינות .1.0.0
רי לימוד המתקיימים באופן תדיר יותר לעומת "מרתונים" ולימודים מרוכזים, במסגרת שיעו

מתכונת השיעורים הרגילה בקורס. השלמות בקורסים מעבר לשלושת החודשים יתבצעו אך 
 ורק באישור המנהל מראש ובכתב. 

הקורסים יתקיימו בשעות הבוקר )במהלך יום הלימודים( אך ורק בתיאום עם המנהל, ו/או  .1.0.0
, על פי המועדים שייקבעו בכל שעות היום או הערב -/בחופשותבשעות אחר הצהריים/הערב

 בתיאום מול בתי הספר והתלמידים.

לצורך קיום הקורסים מכוח הסכם זה, יועמדו לרשות נותן השירותים כיתות לימוד ויסופקו  .1.0.1
 שירותי שכפול, הדפסה, צילום, טושים ו/או גירים ללוח.  

כן יובהר, כי העירייה תישא בכל עלות נוספת הכרוכה באחזקה ובתפעול כיתות הלימוד בהן   .1.0.2
 ייערכו הקורסים מכוח הסכם זה, ובכלל זה בעלויות החשמל, המים והאבטחה. 

למען הסר ספק, יובהר, כי במקרים של לימודי ערב ו/או ימי לימוד מרוכזים לקראת בחינות   .1.0.2
 יתות לימוד גם בשעות הערב. הבגרות תדאג העירייה לספק כ

המשתתף מתחייב להפעיל במסגרת התכנית מערכת מיפוי אינטרנטית דינמית. מערכת המיפוי  .1.0.1
תשמש את בית הספר ככלי לטיפול באוכלוסיית התלמידים הנכשלים. המערכת תאפשר עבודה 
מרושתת הכוללת: בקרה ושיתוף הרשות והעמיתים השותפים בהפעלת התכנית בכל זמן, 

וכחות תלמידים, ציונים והערות המורים. לצורך כך יתחייב המשתתף להכשיר את הצוות נ
 הניהולי הבית ספרי והיישובי לשימוש מושכל במערכת המיפוי האינטרנטית.

 

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 היקף השירותים והיעדר בלעדיות

2.  

קורסים,  05מספר הקורסים שיבוצעו מכוח הסכם זה בתקופת ההתקשרות הראשונה הינו עד  .2.9
 להסכם. 7בנספח א'כמפורט 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההיקף הכספי של מבלי לגרוע באמור לעיל,  .2.2
הוספה או הפחתה מן הסכום הכולל המקורי של ההסכם, במהלך  05%ההסכם, בגבולות של עד 

 ל תקופת תוקפו של ההסכם.כ

יובהר כי שינוי בהיקף הכספי של ההסכם כאמור לעיל יכול וייעשה ביחס לגריעה או הוספה של  .2.3
 להסכם. 7כנספח א'קורסים ביחס למפרט המצ"ב 

 כאמור לעיל טעונה אישור מראש ובכתב של הגזבר והמנהלת.הקורסים כל תוספת למספר  .2.0

מן הסכום הכולל של ההסכם, ייעשה  הפחתהשינוי ההיקף הכספי של ההסכם שמשמעותו  .2.0
 .תבאמצעות דרישה בכתב מהמנהל
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ו/או סיפק  תהיה וחרג נותן השירותים מההיקף הכספי, ללא אישור בכתב מהגזבר והמנהל .2.1
 , לא יהיה נותן השירותים זכאיתשירותים מעבר לאמור בדרישה להפחתה החתומה ע"י המנהל

 לתמורה כלשהי מהעירייה בגין אספקת השירותים האמורים.

לתחום מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי לנותן השירותים לא מוקנית מכוח הסכם זה כל בלעדיות ביחס  .2
שיקול דעתה הבלעדי,  מומחיותו, ורשאית תהא העירייה להעסיק, במקביל להעסקת נותן השירותים, על פי

 זה במהלך תקופת ההסכם ובכלל. נותני שירות נוספים בתחום

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 כפיפות ודיווח

להוראות צוותי  נותן השירותיםמכוח הסכם זה תתבצע תוך הישמעות  קורסיםבזאת, כי עריכת ה מוסכם .1
מוסד החינוכי ו/או מי מטעמם, במוסד החינוכי בהם בהשונים ו/או קצין הביטחון האחראי  מוסדות החינוך

יסופקו השירותים מכוח הסכם זה, לרבות להנחיות פדגוגיות ו/או להוראות בנוגע לנוהלי עבודה בכל מוסד 
 חינוך. 

בעניינים או מי מטעמה  תעם המנהלבקשר  וד מויע(, "הרכז"נותן השירותים ימנה רכז מטעמו )להלן:  .95
 הבאים:

המגיש תלמידים  בית שמשניתוח תוצאות הבגרות של כל מוסד חינוכי ב - העבודהבניית תכנית  .95.9
לבחינות הבגרות, במטרה לקבוע את מספר התלמידים הזקוקים לתגבור לימודי לקראת בגרות 

 בכל בית ספר, קביעת שאלוני הבגרות בהם נדרש התגבור.

הרכז יעמוד  – הקורסיםובית הספר במהלך קיום  תהקשר בין הנותן השירותים לבין המנהל .95.2
 . מי מטעמה ו/או עם  תבקשר תמידי עם המנהל

נותן השירותים יערוך מעקב אחר התקדמות התלמידים, איתור וטיפול בבעיות באופן מיידי,  .95.3
החלפה מיידית של מורים שנמצאו לא מתאימים מכל סיבה שהיא, העברת דיווח שבועי של 

 כז. התקדמות כל קבוצות התגבור למנהל ו/או לר

במהלך כל קורס תהיינה תחנות הערכה  -נותן השירותים יערוך מיפוי דינאמי של התלמידים  .95.0
על דרך של קיום בחנים להערכת הישגי התלמידים )שלושה בחנים בסה"כ במהלך תקופת 
הקורס(. תוצאות הבחנים ייערכו ע"י נותן השירותים בגיליון אלקטרוני )אקסל( ויועברו לרכז 

 ספרי ולמנהל בית הספר.-הבגרויות הבית

-נותן השירותים יעביר למנהלי בתי הספר את ציוני הקורס, כולל בחינת המתכונת, לא יאוחר מ .95.0
 ימים לפני מועד בחינת הבגרות. 1

ויפעל על פי כל  תמבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים יהיה כפוף להוראות המנהל .95.1
 בקשר עם ההסכם, ובכלל זה:  תהוראה ו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המנהל

בו, דיווח על הפעילות החודשית  0-נותן השירותים יעביר למנהלת מדי חודש ועד היום ה .95.1.9
הכולל נתונים בדבר הפעולות שבוצעו על ידו, וכן כל דיווח אחר שיתבקש נותן השירותים 

 (.דו"ח הפעילות החודשי"ע"י המנהלת )להלן: "

באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לכל נושא נותן השירותים ידווח למנהלת  .95.1.2
 הקשור בביצוע ההסכם.

נותן השירותים יספק למנהלת תשובות והסברים ביחס לכל פנייה של המנהלת אליו בעניין  .95.1.3
 ההסכם.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאית תהא המנהלת לבקר בכל שעה במקום הפעילות  .95.1.0
הסברים בעניין זה, ובלבד שהדבר ייעשה בשעות בכדי לעקוב אחר הפעילות ולקבל 

 סבירות.

ירד  בבחינת הבגרות של התלמידים הלומדים בכל אחד מהקורסיםיובהר כי במידה ואחוז המעבר  .95.2
ש"ח בגין  9555את נותן השירותים בסך של  קנוסבכפוף לשימוע להעירייה רשאית  ,15%-מתחת ל

 עבר את בחינת הבגרות. לא שכל תלמיד 

 אשר עולה על היעדרותללא הנמקה מוצדקת  כל היעדרות של מורה במהלך הקורס בגיןכן, -כמו  .95.2
 . בגין כל היעדרות₪  055את נותן השירותים בסך של  לקנוסהעירייה רשאית , אחת

העירייה תהא לעיל,  95.2-95.2קנסות על נותן השירותים כאמור בסעיפים יובהר כי ככל שיוטלו  .95.1
ו/או להיפרע ממנה בכל דרך אחרת,  לנותן השירותיםרשאית לקזז סכומים אלה מהתמורה המגיעה 

 בהתאם לדין.

 .פרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכםפרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם וה

 

 גדר סמכויותיו של נותן השירותים

99.  

ופוסקת כלפי גורם כלשהו בקשר  מובהר בזאת כי נותן השירותים אינו בבחינת סמכות מחליטה .99.9
 לאספקת השירותים מכוח הסכם זה, אלא הינו במעמד של נותן שירותים בלבד.

 

נותן השירותים אינו רשאי להורות דבר באופן עצמאי ושלא על דעת המנהלת או כל גורם אחר  .99.2
 בעירייה שהינו בעל סמכות בעניין הנדון.

 

החלטות מקצועיות הכרוכות בעצם טיבן באספקת  מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת, כי .99.3
 השירותים מכוח הסכם זה תעשנה ע"י נותן השירותים, בתיאום עם המנהלת.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נותן השירותים אינו רשאי לעשות כל שינוי ו/או פעולה אחרת  .99.0
 זברית והמנהלת.שיביאו להגדלת הוצאותיה של העירייה, אלא באישור מראש ובכתב של הג

נותן השירותים מצהיר בזאת, כי היה ויפעל בניגוד לקבוע לעיל יישא הוא בכל חריגה מהסכום  .99.0
המקסימלי אליו התחייבה העירייה בתשלומו על פי הסכם זה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד ותרופה 

 שזכאית להם העירייה מכוח כל דין או הסכם.

 

 

 

 

 התמורה

92.  

השירותים עפ"י הסכם זה תחושב על יסוד מספר הקורסים שהופעלו בפועל התמורה לה זכאי נותן  .92.9
 ובהתאם  ובהתאם למספר השעות בפועל שניתנו בכל קורס. ע"י נותן השירותים
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 כולל מע"מ:₪  35,555התמורה לקורס מלא היא  .92.2

של קורס מלא קוזז באופן יחסי לתקרת השעות תשעות  10-כל קורס שיכלול פחות מהתמורה ל .92.3
 שעות(.  995)

 
 ₪ סכום לקורס ב  מספרר שעות ההוראה

10-995 35,555 
15 20,000 
25 29,292 
25 91,519 
15 91,310 
05 93,131 
05 95,151 

 המחירים כוללים מע"מ.  
 

סכום זה  כולל את כל התמורה בגין הפעלת הקורס לרבות: שעות ההוראה, שכר לרכז יישובי,  .92.0
 , הוצאות תפעול וכדומה.מתקציב הקורס( 0%מתכלה )בשעור של עד ציוד 

 

מובהר ומוסכם כי תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במיסים, בארנונות  .92.0
ובתשלומים אשר על נותן השירותים לשלם עפ"י כל דין או הסכם, לא ישנו את גובה התמורה לה 

 פורש אחרת בהסכם זה.זכאי נותן השירותים אלא אם נאמר במ

 אופן תשלום התמורה

 התמורה כמפורט לעיל תשולם לנותן השירותים, בהתאם למתכונת המפורטת להלן:  .93

נותן השירותים יעביר למנהל חשבון ביחס לתמורה המגיעה לו בגין החודשים שחלפו ממועד הגשת  .93.9
ובהתאם לקורסים ביחס לחשבון הראשון שיוגש(,  -החשבון הקודם )או ממועד תחילת ההסכם 

 שהופעלו בפועל, עפ"י הפירוט שלהלן:

מהתמורה המגיעה לו בעבור קורסים  05%לכל שנה חשבון בשיעור  39.3ביום  בגין מועדי קיץ: .93.2
מהתמורה המגיעה לו בעבור הקורסים  05%לכל שנה חשבון בשיעור  35.1המופעלים בפועל, וביום 

 שהופעלו בפועל.

מהתמורה המגיעה לו בעבור קורסים  05%לכל שנה חשבון בשיעור  35.99ביום  בגין מועדי חורף: .93.3
מהתמורה המגיעה לו בעבור הקורסים  05%לכל שנה חשבון בשיעור  39.9המופעלים בפועל, וביום 

 שהופעלו בפועל.

מדי שלושה חודשים תתבצע בדיקה בדבר עמידה בהתחייבויותיו של נותן השירותים, לרבות  .93.0
לקבוע בהסכם. ככל שלא סופקו מלוא שעות הלימוד עבור קורס אחד  בהעברת הקורסים, בהתאם

 תתבצע התחשבנות בהתאם לחלק היחסי של הקורס אשר סופק בפועל. -או יותר 

המנהל יבדוק את החשבון, יאשרו כולו או מקצתו או שלא יאשרו כלל, ויעבירו לגזברות העירייה  .93.0
ימים ממועד  95בגובה הסכום שאושר תוך  בצירוף חשבונית מס* אשר תוגש ע"י נותן השירותים

 המצאת החשבון ע"י נותן השירותים.

הגזברות תבדוק את חשבונית המס* המאושרת ע"י המנהל, תאשרה כולה או מקצתה או שלא  .93.1
 תאשרה כלל.

את הסכום המאושר על ידה לתשלום תוך תקופת מועד התשלום  הגזברות תשלם לנותן השירותים .93.2
ההגדרות( שתתחיל להימנות מהמועד בו נתקבלו בגזברות חשבונית המס* )כהגדרתו בפרק 

המאושרת וחשבונית זיכוי )אם נחוץ( בגובה ההפרש בין החשבון שהוגש ע"י נותן השירותים לבין 
 הסכום שאושר ע"י הגזברות.
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 בוטל .93.2

מובהר כי תנאי לתשלום התמורה הוא קיומו של אישור קיום ביטוחים בתוקף, בהתאם לתנאי  .93.1
הסכם זה. באחריות המפעיל להמציא לעירייה אישור כאמור, טרם פקיעת תוקפו של האישור 
הקודם. אי המצאת אישור קיום ביטוחים כאמור, תהווה עילה לעיכוב תשלום התמורה עפ"י 

 החשבון המאושר/החשבון המאושר, ומניין הימים לתשלום יחול רק לאחר המצאתו כנדרש".

 
. במקרה 9120 –הנ"ל כפוף לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  –עד הגשת חשבונית מס *   יובהר כי לעניין מו

שמבקש נותן השירותים להחיל את הקבוע בתיקון לעניין מועד הגשת חשבונית מס, ימציא יחד עם 
אישור רו"ח המעיד על תחולתו של החוק, וחשבונית המס תומצא על ידו מיד לאחר  הראשוןהחשבון 

 יום. 90 -ייה, ולא יאוחר מקבלת התשלום מהעיר

אי המצאת אישור רו"ח כנדרש ו/או חשבונית מס, לפי העניין, במועד הקבוע לעיל תהווה עילה לעיכוב 
תשלום התמורה עפ"י החשבון המאושר/החשבון המאושר העוקב, ומניין הימים לתשלום יחול רק 

 לאחר המצאתם כנדרש.

 פתיחת כרטיס ספק

קיומו של כרטיס ספק בעירייה לצורך העברת תשלומים. בהיעדר קיומו של כרטיס נותן השירותים יוודא  .90
ספק בעירייה, יפנה נותן השירותים למנהל מיד עם חתימת ההסכם לקבלת טופס פתיחת כרטיס ספק 

 בעירייה.

טופס פתיחת כרטיס הספק יהיה חתום ע"י נותן השירותים ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר  .90
 הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו. ע"י

מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לנותן השירותים מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או  .91
מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהיה זכאי נותן השירותים לכל תשלום נוסף בגין העיכוב 

 עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיוצ"ב.

ותים לעדכן את פרטי חשבון הבנק, יפנה לגזברות העירייה לקבלת טופס עדכון פרטי בנק, ביקש נותן השיר .92
 והגזבר, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, יחליט האם לקבל את הבקשה או להתנותה בתנאים.

נותן השירותים מתחייב כי במידה ויופקדו בטעות כספים בחשבונו, מכל סיבה שהיא, יחזירם לגזברות  .92
 יהוי, אף אם לא עלתה בקשה לכך מצידה של העירייה. העירייה ללא ש

 ערבות

91.  

להבטחת קיום כל התחייבויותיו עפ"י המכרז והסכם זה, במעמד חתימתו על הסכם זה, ימציא נותן  .91.9
 , את הערבויות הר"מ:השירותים לעירייה

במעמד חתימתו על ההסכם ימציא נותן השירותים לעירייה ערבות בנקאית אוטונומית בסך  .91.9.9
( ערוכה במדויק על פי הנוסח המצורף "סכום הערבות"כולל מע"מ )להלן:  ₪  05,555של 

 להסכם.  3א'נספח כ

 בוטל. .91.9.2

 בוטל.. .91.9.3

הופקדה הערבות על דרך של הפקדת ערבות בנקאית אוטונומית יהיה סכום הערבות צמוד  .91.9.0
 למדד המחירים הכללי לצרכן, על בסיס המדד הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת

 ההצעות במכרז.
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בערכו  ר הסכום בערכו הנומינאלי, ויוחזריוות –הופקד סכום הערבות בקופת העירייה  .91.9.0
 הנומינאלי בכפוף לכך שלא נדרש חילוטו או חילוט חלקו.

 יום לאחר סיומה. 35הערבות תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ועד    .91.9.1

הראשונה ע״י העירייה, בכל עת ללא הערבות תהא ניתנת למימוש מידי ממועד דרישתה  .91.9.2
 הגבלות ו/או התניות כלשהן.

 הגזבר תחליט עפ״י שיקול דעתה הבלעדי, באם יש מקום לממש הערבויות, כולן או מקצתן.   .91.9.2
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 תנאים כלליים להתקשרות –חלק ב' 

 

 שמירת דינים, רמה מקצועית וכללי התנהגות

 שמירת דינים:  .25

כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיה עפ"י נותן השירותים ישמור על הוראות  .25.9
 ההסכם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים כי בביצוען של פעילויות בהן יש צורך  .25.2
 ברישום, רישיון או היתר כדין, יועסק רק מי שרשום או שהוא בעל רישיון או היתר כאמור.

על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצידו והן מצד  נותן השירותים ישמור ויקפיד .25.3
כל גורם מטעמו, ובכלל זה יקפיד המפעיל נותן השירותים על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי 

 כל אדם.

 
 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 רמה מקצועית: .29

מתחייב לספק את השירותים הניתנים על ידו בנאמנות, במהימנות וברמה מקצועית נותן השירותים  
 נאותה, והוא יהיה אחראי ללא סייג כלפי העירייה לטיב השירות שיינתן על ידו על פי הסכם זה.

 :שמירה על כללי התנהגות .22

מצידו והן מצד נותן השירותים ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן 
 כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד נותן השירותים על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם.

 סעיפים אלה הינם תנאים עיקריים בהסכם והפרתם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 

 איסור פרסומת

סור פעילות מסחרית נותן השירותים מתחייב לנהוג במסגרת מתן השירותים בהתאם להוראות חוק אי .23
 .2552-במוסדות חינוך, תשס"ח

 

 בכלל זה מתחייב נותן השירותים, כי לא יחלק כל חומר שיווקי או פרסומי במסגרת מתן השירותים כאמור.
 

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 

 שמירת סודיות

20.  

לגבי כל מידע או מסמך שהגיעו לידיו במסגרת הפעלת הפעילות, חלה חובת סודיות  על נותן השירותים .20.9
והוא מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע שיגיע אליו עקב ההתקשרות בהסכם זה, ולא 
לעשות כל שימוש במידע הנ"ל שלא לצרכי מתן השירותים, לא במישרין ולא בעקיפין, ולא בכל דרך 

 העירייה לכך מראש ובכתב.שהיא, אלא אם כן יקבל את אישור 
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המפעיל נותן השירותים מתחייב לשמור על כל מידע אישי לגבי הילדים המשתתפים בפעילות בסודיות  .20.2
 ולאחסן את החומר הרלוונטי בארון נעול.

עם תום תקופת ההסכם או הפסקת ההתקשרות ישיב המפעיל נותן השירותים לעירייה כל מסמך  .20.3
 ם בו.הקשור לפעילות ולילדים המשתתפי

להסכם זה, בה יתחייבו  9ב'נספח יחתים את עובדיו וכל מי מטעמו על הצהרת סודיות,  נותן השירותים .20.0
שלא למסור או להעביר כל מידע אשר יגיע לידיעתם מכוח תפקידם ובכלל, וכן לא לעשות כל שימוש 

 בידיעה כאמור.

 ההסכם.פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של 

 

 העסקת כוח אדם ואי קיום יחסי עובד מעביד

 העסקת כוח אדם: .20

, לשם אספקת להסכם 7נספח א'וב 1.9כמפורט בסעיף מינימלי כוח אדם נותן השירותים יעסיק  .20.9
  .השירותים באופן מיומן ומקצועי

 עובד שימצא כלא מתאים למתן השירות, יוחלף לבקשת המנהלת. .20.2

עובדיו בהתאם להוראות כל דין,  הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג נותן השירותים יעסיק את  .20.3
 ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

 נותן השירותים לא יעסיק עובדים זרים. .20.0

המפעיל נותן השירותים יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין  .20.0
 ת שהותקנו מכוחו., והתקנו2559-במוסדות מסוימים, תשס"א

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במעמד חתימתו על הסכם זה יציג נותן השירותים לעירייה אישורים מאת 
משטרת ישראל לגבי כל העובדים מטעמו העוסקים במתן השירותים, בהתאם להוראות החוק למניעת 

, והתקנות שהותקנו מכוחו )להלן: 2559-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
 (.ים""האישור

במהלך כל תקופת ההסכם, נותן השירותים מתחייב להציג לעירייה את האישורים לגבי כל עובד חדש 
 מטעמו שיעסוק במתן השירותים, וזאת טרם תחילת עבודתו של אותו עובד.

נותן השירותים יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש  .20.1
 ה חוקית, כפי שיידרש על ידי המנהלת.בחוק, ובאין דריש

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי העירייה תהיה רשאית לדרוש כי נותן השירותים ימציא את  .20.2
 האישורים האמורים בכל עת.

לנותן לא הומצאו האישורים האמורים לפי דרישת העירייה, תהיה העירייה רשאית לעכב תשלומים  .20.2
 עד להמצאתם. השירותים

 ו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.הוראה ז

 אי קיום יחסי עובד מעביד: .20.1

מוצהר בזאת כי נותן השירותים ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של העירייה ובשום מקרה לא ייווצרו 
 ביניהם לבין העירייה כל יחסי עובד ומעביד.

 
 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו 
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 המחאת זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם

21.  

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של נותן השירותים מכוח ההסכם הינן מכוח מומחיותו  .21.9
 המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

 

מחות את זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם או ותן השירותים, בכפוף לאמור להלן, לא יהיה רשאי להנ .21.2
חלק מהן לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם, 

 ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.

דרך של העברת היה נותן השירותים תאגיד וביקש להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו מכוח ההסכם על  .21.3
זכויות במניות החברה, יפנה לקבלת אישור הגזבר. הגזבר עפ"י שיקול דעתו הבלעדי יקבע האם לאשר 

 המחאה כאמור ואם לאו. 

 החלטתו של הגזבר תהיה סופית ותחייב את נותן השירותים. .21.0

זכויותיו מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה נותן השירותים את  .21.0
או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן בניגוד לאמור לעיל, או מסר את ביצועו של שרות כלשהו המוטל 

ישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י  עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר,
ייה כלפי הגורם הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של העיר

 הנמחה.

 אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה עפ"י כל דין או הסכם. .21.1

העירייה תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם  .21.2
 או חלקן, ללא צורך בקבלת הסכמת נותן השירותים לכך.

 

 בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. פרק זה הינו תנאי עיקרי

 

  אחריות בנזיקין וביטוח

 

 להסכם.7בנספח ב'כמפורט  .22

 

 פיצויים מוסכמים, שיפוי, קיזוז עיכבון

 פיצויים מוסכמים: .22

ש"ח בגין כל הוראת תשלום אותה תבצע עקב קיומו  955העירייה תחייב את נותן השירותים בסך של 
 השירותים אשר הוטל על הכספים המגיעים לו מהעירייה.של צו עיקול כנגד נותן 

ש"ח ליום בגין כל יום איחור בהמצאת אישור קיום  955בסך של  ותן השירותיםנתחייב את העירייה 
 ביטוחים בתוקף.

יובהר כי ככל שיוטלו פיצויים מוסכמים על העירייה, כאמור בפרק זה, העירייה תהא רשאית לקזז 
 המגיעה למפעיל ו/או להיפרע ממנה בכל דרך אחרת, בהתאם לדין.סכומים אלה מהתמורה 
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 שיפוי: .21

שילמה העירייה תשלום שהיה על נותן השירותים לשלמו מכוח כל הסכם או דין, ישפה נותן השירותים 
ימים מיום שנדרש  2בגין הוצאות כלליות של העירייה, בתוך  90%את העירייה בגין תשלום זה בתוספת 

ח פסק דין לכך על ידה. בכלל זה, ישפה נותן השירותים את העירייה בגין כל תשלום שחויבה בו מכו
בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה 

 שנגרמה לעירייה בקשר עם ניהול ההליך לרבות שכ"ט עו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נילוות נוספת.

מי מטעמה תביעה מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובהסכם זה, מובהר, כי במקרה בו תוגש נגד העירייה ו/או 
משפטית שעניינה השירותים העומדים בבסיס הסכם זה, תהיה רשאית העירייה להתפשר עם התובע 

 ולערוך עימו כל הסדר שיביא לסיום ההליך המשפטי.

 ככל שהסדר כאמור יהיה כרוך בתשלום כספים לתובע, חובת התשלום תחול על נותן השירותים.

התובע, תקיים שימוע לנותן השירותים במשרדיה, למעט במקרה טרם תגיע העירייה להסדר כאמור עם 
 בו במסגרת ההליך המשפטי ימליץ בית המשפט על הסדר פשרה וגובה התשלום מכוחו.

מובהר בזאת, כי לנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה מקום בו תגיע להסדר 
 כמפורט לעיל.

 

 קיזוז: .35

כל סכום  –זז ולנכות מסכום כלשהו המגיע לנותן השירותים לפי הסכם זה העירייה תהא רשאית לק
 שלדעת המנהל מגיע מנותן השירותים לעירייה ו/או מי מטעמה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין.

 עיכבון: .39

העירייה רשאית תהיה לעכב בידה כל מיטלטלין, מתקנים, חמרים, כלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד 
 וי התחייבויותיו של נותן השירותים אותן לא מילא על פי הקבוע בהסכם.למיל

 

 אין באמור בסעיפים אלה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה על פי כל דין או הסכם.

 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

 נותן השירותים מצהיר בזאת כדלקמן: .32

לרבות הקבוע בתצהיר שצורף , 9121 –ות גופים ציבוריים, תשל"ו כי הינו עומד בתנאי חוק עסקא .32.9
 למסמכי המכרז. 7נספח כ

 .9120 –ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .32.2

הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין כלפי  .32.3
 ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך 

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי  .32.0
 הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

אישור על במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא נותן השירותים לעירייה  .33
 גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.
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מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לעירייה אישור כאמור במועד, לא יהיה זכאי נותן השירותים לכל החזר  .30
מהעירייה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור 

 בדיעבד.

העירייה יציג נותן השירותים בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת החשבונות ביחס  עפ"י דרישת .30
 להסכם זה, כפי שמדווחים לרשויות המס.

 
 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו
 

 מוסכם בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים: .31

 –באם הינו תאגיד  –כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או  מונה לנותן השירותים כונס נכסים מכח .31.9
 קבוע או זמני. –ניתן לגביו צו הקפאת הליכים או צו פירוק 

נגד נותן השירותים או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה  .31.2
 כם זה.לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח הס

 השירותים או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בעבירת שוחד, או בכל מעשה מרמה. נותן .31.3

הוכח לעירייה כי נותן השירותים אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית,  .31.0
 כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

 נתקבלו תלונות אודות נותן השירותים.  .31.0

 יום. 15וזאת בהודעה מראש של בכל מקרה לפי שיקול דעתה  .31.1
 

מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי אין 
במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את 

 ההסכם עקב הפרתו על ידי נותן השירותים.

שבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או ששולמה בוטל ההסכם, תעשה ההתח .32
 ביתר לפי העניין.

מובהר, למען הסר כל ספק, כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת ההסכם במהלך תקופת הניסיון או 
 עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י נותן השירותים, לא יהיה זכאי נותן השירותים

 לכל פיצוי שהוא מהעירייה בגין ביטול ההסכם.

זכויותיה של העירייה, חובותיו של  -בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם  .32
ויושארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם, בכל הנוגע  נותן השירותים והביטחונות מטעמו לא יפגעו,

 יטול.לשירותים שסופקו עד מועד הב

 האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית העירייה עפ"י כל דין או הסכם. 

 

 

 

 ויתור

כל התנאה, חריגה, ויתור, ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו  .31
 מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
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יתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם לא ו
 עתידי כאמור. יהיה בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה

 

 כתובות והודעות
 

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם. .05

הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת 
 ימים מתאריך המשלוח. 0כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך 

על אף האמור לעיל, לעניין פרק אופן תשלום התמורה, הודעה שתשלח ע"י העירייה לכתובת הדוא"ל 
יום אחד מתאריך המצוינת בפרטי נותן השירותים, תחשב כאילו נתקבלה ע"י נותן השירותים בתוך 

 המשלוח. האמור יחול לעניין הודעות דוא"ל שישלחו ע"י העירייה לעניין פרק אופן תשלום התמורה בלבד.

 

 

 לראיה באו הצדדים על החתום:
 

          __________________     ____________________                                                                                                                                           
 נותן השירות                                      העירייה                                                                
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 9נספח א'
 

    

 
 בית שמשעיריית 

 

 ______לאספקת שירותי הכנה לבחינות הבגרות72_/__91מכרז פומבי מס' __

 

 הצעת המשתתף

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

 

אני הח"מ ________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ____________________ כתובת 
 ____________________________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

 

מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו: ההודעה לעיתונות, ההוראות הנני  .9
למשתתפים, נוסח ההסכם וטופס הצעת המשתתף, הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת 

 .המשתתפים במכרז זה

 

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

 .9111 –ל ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו כי אינני קבלן כוח אדם עפ"י חוק העסקת עובדים ע 2.9

  
כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני  2.2

 עומד בתנאי המכרז תהיה רשאית העירייה לבטל את ההתקשרות.

 למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז. 2.3

3.  

הזוכה במכרז תהא תוצאה של מספר הקורסים אשר יופעלו ידוע לי כי התמורה לה יהא זכאי   3.9
 באספקת השירותים מושא מכרז זה. ובהתאם לכמות השעות שתינתן בכל קורס, בפועל

להוראות למשתתפים לרבות ערבות  0הנני מצרף להצעתנו את המסמכים המפורטים בסעיף  3.2
 להוראות למשתתפים. 2.0אוטונומית כמפורט בסעיף 

 
ומתחייב כי הצעתי זו מחייבת אותי לכל דבר ועניין ובהתאם לתנאי המכרז וההסכם  הנני מצהיר .0

שצורף לו, ללא סייג וללא תנאי, למשך שלושה חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת הצעות 
 למכרז )וככל שיידחה מועד זה, למשך שלושה חודשים מהמועד הנדחה(. 

 
זו משמשת להבטחת עמידתי אחר הצעתי ו/או המצאת ההסכם ידוע לי כי הערבות המצורפת להצעתי 

ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם לחתימות ו/או  90חתום על ידי בצירוף כל המסמכים הנדרשים, תוך 
 עמידתי בכל תנאי המכרז.
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ידוע לי כי סכום הערבות נקבע כפיצוי מוסכם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף ערבות המכרז 
ים, לרבות במקרה של אי המצאת ההסכם חתום כנדרש בצירוף כל המסמכים להוראות למשתתפ

הנדרשים ע"י המשתתף הזוכה, כתנאי להשתכללות ההתקשרות, והנני מוותר על כל טענה ו/או דרישה 
 כנגד העירייה במקרה ובו תממש את זכותה כאמור.   

מכוח המכרז הינו המצאת  ידוע לי, כי במידה ואזכה במכרז, תנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות .0
לרבות ערבות הסכם ואישור על  –ההסכם חתום על ידי בצירוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י ההסכם 

ימי עבודה ממועד קבלת ההסכם  90עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, תוך  –קיום ביטוחים 
 לחתימות.

רשים, עפ"י הנוסח הקבוע ידוע לי, כי במידה ואזכה במכרז, היה וההסכם בצירוף המסמכים הנד
במסמכי המכרז, לא יומצאו על ידי במועד האמור, העירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתי במכרז 

 ולחלט את ערבות המכרז.
 

 ולראיה באתי/נו על החתום:
 
 

 ___________________     _____________________      _____________________ 
 כתובת המשתתף                          מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.           שם המשתתף     
 

 
 

 ___________________ ____________       _____________________________ 
 שם/ות מורשה/י החתימה של המשתתף              חתימה/ות   מס' טלפון

 

 במידה והמשתתף במכרז הינו תאגיד יש למלא את האישור להלן:

 

הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח החברה __________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה אני 
_______________, _________________, שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד מחייבים, עפ"י 

 תזכיר התאגיד ותקנותיו, את התאגיד, לכל דבר ועניין.
             

 

_________________ 

 עו"ד/רו"ח                    
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 7נספח א'

 מפרט הקורסים ורשימת שאלונים*

 

* מובהר כי העירייה שומרת על זכותה להפעיל קורסים במקצועות שאינם ברשימה, עפ"י שיקול דעתה 
 הבלעדי.

 

 

 30329,  30322 שאלונים  -מתמטיקה .9
 99229 שאלונים -לשון .2
 30229אזרחות  .3
 9229תנ"ך  .0
 C,D,Eשאלונים  –אנגלית  .0
 22229היסטוריה  .1
 2229 ספרות .2
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 3נספח א'

 -יומצא כנדרש ע"י הזוכה בלבד  -

 

 כתב ערבות ביצוע

 לכבוד

 )להלן: "העירייה"( בית שמשעיריית 

 2דרך רבין 

 בית שמש

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר _________

 

ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב לפי בקשת ____________________ מס'  .9
_____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן: 

₪  05,555"הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 
הסכם לאספקת ול 22/91שר למכרז מס' ( בלבד )להלן: "סכום הערבות"( בקחמישים אלף ש"ח)במילים 

 שירותי הכנה לבחינות הבגרות מכוחו. 

 

 סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  .2

 )להלן: "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: המרכזית לסטטיסטיקה         

 

 .90/92/91 שהתפרסם בתאריך 2591נובמבר ודש "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד ח

 

 "המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו. 

 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

ההפרש אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת 
 בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות 
 ללא כל הפרשי הצמדה.

 

ן אנו לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיד עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת להל .3
נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי 

 להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
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 כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________ בכתובת .0
________________ כשהיא חתומה ע"י גזבר העירייה או ממלא מקומו. דרישה אשר תהא חתומה ע"י 
ממלא מקומו של גזבר העירייה תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על 

 דרישה כזו מטעם העירייה.

 

בנקאית לחשבון העירייה ע"פ הפרטים  לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה 3התשלום, כאמור בסעיף  .0
 שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. .1
 ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על 

 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה, הסבה או להמחאה .2

         

 

 בכבוד רב,

        _________________ 

  טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.
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 9נספח ב'

 

 הצהרת סודיות

 השירותים וע"י כל גורם מטעמו המוסמך על ידו לתת שירותים לעירייה מכוח הסכם זה.* ייחתם ע"י נותן 
 

 

אנו, שם משפחה __________  שם פרטי  __________  מספר זהות   __________ ; שם משפחה 
 __________  שם פרטי  __________  מספר זהות   __________ , מצהירים בזאת כדלקמן: 

 
" והאחריות המוטלת על ידי הוראותיו בקשר 9129 -הוסברו לנו הוראות "חוק הגנת הפרטיות תשמ"א  .9

 לשירותים מטעמנו מכוח הסכם זה. 
 
אנו מתחייבים לשמור בסוד את כל אשר הגיע או יגיע לידיעתנו במהלך מילוי תפקידנו. לא נמסור כל  .2

 הוסמך כדין לקבלו מידנו. מידע או כל מסמך שהגיע או  שיגיע לידנו למי שלא
  

 התחייבותנו זו תישאר בתוקפה גם לאחר סיום ביצוע השירותים מטעמנו מכוח הסכם זה.  .3
 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 

חתימת נותן השירותים, ע"י מורשי  ___________                             תאריך
 החתימה מטעמו:   

                                                                                                              ____________________ 

 

        ____________________ 
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 7נספח ב'

 ביטוחאחריות ו

 

 אחריות, שיפוי ופיצוי

לכל ובגין כל נזק, לגוף או כלפי העירייה והבאים מטעמה, וכן כלפי כל צד ג',  באחריות מלאה ומוחלטת ישא המפעיל .1

ו/או מי  המפעילכתוצאה מפעילות יגרם י, אשר םמכל מין וסוג שהקלקול, פגיעה, אובדן או הפסד והכל לרכוש, 

 מטעמו על פי הסכם.

ים, לגוף או לרכוש, ללא יוצא מן שאו בכל אחריות שהיא ו/או בחבות כלשהי לנזקיוהבאים מטעמה לא יהעירייה  .2

 ו/או מי מטעמו. המפעילכתוצאה מפעילות גרמו יהכלל, אשר י

מתחייב לשפות את העירייה במלוא הסכום בגינו חויבה העירייה בעקבות כל תביעה ו/או דרישה ו/או קנס  המפעיל .3

וצאה אשר העירייה נשאה בה ו/או מי מטעמו על פי הסכם זה וכן בגין כל ה המפעילאשר נגרם כתוצאה מפעילות 

 . בקשר להתגוננות מפני תביעה ו/או דרישה ו/או קנס כאמור, לרבות הוצאות משפטיות

פצה את העירייה כאמור, ישפה ו/או לא י המפעילהיה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומוסכם בזאת כי  .4

מאת  למפעילאשר יגיע  ,כנגד כל סכום המפעילמאת  הלנכות ו/או לקזז כל סכום שיגיע ל תרשאיהעירייה הא ת

 של העירייה לכל זכות ו/או סעד אחר ו/או נוסף.  ההעירייה על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מזכות

 ביטוח

 

, המפעילן לערוך ולקיים, על חשבו המפעיל עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  המפעיללגרוע מאחריות  מבלי .1

תי נפרד והמהווה חלק בל ,מטהבאישור עריכת הביטוח המצורף המפורטים את הביטוחים  ,ההסכםתקופת  כללמשך 

העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו "המפעיל ביטוחי"ממנו )להלן: 

 בישראל. 

, את אישור עריכת הסכם זהעם חתימתו על , עירייהלהמציא לידי ה המפעיל על, עירייהצורך בכל דרישה מצד ה ללא .2

 עירייהידי הל להמציא המפעילעל בתום תקופת הביטוח,  מיד. כמו כן, המפעיל הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח

תקופת ביטוח, כל תום נוספת, ומדי  ביטוחלתקופת  המפעילבגין חידוש תוקף ביטוחי  ,אישור עריכת ביטוח מעודכן

 לעיל.  1בסעיף ו/או לתקופה נוספת כמפורט  עוד הסכם זה בתוקף

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה,  המפעילכי מי מביטוחי  עירייה,יודיע ל המפעילבכל פעם שמבטח 

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח  המפעילכאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 

 טול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.חדש, לפני מועד הבי

, המפעילהמוטלת על  ,הינם בבחינת דרישה מזערית המפעילכי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  מובהר .3

 המפעילואין בה כדי לשחרר את  ,ו/או על פי כל דיןלפי ההסכם  המפעיללגרוע מכל התחייבות של שאין בה כדי 

בכל  ,עירייהאו מי מטעם ה עירייההכל טענה כלפי לא תהיה  למפעילו או על פי דין,ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/

 האחריות כאמור. לגבולותהקשור 

ועל כאמור לעיל,  המפעילשיומצא על ידי  ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, עירייהל .4

 להתחייבויות המפעילביטוחי את על מנת להתאים  ושיידרש ,, התאמה או הרחבהתיקון ,לבצע כל שינוי המפעיל

 .על פי הסכם זה המפעיל

אינן מטילות על  ,ולדרישת השינויים כמפורט לעיל בדיקת אישור הביטוחלעריכת  עירייההזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5

ותוקפם, או  , טיבם, היקפם,המפעילביטוחי כל אחריות שהיא לגבי או מי מטעם העירייה כל חובה על או  עירייהה

וזאת בין  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי  המפעילהמוטלת על  ,לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא

 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת דרשהנאם 

לרכוש או אובדן או נזק  לכלמאחריות ת הגופים העירוניים ואת הבאים מטעם העירייה ואפוטר את העירייה  המפעיל .6

ולא השירותים, המשמש לצורך מתן ו/או  עירייהלחצרי ה המפעילאו מי מטעם  המפעילהמובא על ידי  ,ציוד כלשהו

, ובלבד שהפטור כאמור בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה למפעילתהיה 

 חול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.לא י

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי , המפעילשייערך על ידי כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .7

 על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  ויתורוה ;עירייהוכלפי הבאים מטעם ה עירייהה

על ידי  ינתנוי םאו חלק מההשירותים הסבת ההסכם, ובמקרה בו  לענייןמהוראות הסכם זה לגרוע מכל הוראה  מבלי .8

ולסכומים הנדרשים  לתנאיםהמשנה פוליסות בהתאם  קבלנילדאוג כי בידי  המפעילעל , המפעילמשנה מטעם  ניקבל

  על פי הסכם זה.
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שירותים שניתנו או לרבות ים במלואם, שירותביחס ל עירייהאחריות כלפי המוטלת ה המפעילעל כי  ,מובהר בזאת

 .משנה  אמורים היו להינתן על ידי קבלני

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור  נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .9

בכתב, מאת המפעיל  עירייהממועד בקשת הימים  11אלא אם חלפו  ,הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודיתעריכת 

 הביטוח כאמור.עריכת להמצאת אישור 
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             אישור עריכת הביטוח                                                

 __________:תאריך      
וסייגיהן, עד כמה שלא שונו באישור המקוריות בכפוף לתנאי הפוליסות  םבאישור זה הינ יםהמפורט יםהביטוח

 .זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות

 מעמדו
המבוטח / בעל 

 הפוליסה
 מקבל האישור מעמדו

 שוכר☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים☐

 נותן שירותים ☒

 קבלן☐

 אחר: ______ ☐

  שם: 

______________ 
 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר  ☐

 /מזמין שירותים ☒

 עבודות

 מזמין מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 שם:

 בית שמשעיריית     

 ו/או 

ו/או גופים עירוניים     

 חברת מי שמש

  
 כתובת: 

______________ 
 :כתובת

  בית שמש,  2דרך רבין    

    

  השירותים נשוא אישור הביטוח רתיאו
בית עבור מינהל החינוך של עיריית , לאספקת שירותי הכנת לבחינות הבגרותהעברת 

  שמש

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☒הסכם   ☐   -בקשר ל

                                                                                                                                :פירוט נוסף

  הכיסויים       

סעיפים מיוחדים לטובת 

 מקבל האישור
 תקופת הביטוח

/  גבול האחריות

 סכום ביטוח

 ☒    ₪☐ $  

  סוג מספר פוליסה

 מבוטח נוסף☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 סעיף שיעבוד ☐

 ויתור על תחלוף ☒

   

 
 רכוש

 רכוש ☐

א.  ☐

 תוצאתי

9.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 2,222,222 

 למקרה ולתקופה

 צד ג'      
 

2.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 22,222,222  

לעובד, למקרה 

 ולתקופה

 מעבידים      
 

3.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

  אחריות צולבת ☒

ביטול חריג   

אחריות 

מקצועית 

לעניין נזקי 

 גוף

0.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 

 
              ת.רטרו: 

    

אחריות        

 מקצועית
0.  

 מבוטח נוסף ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 

 
              ת.רטרו: 

     

אחריות   

/  המוצר

ביטול חריג 

 חבות המוצר
 

1.  



46 

 

1  /3.9.2  /919213 
 עינת

 _________________________ : תימה + חותמת המשתתף ח                                                                             1.1.91, 2גרסה 
 

 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 הרחב שיפוי ☐

 אחריות צולבת ☐

 ויתור על תחלוף ☐

לחץ   -אחר    

  כאן
2.  

  בכתב ובדואר רשום למקבל  יום 31 משלוח הודעה מראש בתהפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם

 האישור.

  ולא יחולביחס לפעילות נשוא אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור ומבטחיו 

 סעיף השתתפות / כפל ביטוח.

  המבטח      חתימת האישור: 

_______________________ 
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 דף חתימות ואישור תקציבי

 

 

 

נותן השירותים ע"י מורשי החתימה               :בית שמשבשם עיריית 
 מטעמו:

 

 

 

______________________       _______________   ______________ 

 שם מלא                     חתימה וחותמת      ראש העירייה

 

 

 

_______________________   _______________   ______________ 

 שם מלא                     חתימה וחותמת      גזבר העירייה 

 

 

 

 אישור חתימה

 

 

אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח נותן השירותים __________________ מאשר בזאת כי 
מנהל/ים חתימות ה"ה _______________, _________________, המופיעות מעלה, שניהם 

 בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד מחייבים את התאגיד, לכל דבר ועניין.
         

    

_________________ 

 עו"ד/רו"ח                    
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 אישור תקציבי

 

 הרינו לאשר בזאת כי:

 
 נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

 לביצועו של חוזה זה מתוקצבת:ההוצאה הכספית 

 תקציב רגיל מסעיף ___________________________. 

 תקציב בלתי רגיל מסעיף _______________________. 

 לפי אישור תקציבי שינתן בנפרד לכל הזמנת עבודה. 
 

 

 

 

_____________________     _______________________ 

 גזבר העירייה      ראש העירייה          

 

 

 
 

 


