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 הזמנת הצעות ומידע כללי
 

 להפעלת תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסיית בוגרים עם מוגבלויות בבית שמש 
 _12/01_מכרז 

 
טיפוליות ותעסוקתיות להפעלת תוכניות עיריית בית שמש )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות 

)כמצורף בנספח א'( , תעריף ע"פ תע"ס )כמצורף בנספח ב' (  לאוכלוסיית הבוגרים עם מוגבלויות בבית שמש
 ,בהתאם לתנאים דלהלן:

 
 

 פרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי המכרז.
 
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המכרז ואשר מתקיימים בהם      .0

 )בין היתר, נספח א'(, לרבות היות המציע:במצטבר כל הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז 
           

           -טיפוליות -היות המציע עמותה רשומה שעיקר מעיסוקה הוא הפעלת מסגרות חינוכיות .א
 תעסוקתיות לבוגרים עם מוגבלויות. 

 
חינוכיות, במוסדות  -טיפוליות -בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בהפעלת מסגרות תעסוקתיות ב.          

 שנים במצטבר עבור רשות מקומית.  5ציבוריים מתוכם לפחות 
     

  האחרונות.בשלוש השנים ₪  1,111,111בעלת מחזור כספי ממוצע של  .ב
 

, לעיין, ולהדפיס מאתר האינטרנט של העירייה בכתובת: לראותמסמכי המכרז ניתן  תא .2
https://betshemesh.muni.il/bids/ .  אשר לא יוחזרו ₪   511את התשלום להשתתפות במכרז בסך

  https://www.betshemesh.muni.il/100561  לרוכש ניתן לשלם  בכתובת :
 

ההצעה על כל נספחיה, מסמכיה והאישורים בדבר עמידת המציע בתנאי הסף למכרז זה, כולל ערבות       .3
בנקאית )נספח ג'(, תוגש במעטפה המצורפת למסמכי המכרז בשני עותקים לפחות, כאשר המעטפה תהיה 
 סגורה היטב וכוללת את כל המסמכים הדרושים על פי ההזמנה לקבל הצעות את ההצעה יש להגיש עד

, 4במשרד סמנכ"ל העירייה, בעיריית בית שמש, דרך רבין  10:22שעה  _0102//2/_ולא יאוחר מיום 
לא  –, במסירה ידנית בלבד. מעטפת הצעה אשר תוגש לאחר המועד הנ"ל 3קומה   Cקניון נעימי בניין 

 תתקבל.
 
כרז, ואשר מתקיימים רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל דרישות המ     .4

 לעיל, ואשר יצרפו להצעתם, בעת הגשתה, את כל המסמכים להלן: 0בהם התנאים כמפורט בסעיף 
 

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

עבירה שיש עימה 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.

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

   ו/או מי ממנהליו, בכל עבירה אשר יש עימה קלון.
 

אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי פקודת מס       ג. 
 .0791 –הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

 
 אישור מרשם העמותות על ניהול תקין.  ד. 

 
 עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו של המציע. אישור עדכני של    ה. 

                                                                                                                
נופל לא  1109-1107אישור רו"ח המאשר כי היקף המחזור הכספי הממוצע של העמותה בשנים  ו. 

 ₪.  1,111,111מסך של 
 

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

https://betshemesh.muni.il/bids/
https://www.betshemesh.muni.il/100561
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העתק חתום של טיוטת ההסכם על כל נספחיו המצורפת לדף הזמנת הצעות זה. העתק טיוטת    ח. 

 ההסכם יהיה חתום בכל עמוד על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חומת המציע.
 

נספח ג'(  -ערבות בנקאית בלתי מסויגת )אוטונומית( לטובת עיריית בית שמש )להלן: "הערבות"     ט. 
₪(,  ₪120222 )הערבות תהיה על סך עשרת אלפים  01/2//2/הערבות תהיה בתוקף עד ליום 

ותיועד להבטחת קיום ההצעה וקיום תנאי המכרז. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל ערבות 
 ת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק.של חבר

 
ערבות מציע אשר לא יזכה במרכז, תשוגר אליו חזרה בדואר רשום בהקדם לאחר סיום הליכי                  

 המכרז, לכתובת שיציין המציע בשולי הצעתו.
ביצוע חדשה כמפורט  ערבות מציע אשר יזכה במכרז תישאר בידי העירייה, עד להפקדת ערבות                 

בטיוטת 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.

 
ות רווחה, לרבות ילדים אישור כי בהתאם למטרות העמותה, המציע הוא עמותה בתחום אוכלוסי     י.       

 ונוער במצבי סיכון. 
  

 אישורים והמלצות המאשרים את ניסיון המציע כמפורט לעיל.    יא. 
  

 קבלה בגין מלוא התשלום עבור רכישת המכרז. יב.        
 

 הצהרה בדבר העדר קירבה משפחית בנוסח המצ"ב כנספח ד'. יג. 
 

ליווי אישורים המעידים כי הינו עומד בתנאים המפורטים המציע יגיש את הצעתו למכרז ב יד.        
 בהסכם. 

 
לעיל,  0למען הסר כל ספק, יודגש כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיף      .5

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

 
, כאשר המעטפה תהיה סגורה שני עותקים לפחותאחת ובתוכה ההצעה על כל נספחיה תוגש במעטפה       .1

לעיל ההצעה וכל המסמכים הנספחים לה יהיו  4 –ו  0היטב וכוללת את כל המסמכים כמפורט בסעיפים 
 מודפסים בלבד.

 
 הודעה נפרדת.על מועד פתיחת מעטפות ההצעה תבוא      .9
 
העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא. כן שומרת לעצמה העירייה      .8

בין יותר ממציע אחר. מובהר כי יתכן ומדובר יהיה בהפעלת מספר מרכז את הזכות לפצל את הפעלת ה
מספר מציעים אשר עמדו  ברחבי העיר בית שמש, ולפיכך במקרה זה רשאית העירייה לבחוררכזים מ

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

נוסף של ניסיונו ועבודות דומות שבוצעו על ידו. מציע אשר לא יענה לכל דרישה כאמור במלואה, תהיה 
 עתו.העירייה רשאית לפסול את הצ

 
 אמות המידה לפיהן ייבחר הזוכה הינם כמצ"ב בנספח ה'.     .01

 ניקוד בהתאם למסמך עקרונות הניקוד   -85%  
 התרשמות כללית. -05%  

 
, ראש צוות צרכים מיוחדים ועו"ס בוגרים בצוות צרכים מורכב ממנהל אגף רווחהצוות בדיקה ה 

 הן שיבדקו וינקדו את ההצעות. מיוחדים
   

העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לגורמים שקיבלו שירותים מהמציע, בין אם   .00
 צוינו בהצעה ובין אם לאו, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.
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 עידוד נשים בעסקים  .01

, )להלן: "התיקון 1101 -התשע"ועל מציע העונה על הדרישות של תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(   
לתקנות העיריות )מכרזים("(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצהיר 
לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעות המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; 

ל פי התיקון לתקנות העיריות (. ע0771-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב1ו"תצהיר" ראה סעיף 
)מכרזים(, במקרה בו מצאה הועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא 
של עסק בשליטת אישה, תמליץ הועדה על ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת 

 הגשתה, "אישור" ו "תצהיר.
 

 
 על פי החלטת העירייה, יידרש: המציע שהצעתו תיקבע כזוכה במכרז    .03
 

לחתום, תוך שבעה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו במכרז, על ההסכם לביצוע  א. 
העבודה )נספח ו'( , ולהמציא את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך החתימה על ההסכם 

 וביצועו.
 

דת העירייה כמפורט בהסכם, וזאת לצורך הבטחת להפקיד ערבות בנקאית )בלתי מסויגת( לפקו     ב.       
קיום התחייבויותיו על פי ההסכם. עם קבלת ערבות זו לשביעות רצונו המלאה של גזבר העירייה, 

 לעיל. 4תוחזר ערבות המכרז הנזכרת בסעיף 
 

לא חתם המציע הזוכה על ההסכם כאמור בס"ק א' לעיל ו/או לא המציא ערבות ביצוע כמפורט       ג. 
לעיל ו/או למסור  4בס"ק ב' לעיל, תהא העירייה רשאית לחלט את הערבות המכרז הנזכרת בסעיף 

את ביצוע העבודות לאחר, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של העירייה על פי תנאי מכרז זה, על 
 פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

 
 1/1100מנכ"ל משרד הפנים מס'  לחתום על תצהיר העדר ניגוד עניינים בהתאם להוראות חוזר ד. 

)חוזר המנכ"ל 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 

תאגיד מקומי,  המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, הועדה המקומית לתכנון ובניה או
לצורך בדיקת ניגוד עניינים, וכן לפרט ולציין כל ענין אחר אשר יכול להוות או להקים חשש לניגוד 
עניינים כאמור. מובהר כי בהתאם לנוהל זה כפופה כל התקשרות לבדיקתו ואישורו של יועמ"ש 

ניגוד עניינים,  העירייה וכי במקרה של חשש לניגוד עניינים אותה לא ניתן לתקן באמצעות הסדר
 תבוטל זכייתו של המשתתף במכרז.

 
. למען הסר רכזימים מהודעה על הזכייה את המבנה בו בכוונתו להפעיל את המ 9להציג בתוך  ה. 

ספק מובהר כי על המבנה לעמוד בכל דרישות החוק והוראות התע"ס הרלוונטיות ובכלל זה 
הנדרשות בהתאם להנחיות אגף הרווחה בנספח ב' המצ"ב. המפעיל ידאג לביצוע כל ההתאמות 

יום  31בתוך  רכז/ואו המפקחת מטעם משרד הרווחה והכל בכדי שניתן יהיה להתחיל בהפעלת המ
מיום הזכייה. לא עמד המפעיל בהוראות סעיף זה ייחשב הדבר כהפרה יסודית והעירייה תהיה 

 חלט את ערבותו.רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה העומדים לה על פי כל דין ל
 
 

המציע הזוכה ייטול על עצמו ויסיר מהעירייה את האחריות לכל אירוע ו/או נזק שייגרמו, הנובעים       .04
בדרך ישירה או עקיפה מקבלת שירותי המציע ו/או ממילוי או אי מילוי התחייבויותיו על פי טיוטת 

לגבי כל צד שלישי שהוא, והן לגבי ההסכם ומסמך הצעה זה על כל נספחיהם. האמור לעיל יחול הן 
העירייה ומועסקיה, ו/או כל הפועלים מטעמה. האמור לעיל יחול לגבי כל נזק, ובכלל זה לגבי נזק גוף 

 נזק נפשי ונזק רכוש.
 

ל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים ובכלל כ     .05
כה ו/או מכל זכות של העירייה, הקבועים בטיוטת ההסכם המצורפת למסמך זה על כל זה של המציע הזו

 נספחיה ו/או בכל דין.
 

                                 בכבוד רב,
                                                                                             

 ד"ר עליזה בלוך,
 ראש עיריית בית שמש  
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 נספח א'
 

 תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסייתעלת תנאים כלליים להפ
 בוגרים עם מוגבלויות בבית שמש

 
 _12/01_  מכרז פומבי מס'

  
 בתנאים כלליים אלה יפורשו המונחים הבאים כדלקמן:

 
 שמש -עיריית בית -יה" י"העיר

 .כדין על ידי העיריהמי שהצעתו תתקבל ותאושר  -"המפעיל" 
 

הוראות התע"ס הם תירה או שינוי, ובכל מקרה של ס ,כל האמור במסמך זה כפוף להוראות התע"ס הערה:
 שיגברו.

 
 :הגדרה .1

מספק מסגרת יומית תעסוקתית  תמוגבלויותכניות טיפוליות ותעסוקתיות עבור בוגרים עם           
 ומעלה( בכל רמות התפקוד ולכל הרצף התעסוקתי.  10וטיפולית עבור אוכלוסיית הבוגרים )גילאי 

  
 
 :דאוכלוסיית היע .0

 (  10המכרז להפעלת תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסייה של אנשים בוגרים ) מעל גיל           
 לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, על ידי האגף לטיפול   המוכרים על ידי האגף           
 באדם עם אוטיזם ועל ידי אגף השיקום במשרד הרווחה, כזכאים לסיוע בתעסוקה, על פי                
 התוכניות מיועדות לכל רמות התפקוד. ההגדרות בהוראות והודעות משרד הרווחה.           

 
 :מטרות ./

 מסגרת המפעילה ומספקת מגוון תוכניות תעסוקה   -מרכז התעסוקה יספק רצף שירותי תעסוקה 
 ומעלה(.  10וטיפול תומך לאנשים עם מוגבלויות בגיל העבודה ) גיל           
 הרצף התעסוקתי הינו מגוון תוכניות תעסוקה הנבדלות זו מזו בהיקף התמיכה ובמידת הליווי            
 הניתן בהם מצד אחד, ומהצד השני במידת העצמאות, ברמת השילוב בקהילה ובהיקף הדרישות           
 מאנשים עם מוגבלויות.           
 כל מועמד ישתלב ברצף התעסוקתי בהתאם ליכולותיו כאשר כל העת תיבחן אפשרות קידומו על            
 הרצף לתוכניות המאפשרות עצמאות רבה יותר.           

 
 :תכניות שונות הנדרשות בבית שמש ממפעיל התכנית המיועד-מהות הפעילות . 4

 סיעודי: מרכז זה בא לתת מענה במהלך שעות היום לאנשים עם מוגבלויות-מרכז יום טיפולי .א
ומעלה בקהילה, שהינם בגיל העבודה אולם עקב מצבם התפקודי אינם מסוגלים  10בגילאי 

בתעסוקה מוגנת. זוהי מסגרת יומית לאנשים המתפקדים ברמה להשתלב בעולם העבודה ואף לא 
או סיעודיים על פי וועדת אבחון של האגף לטיפול באדם עם \של פיגור שכלי ומוגדרים כטיפוליים ו

 ת.מוגבלות שכלית התפתחותי
 

 מטרות המרכז:            
  לסיפוק צרכיו להוות מסגרת יום ולפעול לשיפור המיומנויות האישיות של כל חניך

 הבסיסיים בחיי היומיום

 .לפעול לשיפור מיומנויות חברתיות של החניכים 

 )'להכין לעצמאות בתחומי החיים השונים )אכילה, רחצה וכו 

  .להקנות הרגלי עבודה בסיסיים לחניכים שיוכלו להשתלב במסגרת תעסוקה מוגנת 
  

סיעודית יפעלו    -מע"ש ( חניכי הקבוצה הטיפולית כשהמרכז מופעל יחד עם מסגרות נוספות ) כגון           
 בתוך המתחם בחלל נפרד ויקבלו התייחסות מתאימה לצרכיהם על ידי צוות רב מקצועי. 
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רצף תעסוקתי על כל שלביו: המפעיל מתחייב להפעיל מגוון תכניות תעסוקה הנבדלות זו מזו  .ב
השני במידת העצמאות ברמת בהיקף התמיכה ובמידת הליווי הניתן בהם מצד אחד, ומהצד 

 השילוב בקהילה ובהיקף הדרישות מאנשים עם מוגבלויות. 
תכנית זו תכלול שלב הערכה תעסוקתית בה יוחלט על מידת ההתאמה של המועמד לתכנית  .ג

תעסוקה רלוונטית. בשלב זה תעשה בדיקה של יכולות ורצונות המועמד להשתלב על רצף 
 התעסוקה. 

 )מסגרת תעסוקה שיקומית לבוגרים עם מוגבלויות המוגדרים ברמת  -מע"ש )תעסוקה מוגנת
או קשה. מטרתו לספק לחניכים בית מלאכה מוגן בו נעשות \תפקוד של פיגור שכלי בינוני ו
 עבודות שונות על בסיס קבלני. 

 תעסוקה שלא במסגרת מוגנת או מרכז עבודה שיקומי )מע"ש(, אשר  -תעסוקה נתמכת
בקהילה, בליווי של גורם שיקומי המקשר בין במועסק למעסיק,  מתבצעת במקומות עבודה

 ועזור למועסק להשיג ולשמור על מקום עבודתו. 

מרכז המספק תכנית יום לגמלאים עם  -מרכז יום לגמלאים עם מוגבלות שכלית התפתחותית .ד
מגבלה שכלית התפתחותית המוכרים באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית. 

 המרכז יספק תכנית תעסוקה ופנאי לשוהים במקום ויפעל על פי הנחיות משרד הרווחה. 
 
 זמני הפעלה וכוח אדם: .2

ות יופעלו בימי השבוע בכל ימות השנה, למעט שבתות וחגים, בכפוף לדרישות העירייה התוכני
 ובהתאם לצרכי האוכלוסייה המשתתפת בתוכניות. 

 . 04.1כוח האדם יהיה על פי הנחיות משרד הרווחה כפי שמופיע בתע"ס 
 

 
 ציוד ומבנה: ./

על המפעיל לדאוג למבנה מטעמו וכן לכל הציוד הנדרש להפעלת המסגרת לרבות אוכל, חומרי 
 עבודה, יצירה ולמידה. 

המסגרת תתקיים במבנה פיזי הולם ובטיחותי. על המבנה להיות נגיש לנכים. המבנה חייב לעמוד 
         בתקנות משרד הרווחה הנוגעות לבטיחות מבנים.

 
 :תשלומי הורים .7

ובתיאום   יגבה את השתתפות הורים בהתאם להוראות התע"ס  אגף הרווחה / עיריית בית שמש
 ואישור אגף  והרווחה. 

 
 תכנית עבודה כללית:  .8

במסגרת התעסוקתית תיבנה תכנית עבודה כללית עם פירוט המטרות והיעדים עבור הקבוצה ועבור 
 כל אדם המושם בה. 

דים אישיים לקידומו והמסגרת תדווח בתחילת שנת פעילות תכלול יע -התכנית האישית לכל חניך
 ובסוף שנת פעילות על יעדי התכנית והשגתם לעו"ס המטפלת באגף הרווחה. 

 
 תיק אישי לחניך: .9

לכל חניך במסגרת התעסוקה יהיה תיק אישי הכולל: כרטיס אישי ובו תמונה עדכנית, צילום 
, סימנים מיוחדים, התנהגויות םרלוונטיי כתובות ומספרי טלפון-תעודת זהות, פרטי משפחה

. כמו םדרכי תגובה והתמודדויות רצויות של הצוות, סיכום תיק רפואי ואבחונים רלוונטיי -חריגות
כן התיק יכלול תכנית עבודה אישית, רישום שוטף, אירועים חריגים, העתק טופס השמה למסגרת 

 וכל דוח או תכתובת בעניינו של החניך. 
 

 וי:ועדות היג .12
את פעילות המסגרת תלווה וועדת היגוי אשר תכלול חמישה נציגים על פי המפורט: נציג משרד 
הרווחה, שני נציגים מאגף הרווחה, שני נציגים של הגורם המפעיל וכל נצגי אחר שייבחר על ידי 

 הרשות המקומית. 
 וועדת ההיגוי תתכנס פעמיים בשנה ותבחן את תפקוד המסגרת. 

 
 
 
 



  
 עיריית בית שמש
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 רהמעקב ובק .11

ולהנחות     העירייה רשאית לפקח  ה.ייריערווחה בם מטעם אגף ה"סיעומעקב ובקרה יעשה ע"י ה            
ולא יהיה  ,חניכיםהולם לצורכי הוינתן מענה מקצועי יעל מנת שמרכז את המפעיל בנוגע להפעלת ה

 לעובדים מטעמו.יחסי עובד מעביד בין העירייה למפעיל ו/או לעובדיו ו/או  בכך משום יצירת
 אגף הרווחה .נציג שמע להוראות יהמפעיל יהיה חייב לה   

 
 :מפעילהיקף אחריות ה .10

 ההפעלה כולה באחריות המפעיל ועל חשבונו הוא ותתבצע כדלהלן:   
 

ישא בכל ההוצאות הכרוכות ו פקת מבנה מתאים להפעלת התוכניותיהיה אחראי לאס המפעיל א.
 גז והוצאות בגין ניקיון המבנה.  ,טלפון חימום, חשמל,, יםממיסים,  -בשימוש במבנה לרבות 

 
וביטוח צד ג'. העיריה תהיה  תוכניותהולם עבור הצוות שפועל בהמפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי  . ב

 אחריות צולבת.    מוטבת עפ"י הפוליסה והיא תכלול סעיף בגין
 

ובלבד שלא יהיה  ,יהיירהע אחרות שלא באמצעות תוכניותלהפעיל ניתנת הרשות, ידי המפעיל ב  .ג
 בכך משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי המכרז וההסכם.

 
להם, המופעלים על ידו, על  ו/או בדומה תוכניותה על שירותים נוספים של יהמפעיל יודיע לעירי .ד

 מנת למנוע ניגוד עניינים.
 
 חניכיםות ההמפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אוד .ה

ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת 
 הסודיות והגנת הפרטיות.

 
                             להפעלת כי הוא רואה עצמו בעל כישורים וניסיון מתאימים  תבזא המפעיל מצהיר  . ו

 ת כאמור בהוראה זו.תוכניו
 

 :תקופת ההפעלה ./1
קופת "תקופת ההפעלה"(. ת      -חודש )להלן  14רשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא לתקופה של  א.

אשר  רכזיה בדבר המיום ממועד קבלת המפעיל הודעה מהעירי 11ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף 
 .או לפי תאריך עליו תחליט העירייה זכה במכרז בהפעלתם

 
להטיל על העירייה חובה כלשהי, העירייה רשאית  לעיל, ומבלימבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א'   ב.

חודש בכל פעם וזאת עד לתקופה כוללת של  01להאריך את רשות ההפעלה לתקופות נוספות של  
 בכתב למפעיל, לא יאוחר מחודש לפני תום תקופת ההפעלה.חמש שנים ובלבד שתודיע על כך 

 
 חוזה.מכרז והתנאי הבתקופת ההפעלה המוארכת יחולו   

 
בכל    רשאית העיריה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את החוזה לידי גמר  מרות האמור לעיל,ל ג.

תה זו, לא תהא יום מראש. השתמשה העיריה בזכו 11 -עת, בהודעה למפעיל בכתב, שלא תפחת מ
 חייבת לשלם למפעיל כל  פיצוי שהוא עבור הבאת החוזה לסיומו.

 
 :התמורה .14

 התמורה למפעיל תהיה בהתאם להוראות התע"ס וכמפורט בהסכם.   
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 'בספח נ

 
 נוסח ערבות בנקאית 

 
 

 לכבוד
 עירית בית שמש

 בנין העירייה
 בית שמש

 
 
 ג.א.נ.   
 

 כתב ערבותהנדון: 
 
 

)להלן:  ₪(עשרת אלפי )במלים:  ש"ח 01,111הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 
"( בקשר מציע"סכום הערבות"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ______________________ )להלן: "ה

 כלפיכם. יעמצ, וזאת להבטחת כל התחייבויות ההפעלת מרכז תעסוקה בוגריםל _12/01_ מספר  למכרז
 

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
אשר  ,1111אוקטובר  או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש

 , שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו. 05/00/11פורסם ביום 
 

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

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

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

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 

                                                                         __________________________ 
 תאריך                                                                                              

 
 

_________________          ____________________      ____________________ 
                  חתימת הקבלן                              כתובת הבנק                           שם הבנק               
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 '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. (.0)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.1)
 
 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש. (.3)

 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 3) –  (0תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)
 ( לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד. 3) – ( 0ף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )ברווחיו. וא

 

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

דת הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקו
העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על 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.
 
בסעיף א' לעיל, כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור  .ג

 הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.
 
 
 
 
 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  
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 'דנספח  
 אמות מידה

 
 הצעת המציע הערות ניקוד מדדים

 2לפחות  ניסיון רצוף(0

כניות בהפעלת תשנים 

 לבוגרים עם מוגבלויות

 :מספר שנים()

ניסיון המציע בהפעלת 

לבוגרים עם  כניותת

 מוגבלויות. 

 נקודות 12מקסימום 

 נק' 1- שנים ברצף 3-1

 נק' 5- שנים ברצף 1-7

 נק' 01- שנים ויותר 01

את מספר יש לפרט 

  כנית.השנים לכל ת

 

ניסיון המציע בהפעלת (1

-תכניות טיפוליות

המוכרת ע"י  0תעסוקתיות

משרד הרווחה והשירותים 

  החברתיים.

תוכניות תספרנה רק 

שנים  3ברציפות ת והמופעל

וזאת במהלך העשור  ומעלה

 האחרון.

 נק' 12מקסימום 

 נק' 1-מסגרות  5עד 

 נק' 5 -מסגרות  8עד  5

 נק' 01-מסגרות 8מעל 

 

את שמות יש לפרט 

 תכניות התעסוקהה

ומשך ההפעלה 

 הרצוף שלהן.

 

תוספת אחוזי משרה  (3
במסגרת  לבעלי תפקידים

 המוצעת
 

 נק' 12מקסימום 

 5 - 01%תוספת של 

 נק'

 11%-01%תוספת של  

 נק' 01 -

 - 11%מעל תוספת של 

 נק' 05

 

על המציע לצרף 

תצהיר של 

המסמכים מטעמו, 

ע"י עו"ד  מיםחתו

ובו מפורט אילו 

אחוזי משרה ייתן 

לאילו בעלי 

 תפקידים.

 

 מסגרתהדרכת צוות ה(4

פעם בשבוע )ולא רק פעם 

 בשבועיים(

על המציע לצרף  נק' 12תוספת 

תצהיר של 

המסמכים מטעמו, 

חתומים ע"י עו"ד 

תחייב ובו הוא מ

להדרכה פעם בשבוע 

 במהלך כל השנה.

 

 

הכשרה מקצועית לצוות  (2

 מסגרתה

 נק' 12 מקסימום

שליחת איש צוות 

על המציע לצרף 

תצהיר של 
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לקורס של מ. הרווחה 

 ילהכשרת צוות

 .נק' 5- מרכזה

השתלמות מקצועית 

מפעיל לצוות  של ה

 .נק' 5-לעו"ס ו/או 

המסמכים מטעמו, 

חתומים ע"י עו"ד 

ובו הוא מתחייב 

לשליחת איש צוות 

 ואלקורס 

לצוות להשתלמות 

 .ו/או לעו"ס

התוכנית המוצעת  (/

בהתייחס לתפיסה 

המקצועית אודות 

אוכלוסיית היעד ותכנים 

 רלוונטיים

 נק' 02מקסימום 

פירוט התפיסה 

תפיסה מקצועית 

בטיפול ותעסוקה 

לבוגרים עם 

 מוגבלויות

 נק' 01עד 

התכנית המוצעת 

להפעלת המרכז 

)בצורה מפורטת 

ובדוגמאות 

 רלוונטיות(

 נק' 01עד 

על המציע לצרף נייר 

פירוט  עמדה הכולל:

התפיסה תפיסה 

מקצועית בטיפול 

ותעסוקה לבוגרים 

, וכן עם מוגבלויות

תוכנית מפורטת לכל 

מרכיבי הפעילות 

 במרכז

 

   נק' 12מקסימום  המלצות( 7

   נק' 12מקסימום  התרשמות כללית( 8

 
התחייבות המציע בהצעה זאת תחייב אותו לאורך כל תקופת ההפעלה על ידו ואי קיום ההתחייבות תהווה 

 הפרה של ההסכם בין הצדדים.
 
 
 
 
 



  
 עיריית בית שמש

 

 docx 11הפעלת תוכניות טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסיית בוגרים עם מוגבלות בבית שמש . - 01-10מכרז 

 הסכם -נספח ו'
 

 
 0202שנערך ונחתם בבית שמש ביום _____ בחודש ______, 

 
 בין:

 עיריית בית שמש
 בית שמש 2דרך רבין 

 )להלן: "העירייה"(
 מצד אחד        
 לבין:

 עמותת ____________
 ע.ר  ______________
 רח' ______________

 )להלן: "המפעיל"( 
 

טיפוליות ותעסוקתיות לתכניות  _22/02_והעמותה הינה זוכה במרכז פומבי מס'   הואיל
 מש )להלן: " המרכז"(לאוכלוסיית בוגרים עם מוגבלויות בבית ש

 
למסור את הפעלת המרכז למפעיל בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה, וברצון העירייה  והואיל

 והמפעיל מעונין להפעיל את המרכז בתנאים כאמור;
 
 

למפעיל בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה,  רכזוברצון העירייה למסור את הפעלת המ והואיל
 בתנאים כאמור; רכזוהמפעיל מעונין להפעיל את המ

 
 הוסכם והותנה כדלקמן:לפיכך הוצהר, 

 
 מבוא, נספחים והוראות התע"ס

המבוא, הנספחים להסכם, כל מסמכי המכרז לרבות התנאים הכללים והוראות התע"ס הרלוונטיות  .1
 מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 
  

 הצהרות המפעיל
וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות המפעיל מצהיר כי קרא את כל מסמכי החוזה וכי ידועים  .2

שבהם, וכי יש לו היכולות, הידע, האמצעים, וכוח האדם  המתאים לקיימם ולבצעם על פי הדרישות 
 והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.

 
מותה המפעיל מצהיר כי היינו עמותה רשומה כדין, כי אין ולא עומדים כלפיו ו/או כלפי כל חברי הע .3

ו/או מנהליה תביעות משפטיות ו/או הליכים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל וכי אין כל פעילות 
 חריגה אשר יש בה בכדי להשפיע על המשך תפקוד העמותה ו/או בעלי התפקידים בה.

         
 המפעיל אף מצהיר כי העמותה ו/או חבריה ו/או מנהליה לא הורשעו ו/או הוגש             

 נגדם כתב אישום בגין עבירה שיש עימה קלון ו/או שנושאה הוא פסול מוסרי.          
 
המפעיל מצהיר כי מטרות העמותה אינן מונעות את התקשרותו בהסכם דנן וכי אין כל מניעה  .4

 חוקית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
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 ההתקשרות
טיפוליות ותעסוקתיות לאוכלוסיית העירייה מעניקה בזאת את הזכות למפעיל להפעיל תוכניות  .5

 בוגרים עם מוגבלויות בבית שמש
 

המפעיל יפעיל את התוכניות בהתאם להוראות התע"ס, תנאי המכרז והסכם זה ועל פי הנחיות  
 שיקבל מאת העירייה מעת לעת.

 
 

 המקום
 המרכז במקום מתאים אשר ייבחר בתיאום ובאישור אגף  הרווחה בעירייה . המפעיל יפעיל את .6
 

למען הסר ספק מובהר כי כל העלות בגין מיקום המרכז ובכלל זה הוצאות בגין מים, חשמל, גז,  
  ארנונה, שכירות וכדומה יחולו אך ורק על המפעיל.

 
 שעות וימי פעילות

 בכפוף להוראות התע"ס.המפעיל יפעיל את התוכניות  .7
 
שעות פעילות המרכז יפעל  לפי טבלת הפרופילים ובקטגוריות הרלוונטיות שתיקבענה על ידי אגף  .8

 הרווחה ו/או התע"ס.
 

 ת חניכים לתוכניות הטיפוליות והתעסוקתיותהפניי
 
ם חניכייפנו את הרפרנט ההעירייה באמצעות ועדת קבלה של עובדים סוציאליים, בתיאום עם  .9

 על פי הקריטריונים של משרד החינוך והרווחה. תוכניותהמתאימים ל
 
 

חניכים כלשהי להפנות למפעיל מספר  למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין על העירייה חובה 
 כלשהו ולא תישמע מצד המפעיל כל טענה בעניין זה.

 
 

 תקופת ההסכם
חודשים )להלן: "תקופת ההפעלה"( שתימנה  22למפעיל היא לתקופה של  רשות ההפעלה שניתנת .10

יום ממועד בו קיבל  03____. תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף _________החל מיום __
 המפעיל את ההודעה מאת העירייה על דבר זכייתו במכרז.

 
ייב אותה להאריך את תקופת העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהדבר יח .11

חודש וזאת עד לתקופה כוללת של חמש שנים, ובתנאי כי  22עד נוספת של   הההפעלה לתקופ
 הודיעה למפעיל על כך לפחות חודשיים לפני סיום כל תקופה.

 בתקופות ההפעלה המוארכות יחולו תנאי ההסכם בשינויים מחייבים.         
  

 
האמור לעיל, רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את ההסכם לידי  מבלי לגרוע מכל .12

( יום מראש. השתמשה העירייה 03) לושיםסיום בכל עת, וזאת בהודעה למפעיל בכתב לפחות ש
בזכות זו והביאה את ההסכם לידי סיום, לא תהיה היא חייבת לשלם למפעיל כל פיצוי שהוא בגין 

 הבאת ההסכם לידי סיום.
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 רכזפעילות במ
 המפעיל יפעיל את התוכניות בכפוף להוראות התע"ס. .13

 
שעות פעילות המרכז יפעל  לפי טבלת הפרופילים ובקטגוריות הרלוונטיות שתיקבענה על ידי אגף  .14

 הרווחה ו/או התע"ס.
 

 כח אדם
מיומן, מקצועי, בעל הכשרה מתאימה ונסיון המפעיל מתחייב להעסיק על חשבונו כח אדם  א. .15

בטיפול באנשים בוגרים עם מוגבלויות,  לכל הפחות בהיקפי משרה כמפורט בהוראות 
 התע"ס הרלוונטיות.

          
 .הרווחהבחירת העובדים תיעשה בתיאום ובהסכמת  ב.  

 
 התמורה

 חודשים ובהתאם לתעריף התע"ס. 22תשלום עבור יקבל המפעיל  תוכניותתמורת הפעלת ה א. .16
           
המפעיל יקבל את חלקו היחסי של משרד הרווחה, ישירות ממשרד הרווחה ואת החלק  ב. 

  .היחסי מהעירייה, עבור כל חניך שהשמתו אושרה ע"י אגף והרווחה
          
תהיה                     אלמען הסר ספק מובהר כי התשלום האמור יהווה את מלא התשלום ול .ג         

  על העירייה החובה לשלם תשלומים כלשהם
 

בכפוף להצעתו כאמור בנספח א' למסמכי המכרז אשר  המרכזהמפעיל מתחייב לממן את  הפעלת  .21
 מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 
המפעיל יהיה רשאי להשתמש בתמורה שיקבל לפי ההסכם ובמימון המוצע על ידו במכרז,  א. 21

 המרכזכמפורט בתנאי המכרז ועבור הפעילויות הדרושות להפעלת  המרכזאך ורק להפעלת 
 וכמפורט בהסכם זה.

 
 המרכזבמידה והמפעיל מנהל שירותים נוספים, הוא מתחייב לנהל חשבון נפרד עבור  ב. 

 שבהפעלתו.
 

 אחריות המפעיל
על חשבונו והוא אשר ישא בכל ההוצאות של מבנה,  רכזהמפעיל מתחייב בזאת להפעיל את המ .21

 .רכזמים, חשמל, חימום, טלפון, גז, נקיון וכל הוצאה אחרת הדרושה להפעלת המ
 

מובהר בזאת כי המפעיל הינו האחראי הבלעדי להעסקתם של עובדיו וכי לא תהיה לעירייה כל  .23
 אחריות ו/או חובות כלפי עובדי המפעיל וכי הם יחשבו אך ורק כעובדי המפעיל.

 
 נזיקין וביטוח

 .רכזכתוצאה מהפעלת המ רכזהמפעיל יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לרכוש או למבנה המ .22
 

א, בלי המפעיל יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזה שהו .22
יוצא מן הכלל, 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, 

 על פי הסכם זה. רכזהקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות המפעיל ו/או בהפעלת המ
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המפעיל יהא אחראי כלפי כל צד ג', לרבות כלפי כל ילד או עובד ו/או אדם אחר המועסק בשרותו,  .20
 .המרכזבמידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי דין, לנזקים שנגרמו בקשר ו/או הנובעים מהפעלת 

 
דרישה, מכל המפעיל מתחייב בזה לפצות ולשפות את העירייה על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או  . 22

עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהו, נגדם או נגד כל מי מעובדיה ו/או שלוחיה בגין כל תאונה 
לעיל, לכל אדם כולל לעירייה ו/או לעובדיה ו/או  21עד  22חבלה  או נזק מהמפורטים בסעיפים 

 לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.
 

 טוח בהתאם לנספח הביטוח המצ"ב כנספח א להסכם זה.המפעיל יפעל בנושא בי .22
 

 יחסי הצדדים
בכל הקשור במערכת היחסים בין העירייה לבין המפעיל יחשב המפעיל כעצמאי ולא כעובד. בכל  .22

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

 
עובדי המפעיל ו/או שלוחיו ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של המפעיל, והמפעיל  .21

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

 
 שירותים נוספים

שלא באמצעות העירייה ובלבד שלא יהיה  מרכזים ושירותים אחריםהרשות בידי המפעיל להפעיל  .21
 בכך משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי הסכם זה.

 
ו/או בדומה  רכזיםמקרה מוסכם בזאת כי המפעיל יודיע לעירייה על שירותים נוספים של מבכל  

 להם המופעלים על ידו, וזאת על מנת למנוע ניגוד עניינים.
 

 חובת סודיות
, אלא לשם באי המרכזת ולא יעביר לאחר כל מידע אודות חובת הסודיו עלהמפעיל מתחייב לשמור  .21

 ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת הסודיות והגנת הפרטיות. ביצוע תפקידו לפי ההסכם
 

 המפעיל יחתום על הצהרה בנוסח המצ"ב כנספח ב' להסכם זה. 
 

 בקרה ופיקוח
העירייה והעובדים הסוציאליים, תפקח ותנחה את המפעיל בנוגע לכל ענין ונושא הקשור בהפעלת  .03

הולם לצורכי הילדים. המפעיל מתחייב בזאת וזאת על מנת להבטיח מענה מקצועי ו רכזהמ
 להישמע להוראות והנחיות העירייה.

 
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
, 20, 22, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 20, 1, 2, 2,  0 המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים א. 02

הינם תנאים עיקרים ויסודיים בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית   01, 02, 03, 22
ש"ח. אין באמור  22,333המזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

 בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה אחרת העומדת לעירייה מכח הסכם זה ו/או מכח כל דין.
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כום הפיצויים האמור בסעיף קטן א' לעיל מכל העירייה תהא זכאית לנכות ו/או לקזז את ס ב. 

 סכום שיגיע למפעיל, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.
 

שלום הפיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים למפעיל לא ישחררו את המפעיל מהתחייבויותיו  ג. 
 על פי הסכם זה.

 
פרה יסודית, תהא מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לעיל, הרי אם הפר המפעיל את ה ד. 

העיריה רשאית לתבוע את אכיפת ההסכם ו/או לבטל את ההסכם ו/או לתבוע פיצוים על 
תוכניות ל חניכיםו/או להפנות את ההבנקאית הפרת ההסכם ו/או לחלט את הערבות 

 ו/או  לתבוע כל סעד אחר. טיפוליות ותעסוקתיות אחרות
 

רייה ראשית להביא הסכם זה לידי סיום כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהיה העי  ה. 
 יום וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 03בהתראה מראש של 

 
לעיל, מוסכם בזאת כי כל אחד מן האירועים הבאים ייחשב  02מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .02

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

 
הוטל עיקול זמני או קבוע, או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המפעיל,  א. 

יום מועד  03כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
 ביצועם.

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

נגדו צו פירוק, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו, כולם, או חלקם, או שהוא פנה 
לפקודת החברות  200לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 .2110 -)נוסח חדש(  תשמ"ב  ב
 

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

)ד( לעיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות 01השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי סעיף  .00
העירייה כביטול החוזה על ידי העירייה, אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והמפעיל 

 עוד לא נתנה לו הודעה  כאמור. יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו עלי פי החוזה, כל
 

 בטחונות
ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת עירייה בסכום עם חתימת הסכם זה ימציא המפעיל כתב  .02

וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. הערבות תהא  ₪ 22,222 -השווה ל 
חודשים ממועד חתימת הסכם זה, והמפעיל מתחייב להאריכה מפעם  02בתוקף לתקופה של 

לפעם, לפי דרישת העירייה כך שהיא תהא 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 

יו  על פי הסכם זה  ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויות
 לעירייה על פי הסכם זה. סכום הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
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 כללי
 

ו/או הפעלתה  המרכזהמפעיל מתחייב למלא ולקיים כל חוק, תקנה, צו או פקודת מכבי אש בדבר  .02
או בקשר אליה כל דבר העלול רכז ו/או תחזוקתה, ולא לעשות ולא להרשות לאחרים לעשות במ

 נוחות למאן דהו ובכלל זה לשכנים בבנין או באיזור.-להוות סיכון או מטרד או להזיק או לגרום לאי
 

העירייה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל על פי הסכם זה, כל חוב, בין קצוב, ובין שאינו  .02
קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי 

 כל דין. 
 

למפעיל על פי  ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו .01
 הסכם זה.

 
לא ניתן לשנות או לתקן הוראה מבין הוראות הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום בידי שני  .01

 הצדדים.
  

מוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו  .01
מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין וכי העירייה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, 

 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,  .23
 ובחתימת שני הצדדים.

 
ן בהוצאות ביול מסמכים אחרים הקשורים או המפעיל ישא בהוצאות ביול הסכם זה ככל שיידרש וכ .22

 נובעים מהסכם זה.
 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה ולצורך המצאת כתבי בית דין בהתדיינות הקשורה עמו הן  .22
הכתובות המופיעות במבוא להסכם זה. כל הודעה שנשלחה על ידי שליח או בדואר רשום מצד 

שעות לאחר משלוחו או בזמן מסירתו על ידי  12אחד למשנה לכתובת האמורה תיחשב כמגיעה 
 ן.יהשליח, לפי העני

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 
 
 

 ____________        ____________         ____________      _________ 
 גזבר העירייה     ראש העיר           חותמת העירייה           המפעיל      
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 להסכםנספח א' 
 נספח ביטוח

 )מצורף בנפרד(


