
 עיריית בית שמש
 הזמנת הצעות ומידע כללי

 
 02/8מכרז חוץ במיקור של עובדים השמה ו כשרההבניית מנגנון מכרז ל

 
 

בניית מנגנון השמה במיקור חוץ פרויקט  שמטרתו הפעלת יריית בית שמש )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות לע
 בהתאם לתנאים דלהלן: בבית שמש)לא כולל בדיקת תוכנה( וטכנולוגיה  בתחומי הייטק  והכשרה

 
 פרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי המכרז.

 
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז ואשר מתקיימים בהם במצטבר        .1

 לרבות היות המציע: ,(א'נספח ב )בין היתר כל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכים המכרז
           
 .חוניםבאנושא הכוון תעסוקתי כולל בבלפחות חמש שנים של  ידע וניסיון       א.          

 
מעט לאך  כולל הייטק הטכנולוגיים  –ביצוע הכשרות והדרכות במקצועותלפחות בשנים  חמשבעל ניסיון של  .ב          

 בדיקות תוכנה. בנושא 
 

  .עובדיםהכשרות של ו.      ניסיון בהשמות  ג          
          

 
ש"ח(, אשר  ₪055 )  חמש מאותיתן לרכוש את מסמכי המכרז במזכירות העירייה בבניין העירייה, תמורת סך של נ      .2

 ונסיבות לרוכש.ישולמו בהמחאה לפקודת עיריית בית שמש )מסומנת למוטב בלבד(. סך זה לא יוחזר בשום מקרה 
 
ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה, כולל ערבות בנקאית, תוגש       .3

היטב וכוללת את כל  הבמעטפה המצורפת למסמכי המכרז בשני עותקים לפחות, כאשר המעטפה תהיה סגור
במשרד  22/2/8/ המסמכים הדרושים על פי ההזמנה לקבל הצעות את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום

, במסירה ידנית בלבד. מעטפת הצעה 3קומה   C, קניון נעימי בניין 4דרך רבין סמנכ"ל העירייה, בעיריית בית שמש, 
 לא תתקבל. –אשר תוגש לאחר המועד הנ"ל 

 
ניתן יהיה להגיש שאלות הבהרה למכרז. את השאלות יש להעביר לגב' יהודית  14:55בשעה  13/2/25יום עד ל 

  yehudito@Bshemesh.co.ilאוריצקי בדוא"ל: 
 
ואשר מתקיימים בהם התנאים רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז,       .4

 לעיל, ואשר יצרפו להצעתם, בעת הגשתה, את כל המסמכים להלן: 2כמפורט בסעיף 
 

הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה לא הוגש כנגדו ו/או כנגד מי ממנהליו ו/או כנגד       א.          
אישום לבית משפט או לבית דין בגין עבירה שיש עימה מי ממורשי החתימה שלו, למיטב ידיעתו, כל כתב 

קלון. כן תכלול ההצהרה התחייבות לפיה יודיע המציע בכתב לראש העיר מיד עם היוודע לו הדבר, על כל כתב 
 אישום אשר יוגש ו/או עלול להיות מוגש כאמור.

 
הצהרה, חתומה על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, לפיה למיטב ידיעתו, לא הורשעו המציע ו/או מי       ב.          

   ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון.
 

אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק        ג.          
 .1791 –"ו מס ערך מוסף, התשל

 
 מרשם העמותות על ניהול תקין.אישור        ד.          

 
 ע.יאישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו של המצ        .ה          

 
 ₪.  755,555לא נופל מסך של  2519-2517בכל אחת מהשנים הכספי מחזור האישור רו"ח המאשר כי היקף   ו. 

 
 העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע, במידה והמציע הינו  תאגיד.       ז.          

 
העתק חתום של טיוטת ההסכם על כל נספחיו המצורפת לדף הזמנת הצעות זה. העתק טיוטת ההסכם יהיה        ח.          

 מציע בצירוף חומת המציע.חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של ה
 

)להלן: בנוסח המצ"ב כנספח ב' ערבות בנקאית בלתי מסוייגת )אוטונומית( לטובת עיריית בית שמש      ט.          
 ₪20,555 )ים וחמישה אלפי עשרהערבות תהיה על סך . 02/2/8"הערבות"(. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 
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תנאי המכרז. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת , ותיועד להבטחת קיום ההצעה וקיום (₪
 ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק.

ערבות מציע אשר לא יזכה במרכז, תשוגר אליו חזרה בדואר רשום בהקדם לאחר סיום הליכי המכרז,                     
 לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.

רבות מציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי העירייה, עד להפקדת ערבות ביצוע חדשה כמפורט בטיוטת ע                   
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.
 

 אישורים והמלצות המאשרים את ניסיון המציע כמפורט לעיל.      י.          
  

 קבלה בגין מלוא התשלום עבור רכישת המכרז. .אי         
 

 '.גהצהרה בדבר העדר קירבה משפחית בנוסח המצ"ב כנספח  .בי 
 

 הצהרה בנוגע לשמירה על סודיות בנוסח המצ"ב כנספח ד'. יג.  
 

 למרכז השמה המוצע על ידו ולאופן הפעלת הפרויקט.המציע יגיש כחלק מהצעתו תוכנית עסקית שלדית  יד.  
         

 
לעיל, ו/או לא יגיש  1למען הסר כל ספק, יודגש כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף       .0

תהיה העירייה רשאית לפסול את הצעתו על הסף ו/או לעיל,  4במעטפת המכרז את כל המסמכים המפורטים בסעיף 
 שלא לדון בה.

 
, כאשר המעטפה תהיה סגורה היטב וכוללת את בשני עותקים לפחותההצעה על כל נספחיה תוגש במעטפה הרצ"ב        .1

 ההצעה וכל המסמכים הנספחים לה יהיו מודפסים בלבד. .כל המסמכים כמפורט בסעיפים לעיל
 
 .בוא הודעה נפרדתמעטפות ההצעה תעל מועד פתיחת        .9
 
העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. כן שומרת לעצמה העירייה את הזכות       .8

בהפעלת מספר יהיה מדובר מובהר כי יתכן ו ין יותר ממציע אחר.פעלת המועדוניות הטיפוליות בלפצל את ה
רשאית העירייה לבחור מספר מציעים אשר עמדו בתנאי הסף ולפיכך במקרה זה מועדוניות ברחבי העיר בית שמש, 

 של המכרז.
 
 
העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להציג בפניה כל מידע או מסמך כפי שתמצא לנכון, לרבות פירוט נוסף של      .7

ידו. מציע אשר לא יענה לכל דרישה כאמור במלואה, תהיה העירייה רשאית  ות שבוצעו עלדומניסיונו ועבודות 
 לפסול את הצעתו.

 
 .'המסמך עקרונות הניקוד המצ"ב כנספח בקבועים אמות המידה לפיהן ייבחר הזוכה     .15

   
בין אם צוינו בהצעה  ,העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לגורמים שקיבלו שירותים מהמציע .11

 ובין אם לאו, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.
 

 המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז על פי החלטת העירייה, יידרש:    .12
 

בודה, לחתום, תוך שבעה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו במכרז, על ההסכם לביצוע הע     א.          
 ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך החתימה על ההסכם וביצועו.

 
להפקיד ערבות בנקאית )בלתי מסוייגת( לפקודת העירייה כמפורט בהסכם, וזאת לצורך הבטחת קיום      ב.          

ה, תוחזר ערבות התחייבויותיו על פי ההסכם. עם קבלת ערבות זו לשביעות רצונו המלאה של גזבר העיריי
 לעיל. 4המכרז הנזכרת בסעיף 

 
לא חתם המציע הזוכה על ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל ו/או לא המציא ערבות ביצוע כמפורט בס"ק ב'       ג.          

לעיל ו/או למסור את ביצוע העבודות  4לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז הנזכרת בסעיף 
 י לפגוע בכל זכות אחרת של העירייה על פי תנאי מכרז זה, על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.לאחר, וזאת מבל

 
)חוזר המנכ"ל  2/2511ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  העדרלחתום על תצהיר  ד. 

מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים( וכן למסור פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו, 
לרבות המשרד או התאגיד בו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הרשות המקומית או 

יה, הועדה המקומית לתכנון ובניה או תאגיד מקומי, לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן לפרט ולציין כל עובד
ענין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד עניינים כאמור. מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל 

ים אותה לא ניתן לתקן התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ"ש העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינ
 באמצעות הסדר ניגוד עניינים, תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז.

 



המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו, הנובעים בדרך ישירה או     .13
טיוטת ההסכם ומסמך הצעה זה על כל  עקיפה מקבלת שירותי המציע ו/או ממילוי או אי מילוי התחייבויותיו על פי

נספחיהם. האמור לעיל יחול הן לגבי כל צד שלישי שהוא, והן לגבי העירייה ומועסקיה, ו/או כל הפועלים מטעמה. 
 האמור לעיל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף נזק נפשי ונזק רכוש.

 
וע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים ובכלל זה של המציע כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגר    .14

 הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה, הקבועים בטיוטת ההסכם המצורפת למסמך זה על כל נספחיה ו/או בכל דין.
 
 

                                         
 בכבוד רב, 

                                
 ד"ר עליזה בלוך                                                                                                                      

 ראש עיריית בית שמש                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 נספח א'
 

 במיקורכשרה והשמה של עובדים להקמת מנגנון העלת מרכז תנאים כלליים להפ
 חוץ

 02/8/8  מכרז פומבי מס'
  

 בתנאים כלליים אלה יפורשו המונחים הבאים כדלקמן:
 

 שמש -עיריית בית -יה" י"העיר
 .מי שהצעתו תתקבל ותאושר כדין על ידי העיריה -"המפעיל" 

 
 
 ת הפרויקטהגדר .0
 

מטרת הפרויקט הינו בניית מנגנון של מרכז אשר ישמש להכשרה והשמה במיקור חוץ של עובדים במקצועות  
במטרה ולתושבי העיר מענה הטכנולוגיים בתחומי פיתוח, דטה, סייבר )לא כולל בדיקת תוכנה( וזאת לשם מתן 

ישובצו להכשרה ולאחריו הליך אבחוני הכולל  יעברו סינוןיאותרו,  המועמדים אשר . להגדיל את אחוז המועסקים
והטכנולוגיה לא כולל  יטקיוהכל במטרה להעסקתם של אותם עובדים במקצועות הה ,יםלדרישות המעסיקבהתאם 

  .בדיקת תוכנה
 
 אוכלוסיית היעד ./
 

יקבלו מענה על ידי הכשרה אינם משתתפים בשוק התעסוקה  אשרתעסוקתי גבוה   פוטנציאלבעלי  תושבים 2.1 
 מקצועיים והאבחונים. הלאחר סינון ועמידה במבחנים אשר מותאמת למעסיק בקצה, וזאת ה מלא

 
סיוע בהכוון יקבלו  –מתקשים באיתור מקומות תעסוקה תושבים אשר אינם משתתפים בשוק התעסוקה ו 2.2 

במבחנים לאחר סינון ועמידה ן ביצוע הכשרה קצרה בהתאם לצורכי המעסיק בקצה תעסוקתי ובמידת הצורך 
 .המקצועיים והאבחונים

 
 
 מטרות .3
 

להכשרה והשמה של עובדים בר קיימא הכולל מנגנון בניית מיזם כלכלי, באמצעות סיוע ראשוני וחד פעמי,   3.1 
של דבר ים אשר יקלטו בסופו כאשר תחומי ההכשרה והקיפה יגזרו בהתאם לדרישות המעסיק במיקור חוץ

מצעות )בין בהעסקה ישירה ובין באבתחומי פיתוח, דטה, סייבר  את העובדים לעבודה בתחומים טכנולוגיים 
יצור לעצמו הכנסות בגין ההשמות אשר ימשיכו את הפרויקט יהמפעיל בדרך של מיקור חוץ(. על הפרויקט ל

 לאורך שנים. 
 

  .משתתפים בשוק התעסוקהאיתור פתרון תעסוקתי  לתושבים אשר אינם   3.2 
 

 .ומעלה)ברוטו( בחודש ₪  8555יהיה לפחות אשר המושמים שכר העובדים      3.3 
 

  .רלוונטית כולל התאמהלמידה בהתאם לסוגי המגזרים הבטחת תנאים המאפשרים  3.3 
 

  .הענקת כלים ופיתוח יכולות התמדה ותעסוקה בשוק הכללי     3.4 
 

  .המאפשרים לבחון את צורכי התעסוקה בעירקבלת נתונים      3.0 
 
 
 
 
 
 
 
  יעדים . 2
 

 :לעובדים 
 



טה, אהטכנולוגיה, פיתוח, דתחומי באשר יעברו הכשרה מלאה  ,תושבים 35 לפחותאיתור פרויקט השמה ל   4.1 
 סייבר.

 
הכשרה  מצומצמת גם יעברו  15לפחות ומתוכם, ון תעסוקתי ו הכעבראשר י, תושבים 195 לפחותמענה למתן    4.2 

 ים.מעסיקהבהתאם לדרישות 
  
   .פוטנציאליבניית מאגר מועסקים    4.3 

 
 :מעסיקיםל 

 
 .סוגי עובדים שונים בעיר הענקת כלים למעסיקים בכדי להכיר  4.0 

 
  .שיפור תדמית אוכלוסיית תושבי העיר  4.1 

 
 .יצירת שפה משותפת בין המעסיק למועסק  4.9 

 
    .מעסיקים פוטנציאלים להקמת מקומות תעסוקה בבית שמשמשיכת   4.8 

 
 
 אופן ההכשרות  .5
 

כלשהו הממוקם מחוץ דרישה מוצדקת של מעסיק  תהיהאלא אם כן עצמה וזאת שמש בית ההכשרות תתבצענה ב
בחברה עצמה. בכל מקרה על המפעיל יהיה לקבל את אישור הרשות מראש והדבר דווקא ים את ההכשרה לקילעיר 

 נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
 

 .משתתפים 35 ויהיקורס כל ב 0.1
 

. המדובר בקורס ארוך טווח אשר יעניק בקצה יםבהתאם לדרישות המעסיק עומק אחדקורס לפחות  יש לקיים 0.2
  הכשרה מלאה והשמה.

 
 בתעסוקה. םשילובכדי לאפשר ובלבעלי ידע ראשוני בתחומים המפורטים לעיל וזאת  ות מקצועיותקיום הכשר 0.3

  
 מיקום הפרויקט . 1
 

העירייה תעמיד לרשות המפעיל כיתת לימוד אשר תשמש להפעלת התוכנית וזאת למשך שנה אחת. לאחר תקופה זו  
 .פרויקטיהיה על המפעיל לשכור על חשבונו מקום מתאים להמשך הפעלת ה

 
 
 מרכז ב כוח אדם   .9
 

המדובר בפרויקט מתוקצב על ידי משרד הנגב והגליל והוא אשר קובע את חלוקת ההוצאות בהתאם לסעיפים  9.1 
מנהל ת של מנהל תכנית ואחת של , אחמלאות י משרותתשעובדים בהשונים. משכך יהיה על המפעיל להעסיק 

 כאשר אחוזי ההעסקה וגובה השכר כפופים לאישור המשרד. ,מגזר
  
 .עיריית בית שמשבחירת העובדים תיעשה בתיאום ובהסכמת    9.2 

 
 תנאי השמה  .8

 
 .בחודש ברוטו ₪ 8555רם יהיה לפחות כעובדים במשרה מלאה אשר ש 25ידאג להעסקתם של לפחות המפעיל  

 
 
 הביצוע  שלבי .7

 
וקבלת אישור העירייה הכנת תוכנית מפורטת על בסיס התוכנית השלדית שהוגשה כחלק מההצעה למכרז         7.1

 לתוכנית המוצעת
 

                .במהלך שנת  הפעילות איש לפחות 055לפחות איתור משתתפים פוטנציאלים וביצוע אבחונים ממוחשבים ל 7.2

                      
במהלך  אשר יעברו ראיון אישי על ידי גורם מקצועי כגון פסיכולוג מתאימיםמועמדים  255של לפחות  םבחירת          7.3

 הראשונה. השנה
 

 .ידע ראשונימועמדים אשר נעדרים כל  35לפחות של בקורס עומק תם הכשר 7.4
 



 מועמדים במהלך שנת הפעילות הראשונה. 195ביצוע הכוון תעסוקתי ללפחות  7.0
 

 בשוק התעסוקה. ותם השתלבוזאת בכדי להבטיח את  מתוכם 15ביצוע הכשרה חלקית או ימי עיון ללפחות  7.1

    
        

 השתתפות  . 15
 

 הכשרה או הכוון תעסוקתי. וי שיקבלסמליים ממ רצינותהמפעיל יגבה דמי 
 

 . גלילוהנגב לפיתוח ה המשרדבאישור  יםבתיאום עם נציגי העירייה ומותנ ויקבע מיםהסכו
 

 מעקב ובקרה  .11
 

על מנת  מיזם העירייה רשאית לפקח ולהנחות את המפעיל בנוגע להפעלת ה ה.ייריעהמעקב ובקרה יעשה ע"י  11.1 
יחסי עובד מעביד בין העירייה  ולא יהיה בכך משום יצירתתושבים נתן מענה מקצועי הולם לצורכי הישי

 למפעיל ו/או לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו.
 

המפעיל יגיש לעירייה, לפחות פעם ברבעון דוח מפורט לגבי כל פעילות הפרויקט. דו"ח זה יכלול התייחסות לכל  11.2 
 אחד מהעובדים שיכללו במיזם.

 
לעיל, העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמפעיל דוחות אחרים ו/או תכופים  11.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   11.3 

 ש.יותר וזאת ככל שהדבר יידר
 

  העירייה.נציג שמע להוראות יהמפעיל יהיה חייב לה 11.4
 
 

 
 התמורה: .12

          
 פעימות : 9התמורה תועבר ב )כולל מע"מ(. ₪  1,211,055עומד על סך של תקציב הפרויקט  
 

 (0%לפחות )איש  205 ביצוע אבחונים ממוחשבים  .א
 (0%איש לפחות  ) 155ל ביצוע ראיונות אישיים  .ב
 (35%משתתפים ) 35ראשון הכולל אישור הרשמה של עומק פתיחת קורס  .ג
 (25%משתתפים ) 25לפחות ש להשמות עם סיום הקורס במשרה מלאה  .ד
 (10%)לכל אחד מהם  עובדים לפחות למשך שנה ועדכון שכר אחד לפחות 25המשך העסקתם של  .ה
 (0%) איש לפחות 205 חונים ממוחשבים לבביצוע א .ו
 (25%) לפחות איש  15 ת או ימי עיון לביצוע הכשרה חלקי .ז

 
מובהר בזאת כי מאחר ומקור התמורה הינו בתקציב ממשלתי, לא תהיה לעירייה חובה לשלם את התמורה, אף אם  

 עמד המפעיל באבן הדרך וזאת בטרם קיבלה העירייה בפועל את התקצוב.
 

 
 

 תקופת ההפעלה: . 13
 

חודשים ובגין ששת החודשים  12מובהר כי התמורה תשולם רק בגין חודש כאשר  18הפרויקט יפעל במשך  13.1 
הנוספים יהיה המפעיל זכאי להמשך את הפעלת הפרויקט בכיתה שתועמד לרשותו אך לא יהיה זכאי לתמורה 

  חתימת ההסכם.יום ממועד  35"תקופת ההפעלה"(. תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף       -)להלן  כאמור
 

ובתנאי כי המשרד לפיתוח להטיל על העירייה חובה כלשהי,  לעיל, ומבלימבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א'  13.2 
 12נוספת של   ההעירייה רשאית להאריך את רשות ההפעלה לתקופהנגב והגליל יחליט על הגדלת התקצוב, 

למפעיל, לא יאוחר מחודש חודש בכל פעם וזאת עד לתקופה כוללת של חמש שנים ובלבד שתודיע על כך בכתב 
מוסכם ומובהר בזאת כי העירייה לא תהיה רשאית לאפשר את המשך השימוש  כן לפני תום תקופת ההפעלה.

 בכיתה ללא תמורה וזאת מבלי שמתקבל תקצוב כאמור מהמשרד.
 

 חוזה.מכרז והתנאי הבתקופת ההפעלה המוארכת יחולו  13.3 
 

העיריה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את החוזה לידי גמר בכל עת, בהודעה רשאית  למרות האמור לעיל,  13.4 
יום מראש. השתמשה העיריה בזכותה זו, לא תהא חייבת לשלם למפעיל כל   15 -למפעיל בכתב, שלא תפחת מ

 פיצוי שהוא עבור הבאת החוזה לסיומו.
 

  



 
 

 נספח ב'
 נוסח ערבות בנקאית 

 
 

 לכבוד
 עירית בית שמש

 העירייהבנין 
 בית שמש

 
 
 ג.א.נ.   
 

 כתב ערבותהנדון: 
 
 

)להלן:  ₪(אלפי  ים וחמישה עשר)במלים:  ש"ח 20,555הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של  
 למכרז"( בקשר מציע"סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ )להלן: "ה

 כלפיכם. מציע, וזאת להבטחת כל התחייבויות המנגנון להכשרה והשמת עובדיםהפעלת , ל8/25מס' 
 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל  
, אשר פורסם ביום 2517דצמבר  גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש

 , שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 10/1/25
 

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי  
, מציעשיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מה

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

עד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ו 02/2/8ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  
 ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. 

 
 
                                                                         __________________________ 

 תאריך                                                                                              
 
 

_________________          ____________________      ____________________ 
                  חתימת הקבלן                              כתובת הבנק                           שם הבנק               



 'גנספח 
 לכבוד

 עיריית בית שמש
 
 

 הצהרה והתחייבותהנדון: 
 

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

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א
 

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

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

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

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 3) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)
 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 3) –( 1ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 

ה לבין חבר הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העיריי .ב
מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין 
העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על 

רייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העי
ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה 

 על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.
 
א' לעיל, הנני כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף  .ג

 מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.
 
 
 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  

  



 נספח ד'

 ואבטחת מידע  לשמירת סודיות ספק כתב התחייבות 

 

לצורף ביצוע שמשמש כספק . מספר __________, מרח' __________, ח.פ. הואיל ואני הח"מ, __________, נושא 

 שירות _________________________________________________

 כדלקמן: עיריה הנני מצהיר ומתחייב כלפי ה

 

לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש כלשהו ללא הסכמה בכתב של נציג העיריה ולא  .1

ובין בעקיפין, הן במשך זמן עבודתי אצל העיריה והן לאחר  למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, בין במישרין

מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על הנעשה אצל העיריה ו/או 

ו/או תהליכי הייצור ו/או תמחור ו/או הצעות מחיר ו/או הצעות  הו/או פעולותי הו/או תוכניותי ההקשור בעסקי

ים ו/או שיטות גבייה ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיע לידיעתי אגב מילוי למכרז

ועל כל אדם, גוף או ישות  הו/או גופים המסונפים אליה ו/או גופים הקשורים אלי ההעיריה עצמכספק אצל תפקידי 

 .הולקוחותי ה, לרבות ספקיההקשורים ב

מכל סיבה שהיא, לא להשאיר ברשותי כל מסמך ו/או חומר שנמסרו לי או הגיעו לרשותי , השירותלאחר סיום  .2

מתן ולהחזיר מיד, כל מסמך, מכשיר, חפץ או חומר כאמור עם סיום שירות נשוא הסכם זה בעקבות ו/או כתוצאה מ

 .ו/או להשמיד בתיאום מראש עם נציג העיריה כל מידע שנאסף ו/או נשאר ברשותי  השירות 

כל תהליך, פיתוח עתידי, שיטה, שיפור, רעיון, מידע, אשר הגיע אלי ו/או ליישומי ו/או לטיפולי ו/או יובאו לידיעתי,  3

, יהיו שייכים מתן השירותבין עצמאית ובין בקשר ו/או בשיתוף עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בתקופת 

 ווה ובעתיד, הנובעת או קשורה או נגזרת מכל הנ"ל.המלאה והיחידה, לרבות כל זכות, בה הובבעלותעיריה ל

 עיריהו/או הקשור בשנמסר לי ידוע לי כי כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב  .4

ו/או תמחור ו/או הצעות מחיר ו/או הצעות למכרזים ו/או ו/או תהליכי הייצור  הו/או פעולותי הו/או תוכניותי

ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שהגיעו לידיעתי, נמסרו לי בהסתמך על ת גבייה שיטו

 באם אפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה. עיריה התחייבותי זו, וכן ידוע לי שנזק רב עלול להיגרם ל

בעניין שמירת סודיות ואבטחת מידע הנני מצהיר כי  קראתי את כל החקיקה הרלוונטית, הוראות וההנחיות  .0

 -בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 11החלות עלי במסגרת מתן השירות הניתן לעיריה, ובכלל זה הוראות  סעיף 

 , וכן, הנחיות הרשות  להגנת הפרטיות.2519 -, וכן, תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע, התשע"ז1781

ובמקרה של ספק ו/או שאלה לעניין היקף החיובים ומהותם אני הנני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות אלה,  .1

מתחייב לפנות לספק לצורך מתן הנחיות והוראות לעניין זה, ולפעול בהתאם להנחיותיו שיינתנו מפעם לפעם 

 לאלתר. 

הנני  מתחייב להחתים את כל העובדים המועסקים על ידי לצורך מתן השירותים על התחייבויותיי המפורטות  .9

 מסמך זה.ב

 .כל התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה הינן בלתי חוזרות .8

אני מאשר ומצהיר כי הנני חותם על כתב התחייבות זה מרצוני החופשי, ומאשר כי מובנות לי כל ההגבלות  .7 

 וההתחייבויות שהנני נוטל על עצמי על פי כתב התחייבות זה.

 

 

 בכתב התחייבות זה: בחתימתי שלהלן אני מתחייב לכל האמור

 



 

 

 : __________ת מורשי החתימהחתימ    תאריך: __________ 

 

 

 

 

 

 
 



 'הנספח 
 

 הצעת המציע הערות ניקוד מדדים

לפחות  ניסיון רצוף (1

ביצוע בשנים  0

הכשרות בתחום 

 הטכנולוגי 

 

 נקודות 7מקסימום 

 נק' 2- שנים ברצף0-9

 0 – שנים ברצף 8-15

 נק'

 נק' 7 – שנים ויותר 15

את מספר יש לפרט 

ופירוט השנים 

  .התחומים

 

 ניסיון המציע בהפעלת (2

פרויקטים בתחום המיקור 

. תספרנה רק חוץ 

 יםהמופעלפרויקטים 

 לפחות שנה  ברציפות 

  ומעלה

 נק' 7מקסימום 

 נק' 2 –פרויקטים 0עד 

 0 – פרויקטים 8עד  0

 נק'

 7 – פרויקטים  8מעל 

 נק'

 

את שמות יש לפרט 

ומשך  פרויקטים ה

ההפעלה הרצוף 

 שלהן.

 

 ניסיון בניהול סיכונים  (3
בתנאי אי ודאות חדשני   

 

 נק': 10סה"כ 

 ק'0-שנים ברצף 9

 15 –שנים ברצף  8-15

 נק'

 10 –שנים ויותר  15

 נק'

על המציע לצרף 

דוגמאות על שיטת 

ניהול חדשנית 

בתנאים של חוסר 

 וודאות 

 

היכרות עם צד (4

המעסיקים העסקי/ ניסיון 

בעבודה מול חברות 

 טכנולוגיות 

על המציע לצרף  נק' 15

פירוט של החברות 

ומה היה מהות 

 ההיכרות

 

ניסיון בהקמת מנגנונים  (0

חדשים בתחום התעסוקה ב 

 שנים האחרונות  0

 נק' 9סה"כ 

 

על המציע לצרף 

פירוט על המנגנונים 

שהוקמו ובאיזה 

 חברות/רשויות

 

המתייחסת  נק'  45סה"כ  ( הצגת תכנית כלכלית 1

לפרמטרים  הבאים: 

עלויות הכשרות, 

אבחונים, מחשוב, 

פרסום ושיווק, כח 

אדם להפעלת 

 התכנית 

 

לשיקול דעת  נק' סה"כ  15 התרשמות כללית

 העירייה

 

 



 הסכם
 

 
 8/8/שנערך ונחתם בבית שמש ביום _____ בחודש ______, 

 
 בין:

 עיריית בית שמש
 בית שמש 0ת.ד. 

 )להלן: "העירייה"(
 מצד אחד        

 
 לבין:

 עמותת ____________
 ע.ר  ______________
 רח' ______________

 )להלן: "המפעיל"( 
 

)להלן:  קמת מנגנון להכשרה והשמת עובדים בבית שמש לה 8/25זוכה במרכז פומבי מס' ה והינמפעיל וה  הואיל
 "(פרויקט"ה

 
למפעיל בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה, והמפעיל  פרויקטוברצון העירייה למסור את הפעלת ה והואיל

 בתנאים כאמור; פרויקטמעונין להפעיל את ה
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה כדלקמן:
 

 מבוא, נספחים 
 הכללים מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. המבוא, הנספחים להסכם, כל מסמכי המכרז לרבות התנאים .1
 

   
 המפעילוהתחייבויות הצהרות 

המפעיל מצהיר כי קרא את כל מסמכי החוזה וכי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם, וכי  א. .2
ת והתנאים וכוח האדם  המתאים לקיימם ולבצעם על פי הדרישוהניסיון יש לו היכולות, הידע, האמצעים, 

 המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.
 

עבור המיזם רק לאחר עמידה מלאה בכל תנאי  ובלת תשלקרא את הקול קורא ומודע שקהמפעיל מצהיר כי  ב. 
 , המכרז וההסכם.הקול קורא

 
ידוע למפעיל שהעירייה רשאית לתכנן מיזמים  נוספים ולפרסם מכרז פומבי להפעלתן. אין במסירת הפעלת  .ג 

מרכזים נוספים או ם של ריה למסור לזוכים במכרז את הפעלתהמרכז נשוא מכרז זה, כדי להטיל חובה על העי
  חדשים.

 
המפעיל יודיע  לעירייה על שירותים נוספים של מיזמים ו/או בדומה להם, המופעלים על ידו, על מנת למנוע  .ד 

 ניגוד עניינים.
 

הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות התושבים הנרשמו במרכז אלא המפעיל מתחייב לשמור על חובת  ה. 
 לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת הסודיות והגנת הפרטיות.

 
 
המפעיל מצהיר כי אין ולא עומדים כלפיו תביעות משפטיות ו/או הליכים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל וכי אין  .3

 .בוו/או בעלי התפקידים המפעיל כל פעילות חריגה אשר יש בה בכדי להשפיע על המשך תפקוד 
         

רותו בהסכם דנן וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת אינן מונעות את התקש תאגיד המפעיל מצהיר כי מטרות ה .4 
 להתקשרותו בהסכם זה.

 
  

 
 ההתקשרות

 . את הפרויקטהעירייה מעניקה בזאת את הזכות למפעיל להפעיל  .5
 

בהתאם להוראות תנאי המכרז והסכם זה ועל פי הנחיות שיקבל מאת העירייה מעת  פרויקטהמפעיל יפעיל את ה 
 לעת.

 



 המקום
המרכז יופעל בכיתה אשר תעמיד העירייה לרשות המפעיל למשך שנת הפעילות הראשונה. מבלי לגרוע מהאמור  .6

 באחריות המפעיל ועל חשבונו למצוא משרדים מתאימים להפעלת הפרויקט ככל שהכיתה האמורה אינה מספקת.
 
 

 תקופת ההסכם
 ' לתנאי המכרז.תקופת ההסכם הינה כמפורט בנספח א .7
 
 

 התמורה
 התמורה בגין הפעלת הפרויקט יהיו בהתאם למפורט בנספח א' לתנאי המכרז ולאבני הדרך המפורטים בו.  א. .8
 

 בנספח א'. כמפורט  ואת התשלום המגיע למפעיל בכפוף לבדיקת החשבונות שיוגשו, תעביר העירייה ל .ב 
 
 

 אחריות המפעיל
המפעיל מתחייב בזאת להפעיל את המועדוניות על חשבונו והוא אשר ישא בכל ההוצאות של מבנה, מים, חשמל,  .9

 חימום, טלפון, גז, נקיון וכל הוצאה אחרת הדרושה להפעלת המועדוניות.
 

חריות ו/או חובות מובהר בזאת כי המפעיל הינו האחראי הבלעדי להעסקתם של עובדיו וכי לא תהיה לעירייה כל א .10
 כלפי עובדי המפעיל וכי הם יחשבו אך ורק כעובדי המפעיל.

 
 נזיקין וביטוח

 המפעיל יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לרכוש או למבנה המועדוניות כתוצאה מהפעלת המועדוניות. .11
 

תאונה, חבלה, או נזק איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל, המפעיל יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל  .12
שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לעירייה ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכשו, 
כתוצאה,  במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשלני, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות 

 בהפעלת המועדוניות על פי הסכם זה. המפעיל ו/או
 

המפעיל יהא אחראי כלפי כל צד ג', לרבות כלפי כל ילד או עובד ו/או אדם אחר המועסק בשרותו, במידה ואחריות  .13
 כזאת מוטלת עליו לפי דין, לנזקים שנגרמו בקשר ו/או הנובעים מהפעלת המועדוניות.

 
לפצות ולשפות את העירייה על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא,  המפעיל מתחייב בזה  .14

שתוגש, על ידי אדם כלשהו, נגדם או נגד כל מי מעובדיה ו/או שלוחיה בגין כל תאונה חבלה  או נזק מהמפורטים 
הוצאות המשפטיות במלואן לעיל, לכל אדם כולל לעירייה ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות  27עד  29בסעיפים 
 שייגרמו.

 
המצורף א' על פי הסכם זה ועל פי דין בכל הקשור לביטוח יחולו הוראות נספח  מפעילמבלי לגרוע מאחריות ה .15

  ממנו והמפעיל יגישו לעירייה.  להסכם זה כחלק בלתי נפרד
 

 יחסי הצדדים
ה לבין המפעיל יחשב המפעיל כעצמאי ולא כעובד. בכל מקרה בו יקבע בכל הקשור במערכת היחסים בין העיריי .16

אחרת בין בגין המפעיל ובין בגין מי מעובדו ו/או שלוחיו, יפצה המפעיל את העירייה בכל סכום בו תחויב העירייה 
 כתוצאה מתביעה כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכר טרחת עו"ד.

 
ו ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של המפעיל, והמפעיל בלבד ישא בכל עובדי המפעיל ו/או שלוחי .17

ההוצאות הכרוכות והקשורות בהפעלת המועדוניות לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות, תשלומים 
 והפרשות כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה.

 
 

 חובת סודיות
  ויחתם על ההצהרה והתחייבות בנוסח המצ"ב כנספח ב'. לשמור על חובת הסודיותהמפעיל מתחייב  .18
 

 בקרה ופיקוח
על מנת להבטיח מענה פרויקט וזאת ע לכל ענין ונושא הקשור בהפעלת ההעירייה תפקח ותנחה את המפעיל בנוג .19

 והנחיות העירייה.הישמע להוראות ל . המפעיל מתחייב בזאתהעובדיםמקצועי והולם לצורכי 
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהנחיות ו/או הוראות כאמור שינתנו למפעיל ו/או לעובדיו בכדי ליצור יחסי  
 עובד/מעביד ו/או יחסי תלות ו/או אחריות כלשהם בין העירייה לבין המפעיל ו/או עובדיו.

 
 
 

 הפרות, ביטול חוזה ופיצויים



, הינם תנאים עיקרים ויסודיים בהסכם 17, 18, 10, 14, 13 ,12, 11 ,7, 0, 3, 2מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים המפעיל  א. .20
ש"ח. אין  20,555והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

 הסכם זה ו/או מכח כל דין.באמור בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה אחרת העומדת לעירייה מכח 
 

העירייה תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את סכום הפיצויים האמור בסעיף קטן א' לעיל מכל סכום שיגיע  ב. 
 למפעיל, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

 
תשלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים למפעיל לא ישחררו את המפעיל מהתחייבויותיו על פי  ג. 

 זה. הסכם
  
ד.     מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לעיל, הרי אם הפר המפעיל את הפרה יסודית, תהא העיריה רשאית לתבוע  

את אכיפת ההסכם ו/או לבטל את ההסכם ו/או לתבוע פיצוים על הפרת ההסכם ו/או לחלט את הערבות 
 סעד אחר.הבנקאית ו/או להפנות את הילדים למועדוניות אחרות ו/או לתבוע כל 

 
לעיל, מוסכם בזאת כי כל אחד מן האירועים הבאים ייחשב כהפרה יסודית של  25 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .21

 ההסכם ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:
 

ה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל, כולם או חלקם, הוטל עיקול זמני או קבוע, או נעשתה פעול א. 
 יום מועד ביצועם. 35והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 
נתקבלה על ידי המפעיל החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו פירוק, או  ב.               

לפשרה או סידור עם נושיו, כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען  שהוא הגיע
 .1783 -לפקודת החברות )נוסח חדש(  תשמ"ב  ב 233הסדר איתם על פי סעיף 

 
 הוכח להנחת דעתה של העירייה כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה. .ג

 
)ד( לעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות העירייה כביטול 25השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי סעיף  .22

החוזה על ידי העירייה, אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והמפעיל יהיה חייב לעמוד בכל 
 התחייבויותיו עלי פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה  כאמור.

 
מבלי לגרוע מכל האמור, תהיה העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל נימוק שהוא להביא את ההסכם  .23

יום. בוטל ההסכם כאמור יהיה זכאי המפעיל לתמורה יחסית בהתאם  15לידי סיום וזאת בהודעה מראש של 
 לביצוע היעדים ואבני הדרך עד לאותו מועד.

 
 תבטחונו

₪  05,555–עם חתימת הסכם זה ימציא המפעיל כתב ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת עירייה בסכום השווה ל  .24
 10 זה. הערבות תהא בתוקף לתקופה של וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם ₪( )חמישים אלף 

מפעם לפעם, לפי דרישת העירייה כך שהיא תהא חודשים ממועד חתימת הסכם זה, והמפעיל מתחייב להאריכה 
בתוקף עד תום תוקפו של הסכם זה. בכל מקרה בו לא יאריך המפעיל את הערבות לפי דרישת העירייה תהא 
העירייה רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו  על פי הסכם זה  ו/או 

 ייה על פי הסכם זה. סכום הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.לחלט ממנה כל סכום המגיע לעיר
  

 כללי
המפעיל מתחייב למלא ולקיים כל חוק, תקנה, צו או פקודת מכבי אש בדבר המועדוניות ו/או הפעלתה ו/או  .25

כל דבר העלול להוות סיכון  ואו בקשר אלי רכז או בפרויקט תחזוקתה, ולא לעשות ולא להרשות לאחרים לעשות במ
 נוחות למאן דהו ובכלל זה לשכנים בבנין או באיזור.-או מטרד או להזיק או לגרום לאי

 
העירייה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל על פי הסכם זה, כל חוב, בין קצוב, ובין שאינו קצוב, המגיע  .26

 כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין. לה ממנו, בין על פי הסכם זה ובין על פי 
 
 

 ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו למפעיל על פי הסכם זה. .27
 

 לא ניתן לשנות או לתקן הוראה מבין הוראות הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום בידי שני הצדדים. .28
  

מוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי העירייה לא  .29
תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם 

 נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו קודם לחתימתו.
 

 כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, ובחתימת שני הצדדים. .30
 

המפעיל ישא בהוצאות ביול הסכם זה ככל שיידרש וכן בהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או נובעים  .31
 מהסכם זה.

 



כם זה ולצורך המצאת כתבי בית דין בהתדיינות הקשורה עמו הן הכתובות המופיעות כתובות הצדדים לצורך הס .32
במבוא להסכם זה. כל הודעה שנשלחה על ידי שליח או בדואר רשום מצד אחד למשנה לכתובת האמורה תיחשב 

 שעות לאחר משלוחו או בזמן מסירתו על ידי השליח, לפי הענין. 92כמגיעה 
 
 

 החתום:ולראיה באו הצדדים על  
 
 

 ____________      ____________   ____________     __________ 
 גזבר העירייה ראש העיר  חותמת העירייה         המפעיל      

  

  



 

  ישור  עריכת  ביטוחא -פח א' נס
 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או עיריית בית שמש –" מבקש האישור"

 ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
 ______________כיתת לימוד בכתובת: –" שטח ההרשאה"
 .מרכז להכשרה והשמת עובדים –" הפרויקט"

 ביטוח המבוטח

פי דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון -פי הסכם זה ו/או על-המבוטח עלמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
 15פים את הביטוחים המפורטים בסעי המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, במשך כל תקופת ההרשאה

 "(.ביטוחי המבוטח: "להלן 0יקראו ביטוחי המבוטח כמפורט בסעיף  להלן )להלן

במידה ויבוצעו על ידי המבוטח עבודות קבלניות בשטח ההרשאה מתחייב המבוטח לבטחן במסגרת פוליסה לביטוח 
להלן, בהתאם  15המפורטות בסעיף להלן ו/או במסגרת הפוליסות השוטפות  15.1עבודות קבלניות בהתאם לסעיף 

 למקובל. מוצהר כי הוראות נספח זה יחולו על ביטוח עבודות קבלניות בשינויים המתחייבים.
, םאו בחלק םביטוח אובדן תוצאתי, במלואאש מורחב ועל אף האמור לעיל, מוסכם כי המבוטח רשאי שלא לערוך 

 .םכאמור במלוא יםטוחהבי כולהלן כאילו נער 0, ובלבד שיחול הפטור כאמור בסעיף הלןל 0 -ו 15.2פים כמפורט בסעי
כמו כן מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט בסעיף 

 להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. 15.0

, טרם מועד קבלת החזקה בשטח ההרשאה, האישור ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש .2
המוקדם מבין שני המועדים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, 

 "(אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2517-1-1רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
יום פעילות המבוטח בשטח ההרשאה, לקמתלה ומקדמי ידוע למבוטח שהמצאת אישור ביטוח המבוטח, הינה תנאי 

רשאי למנוע מהמבוטח קבלת חזקה בשטח ההרשאה ו/או קיום פעילות המבוטח בשטח ההרשאה,  מבקש האישורו
 .לפני המועדים כאמור בסעיף זה לעיל י מבקש האישורלא יועבר ליד המבוטח במקרה שאישור ביטוחי

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

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי 
יום לפני מועד ביטול הביטוח  35את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  לרעה, על המבוטח לערוך
 או השינוי לרעה בביטוח.

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות  ביטוחי המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור 
המבוטח על פי הסכם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור  המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות

פי הסכם גם אם יימנעו -לרבות כל חובת תשלום שחלה על המבוטח. על המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על
אישור ביטוחי מהמבוטח קבלת חזקה בשטח ההרשאה ו/או קיום פעילות המבוטח בשטח ההרשאה בשל אי הצגת 

 במועד. המבוטח

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי  .3
המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד 

שור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האי
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -יוחלט על

, מעת לעת, כדי להלן 0-ו 0 פי סעיפים-לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על בנוסף, באחריות המבוטח
  .פיהם-שישקפו תמיד את מלא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים 
 בביטוחי המבוטח. 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון  .4
שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי 

בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר  ו/או בבדיקתם ו/או באי י המבוטחהמבוטח, בהמצאת אישור ביטוח
מבקש התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלהאישור 
לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח 

 ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.



, הינה בבחינת ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .0
פי דין. למבוטח -פי הסכם זה ו/או על-טח ממלוא החבות עלמזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבו דרישה 

בכל הקשור לגבולות  מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור
 שהוצא על ידי המבוטח. יהאחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח

כדי לגרוע מכל  מבקש האישור ידי -אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם עלוסכם כי למען הסר ספק, מ
על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר  המבוטחכנגד  מבקש האישורזכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים ל

 .מהתחייבויותיו לפי הסכם זה המבוטחאת 
רחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי ככל שלדעת המבוטח קיים צורך לה

המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או 
ו/או כלפי  פי מבקש האישורידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כל-משלים שייערך על

 ,ידי המבוטח-, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך עלמבקש האישור מי מטעם
 .יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת

מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי , מבקש האישור המבוטח פוטר את מבקש האישור ואת מי מהבאים מטעם .1
לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש )לרבות אבדן תוצאתי( שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה 
זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. הפטור כאמור

 .מבקש האישורידי -על המבוטח לקיים את נהלי/הנחיות הבטיחות הסבירים אשר יפורסמו )באם יפורסמו( מעת לעת על .9

ו/או בשטח ההרשאה  בפרויקטמתחייב לקיים שמירה ו/או אמצעי ביטחון אחרים  ואינ שמבקש האישורידוע למבוטח  .8
כן, אין בכך כדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי המבוטח. כן, מוסכם במפורש כי חוק  יעשהאם ו/או במקרקעין ו

 אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו.  1719-השומרים התשכ"ז

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או במועדם,  .7
לעשות כן, לערוך  מבקש האישור יום מראש על כוונת 14האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  תהא לרשות מבקש

 את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 
מבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, עקב הפרת התחייבות ה כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף 
 הפרשי הצמדה וריבית כדין.

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

כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב 
טח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבו

 בכתב.
 

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. יובהר כי על 
וראות המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו ה

 אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. הסכם זה.
 

 ביטוחי המבוטח: .08
בגין אבדן או נזק לעבודות. הפרק  ביטוח העבודות -פרק א' כיסוי כמפורט להלן: שיכלול  - ביטוח עבודות קבלניות 08.0

יכלול הרחבה על בסיס נזק ראשון למקרה ולתקופת הביטוח בדבר רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים וכן פינוי 
ביטוח אחריות כלפי צד  -פרק ב' ₪;  055,555מערך העבודות, מינימום  25%-הריסות בגבול אחריות שלא יפחת מ

למקרה ולתקופת הביטוח. הפרק יכלול הרחבה בגין רעד ₪  0,555,555-, בגבול אחריות שלא יפחת משלישי
כן תביעות תחלוף של המוסד ולמקרה ולתקופת ביטוח ₪  1,555,555-והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מ

לביטוח לאומי ונזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי שאין חובה לבטחו בביטוח 
במלוא גבול האחריות. למען הסר ספק יובהר כי רכוש מבקש האישור ו/או חברת הניהול יחשבו רכוש צד  חובה,

שלישי. הפרק יכלול סעיף בדבר אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 
לתובע, למקרה ולתקופת ₪  25,555,555-בגבול אחריות שלא יפחת מ ביטוח חבות מעבידים, -פרק ג' המבוטח; 

 הביטוח.
 אש מורחב ביטוח /.08

שטח ההרשאה המובא לבבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או וכל רכוש אחר  המבטח את תכולת שטח ההרשאה
ידי ו/או עבור המבוטח במלוא ערכם, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות -על

התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, אש, עשן, ברק, 
 ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה. -ידי כלי רכב, פגיעה על-פגיעה על

 
 
 

 ביטוח אובדן תוצאתי 08.3



שטח לעיל ו/או ל 0פי סעיף המבטח אבדן רווח גולמי למבוטח עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על 
לעיל )למעט פריצה(, וזאת למשך  0, כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בסעיף ו/או בשל מניעת גישה ההרשאה

 חודשים. 12תקופת שיפוי של 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 08.2

המבטח את חבות המבוטח על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם 
 ו יישות כלשהי בשטח ההרשאה ובסביבתו.ו/א

הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד 
המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי 

 האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.מבקש האישור ורכוש מבקש 
פי דין. כמו -הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על

צד שלישי )רכוש( עד לסך  -כן, הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי 
1,555,555 .₪ 

ת מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש סייג אחריו
 האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 
 .מבוטחהכאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪  0,555,555: גבול אחריות
 ביטוח חבות מעבידים 08.5

, 1785 -פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם -המבטח את חבות המבוטח על
מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם  כלפי עובדי המבוטח בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי

סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה, פתיונות  לא יכלולבשטח ההרשאה ובסביבתו. הביטוח 
 ורעלים, וכן בדבר העסקת נוער.

 היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי כי מבקש האישורורחב לשפות את יהביטוח 
 נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח. ישורמבקש הא

 במצטבר לתקופת הביטוח.₪  25,555,555 -ו לאירועו לתובע₪  1,555,555: גבול אחריות
  ביטוח כלי רכב /.08

ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב המשמשים את המבוטח ו/או מי מטעם 
בגין נזק לרכוש צד שלישי )לרבות נזק תוצאתי( עקב בעלות או שימוש בכלי רכב כאמור, בגבול המבוטח, וכן 

 לאירוע, וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.₪  155,555-אחריות אשר לא יפחת מ

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .00
וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר  האישורידי מבקש -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על 11.1

 שיתוף ביטוחי מבקש האישור.

יום לאחר משלוח הודעה של המבטח  35או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע 11.2
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי  הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם 11.3
 מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

. חריג רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף 2513היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  11.4
 . 1781 -לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  כאמור כדי

אולם הויתור על זכות  וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור 11.0
 התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 שלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן. על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בת 11.1

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .12
  



 
 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

 נדל"ן☐ שם שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 כיסויים

 הביטוחסוג 
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח ת. סיום ת. תחילה
 וביטול בתוקף

  חריגים
 בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח

 מטבע סכום

 רכוש 
 

ויתור על תחלוף לטובת   בערך כינון    
 (357מבקש האישור )

ויתור על תחלוף לטובת 
)חברות  ( 358גורם אחר )

ו/או עמותות בנות ו/או 
גופי חלצ רשותיים ו/או 
נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(
 (313כיסוי בגין נזק טבע )

כיסוי גניבה, פריצה ושוד 
(314) 

 (311כיסוי רעידת אדמה )
 (328ראשוניות )

  חודשים 12     אובדן תוצאתי
       
       

 (352אחריות צולבת ) ₪  0,555,555     צד ג'
 (354הרחב שיפוי )

קבלנים וקבלני משנה 
(359) 

ויתור על תחלוף לטובת 
)חברות  ( 358גורם אחר )

ו/או עמותות בנות ו/או 
גופי חלצ רשותיים ו/או 
נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(
ויתור על תחלוף לטובת 

 (357האישור ) מבקש
כיסוי לתביעות המל"ל 

(310) 
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

גורם  -מחדלי המבוטח 
( )חברות  ו/או 325אחר )

עמותות בנות ו/או גופי 
חלצ רשותיים ו/או 
נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

מבקש האישור מוגדר כצד 
 (322ג' )

 (328ראשוניות )
רכוש מבקש האישור 

 (327ייחשב כצד ג' )

 (354הרחב שיפוי ) ₪  25,555,555     אחריות מעבידים
ויתור על תחלוף לטובת 

)חברות  ( 358גורם אחר )
ו/או עמותות בנות ו/או 
גופי חלצ רשותיים ו/או 
נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(
ויתור על תחלוף לטובת 

 (357האישור )מבקש 
כיסוי לתביעות המל"ל 

(310) 
היה וייחשב  -מבוטח נוסף 

כמעבידם של מי מעובדי 
 (317המבוטח )

 (328ראשוניות )



 

 

 לא בתוקף       אחריות המוצר

 לא בתוקף       אחריות מקצועית

        אחר



 docx 12מכרז מנגון הכשרה והשמת עובדים. 2751

 
 

 ואבטחת מידע  לשמירת סודיות ספק כתב התחייבות  –נספח ב' 
 

שמשמש כספק . מספר __________, מרח' __________, ח.פ. הואיל ואני הח"מ, __________, נושא 

 לצורף ביצוע שירות _________________________________________________

 כדלקמן: עיריה הנני מצהיר ומתחייב כלפי ה

 



 docx 11מכרז מנגון הכשרה והשמת עובדים. 2751

לא לעשות שימוש כלשהו ללא לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות, לא להעביר,  .1
הסכמה בכתב של נציג העיריה ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, בין 
במישרין ובין בעקיפין, הן במשך זמן עבודתי אצל העיריה והן לאחר מכן, כל 
מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא כתוב על 

ו/או  הו/או פעולותי הו/או תוכניותי הור בעסקיהנעשה אצל העיריה ו/או הקש
תהליכי הייצור ו/או תמחור ו/או הצעות מחיר ו/או הצעות למכרזים ו/או שיטות 
גבייה ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיע לידיעתי 

ו/או ה ו/או גופים הקשורים אלי ההעיריה עצמכספק אצל אגב מילוי תפקידי 
 ה, לרבות ספקיהועל כל אדם, גוף או ישות הקשורים ב הופים המסונפים אליג

 .הולקוחותי
, מכל סיבה שהיא, לא להשאיר ברשותי כל מסמך ו/או חומר השירותלאחר סיום  .2

שירות נשוא הסכם זה שנמסרו לי או הגיעו לרשותי בעקבות ו/או כתוצאה מ
  מתן השירות אמור עם סיום ולהחזיר מיד, כל מסמך, מכשיר, חפץ או חומר כ

ו/או להשמיד בתיאום מראש עם נציג העיריה כל מידע שנאסף ו/או נשאר 
 .ברשותי

כל תהליך, פיתוח עתידי, שיטה, שיפור, רעיון, מידע, אשר הגיע אלי ו/או ליישומי  .3
ו/או לטיפולי ו/או יובאו לידיעתי, בין עצמאית ובין בקשר ו/או בשיתוף עם 

עיריה , יהיו שייכים למתן השירותמישרין ובין בעקיפין, בתקופת אחרים, בין ב
המלאה והיחידה, לרבות כל זכות, בהווה ובעתיד, הנובעת או קשורה  הובבעלות

 או נגזרת מכל הנ"ל.
ידוע לי כי כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או חומר שהוא, לרבות רעיונות ומידע לא  .4 

ו/או תהליכי  הו/או פעולותי האו תוכניותיו/ עיריהו/או הקשור בשנמסר לי כתוב 
ו/או תמחור ו/או הצעות מחיר ו/או הצעות למכרזים ו/או שיטות גבייה הייצור 

ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שהגיעו לידיעתי, 
 עיריה נמסרו לי בהסתמך על התחייבותי זו, וכן ידוע לי שנזק רב עלול להיגרם ל

 באם אפר הוראה מהוראות כתב התחייבות זה.
הנני מצהיר כי  קראתי את כל החקיקה הרלוונטית, הוראות וההנחיות בעניין  .0

שמירת סודיות ואבטחת מידע החלות עלי במסגרת מתן השירות הניתן לעיריה, 
, וכן, תקנות 1781 -בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 11ובכלל זה הוראות  סעיף 

, וכן, הנחיות הרשות  להגנת 2519 -יות אבטחת מידע, התשע"זהגנת הפרט
 הפרטיות.

הנני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות אלה, ובמקרה של ספק ו/או שאלה לעניין  .1
היקף החיובים ומהותם אני מתחייב לפנות לספק לצורך מתן הנחיות והוראות 

 לתר. לעניין זה, ולפעול בהתאם להנחיותיו שיינתנו מפעם לפעם לא
הנני  מתחייב להחתים את כל העובדים המועסקים על ידי לצורך מתן השירותים  .9

 על התחייבויותיי המפורטות במסמך זה.
 .כל התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה הינן בלתי חוזרות .8
אני מאשר ומצהיר כי הנני חותם על כתב התחייבות זה מרצוני החופשי, ומאשר  .7 

י כל ההגבלות וההתחייבויות שהנני נוטל על עצמי על פי כתב כי מובנות ל
 התחייבות זה.

 
 בחתימתי שלהלן אני מתחייב לכל האמור בכתב התחייבות זה:

 

 

 : __________ת מורשי החתימהחתימ    תאריך: __________ 


