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 15/2021מכרז פומבי מס' 
 

הזמנה להציע הצעות לאספקה של 

  -שירותים להפעלת מרכז לגיל הרך 

 במצפה רמוןטיפולי והעשרתי 
 

 . 14:00השעה  עד 12/10/2021אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך  מועד
 

 תיפסל ולא תובא לדיוןמעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה 
 

 א', מצפה רמון 2בלשכת מנכ"ל המועצה ברח' נחל סלעית  ידניתתיעשה  המסירה
 

והן באתר האינטרנט של  הגביה במועצההן במשרדי מחלקת  לעיין במסמכי המכרז ניתן

 .mitzpe-ramon.muni.il בכתובת המועצה

 

 הגשת במועד והעומדים, בישראל כדין הרשומים ותאגידים יחידים במכרז להשתתף רשאים

 .המכרז במסמכי המפורטים הקריטריונים בכל ההצעות

 

   03/10/2021 אשר לא יוחזרו, החל מיום₪  500 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך של

, מצפה רמון או בטלפון 1במשרדי הגבייה של המועצה המקומית מצפה רמון ברחוב נחל ציחור 

 .08-6596227/9שמספרו 

 

 
 

 הצעה כל או בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ההצעה את לקבל מתחייבת אינה המועצה
 .שהיא

 
 

 לצרכי רק נועד המכרז ומסמכי הפרסום בגוף"הצעה" ו"משתתף"  במונח השימוש כי, מובהר

"י עפ"הצעה"  לכדי כלשהו משתתף ידי על שיוגשו המכרז מסמכי את להכשיר בא ואינו, נוחות

 .המכרזים דיני
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 15/2021 מכרז לביצוע זמנים לוח

 
 אירוע מועד

 הבהרה שאלות למשלוח האחרון המועד 14:00עד השעה  06/10/2021

 ההצעה מסמכי להגשת האחרון המועד 14:00עד השעה  12/10/2021

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2021 אוגוסט
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 הזמנה

 15/2021מכרז פומבי מס' 

 מרכז לגיל הרך הפעלת 
 

 
המועצה המקומית מצפה רמון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת להציע הצעות לאספקת שירותים להפעלת מרכז 

לאיתור, מניעה וטיפול בילדים עם קשיים התפתחותיים והעשרה לילדים ולמשפחה  –טיפולי והעשרתי לגיל הרך 
נחיות משרד הכלכלה כמפורט "ס וההתעלמסמכי המכרז וההסכם, הוראות בהתאם )להלן: "מרכז לגיל הרך"(, 

 .  להלן
 .בלבד ולא יהיה פיצול של העבודות תתבצע ע"י מפעיל אחד המסגרותהפעלת 

 
 

 בהתאם, תבוצע בהתאם למפרטים הטכניים המצורפים למסמכי המכרז, הרך לגיל במרכז השירותים מערךהפעלת 
 החינוך משרד, הבריאות משרד, להנחיותמהווים חלק בלתי נפרד מההתקשרות, ה והחוזה המכרז להוראות

 , ועל הזוכה/ים לספק את כל הדרוש לשם מתן השירותים כנדרש.המועצהוהוראות המנהל מטעם 
 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ]תנאי סף[:
 

 הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין.  המציע .1
מציע הינו תאגיד, על המציע לצרף להצעתו תעודת רישום תאגיד )חברה, עמותה, אגודה שיתופית או ה אם

שותפות(. אם המציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או 
 .יחיד על המציע לצרף העתק ת.ז אם המציע הינותצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה. 

 

 אישור על ניהול תקין בתוקף, ככל שהמציע הינו עמותה. .2
 

הערבות , שהוצאה לבקשת המציע בלבד. אוטונומית בנקאית ערבות המציע יצרףתקפות הצעתו,  להבטחת .3
 ( לחלק א'[.ד)1]ראו סע' למסמכי המכרז  'ג בחלקתהא בנוסח המדויק 

 

 מרכז לגיל הרך. בהפעלת  2018-2021השנים  יןב רצופותשנים  3של  קודםלמציע ניסיון  .4

 שנות הניסיון המוצהרות הן מלאות ולא חלקיות. 
 

)ו( לחלק א', ובנוסח 1להוכחת דרישת הניסיון, יצרף המציע תצהיר ערוך וחתום כדין כנדרש בסעיף 
 .2המצ"ב בחלק ז'

 

, על פי 2020-2018מהשנים  בכל אחתי של המציע מכל עיסוקיו השונים ופעולותיו, פהכס המחזור .5
 )כולל מע"מ(. ₪  2,500,000 -הדו"חות המבוקרים, אינו נמוך מ

 
 .( לחלק א'ו)1 כנדרש בסעיף, 3בחלק ז'  לנוסח המצ"בחוו"ד רו"ח בהתאם  תנאי זה יוכח באמצעות

 
 רכש את מסמכי המכרז. .6

 
 . הסף תנאי בכל לעמוד עצמו המציע על, ספקהסר  למען

מועד נכון לתיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף עמידת המציע בכל תנאי הסף כולם בדיקת 
 . תוצעההגשת ה
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 ידניתיגיש הצעתו בשני העתקים על גבי הטפסים שהומצאו לו וימסור אותם במכרז, כל המעוניין להשתתף 
 14:00, עד השעה חלקה במעטפה _____________וזאת עד ליום   מצפה רמוןבלשכת מנכ"ל המועצה המקומית 

 "מועד ההגשה"(. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, תיפסל ולא תובא לדיון. -)להלן 
 לא תתקבל מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית.

 

את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 
 למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.מופנית מת ליבם של המשתתפים תשו

 
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר יישויות משפטיות ולכן לא 

 תותר הגשת הצעות במשותף. 
 

המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי ההזמנה, הינה היישות המשפטית החתומה על  היישות
 .ולחוד ביחד הינה המועצה כלפי במשותף המציעים אחריות, שותפות של הצעה שמוגשת ככלכתב ההצעה. 

 
הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה ממועד הכנסתה אל תיבת המכרזים ולמשך שלושה חודשים מהמועד האחרון 

תהא רשאית לדרוש הארכת תוקפן של ההצעות במידה ויתארכו הליכי מכרז. מציע אשר  המועצהלהגשת הצעות. 
 פה אליה.רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צור המועצהתהא  –תקופה החזר בו מהצעתו במהלך 

 
שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה, ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה.  המועצה

מובהר, כי המונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי ההזמנה נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את 
 מסמכי ההזמנה שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. 

ההצעות מהווה אישור לכך שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים והבין את כל הדרישות ומקבל הגשת 
 על עצמו, באם יזכה במכרז, את החובה לקיים את כל תנאי המכרז והחוזה.

הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע מהליך זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים 
 ע.בבאר שב

 
 בכבוד רב,                                

 רוני מרציאנו מרום                                                                                                                                      

 המועצהראש                                                                                                                                           
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 הוראות כלליות: -חלק א' 
 

המכרז, בקשר עם המכרז הנדון, לרבות  חוברתמסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו לרוכשי 

 כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי חומר המכרז.

 
 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .1

אישור עו"ד או רואה חשבון בתוקף למועד ההגשה, המאשר שההצעה  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  (א)

לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב להיות  חתומה ע"י מי שהוסמך

 בתוקף בזמן הגשת ההצעה.

 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  (ב)

, והתקנות 1976 -ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 

 שהותקנו על פיו.

 

 .אישור בתוקף על ניכוי מס הכנסה במקור (ג)

 

הערבות נוסח , שהוצאה לבקשת המציע בלבד. המועצהאוטונומית ובלתי מותנית לטובת  -ערבות בנקאית  (ד)

צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(, לוח מס'  הערבות תהא כחלק ג'.יהא בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

בתוקפה  או בסמוך לכך, ושתעמוד 15.7.2021-בשפורסם , כפי 2021יוני מדד חודש , כשמדד הבסיס הוא 13

השם  אלף ש"ח )כולל מע"מ(.חמישה עשר )₪  15,000תהא בסך של הערבות כולל.  12/01/2022עד ליום 

 . המופיע בערבות יהיה שם המציע

 

 קיום התנאים הנ"ל עלול להוביל לפסילת הערבות הבנקאית.אי 

 

על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם לדרישתה של 

. משתתף שיידרש לעשות כן, ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב הצעתו כפסולה במידה ותוקף הערבות המועצה

 מהמבוקש וכן תהווה עילה לחילוט הערבות.יפוג, או יהא ארוך 

, במקרה המועצהימים מראש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  3ערבות ההגשה תמומש/תחולט, בהתראה של 

הגשתה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא יעמוד באיזו התחייבות ו/או  לאחרשהמשתתף יחזור בו מהצעתו 

המכרז ו/או לא יצרף את ערבות הביצוע. אין במימוש/בחילוט ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי 

 ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל סעד אחר, עפ"י כל דין. 

 

 ככל שהמציע הינו עוסק מורשה.  ,אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה (ה)
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 .המכרז למסמכי 2'ז בחלק"ב המצ בנוסח, הסף בתנאי נדרשכ המשתתף של ניסיונו בדבר תצהיר     (ו)

וכן פרטי איש קשר  , שנת תחילת פעילות וסיומהומקומות ההפעלההמסגרות על התצהיר לכלול פירוט של 

 וטלפון )רצוי נייד(.

 

 למסמכי המכרז. 3בנוסח המצ"ב בחלק ז' כנדרש בתנאי הסף,  רו"חאישור  (ז)

 

הנדרש במסמכי המכרז, בהתאם לפירוט המופיע בתצהיר ביצוע עבודות מן הסוג  המעידות על -המלצות  (ח)

 המציע בדבר הניסיון, תוך ציון שמות אנשי הקשר ומספרי טלפון )רצוי נייד( בהם ניתן להשיגם.

 למסמכי המכרז. 1להמלצה מצ"ב כחלק ז'מומלץ נוסח  

ו לצורך בחינת יובהר כי צירוף רשימת מזמינים והמלצות אינו מהווה תנאי סף ואולם המסמכים ייחשב 

 הצעתו. וניקודאיכות עבודתו של המציע 

 

חוק עסקאות גופים דבר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כחוק, בהתאם לב -הצהרת המשתתף  (ט)

 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 בחלק ז' למסמכי המכרז.ט בהתאם לנוסח התצהיר המפור - 1976

 

משתתף ושל כל מסמך נוסף שהומצא על ידי העתק חתום של פרוטוקול ישיבת הבהרות שהומצא ל (י)

 למשתתפים, ולרבות תשובות למתן הבהרות. המועצה

 

 -מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים (יא)

 העמותות(.תעודת האגד מאת רשם החברות )או השותפויות או האגודות השיתופיות או רשם  (1)

אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה או בעל מניות כלשהו  (2)

בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי השליטה בו, וכך הלאה, 

 עד לזיהוי כל היחידים העומדים מאחרי המשתתף במכרז.

מרשם החברות/העמותות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו של המשתתף תמצית מידע  (3)

 תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות למכרז.

 תקנון התאגדות. (4)

 ( אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אם המציע הוא עמותה רשומה.5)    

 המעידה על רכישת מסמכי המכרז. קבלה צילום (יב)

החוק למניעת  בדבר עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו, בדרישות משטרה או לחילופין תצהיר אישור  (יג)

חוק , על תקנותיו ]החוק והתקנות, להלן: "2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

חוק ]להלן: "על החקיקה הנובעת ממנו  1977-"[, וכן בהוראות חוק העונשין, התשל"זעברייני המין

כי יעסיק בעבודות נשוא מכרז זה אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני  והתחייבות"[, העונשין

 המין, ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין.
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י מין , ימציא המציע אישורי משטרה, בהתאם לחוק עבריינלמתן השירותיםככל שיזכה במכרז וכתנאי 
"[, לגבי המציע עצמו, לרבות בעלי השליטה במציע, ככל שישנם, וכן לגבי כל עובדי אישור המשטרה]להלן: "

המציע בחוזה זה. בעצם הגשת הצעתו במסגרת מכרז זה מתחייב, מצהיר ומאשר בזאת המציע, כי עם 
די המציע במכרז את כל אישורי המשטרה הנדרשים, ביחס לכל עוב מועצהחתימתו על החוזה ימציא ל

 ובחוזה.  
מובהר ומוסכם בזאת, כי על המפעיל להמציא אישורי משטרה ביחס לעצמו )לרבות בעלי השליטה בו( 
ולעובדיו בפועל, מדי חצי שנה, לכל אורך תקופת החוזה, וכי ככל שיתחלפו עובדי המפעיל במוסדות 

 בהתאם, גם לגבי העובדים החדשים. הרלוונטיים, במהלך תקופת ההסכם, ימציא המפעיל אישורי משטרה 
 

 המועצה לפי חלק יב' למסמכי המכרז.או לחבר  המועצהבדבר קרבה משפחתית לעובד  הצהרה (יד)

 .'יגהנוסח שבחלק אי תאום מכרז לפי  בדבר המשתתף תצהיר(טו)

 

 הוראות למשתתפים, תנאים מיוחדים, והליכי המכרז: -חלק ב' 

 

 המכרז: הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי .1

 המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. -"המציע"/"המשתתף"  -בחלק זה  

 המשתתף שיזכה במכרז. -"המפעיל"  -      

 .והחוזה המצורף אליו מכרזתנאי הכמפורט ב מרכז לגיל הרךהפעלת   –"השירותים"  -      

 ו/או מי שימונה מטעמה. שח"קמנהלת אגף  –"המנהל"  -

 על ביצוע העבודות נשוא ההסכם. המועצהלהיות מפקח מטעם  תמי שמונה על ידי המנהל –"המפקח"  -      

 

על המציע למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על המציע לחתום על  (א)

, על פן מלאולחתום באוכל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות, 

ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו, 

 וביניהם על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.

בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות הוראות  המועצהעל המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת  

 ולצרפם לחוברת המכרז שתוגש על ידו. וכד',סיכום סיור מציעים , הבהרותנוספות, 

 

על המציע להעיר את הערותיו רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו, בתוספת  (ב)

חותמת של המציע, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף על חתימה. במקום בו 

 ין את שמו המלא של החותם, בכתב ברור.נדרשת חתימה, יש לצי

 

רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם בגוף  (ג)

 ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף. המועצההמסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את 
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  . חלקים שלא ימולאו לא יקבלו ניקוד כלל. על המציע להגיש פרטי הצעתו על טופס כתב ההצעה (ד)

 בחלק ט' למסמכי המכרז.מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע        

 

מציע המבקש להשתתף במכרז, יצרף במעטפתו את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת עמידתו 

 בדרישות הסף ואת כל המסמכים הדרושים לטובת ניקוד הצעתו במכרז.

 לטבלה שבחלק ט' למכרזבהתאם )א( להלן ו2בטבלה בסעיף ניקוד ההצעות יעשה בהתאם למפורט 

ולמסמכים שיוגשו, לרבות לעניין ההצעה לגבי הקריטריונים האחרים דוגמת כח אדם, תכנית 

 הפעלה וכיו"ב, כמפורט שם.

  

 המשתתף יגיש את מסמכי הצעתו בשני עותקים. 

  

בון את כל חובותיו של המפעיל ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, בהצעתו, יקח המציע בחש (ה)

 .המועצההכרוכות בביצוע העבודות, והמציע הזוכה  לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת 

 

אינה מתחייבת לבצע שיעור מסויים של סוג עבודה או כל  המועצהלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  (ו)

שיעור שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות תקציביות 

 , ובהתאם לצורך.מועצהותזרימיות הקיימות ב

 

יק המדוי או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובןבאם ימצא משתתף כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות,  (ז)

 המועצהבכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים במכרז.  אגף שח"קשל איזה סעיף או פרט, עליו לפנות ל

 אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שינתנו בעל פה. 

 

בת לבלבד ללא טבלאות  WORDבכתב, בפורמט     לקבל תשובות, יגיש שאלותיו,  המבקש (ח)

   drord@mzp.org.ilל  בדוא"  14:00בשעה   06/10/2021מיום , לא יאוחר אל הרשקו, מזכירת אגף שח"ק

הפניה תכלול את שם המכרז, מספר המכרז, מספר הסעיף במכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת 

 השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דוא"ל. 

 

רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  המועצה (ט)

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד 

בדואר רשום ו/או בדוא"ל ו/או מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז 

 ידם בעת רכישת מסמכי המכרז.-ליה לפי הכתובות שנמסרו עלבפקסימי

 

mailto:drord@mzp.org.il
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המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע העבודות  (י)

בזמנו החופשי, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, את מהות וכמות 

לים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלו

למעוניינים כאמור בס"ק והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו 

 )ח( לעיל, וכן בישיבת ההבהרות.

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

 פי הטבלה שלהלן: ניקוד ההצעות בהתאם לכל קריטריון יעשה על  .א
 

מסמכי ההצעות שיתקבלו, יועברו לקבלת חוות דעת מקצועית של הצוות המקצועי הכולל את: מנהלת אגף 

  יעל אדר, אושרת נחום, יוני בן שמואל.או מי מטעמה,  שח"ק

 

ניקוד  תבחינים מידה-אמת נושא מס.
 מירבי

 20 ט'ו בחלק שימולאהנתונים הניקוד יינתן על פי  -תוכניות טיפול למשפחות  .1

תוכניות   1.1
טיפול 

 מוצעות

מציע שיציג את מספר 
הפעילויות הרב, המגוון והעשיר 
ביותר, בתדירות הגבוהה ביותר 

שבהם משתתפים מספר רב 
יותר של משתתפים  יקבל את 

מלוא הניקוד, והמציעים 
שלאחריו יקבלו ניקוד באופן 

 יחסי. 

ק' נ -2לדים י-תוכניות להורים
נקודות  2הפעילויות הרב, למספר 

נקודות למספר  2לתדירות, 
נקודות  -4המשתתפים בכל פעילות ו

 על פי התרשמות הצוות המקצועי.

10 

נק' למספר  -1תכניות לילדים .   1.2
נקודות לתדירות,  1הפעילויות הרב, 

נקודות למספר המשתתפים בכל  1
י התרשמות נקודות על פ -2-פעילות ו

 הצוות המקצועי.

5 

נק' למספר  -1תכניות להורים   1.3
נקודות לתדירות,  1הפעילויות הרב, 

נקודות למספר המשתתפים בכל  1
י התרשמות נקודות על פ -2-פעילות ו

 הצוות המקצועי.

5 

 15 .4ז' שבחלק הניקוד יינתן על בסיס התצהיר להוכחת הנסיון ניסיון   .2

בהפעלת  סיוןינ שנות מספר שנות נסיון  2.1
יחידה התפתחותית במסגרת 
התוכנית הלאומית לילדים 

השנים  10-ב .בסיכוןונוער 
 האחרונות

 5-נקודות ועד ל 1כל שנת ניסיון = 
 נקודות מקסימום

5 

מספר שנות הניסיון בהפעלת  שנות ניסיון  2.2
תוכניות לגיל הרך 

השנים  10-ב ומשפחותיהם
 האחרונות

 10 מקסימוםנק'  5נק' ועד  1כל שנה = 

 10 הניקוד יינתן על בסיס ההצלות שיצורפו להצעה מרשויות ומשרדי ממשלה(המלצות )  .3
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ניקוד  תבחינים מידה-אמת נושא מס.
 מירבי

המלצות   3.1
לגבי הפעלת 

מרכז לגיל 
 הרך

בנוגע לתחומים  1טיב ההמלצות
( אמינות ואחריות; 1הבאים: 

( יחסי אנוש 3(עמידה בלו"ז; 2
( 4מול הצוות והאוכלוסייה; 

 יזמות וחדשנות בתחום

המלצה חיובית ומפורטת בכל אחד 
. נקודה 1מהתחומים תזכה בעד 

 5סה"כ ציון מירבי להמלצות הינו 
המלצה שבה לא יצויין  נקודות.

." תזכה שביעות רצוננו המלאה"ל
 בניקוד יחסי.

10 

 20 ט'הנתונים שימולאו בחלק הניקוד יינתן על פי  תוכניות העשרה ופנאי לאוכלוסיה   .4

פירוט   4.1
 התוכניות

כמות ומגוון תוכניות העשרה 
חינוכיות לילדים בגיל הרך 

 והוריהם 

המציע שיציע את כמות התוכניות 
המגוונת ובתדירות הגבוהה ביותר 

יתר ההצעות . ובהתאמה לאוכלוסיה
 ינוקדו באופן יחסי.

20 

 25 ט'שימולאו בחלק הניקוד יינתן על פי הנתונים  כמות כח האדם ומערך הדרכות  .5

היקף   5.1
משרת 
מנהלת 

המרכז לגיל 
 הרך

מנהלת מרכז לגיל העסקת 
  ליקף משרה בפועה -הרך

מנהלת המרכז התחייבות להעסקת 
. כל 60%לגיל הרך לפחות בהיקף של 

היקף גבוה יותר יזכה בנקודות ולכל 
 נקודות. 15היותר 

15 
 

מערך   5.2
 הדרכות

מספר שעות הדרכה חודשיות 
המרכז לגיל מתוקצבות לצוות 

 הרך

המציע שיציע את מספר השעות 
הגבוה ביותר יקבל את מלוא 

הניקוד. יתר ההצעות ינוקדו באופן 
 יחסי

10 

 הצעת המחיר 

הצעת   .6
 המחיר

אחוז התקורה המוצע על ידי 
 המציע

המציע שיתן את שיעור התקורה 
הנמוך ביותר יקבל את מלוא הניקוד 

הניקוד ויתר ההצעות ידורגו באופן 
 יחסי.

 

10 

 

 

להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, באיכות ההצעה ובטיבה. כן  המועצהבעת דיון במכרז, רשאית  .ב
להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז, כפי שהדבר נבחן מעבודות  המועצהרשאית 

 קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.
 

מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית, לרבות בעבירות ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי  .ג
 והתקנות והצווים לפיו. 1965 -בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

  
בטבלת הניקוד שתהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו ביחס לסעיפים  המועצה .ד

 שלעיל, בהתאם לדין, ובהתאם לאמור להלן.
 

על עבודות או הזמנות  נוספיםרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים רשאית לד המועצה .ה
והמלצות ממזמינים עבורם ביצעו המציעים הזמנות ואלה לא יהיו לצורך ניקוד ההצעה אלא לטובת בחינת 

רשאית לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח הצעתו,  המועצההמציע בלבד. כן תהא 
 ה חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.והמציע יהי

 

                                                 
 יתבצע שקלול של כלל ההמלצות שיגיש המציע. 1
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רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה  המועצה .ו
שהיא תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף 

ה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, של מטלות העבוד
בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו, או ניתוח 

את הפרטים וההוכחות הנדרשים. אם המציע  מועצהנתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק ל
להסיק מסקנות לפי  המועצהסרב למסור פרטים, מסמך, אישור, הסבר, או ניתוח נתונים כאמור, רשאית י

 ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
ם מידע ו/או המלצות ו/או אישורים מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלי

דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, וזאת בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע 
 בתנאי הסף ובשאר התנאים שפורטו לעיל.

 

ה ביותר, או כל הצעה שהיא. והגבהמשוקלל מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד  המועצהאין  .ז
ודתם בעבר, לרבות במסגרת לבחון גם את ניסיונם של המציעים, כשירותם, ואופן עברשאית  המועצה

 שבוצעה עבורה בעבר. הפעילות 

 

 שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו.  המועצה .ח
 שהוא. במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג 

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, ולרבות  המועצה
הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת 

 ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.
 

צמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע את העבודות שומרת לע המועצהמובהר בזאת במפורש, כי  .ט
 נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז.

השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או -הגשת הצעה ו/או אי-אי .י
או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי 

 אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 

חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את הזכות,  המועצהאין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על  .יא
 בהיקף כלשהו. המועצהלהתקשרות עם 

 
ליים באיזו הצעה שהיא, במידה שויתור שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמ המועצה .יב

 , בעקרונות השוויון.המועצהולא יפגע, לדעת  מועצהשכזה לא יגרום כל נזק ל
 

)שאינן עסק בשליטת  ככל שיוגשו הצעות זהות, ביחס לניקוד הסופי, אשר יהיו ההצעות הטובות ביותר .יג
 המועצהא המכרז ובהתרשמות , ייבחר המציע אשר יש לו ניסיון רב יותר בביצוע העבודות נשואישה(

תהא רשאית להביא בכלל  המועצהמניסיונה בעבר עם המציע, ככל שקיים. מבלי לפגוע באמור לעיל, 
שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את החוזה, ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות 

 מקום עסקיו ופנייה לממליצים.
 

ת של גופים שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית נפרדת, כאשר לא תורשה הגשת הצעות נפרדו .יד
הגוף המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד האחר, הכל 

 בין במישרין ובין בעקיפין. 

 

כאשר מי מבין  לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת, .טו
יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו, הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או נושא משרה, 

 , ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר, והכל בין בעקיפין ובין במישרין.1999-כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט
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צאצא, או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו קרוב לצורכי סעיף זה משמע: בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, 
 של כל אחד מאלה.

 
לא יהיה  רשאי  להגיש  הצעה  למכרז  זה  מציע  אשר יש לו הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין,  .טז

 עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז, או אשר יש לו קשר עם מציע אחר במכרז.
 לענין זה: 

בין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או   בהתנהגות, בין אם הוא ובין במפורש  -""הסכם, הסדר ו/או הבנה
 פי דין ובין אם לאו; -מחייב על

המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר, המציע והמציע האחר נשלטים ע"י אותו בעל שליטה,  -"קשר" 
 .1968 -כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 לרבות בכל אחד מאלה: –ין או בעקיפין" "במישר
a. ;באמצעות אדם אחר, קשור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עימו 
b. ;באמצעות שלוח או נאמן 
c. ;ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה 
d. ;באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה 
e.    .מכח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים 

   

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה ונספחיו,  .יז
 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

 

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז  .יח
 ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

 
רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע בעצמה את  המועצה .יט

העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את 
היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו/או להקטינן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים המועצה. המועצהו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות  המועצה
 חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

 

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן בוטלה/  המועצה .כ
 נדחתה כמפורט לעיל.

 
בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא  .כא

ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או  למציע
הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו, בהתאם להצעתו ו/או 

 ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייבים בנסיבות העניין.
 

 הודעה על הזכיה והתקשרות: .3

עם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה. המשתתף שייקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום  )א(

 להלן. 8כמפורט בסעיף ערבות בנקאית  מועצהעל החוזה ולהמציא ל

משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות שהוגשה  

 על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.

 

רשאית לבטל את זכייתו במכרז, בהודעה  המועצההיה ומשתתף שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא  )ב(

בהודעה וזאת, לאחר שניתנה למשתתף הודעה  המועצהידי -בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על
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התאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה. בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן את המעוות ב

אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין ולפי האמור בחוזה בדבר הפרה יסודית של 

 תנאיו.

 

להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה, וכן  המועצהבוטלה כאמור הזכייה במכרז, רשאית  )ג(

על כל  המועצהעל ידה, והמשתתף יפצה את  למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שייקבע

 הפסד שנגרם לה בגין כך.

 

 :חתימת החוזה וביטוח .4

ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו  4המציע מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך  (א)
ת "החוזה"/"ההסכם"[. עם החתימה על החוזה על המציע להמציא את ערבות הביצוע וא -במכרז ]להלן 

אישורי הביטוח כמפורט ובהתאם לתנאי החוזה. הוראה זו הינה מהותית ואישורי הביטוח הנ"ל יומצאו 
אשר יפסוק אם אישורי הביטוח ממלאים  אחר תנאי החוזה. המציע  מועצההביטוח ב יועץלבדיקת 

לעמוד הביטוח, להמציא לאלתר כל אישור ביטוח או תיקונם על מנת  יועץהזוכה מתחייב לאור הערות 
 בתנאי החוזה.

 

סרב המציע לחתום על ההסכם ו/או לא מילא תנאי מתנאי המכרז, ו/או לא העביר את המסמכים  (ב)
רשאית לגבות את הסכום הנקוב בערבות ללא כל הודעה  המועצהכמפורט לעיל, ערבותו לא תוחזר לו ו

לתבוע דמי נזק נוספים ו/או כל סעד אחר נוסף, על פי  המועצהנוספת וזאת, מבלי לגרוע מזכותה של 
 החוזה ועל פי כל דין.

 

 חתוםימי עסקים מיום הדרישה כאמור לעיל כשהוא  4זוכה שנדרש לחתום על החוזה ולא יחזירו תוך  (ג)
ולא ימלא אחר התנאים הנ"ל, כולם או חלקם, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפותו במכרז ומבלי 

סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות שנוטל לפגוע בכל 
רשאית לבטל את זכייתו במכרז, ומבלי  המועצהעל עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 

לתת לו כל הודעה או התראה, להתקשר בחוזה עם מציע אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה 
עם מציע אחר במקומו  המועצהתהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של לא 

 או לצאת במכרז חדש.
 

 כנגד הזוכה עפ"י כל דין. המועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות  (ד)

 

 תקופת ההתקשרות והביצוע: .5

חתימת יום חודשים, אשר תחל ב 24 -הינה ל, המרכז לגיל הרךההתקשרות להפעלת לביצוע  ה ראשונהתקופ (א)
 .שני הצדדים על ההסכם

 

. חודשים כל אחת 12, בנות נפרדותו נוספות תקופותבשלוש החוזה את נתונה האופציה להאריך  מועצהל (ב)
תאריך תקופות ההתקשרות.  המועצהככל ש חודשים, 60לא תעלה על תקופה של  תקופת ההתקשרות בסה"כ

 קיימת האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה, אם לאו.  צהמועל
 . המקורי החוזה תקופת תום לפני, למפעיל ההתקשרות בהארכת רצונה על תודיע המועצה    
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 המרכז לגיל הרךלהפעלת מובהר בזאת כי ששת החודשים הראשונים  לעיל, אמהאמור בס"ק מבלי לגרוע  (ג)
יום לפני תום תקופת  14עד תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם  המועצהו יהוו תקופת ניסיון למפעיל

השירותים או /ו הניסיון, במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי המפעיל לא עמד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה
ן, יבוא הסכם זה לידי סיום למפעיל כי לא עמד בניסיו המועצה. הודיעה אינם לשביעות רצונההניתנים על ידו 

 למפעיל כאמור, תהא סופית ולא ניתנת לערעור. המועצהעם תום תקופת הניסיון הנ"ל. הודעת 

 הארכת מעצם שהתחייבו לשינויים בכפוף, זה הסכם הוראות כל הצדדים על יחולו הארכהה בתקופת (ד)
, הבנקאיות הערבויות חידוש או/ו להארכה המפעיל ידאג ההסכם הארכת על ההודעה קבלת עם מיד. ההסכם
 . חידוש או/ו הארכה הטעון אחר מסמך וכל הביטוח אישורי

 

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וכמידת  המועצהבתום תקופת ההסכם ו/או תקופות ההארכה תהא  (ה)
 חודשים נוספים, וזאת עד לתחילת עבודתו של מפעיל חדש.  3-הצורך, להאריך את תקופת ההתקשרות ב

על הזוכה , בין בשל תום תקופת החוזה ובין בשל אי מימוש תקופת הארכה, ההתקשרות האחרונה בשנת (ו)
להיכנס למרכז לצורך התארגנות  ככל שיבחר, ,לאפשר למפעיל חדשו המועצההמרכז לידי  להחזיריהיה 

 המכרז. לפתיחת 

 

תיראה לה גם שלא מחמת בכל עת, מכל סיבה ש המועצה, רשאית האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה על אף (ז)
הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, על ידי הודעה בכתב אשר תינתן 

את התמורה המגיעה לו על פי  למפעיל המועצהמראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם  יום 30למפעיל 
ו המלא של המנהל עד למועד הפסקת ביצוע העבודות החוזה בגין העבודות אשר ביצע בפועל לשביעות רצונ

זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה ו/או  המועצה, בניכוי כל הכספים אותם המועצהכמופיע בהודעת 
כל טענות ו/או תביעות ו/או  למפעילבהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה 

הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים ותשלום עבור ציוד דרישות בגין נזקים ו/או 
שהוזמן אך טרם סופקו בפועל, כתוצאה מהפסקת העבודה והבאת החוזה לידי גמר כאמור. מובהר בזאת, כי 

 תום ההתקשרות לא יפגע במתן השרות.

 

 

 התמורה ותנאי התשלום: .6 

 לפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותו, תשולם למפעיל התמורה  ,השירותים נשוא המכרזתמורת הפעלת 

 בהתאם למפורט להלן:

בתמורה להפעלת המרכז לגיל הרך בהתאם לאמור בהסכם, יקבל המפעיל את % התקורה בהתאם  .א
להצעתו במכרז מסה"כ היקף התקציבים שהתקבלו להפעלת המרכז לגיל הרך באותה שנה )התקציב 

 המציע(. כולל את המימון העצמי של

 מימון עלויות ההפעלה של המרכז לגיל הרך יהיו על חשבונו של המפעיל.  .ב

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי הוצאות טלפון ותקשורת, הוצאות חשמל, מים, ניקיון  .ג
 ומסי עירייה בגין המרכז לגיל הרך יחולו על  סבון ידיים, נייר טואלט ונייר לניגוב ידיים( ובכלל זה) 

  .המציע         

 להפעלת המרכז לגיל הרך.כולל מע"מ ₪  000503,המועצה תקצה סכום שנתי של   .ד

הפקדות קופות החולים, השתתפות תושבים ונהנים וכן השתתפות הגופים השונים לרבות משרדי  .ה

בין אם התקבלו בחשבון  .ד6בסעיף לעיל  הממשלה מהווים חלק מסכום השתתפות המועצה המצויין

 המועצה ובין אם התקבלו בחשבון הבנק של המפעיל.
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וכן תתן שירותי אחזקה ומחשוב למרכז לגיל הרך  משרה 75%בהיקף של  המועצה תעסיק מזכירה .ו

ום . בגין סכד6. סכום זה יקוזז מהשתתפות המועצה המופיע בסעיף כולל מע"מ ₪ 80,000בעלות של 

 היה תקורה למפעיל.זה לא ת

 

 המפעיל מתחייב להשתמש במימון שהוקצב לו על ידי המועצה והגופים שגויסו באמצעותה,  .ז
 אך ורק לשם ביצוע התוכנית כאמור בהסכם זה, ולא למטרה אחרת.

 כל התשלומים למפעיל יהיו בכפוף להמצאת אישורים מתאימים על ניהול ספרים כחוק,  .ח
 ו כל אישור אשר יידרש על ידי שלטונות המס.אישור על ניכוי מס במקור ו/א

המועצה תהא  –במקרה בו יוקטן או יופסק התקצוב המוקצה לצורך הפעילויות נשוא הסכם זה  .ט
רשאית להקטין את היקף ההתקשרות בשל הפסקת או הפחתת התקצוב כאמור ואף לבטלה, הכל 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

התקצוב למועצה או יופחת לא יהיה זכאי המפעיל לתשלום התקציב יובהר, כי בכל מקרה בו יופסק  .י
 שהופסק ולמפעיל לא יהיו טענות למועצה בקשר לכך.

מובהר, כי התמורה שתשולם ע"י המועצה, מהווה תשלום מלא וסופי בגין כל השירותים, וכוללת את  .יא
, לרבות ציוד, עזרי כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ואספקת השירותים

 לימוד, צילומים, נסיעות, כוח אדם, הכנה והיערכות, שכירות מבנה, אחזקת המבנה, מזון כיו"ב.
עוד מובהר, כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא תיווסף 

 הצמדה למדד מכל סוג שהוא.

ועה ואינה תלויה במקום בו מסופק השירות, במועד )ימי כן מובהר כי התמורה כאמור לעיל תהיה קב .יב
 ושעות העבודה(, במורכבות השירותים, באופיים, בנתוניו של כל ילד וכיו"ב.

המועצה רשאית לקזז מכל סכום שמגיע למפעיל על פי הסכם זה, כל תשלום המגיע לה ממנו, בין מכח  .יג
 הוראות הסכם זה, ובין מכח חיוב אחר.

נוכח אופי ההתקשרות בין הצדדים בנוגע למנגנון תשלום התמורה, המפעיל מצהיר בזאת במפורש, כי  .יד
, אשר ייתכן ויהיו המועצהיש לו מקורות מימון עצמיים בנוסף לתמורה האמורה להשתלם לו מאת 

כם וכי מימון יתרת עלויות ההפעלה וקיום מלוא התחייבויותיו עפ"י הס המרכזדרושים לצורך הפעלת 
 זה יהיו ממקורותיו הוא ועל חשבונו בלבד.

, כמפורט לעיל, אך ורק לשם ביצוע המועצההמפעיל מתחייב להשתמש בתמורה המגיעה לו מ .טו
 השירותים כאמור בהסכם זה, ולא למטרה אחרת.

והיקפה מותנה בביצוע העבודה בפועל וכפוף לדיווח על העבודה  ,כן מובהר, כי תשלום התמורה .טז
 המפעיל יגיש מידי חודש דו"ח על השירותים שנתנו על ידו למנהל בחודש החולף. שבוצעה בפועל.

למען הסר ספק, תשלום התמורה מותנה בקבלת אישור מראש ובכתב מאת המנהל ו/או מי מטעמו כי  .יז
 .המועצההשירותים בוצעו בפועל בהיקף הנדרש ולשביעות רצון 

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

למועצה שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות וכן לרכוש שירותים נוספים ככל שזו תצליח  .יט
 .להשיג תקציבים ותמיכות נוספות
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 היקף העבודה: .7

להזמין מהמפעיל את כל השירותים ו/או חלקם, לפי שיקול דעתה המוחלט, ועל  המועצההרשות בידי  (א)
ועל פי תנאי  המועצהלבצע את העבודה הנדרשת בהתאם לדרישת  המועצההמפעיל להענות להזמנות 

 לבצע חלק מהעבודה בעצמה. המועצההמכרז. כן הרשות בידי 
 

ת שומרת לעצמה את הזכות לבצע רק חלק מהעבודות הכלולו ההמועצמובהר ומודגש בזאת במפורש, כי  (ב)
שומרת לעצמה הזכות, במפורש, לבצע העבודות נשוא  המועצה. במכרז בהתאם למגבלות התקציביות

המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את המפעיל לבצע את יתרת העבודות רק לאחר 
לעצמה את הזכות במפורש על אף כל  המועצהכן, שומרת שימצאו התקציבים להשלמת העבודות. כמו 

האמור בהסכם, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלקי 
בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא למפעיל והמפעיל מוותר בזאת על כל דרישה ו/או  המועצהממנה יחייבו את 

 ור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז.תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקש
 

על זכותה להזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי העבודות אשר לא  המועצהכמו כן, שומרת  (ג)
הוזמנו בתחילת ההתקשרות וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב הזוכה לבצע את אותן עבודות 

 נדחות במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה.

 
זוכה ולבצע חלק מהשירותים בעצמה, שומרת על זכותה לשנות, בכל עת, את היקף העבודות של ה המועצה (ד)

לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, הכל כמפורט במסמכי 
שיקול דעת מוחלט באשר להערכת היקף העבודות,  מועצההמכרז ובחוזה. לצורך כך, מובהר ומוסכם כי ל

ן וכיו"ב. הזוכה מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה מיקום העבודות, היקפן, מהותן, מורכבותן, רווחיות
 ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל. 

 

רשאית להגדיל את היקפו התקציבי של החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המירביים  המועצה (ה)
 צו המועצות המקומיות.( ל7)3בהתאם להוראות תקנה 

 
 ערבות ביצוע: .8

בזמן חתימת ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית  מועצההתחייבויותיו ימציא המפעיל ללהבטחת מילוי   

חמישים ) ₪  50,000(, בסך של )כללי 13ובלתי מותנית. הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, לוח מס' 

בחלק הערבות תהא בנוסח המפורט  ולמשך כל תקופת ההסכם.מיום החתימה על החוזה בתוקף  ש"ח( אלף

. על המפעיל יהיה להאריכה מעת המועצההמתחייבים, ותבוא לאישור גזברות  ג' למסמכי המכרז, בשינויים

חודשים לאחר מועד סיום  3לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד 

 ההתקשרות.

 

 שמירת זכויות: .9

במכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש  , והמשתתפיםמועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל )א(

 במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז, בהתאם  המועצה )ב( 

 לתנאי החוזה.
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בו, תחולנה על המשתתף  כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות .10

 בלבד.

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .11

 קביעה שונה של בית משפט לאחר זכייה במכרז :  .12

 נקבע זוכה במכרז ) להלן: "זוכה מקורי" ( והחל בעבודתו , ולאחר מכן קבע בית המשפט מוסמך כי  

"זוכה מאוחר"(, מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן:  

, המועצהלטובת הזוכה המאוחר. במקרה שכזה, לא יהא זכאי הזוכה המקורי לשום פיצוי או תשלום מאת 

 פרט לשכר עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. 

 , בגין ההליך שבוצע. המועצהיעה ו/או דרישה כלפי לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תב 

 

 :המחאת זכויות עתידית    .14

לעצמה את הזכות לעשות שימוש  המועצהתאגידים עירוניים. בהתאם לכך, שומרת   מובהר, כי למועצה

בתוצאות מכרז זה גם עבור אותם תאגידים עירוניים, בין באמצעות המחאת חלק מזכויותיה לפי ההסכם 

 תוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות( ל7)3ובין באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם בהתאם לתקנה 

 עבור אותם תאגידים עירוניים.

 זכות להמחות ו/או להעביר ו/או  מועצהתתף במכרז כמי שהסכים לכך שללפיכך, מובהר כי יראו את המש

 להסב זכות או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיה, לתאגיד כאמור.

 

 המכרז במסמכי והעיון ההצעה סודיות .15

     המכרזים ועדת בפרוטוקול שהצעתו לא התקבלה במכרז, לעיין למציע תאפשר המכרזים ועדת 15.1
 1993-המכרזים, התשנ"ג חובת לתקנות )ה(21בתקנה  לקבוע ובכפוף הזוכה, בהתאם ההצעה ובמסמכי

 הפסוקה. להלכה ובהתאם 1998-המידע, תשנ"ח חופש לחוק בהתאם
 
 עסקיים ]להלן: "חלקים סודות ו/או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע 15.2

 :כדלקמן המכרז, ינהג סיום לאחר אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין סודיים"[, שלדעתו
 וחד משמעי. ברור באופן אותם ויסמן הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין  (1
 ההצעה לעיון למסירת שמסכים כמי יראוהו כסודיים בהצעתו חלקים סימן שלא מציע  (2

 יראו כסודייםבהצעתו  חלקים שסימן במכרז. מציע כזוכה יוכרז אחרים, אם מציעים
 .אחרים מציעים סומנו לעיון לא הצעתו אשר חלקי שאר למסירת שמסכים כמי אותו

גם  סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון  (3
העיון  זכות על מראש מוותר שהמציע האחרים, ומכאן המציעים של בהצעותיהם

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים
למרות כל האמור לעיל, ידוע למציע כי כתב ההצעה וכל מסמך אחר המיועד לניקוד  (4

 המציע, אינו בבחינת מסמך סודי והם יותרו לעיון. 
 

 המכרזים בלבד, אשר ועדת של הינו המציעים של העיון זכות היקף בדבר הדעת יודגש, שיקול 15.3
 מנהלית. רשות המחייבותהמידה  ולאמות המכרזים דיני להוראות בהתאם זה בנושא תפעל

 שהזוכה הגדירם הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה  15.4
 זמן פרק בתוך בפניה על כך להשיג לו לזוכה, ותאפשר התראה המכרזים ועדת כך על כסודיים, תיתן

 .העניין נסיבות את ההולם
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 בטרם למציע הזוכה המכרזים ועדת כך על תודיע ההשגה, את לדחות המכרזים ועדת החליטה  15.5
 המבקש של לעיונו החומר מסירת

 
 

 
 _________________     מס' עסק מורשה/ח.פ. _____________                ___________________

 כתובת המציע         שם המציע         
 __________________  ________________________________     

 שמות מורשי החתימה       טל. פקס המציע      
 

 תאריך : _____________     חתימה וחותמת המציע: ________________
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 נוסח ערבות להשתתפות במכרז -חלק ג' 
 

 לכבוד                                                                                     בנק ______________

 סניף _______________                                                   עצה מקומית מצפה רמוןמו

 א.נ.,                                                                                       כתובת הסניף _______________

 תאריך _______________                                                                                                          

 הנדון: ערבות בנקאית  מספר ___________ צמודה למדד המחירים לצרכן
 
על פי בקשת _______________________ ח.פ./ת.ז ________________)להלן: "המבקש/ים"(,   אנו  .1

: )להלן( ₪ חמישה עשר אלף שקלים)במילים:  ₪  15,000כל סכום עד סך של שלום ערבים בזה כלפיכם לת

"סכום הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר עם מכרז 

 .מרכז לגיל הרך הפעלת ל 15/2021מס' 

 בערבות זו: . 2

 בפועל על פי ערבות זו .המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום  -"מדד חדש"  א.  

 בסמוך לכך, והעומד על _______ נק'. או 15.7.21שפורסם ביום  2021 יונימדד חודש  -"מדד יסודי"  ב.

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 13מדד המחירים לצרכן )כללי(, לוח  -"מדד"  ג.

לתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממש

 שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

 
אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי  .3

החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד 

ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב 

 בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות.

ל ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כ 3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי 

להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 המבקש/ים.

. ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ועד בכלל 2022שנת  ינואר בחודש   12בתוקף עד יוםערבות זו תישאר  . 5

ככל שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה על 

הארכת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה הודעה על הארכות 

 נוספות בהתאם לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                     
                     _____________  ___________ 

 
 



 

 

 

 

       ___________חתימת המציע :             

 

 

20 

 התחייבות למחלקת הביטוח -חלק ד' 
 

 לכבוד

 מחלקת הביטוח

 מועצה מקומית מצפה רמון

 

 מרכז לגיל הרךהפעלת ל 15/2021מכרז פומבי מס' הנדון:  

 

לצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם בסמוך לפני חתימת החוזה ולאחר מכן מדי שנה בשנה,  .1

בתוקף , אישור על קיום ביטוחים , בנוסח המצורף  מועצה מקומית מצפה רמוןכל עוד החוזה ביני לבין 

 חברת הביטוח המבטחת אותי להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו , אשר יהיה חתום על ידי

  

 באישור מפורטים תנאי המינימום והיקף הכיסוי המינימלי הנדרשים בכל פוליסות הביטוח .   

 

 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים :  .2

 .המועצהתבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כנגד  א. 

 יכללו בשם המבוטח. המועצההמפעיל ו ב. 

 הפוליסות יכלל סעיף אחריות צולבת.בכל  ג. 

 יכלל הסעיף הקובע כי ביטול הפוליסה , בין על פי רצון המפעיל ובין על פי רצון המבטח , יעשה  ד. 

 יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש . 60 מועצהבהודעה מוקדמת שתימסר גם ל  

יל לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד, בין אם הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כמפע .3

 פוליסות הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.

למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך וסוג העבודה שאבצע  .4

 לפי החוזה.

 

 __________________, חתימת המפעיל ____________________שם המפעיל 

 שמות החותמים: _______________________________________________

 כתובת ומספר טלפון : ________________________________________________________
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 אישור על קיום ביטוחים 
 לכבוד

 מועצה מקומית מצפה רמון
 "(המזמינה" ו/או "המועצה" –)להלן 

 
 

 
 נספח 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 מ.מ מצפה רמון

 
  שם

 
 

 נדל"ן☐
 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐
 אספקתאחר: ☒

 להפעלת שירותים
 והעשרתי טיפולי מרכז
, לאיתור – הרך לגיל

 בילדים וטיפול מניעה
 קשיים עם

 והעשרה התפתחותיים
 ולמשפחה לילדים

 
 משכיר☐
 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 מזמין שירותים☒
 מזמין מוצרים☐

 מזמין ההדרכהאחר: ☐
 

  ת.ז./ח.פ.

 מען
 
 

 כתובת מייל  

 מען למשלוח דואר 
 
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
 בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 'ד לנספח

 מטבע סכום

        רכוש

       מבנה
       
       
        

, 321, 328, 318       צד ג'
309 ,315 ,302  ,
304 ,322,329  ,
307 

אחריות 
 מעבידים

      319 ,328 ,309 
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 כיסויים

אחריות 
 מקצועית

      302 ,094 ,328 

        

 

 :*(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות)בכפוף, לשירותים פירוט השירותים 
021  ,092   

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח השירותים 
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קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 077 שירותי ביקורת 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת 009 בודות קבלניות גדולותע -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים

 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך

 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש
 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 שעשועים ומים/ אטרקציותבריכה/ פארק 

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים

 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה
 088 ותפעולשירותי תחזוקה  018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 022 הובלות והפצה
שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר 

 092 וחל"צ(
 093 שירותים משפטיים 023 קולנוע/ שירותי בידורהופעות/ 

 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים

 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים

 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 ויזמותהשקעות 
 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה

 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות
 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר/ אימוני ספורט

 102 - 032 חדרי כושר וספורט
 103 - 033 פינוי והובלהסולת, פ -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות
 105 - 035 חקירות

 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 
 107 - 037 טיסות

 108 - 038 יועצים/מתכננים
 109 - 039 כוח אדם

 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי
 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 112 - 042 מחקרים וסקרים
 113 - 043 מחשוב

 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 חזוקה/ שירות/ וחלפיםת -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי 

 053 העסקה"(
- 

123 
 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 

נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות 
 055 לילדים

- 
125 
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 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים

 130 - 060 עבודות מתכת
 131 - 061 עבודות עץ 

 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(
 133 - 063 פלסטיק

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
 137 - 067 צמ"ה

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

)יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי  קמעונאות
 070 העסקה"(

- 
140 
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 קוד כיסויים נוספים בתוקף

 הסעיף
 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

במסגרת כיסוי אחריות  דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 מקצועית

303 - 373 
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 תאגיד –. ר.י.מ.תויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
 .מ"בע בישראל יצרנים מחזור

308 - 378 
 379 - 309 מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת 

 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
 381 - 311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 

 382 - 312 משימוש בצמ"הכיסוי בגין נזק שנגרם 
 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד
 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי
 387 - 317 (שם וכתובת יש לפרט) אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

 המבוטח
319 - 389 

 –. ר.י.מ.ת –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 .מ"בע בישראל יצרנים מחזור תאגיד

320 - 390 
מבקש ומבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 האישור
321 - 391 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 393 - 323  אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

 מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
 (האישור

328 
- 

398 
 399 - 329 ייחשב כצד ג' מבקש האישוררכוש 

 400 - 330 (שם וכתובת שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט
 401 - 331 מבקש האישורשעבוד לטובת 

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים(
 403 - 333 ₪. 3,000,000מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
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 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
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 פירוט העבודה ודרישות לביצוע –חלק ה' 
 15/2021 מכרז פומבי מס' 

 

 

 היקף ומהות פעילויות החובה הנדרשות במרכז

 

 .המכרז הינו להפעלת מרכז לגיל הרך. 1

 

 להלן תיאור הפעלת מרכז לגיל הרך:

 מרכז לגיל הרך

 עקרונות עבודה במרכז לגיל הרך:

מתכלל בתחומי התפתחות הילד כפוף לאגף שח"ק במועצה, יוביל תהליך מערכתי המרכז לגיל הרך 

תוך מתן מענה לילדים, צוותי חינוך, בריאות  והורים, בתחומי איתור, מניעה וטיפול, תוך הקפדה 

ילדים בעלי צרכים מיוחדים וילדים על איכות מקצועית גבוהה ותהליכי איתור מוקדמים בכל הנוגע ל

 .בסיכון

מרכז לגיל הרך יכלול: תחומי הדרכת הורים וצוותים, איתור וטיפול בילדים בסיכון ובילדים בעלי 

 צרכים מיוחדים, פעילויות קהילתיות והפעלת מסגרות חינוכיות. 

בהיותו כוללני הוא מאגם משאבים מחד ומהווה כתובת לתושבים ולמשפחות המעורות בתחום הגיל 

 הרך. 

 קצועי:עקרונות בניהול מרכז מ

ת לעבוד \ת חזון בהיר המתורגם למטרות ויעדים המסוגל\ת בעל\ת מקצועי\מינוי מנהל .1

 בשותפויות  ולקדם את מכלול שירותי המרכז לגיל הרך.

 הדרכה שוטפת לאנשי הצוות וחתירה להתמקצעות מתמדת. .2

 ,והצוותים החינוכייםשותפות עם הורים: קשרים קרובים, איכותיים ותומכים עם ההורים  .3

 חברתית בריאה.-הינם קריטיים לחוסנם הפיזי ולהתפתחות רגשית

הפעילויות השונות פוגשות את הילד והמשפחה במשך שיגרת יומם בביתם, במסגרת  .4

החינוכית, בטיפת חלב וכו'. טיפוח הקשר שבין ההורים והילדים באמצעות שילוב ההורים 

 בתוכניות הגיל הרך כחלק אינטגרטיבי בכל פעילות.

יצירת שותפויות מערכתיות עם כל ארגוני הקהילה הרלוונטיים לטובת הילדים  .5

 .ומשפחותיהם, 

 גיוס משאבים ממשלתיים ופילנתרופיים. .6
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 עבודה עם אוכלוסיות מגוונות, עבודה מוכוונת תרבות עם המשפחות והצוותים. .7

 הנגשת שירותי איתור, טיפול והעשרה לאוכלוסיית הרשות.  .8

יבות לתהליכי הערכה ובקרה שוטפת  של התוכניות,  איסוף נתונים, הערכה ובקרה: יש חש .9

תיעוד ובקרה וכן מעקב אחרי הצלחת השתלבות הילדים במסגרות החינוכיות גם בגמר 

השתתפותם בתוכניות הגיל הרך. מדדים להצלחה ייקבעו בהתאמה לאופי התכניות 

 ולמחקר. 

 שאי הליבה.נווח מגוון של תכניות בהתאמה לצרכי היישוב ופית .10

בתוך המרכז ומחוצה לו )קהילה(,  ( פעילות המרכז לגיל הרך תתקייםReaching Outיישוג ) .11

 תוך שאיפה להגיע למירב הילדים והמשפחות ביישוב.

כל תכנית ושירות המופעלים במרכז יהיו כפופים לסטנדרטים של פיקוח משרדי הממשלה  .12

יסה המקצועית שתוביל את עבודת ולקוד האתי של המקצועות הטיפוליים, הנגזר מהתפ

 המרכז, כולל העקרונות הבאים:

 הורי הילדים יהיו שותפים מלאים לטיפול בילדם. .1

 ריכוז כל הגורמים הרלוונטיים לטיפול בילד בעת הצורך.  .2

 

 אוכלוסיית היעד של המרכז

  9עם אפשרות להרחבה עד לגיל  6מגיל לידה ועד גיל ילדים. 

 הורים 

 ובריאות. צוותי חינוך, רווחה 

 

 תכניות של המרכז לגיל הרך

וצוותים חינוכיים הורים  ,גיל הרךילדי ההמרכז לגיל הרך שם את הדגש למתן שירות ל

  ות יעד אלו.והשירותים יכללו אוכלוסיי
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 –תכניות הליבה המתמקדות בילדים הזקוקים לסיוע ולטיפול 

 
ם מיוחדים בכל המסגרות האפשריות וכן תכניות אלו יכללו תכניות לאיתור ילדים  בעלי צרכי

מתן אבחונים וטיפולים התפתחותיים ורגשיים תוך תיאום וקשר עם קופות החולים ומשרד 

 הבריאות. 

 

 –תכניות הליבה המתמקדות בהדרכת הורים 

 
מטרת תכניות אלו לתת תמיכה, כלים וידע להורים על מנת להגביר את מודעותם להתפתחות 

ן לקבל אפשרות להיוועצות עם אנשי מקצוע. תכניות אלו חשוב שיכללו ילדיהם, צרכיהם וכ

 תכניות פרטניות בבית ובמרכז וכן תכניות קבוצתיות. 

 

 –תכניות העשרה והדרכה 

 
תכניות אלו כוללות מגוון רחב של אפשרויות ותלויות גם במבנה המרכז ובהגדרת צרכים בהליך 

 שיתקיים תקופתית:

 מעונות וגני הילדים בבוקר.תכניות העשרה לילדי  .1

 תכניות העשרה לילדים עם הוריהם תוך שאיפה לשיפור תחומי התפתחות הילד.  .2

 חוגים. .3

 פעילויות תרבות וקהילה המיועדים לאוכלוסיית הגיל הרך ומשפחותיהם. .4

 

 

 

 :דרישות הפעלה מהגוף האחראי

 עלה של הרשות המקומית. הגוף או הגופים המפעילים יתחייבו לעמידה בבקרה, פיקוח ואישורי הפ

  בבחירת המציעים תינתן עדיפות למציע שיביא עימו את סכום ההשקעות החיצוניות

 הגבוה ביותר. למכרז יצורפו התחייבויות לכך.

 :אחריות המפעיל לתחזוקה

  אדם-כח

המפעיל מתחייב להעסיק אנשי מקצוע בעלי השכלה אקדמית רלוונטית ולאחר שבחן היטב  .1

 וכישוריהם:את התאמתם 

 השכלה רלוונטית י: כוח אדם מקצועי, ממקצועות התפתחות רלוונטיים בעלבתחום ההעשרה

 ניסיון בעבודה עם הגיל הרך. ת ובעלי מוכרו
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 :בתחום הטיפולי

כוח אדם מקצועי בעל תעודת ב.א לפחות במקצוע טיפולי נדרש, ממוסד אקדמי מוכר  .1

 שנתיים בעבודה בהתפתחות הילד.על ידי משרד הבריאות וניסיון של לפחות 

 בחירת כוח האדם תיעשה על פי קריטריונים מקצועיים ועל פי כללי מכרז תקין.  .2

 למועצה המקומית תינתן הזכות לנכוח בוועדות האיתור של כח האדם, לפי שיקול דעתה. .3

 ריכוז היקף פעילות במרכז

 
המפעיל מתחייב להעסיק את להלן מפורט כוח האדם הדרוש להפעלה בהיקף משרה מינימאלית. 

העובדים על פי המפורט ויהיה נכון לקלוט עובדים נוספים בהתאם לצורך, עם נכונות להגדלת היקפי 

 המשרה בהתאם לתוכניות ולהפעלות.

 

 להלן טבלת התקנים הנדרשים:

מרכיב 

 הפעלה

 

 שעות חודשיות אדם-כח

עדיפות למשרה  מנהל/ת מרכז כללי

 מלאה

 פי קריאה -על אב בית 

 100 מנקה 

איתור 

עיכובים 

התפתחותיים 

בטיפות חלב, 

 מעונות יום 

 גני ילדיםו

צוות המורכב מכלל 

מקצועות הבריאות 

והטיפול כמקובל 

במרכזים המובילים 

 בישראל לגיל הרך

 ע"פ מסגרות היישוב
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יחידה 

 התפתחותית

כלל המקצועות 

הנדרשים ובהם: 

פסיכולוג/ית 

 התפתחותי/ית

פיזיותרפיסט/ית 

 התפתחות/ית

 קלינאות תקשורת

 ריפוי בעיסוק

 עבודה סוציאלית

 

ע"פ הגדרות והנחיות 

משרד הבריאות ותוך 

שמירה על רשימות 

המתנה מינימליות 

כמקובל במרכזים 

 המובילים בישראל

 

 

ציוד טיפולי 

לטיפולים 

פרא רפואיים 

בתחום רגשי, 

שפה 

ומוטוריקה 

גסה ועדינה 

 וכיו"ב

  

 

סטנדרט מקצועי  ע"פ

מקובל והצורך של 

 גורמי הטיפול

הדרכת 

מטפלים פרא 

 רפואיים

חלק משעות עבודה של 

 הצוותים

כל עובד חייב 

בהדרכה בהיקף 

המותאם לשנות 

הוותק המקצועי שלו 

בכפוף לדרישות 

 משרד הבריאות

רופא ילדים  הגנה רפואית 

התפתחותי/נוירולוג 

 ילדים

בכפוף לדרישות 

 משרד הבריאות

   

טיפת חלב 

יחידה 

עצמאית 

 בתוך המרכז

קיים מתחם בתוך 

המרכז המיועד לטיפת 

 חלב

ההפעלה תיקבע 

ביחס לדרישות 

 משרד הבריאות
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 הצטיידות באחריות המפעיל 

מחשוב, מדפסות, פקס, טלפון, טלוויזיות, ציוד משרדי מתקלה, מקרן ומסך, מוצרי חשמל מטבח 

 צוות. 

 פי כללי הניהול התקין המקובלים במועצה המקומית מצפה רמון.המציע מחויב לרכישה על 

 

 

 

 נספחים

 הגיל הרך

תקופת הגיל הרך החל מגיל הלידה, הוכחה זה מכבר, כתקופה קריטית בהתפתחות האדם. 

זוהי התקופה בה נבנים יסודות אישיותו של האדם, יכולותיו ודפוסי התנהגותו. על מנת שאלו 

ו לתינוק ולילד איכות חיים, התפתחות תקינה, רווחה רגשית ובסיס ייבנו באופן תקין ויאפשר

 מוצק לחייו בבגרותו, חיוני כי יגדל בסביבה רגישה ומותאמת לצרכיו. 

מעבר לדאגה לרווחת הילד ומשפחתו, יש יתרונות רבים לטיפול בגיל הרך: צמצום ומניעה של 

התנהגויות אלימות, הגברת פערים התפתחותיים תורם לצמצום פערים חברתיים, הפחתה ב

 התנהגויות חברתיות חיוביות וחוסן חברתי. 

השקעה בגיל הרך היא השקעה בעתידם של הילדים, והשקעה לטווח הארוך בקהילה בה הם 

 חיים. 

 

 : ילדים בסיכון

ילדים נחשפים לגורמי סיכון רבים ושונים במהלך התפתחותם. מצבי סיכון אלה עלולים לגרום 

בהתפתחותם התקינה. המונח "סיכון" מבטא קשר בין קיומו של גורם כלשהו לבין לפגיעה 

פגיעה. גורמי הסיכון עלולים לנבוע מגורמים הקשורים בפרט, בנסיבות החיים ובסביבות 

 החיים: במשפחה, בקהילה או בחברה.

ם. הם גורמי הסיכון יכולים להיות קבועים או זמניים, בני ניבוי או מפתיעים ובלתי צפויי

יכולים לנבוע ממקור פנימי או חיצוני, תוך אישי ובין אישי. יש מערכתיות ומעגליות לגורמים 

קהילה בסיכון עלולה להוות סיכון למשפחות החיות בה. משפחות בסיכון עלולות ליצור  -אלה 

סיכון לילדים החיים בה. ילדים בסיכון שאינם מטופלים יגדלו כמבוגרים עם בעיות ועלולים 

הוליד בעתיד ילדים נוספים בסיכון. ילדים אלה כבר מראשית חייהם נכשלים. נכשלים ל

 בלהרגיש רצויים, אהובים, בטוחים, בעלי יכולת ובעלי עתיד הצופן טובות.

העוני הינו אחד המשתנים המשפיעים ביותר על רמות של סיכון בקרב ילדים ולכן חיוני להנגיש 

 . שירותים לאוכלוסיות החיות בעוני
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 חזון המרכז לגיל הרך

 המרכז לגיל הרך במצפה רמון יהווה רשת בטחון מרכזית בתחום הגיל הרך ביישוב 
 וחלון הזדמנויות להתפתחות, לשיפור והעצמת הפוטנציאל של ילדים בגיל הרך ובני משפחתם

 

 יעדי המרכז לגיל הרך

 טיפוח שפה פורמלית, המאפשרת התפתחות איכותית  .1

 אקונומי-על רקע סוציוצמצום פערים  .2

 הקטנת מספר הילדים הזקוקים לתכניות התערבות ולטפל בקשיי התפתחות ולמידה .3

 התקשרות תקינה ומודעות לצרכים -טיפוח ההורות .4

 

 מרכז לגיל הרך -עקרונות הפעלה

 

 יצירת שיתופי פעולה ועבודה מערכתית בתחום הגיל הרך ביישוב.  .1

אוכלוסייה ומתן שירותי מניעה, חינוך והעשרה הנגשת שירותי איתור, אבחון וטיפול ל .2

 כחלק מהמארג הטיפולי. 

הרחבת המודעות בקרב ההורים לצרכים בגיל הרך ומתן כלים אפקטיביים להתמודדות  .3

 עם אתגרים, תוך דגש על משפחות וילדים בסיכון. 

 העלאת רמת המקצועיות של אנשי הצוות החינוכי בגיה"ר ביישוב.  .4

 

 

 יחידות להתפתחות הילד.מידע לגבי הקמת 

 המפעיל יעמוד בתנאי משרד הבריאות כפי שמפורסמים באתר המשרד בכתובת להלן:

: אתר האגף להתפתחות הילד, משרד הבריאות

http://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/child_development/profe

ssionals/Pages/default.aspx 

 

 מידע מקצועי: המדריך המקוון ליחידות להתפתחות הילד.

http://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/child_development/Pages

child_development_complex.aspx/ 

 

 תנאים להעסקת כ"א ליחידה הטיפולית 

  .pdfhttp://www.health.gov.il/hozer/mr03_2012  

http://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/child_development/professionals/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/child_development/professionals/Pages/default.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/child_development/Pages/child_development_complex.aspx
http://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/child_development/Pages/child_development_complex.aspx
http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2012.pdf
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הנני ______________ ת.ז. ______________מצהיר ומתחייב בשם המציע, למלא אחר כל 

ההנחיות וההוראות דלעיל, המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם עמי ומן השירותים אותם נדרש 

 המציע להעניק למועצה. ידוע לי כי האמור דלעיל מהווה תנאי מהותי להסכם.

 

 

 

 

 

____________________    _____________________ 
 המצהיר           תאריך                 
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 הוראות בטיחות -חלק ו' 
 

 המפעילהוראות בטיחות לעבודת 
 

 המשתתף שזכה במכרז. -"המפעיל" 

 

הבטיחות המפעיל מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי  .1

 והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

 

וכל  המפעיליםמובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את המפעיל, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את  .2

 אדם אחר מטעמו.

 

, 1954 -פיקוח על העבודה התשי"ד המפעיל מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון ה .3

, והתקנות, הצווים וההנחיות לפיהם; תקנות הבטיחות 1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

; תקנות 1997 -, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התש"ז -1988בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח

 -; חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1988התשמ"ח  הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(,

; וכן 1998 -; תקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, סיוג, אריזה, תווי וסימון של אריזות(, התשנ"ח 1993

כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהן; הוא מתחייב לנהוג לפיהם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל 

וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין  המועצהגדו ונגד האחריות לכל תביעה שתוגש נ

 ומהוראות אלה.

 

בנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו המפעיל, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות  .4

ה, וההנחיות שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד הרווחה, משרד התחבורה, משרד איכות הסביב

 מועצה מקומית מצפה רמון.משטרת ישראל ו

המפעיל יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות  

 המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות על ידו.

 

המפעיל מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות  .5

 כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. 

 

הדרכת בטיחות,  בטרם תחילת עבודתםכמו כן, מתחייב המפעיל כי קבלני משנה שיועסקו על ידו יעברו  .6

צהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה המפעיל והכרת נהלי הבטיחות ויחתמו על ה

 רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 

 

לאשר או  המועצהמבלי לגרוע מכל חובה מחובות המפעיל ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם, רשאית  .7

 נאים לפי שיקול דעתה המוחלט.לסרב או להתנות את אישורו של מפעיל המשנה בת
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המפעיל מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש   .10

ולרכוש בביצוע העבודה, כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים, 

 המכונות וכלי העבודה שלו. 

 המפעיל להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.כמו כן, ידאג  
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 תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:  –חלק ז' 

 )להלן: "החוק"( 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
האמת, אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:
 

(. המציע –להלן אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )
  

 
אימה בחלופות סמן את הבחירה המת)מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה  במציע

  (: להלן 1בסעיף 
 

 ;או לפי חוק עובדים זרים בעבירה לפי חוק שכר מינימום לא הורשעוובעל זיקה אליו ציע המ .       1

 

, או לפי חוק עובדים זרים לפי חוק שכר מינימום בעבירה אחת והורשעבעל זיקה אליו  וא המציע  

 לפחות ממועד ההרשעה;שנה אחת ולם במועד ההתקשרות חלפה א

 

, ו/או לפי חוק עובדים זרים לפי חוק שכר מינימום בשתי עבירות או יותר והורשעאו בעל זיקה אליו  המציע

 אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
, שחלק מהן 1976 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 מובאות להלן:
 ;1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .1

 
  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .2

  חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע; 
  בעל השליטה בו; אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, 
      ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; 

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;
 

בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית חבר  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3
 בידי מי  ששולט במציע;

 
 הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה  -", בעבירה הורשע" .4

 (; 2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )
 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  –" חוק עובדים זרים"  .5
- 1991; 

 
 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -" חוק שכר מינימום"  .6

 
המועד האחרון להגשת ההצעות  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  –" מועד התקשרות" .7

 במכרז; 
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 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה" .8

 
חזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני ה -" שליטה מהותית"  .9

 האדם; 
 

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
 

 המצהיר/ה
 

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי 

_______________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה שברחוב __________
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי 
יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה 

 חתם/וחתמה עליו בפני.דלעיל ו
 
 

 , עו"ד                         
 מ.ר. __________

 חותמת                   
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 15/2021למכרז  נוסח  המלצות - 1חלק ז'
 

 אישור על קבלת שירותי הפעלת מרכז לגיל הרך
 

   _______ מס' טלפון  )חובה(:     שם הגוף:

   בלשכתו )חובה(:מס' טלפון     :הגוףשם מנהל 
 

 

 ,מועצה מקומית מצפה רמוןלכבוד 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה, _____________________________________ הפעיל עבורנו 

החל מחודש _____ ב______________________________  _____________________________

 __ ועד לחודש ______ שנת ______.שנת___

 

 

  ביצעו/מבצעים את עבודתם אצלנו )נא לציין בטבלה לגבי כל קריטריון(:הנ"ל 

 ( לשביעות רצוננו המלאה.1)

 ( לשביעות רצוננו.2)

 ( לשביעות רצוננו החלקית. 3)

 

 הערות מידת שביעות הרצון הקריטריון
   בצורה אמינה ואחראית

עמידה בלוחות זמנים והגשת 
 דו"חות ביצוע

  

שמירה על יחסי אנוש טובים 
 עם הצוות והאוכלוסייה 

  

   יזמות וחדשנות בתחום
 

 אנו ממליצים עליהם בפניכם: _______________________________________________
 הערות נוספות: 

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 תאריך: __________________
 _פרטי מנהל אגף _______________________,  חתימה וחותמת ____________________

 
 *     יש לצלם טופס זה לכל רשות ולצרפו להצעת המציע 



 

 

 

 

       ___________חתימת המציע :             

 

 

41 

 תצהיר המשתתף בנוגע לניסיון הנדרש בתנאי הסף ולבחינת ההצעות- 2חלק ז'
 

 מועצה מקומית מצפה רמוןלכבוד: 
 

 אהיה וכי, האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר__________  שמספרה ז"ת ת/בעל______________  מ"הח אני
 :כדלקמן, בכתב בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 

 "(המציע: "להלן_________________ ) בעמותת/חברתמשמש כ _________________  הנני .1
  .המציע בשם ולהתחייב , להצהירלחתום מורשהוהנני  15/2021למכרז מס'  ההצעת ההמגיש

 

 בהפעלת מרכז לגיל הרך.  2018-2021שנים רצופות בין השנים  3של  קודםלמציע ניסיון  .7

 שנות הניסיון המוצהרות הן מלאות ולא חלקיות. 

ברחבי הארץ וכתובתן  מעון יום רב תכליתי לחינוך המציעבהן הפעיל לגיל הרך להלן רשימת המסגרות 
 )כולל משרדי מטה החברה/עמותה(.

 
 בכבוד  רב, 

 
________________ 
 שם המציע + חתימה

שם המזמין 
ומקום 
 הפעלה

 שנת תחילת
 הפעילות

שנת סיום 
 הפעילות

  

 

 
 איש קשר וטלפון )רצוי נייד(
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 אישור עו"ד
 

הופיע/ה בפני אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר. ___________(, מאשר/ת כי ביום __________ 
מר/גב' ____________, נושאת ת.ז. ____________ ומורשה חתימה ב ________________ ח.פ./ע.ר. 
______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 ה עליו בפני./בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו
 

_______________ 
 חתימת עוה"ד
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 אישור רו"ח להוכחת מחזור פעילות של המציע– 3חלק ז' 
 

 לכבוד:

 ועדת המכרזים

 מועצה מקומית מצפה רמון

 2020-2018מחזור עסקי שנתי לשנים הנדון: 

וכרואי "(, המציעעל פי בקשתכם ובקשת _________________________________________ )להלן : "
 החשבון של המציע, לאחר בדיקת נתוני המציע על פי התקנים המקובלים בישראל, הרינו לאשר כדלקמן:

 ולצרכים אלה בלבד.  15/2021הנתונים המופיעים להלן, הינם לצרכי השתתפות המציע במכרז  .1

כל עיסוקיו מהרינו לדווח, כי בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של המציע, המחזור הכספי של המציע  .2

 -, אינו נמוך מ, על פי הדו"חות המבוקרים2020-2018מהשנים  בכל אחת, השונים ופעולותיו של כל לקוחותיו

 )כולל מע"מ(. ₪  2,500,000

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את  .3

ביקורת כוללת ההצגה מוטעית מהותית. באמור ירה של בטחון שאין הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סב

 . אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.שלעילבדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

 
 

 בברכה
 
 

______________________ 
 רואי חשבון
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 נקודות(: 15 לצורך קבלת הניקוד )עדתצהיר המשתתף בנוגע לניסיון - 4חלק ז'
 

 מועצה מקומית מצפה רמוןלכבוד: 
 

 אהיה וכי, האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר__________  שמספרה ז"ת ת/בעל______________  מ"הח אני
 :כדלקמן, בכתב בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 

המגישה  "(המציע: "להלן_________________ ) משמש כ _________________ בעמותת/חברת הנני .1
 כמפורט להלן: המציע בשם ולהתחייב , להצהירלחתום מורשהוהנני  15/2021הצעתה למכרז מס' 

 

בהפעלת יחידה התפתחותית במסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער להלן פירוט שנות נסיון המציע  .א
 נקודות(: 5)עד  השנים האחרונות 10-ב בסיכון

 
 

 
 
 
 

)עד  השנים האחרונות 10-תוכניות לגיל הרך ומשפחותיהם בבהפעלת להלן פירוט שנות נסיון המציע  .ב
 נקודות(: 10

שם המזמין ומקום 
 הפעלה

שנת תחילת 
 הפעילות

שנת סיום 
 הפעילות

בהפעלת יחידה נסיון המציע 
התפתחותית במסגרת התוכנית 

-ב בסיכוןהלאומית לילדים ונוער 
 השנים האחרונות 10

 

 

 

 
איש קשר וטלפון )רצוי 

 נייד(

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

שם המזמין ומקום 
 הפעלה

שנת תחילת 
 הפעילות

שנת סיום 
 הפעילות

בהפעלת תוכניות נסיון המציע 
 10-לגיל הרך ומשפחותיהם ב

 השנים האחרונות
 

 

 

 
איש קשר וטלפון )רצוי 

 נייד(
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 בכבוד  רב, 
 

________________ 
 שם המציע + חתימה

 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר. ___________(, מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני 
מר/גב' ____________, נושאת ת.ז. ____________ ומורשה חתימה ב ________________ ח.פ./ע.ר. 
______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
 

_______________ 
 חתימת עוה"ד
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 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז -חלק ח' 
 

 15/2021מכרז פומבי מס' 
 

 מרכז לגיל הרךהפעלת 
 מועצה מקומית מצפה רמוןלכבוד: 

 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז

לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם: ההסכם, פירוט העבודה, הוראות למשתתפים במכרז, 

אתר המועצה בתנאים מיוחדים, נוסח החוזה, המפרט הטכני המיוחד והמפרטים הכלליים המצויים לעיון 

, ערבויות, תקנים הנזכרים במסמכי המכרז המועצהשתשולם ע"י  , אופני חישוב התמורההמקומית מצפה רמון

 ו/או החוזה וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;

 והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל המידע הדרוש לביצוע העבודות בשלמותן;

הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה כנדרש במכרז בשלמות וכי באפשרותי לבצע את הנני מצהיר בזה כי 

העבודה, כמפורט במכרז, מיד עם החתימה על החוזה, ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים בהקשר לתמורה, 

הציוד  , בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידיבאמצעות כח האדם המקצועי שלי ובאפשרותי לבצע את העבודה

 שברשותי.

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי 

 המכרז, וכי אני מקבל על עצמי לבצע את העבודות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

 אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.

זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון הצעתי 

 שנקבע להגשת ההצעות.

הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות להידרש לביצוע שבכמו כן, הנני מצהיר 

גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו או אחרת, העבודה בכל היקפה ובשלמותה, והיא לוקחת בחשבון 

לרבות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משטרת ישראל, משרד איכות הסביבה, משרד התחבורה, משרד 

 העבודה, וכיוב' רשויות מוסמכות;

בל עלי את כן אני מתחייב לבצע בשלמות את העבודה בהתאם להוראות המשתתפים ולמסמכי המכרז והחוזה, ומק

 ההתחייבויות המפורטים במסמכים להגשת המכרז ועל תנאיו.

 את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים.

 אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני לבינכם.

, היה כמפורט במסמכי המכרזנקאית להבטחת קיום התחייבויותיי לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות ב

ימי עסקים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה ואפקיד בידיכם  4והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך 

ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה. היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות 

ידכם לגבייה, וסכום הערבות יחולט על ידכם -במכרז, תוגש על ידי בקשר עם השתתפותי-הבנקאית שנמסרה על

 כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אני זכאי 

 עה זו.לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצ
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 כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:

 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף ב

לסימון 

 המשתתף

  

 לסימון מחלקת התקשרויות

 יש / אין / __________________ התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( ____

 __________________ /יש / אין  החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( ____

 יש / אין / __________________ כתב הצעה מלא )חלק ט' למסמכי המכרז( ____

 יש / אין / __________________ ערבות בנקאית ____

 יש / אין / __________________ אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ____

 יש / אין / __________________ במקוראישור תקף על ניכוי מס הכנסה  ____

 יש / אין / __________________ אישור מע"מ בדבר עוסק מורשה ____

הצהרת המשתתף בדבר עמידה בדרישת הניסיון ואישור רו"ח )ראו  ____
 )ו( לחלק א' למסמכי המכרז(1דרישה בסעיף 

 
 יש / אין / __________________

 

 המלצות גופים שעבורם בוצעה עבודה.  
 

 יש / אין / __________________

העתק חתום של פרוטוקול ישיבת הבהרות ושל כל מסמך נוסף  ____
 למשתתפים. המועצהשהומצא על ידי 

 
 יש / אין / __________________

 __________________יש / אין /  ]ראו חלק ז'[.הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום  ____

 יש / אין / __________________ זרים ]ראו חלק ז'[.הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים  ____

 יש / אין / __________________ אישור בדבר זכויות חתימה. ____

 יש / אין / __________________ מסמכי התאגיד. ____

 / __________________ יש / אין קבלה על רכישת מסמכי המכרז ____

 יש / אין / __________________ עבירות פליליות –תצהיר והתחייבות לעניין העסקת כח אדם  ____

 יש / אין / __________________ תצהיר בדבר אי תיאום הצעות ____
 או לחבר המועצה המועצההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד  ____

 

 __________________יש / אין / 
 
 
 

 

 

 שם המשתתף )באותיות דפוס( : ________________________; ח.פ./ת.ז. _____________________

 כתובת המשתתף : __________________________________ טלפון: ________________

 תאריך : _______________

 _______________________ שם מלא של החותם: ______________________חתימת המשתתף : 

 איש קשר: _____________________________

ככל שתמצא אי התאמה בין הרשימה לעיל לבין הדרישות בתנאי הסף או  -תשומת לב המציעים 
לחלק  1הסף ובסעיף האמור בתנאי  – לחלק א' למסמכי המכרז( 1לצרף )ס' רשימת המסמכים שיש 

לטובת , כאמור א' גובר על האמור ברשימה לעיל ומחובת המציעים לפנות למועצה במקרה של סתירה
 קבלת הבהרות ומענה סופי. 
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 כתב הצעה  -חלק ט' 

 15/2021מכרז מס' 

 הפעלת מרכז לגיל הרך
 

 המציע  ___________________ ח.פ/ע.ר. ___________________ 
 

 ולהתחייב בשמו:באמצעות המנהלים המוסמכים לחתום 
 
 _________________ ת"ז ______________ .1
 
 _________________ ת"ז ______________ .2

           
 מצהיר / מסכים ומתחייב בזה כדלהלן:

 
לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם, לרבות מסמכי ההגשה, נוסח ההסכם על נספחיו וכל  .1

המסמכים האחרים, ולאחר שבקרתי במקום ובדקתי והכרתי את תנאי המקום, והובהר לי שכל המסמכים הנ"ל 
זה שהצעתי כוללת את כל על כל שירותיו, הנני מצהיר במרכז לגיל הרך והפעלת כוללים את כל הדרוש לניהול 

הדרוש במכרז בשלמות, כי לרשותי כח אדם מיומן ומקצועי, כי באפשרותי לבצע את כל הדרוש וכי התמורה 
 מרכז לגיל הרך.מסגרות הנקובה בהסכם היא מלאה, הוגנת וכוללת את ההוצאות שתידרשנה לניהול ולהפעלת 

 
ובדייקנות בהתאם לכל ההוראות והדרישות המפורטות כמו כן, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי בשלמות  .2

 במסמכי ההגשה, בהסכם ובנספחיו ובכל מסמכי המכרז האחרים.
 
ימים מיום  4הנני מצהיר ומסכים כי אחתום על החוזה ואמציא את כל המסמכים והאישורים הנדרשים תוך  .3

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר  המועצהמכרז, ובמידה ולא אעשה כן תהא שיודע לי על זכייתי ב
נמסרה לה על ידי וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חסרון כיס אשר 

 כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז והחוזה. מועצהנגרם ל
 

 מקצועי לטובת טיפולים פרא רפואיים.  לציודהמפעיל לדאוג  באחריותידוע לי כי  .4

 

, לביצוע העבודות כולן נשוא המכרז רמון עצה מקומית מצפהמוהנני מצהיר, כי התמורה אשר תשולם לי על ידי  .5
והחוזה, כוללת את כל הוצאותיי לקיום ההתחייבויות המפורטות בהסכם, לרבות, בין השאר, עלויות הפעלת 

 ארוחות וכל אשר מפורט בהסכם על נספחיו ובמסמכי המכרז. המרכז,
 
בהתאם לטבלה ולפירוט המשקל והציון שיינתן לכל קריטריון,  ההצעות בהתאם לכל קריטריון יעשהניקוד  .6

  בחלק ב' במסמכי המכרז. 2בטבלה בסעיף כמפורט 
 

 לאור האמור, הצעתי למתן השירותים עומדת על ___________% מסה"כ היקף התקציבים שהתקבלו .7
 להפעלת המרכז לגיל הרך באותה שנה )התקציב כולל את המימון העצמי של המציע(.

 
 

 התחייבויותי לצורך קבלת הניקוד:להלן  ,לאור האמור .8
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  נק'( 10המלצות ) .א
 

 נקודות להמלצות לגבי הפעלת מרכז לגיל הרך 10עד 
 

  למכרז. 1'זלנוסח המצורף בחלק יש לצרף טופסי המלצה בהתאם 
 תבחנה ותנוקדנה עפ"י הקריטריונים הבאים :ההמלצות 

)מלאה, חלקית, אי שביעות רצון( בהתייחסות לנקודות הבאות: אמינות, אחריות,  שביעות רצון הממליצים
 עמידה בלו"ז, יחסי אנוש מול הצוות והאוכלוסייה

 
 נק'( 25כמות כח אדם והדרכות ) .ב

 

 נקודות( 15)עד בהיקף של _____%. מנהל/ת המרכז לגיל הרך לפחות המציע מתחייב להעסיק 
 

 )יש להקיף בעיגול(
 

 כן / לא
 

 נקודות(. 10__ )עד ____ המרכז לגיל הרךהמתוקצבות לצוות  החודשיותמספר שעות ההדרכה 
 

 מספר שעות חודשיות תחום ההדרכה

  

  

  

  

  
 

 
 ק'( נ 20) היהעשרה ופנאי לאוכלוסיכנית ת .ג

 

 
 רכז לגיל הרך  עפ"י הטבלה הבאה:שיפעלו במ התכוניות העשרה ופנאי לאוכלוסיי נדרש לפרט את מגוון

 
כמות משתתפים  תיאור הפעילות שם הפעילות

 )מיועדת(
 תדירות גילאי המשתתפים
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 ק'( נ 02) טיפול למשפחותכנית ת .ד
 

 
 נדרש לפרט את מגוון הפעילויות שיפעלו במרכז לגיל הרך  עפ"י הטבלה הבאה:

 
כמות משתתפים  תיאור הפעילות שם הפעילות

 )מיועדת(
 תדירות גילאי המשתתפים

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום:

______________________  1___________________) 2____________________) 
 מורשי חתימה                                   חתימת המשתתף       

______________________  _____________________ ______________________ 
 מס' ח.פ./ת.ז.   מס' טלפון     שם מלא             

__________________________________________________ _____________________ 
 תאריך               כתובת למשלוח הודעות           
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 הסכם -חלק י'

 
 2021ביום  _______   בחודש  ______   שנת  מצפה רמוןשנערך ונחתם  ב

 
 

 ב  י  ן
 

 )רשות מקומית( מועצה מקומית מצפה רמון

 א', מצפה רמון 2נחל סלעית רח' 

  "(המועצה" -)להלן        

 מצד אחד                    

 

 לבין                                  

 שם המפעיל:________________________

  _________________________ 

 ת.ז./ח.פ.___________________

 מרח' _________________

 מיקוד _________ישוב ____________ 

 טלפון __________ פקס ___________

 

 ע"י מורשי החתימה מטעמו:

 

 .שם:___________________ ת.ז.:_____________1

 .שם:___________________ ת.ז.:_____________2

 

  "(המפעיל" -)להלן 

 מצד שני              

 "(הצדדים" -)ושניהם ביחד, להלן                                                                      

 
]להלן בהתאמה" על כל המסגרות שבו מרכז לגיל הרך להפעלת  15/2021פרסמה מכרז פומבי מס'  המועצההואיל:     ו

 "המכרז" ו"העבודות"/"השירותים"[;
 

הצעה לבצע  מועצהאחרי עיון ובחינה זהירה של המכרז וההסכם על כל נספחיהם, הגיש לוהמפעיל,   והואיל:
 תנאיו;ללהסכם זה ולכתב הצעתו, למכרז, את העבודות וליתן השירותים, בהתאם 

 המועצהוועדת המכרזים, בהחלטתה מיום __________, המליצה על קבלת הצעתו של המפעיל, ראש   והואיל:

 קיבלה את ההצעה; המועצהאישר את ההמלצה, ו

כי ידועים וברורים לו ומפרט העבודה והמכרז  ,והמפעיל מצהיר ומתחייב כי קרא את מסמכי ההסכם    :והואיל

ואת אלה  כהגדרתן להלןכולן לאשורם התנאים והדרישות שבהם, וכי יש ביכולתו לבצע העבודות 

הגבוהים ביותר, ובכפוף להוראות , בהתאם לסטנדרטים המקצועיים שהוצעו על ידו בכתב ההצעה
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כל דין, לרבות חוקים, תקנות, צווים, ותקנים מחייבים ובהתאם להנחיות והוראות כל הגורמים 

 המוסמכים ובמועדים שנקבעו;

 
והמפעיל מצהיר כי בידו הידע, הניסיון, כח האדם המקצועי, הכלים, הציוד וכל  האמצעים   והואיל:

 על פי  ההסכם על נספחיו ובהתאם להוראות הדין; מרכז לגיל הרך הפעלת הדרושים 
 

 
 וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;  והואיל:

 
 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:    

 
 כללי

 
 מבוא

 
הצהרות המפעיל, כתב המבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים, בין היתר, את תאור העבודה,  .1

ההצעה, מסמכי הצעת המפעיל שהוגשו במסגרת הצעתו ועל פי הכתוב בהם נוקדה ההצעה, הוראות 

בטיחות, וכל מסמך אחר, מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראם יחד הימנו. 

מסמכי  מוסכם ומובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המצויות בגוף ההסכם לבין

 המכרז תינתן העדיפות לאמור במסמכי המכרז.

 
 הגדרות ופרשנות

 
 זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלהלן: בהסכם .2

 
 .הפעלת המרכז לגיל הרך  מכוחו ובמסגרתו נבחרה הצעת המפעיל 15/2021מכרז פומבי מס'  -"המכרז" 

 
 .מועצה מקומית מצפה רמון – המועצה

איתור מניעה וטיפול להפעלת תוכניות לגיל הרך,  מתכלל פעילות המיועדת מתחם  –המרכז מרכז לגיל הרך / 

 בכלל. יישובבמסגרת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ולאוכלוסיית הובהם גם תוכניות 

 

 חלק ה' למסמכי המכרז. -המפרט המיוחד 

, ולרבות עובדיו, מועסקיו, המועצהם של הזוכה במכרז לפי קביעת ועדת המכרזי -המפעיל/נותן השירותים 

 (, יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.המועצהמנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם יאושרו ע"י 

 
 הנספחים .3

 
 הסכם זה כולל את הנספחים להלן המהווים חלק בלתי נפרד הימנו: 

 כתב ערבות  –' אנספח 
 משפחתית-אישיתכנית טיפולית דוגמא לטופס ת –' בנספח 

 
 כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות ההסכם יכונו להלן ולשם הקיצור נספחי ההסכם. 
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למניעת כל ספק, מצהיר בזאת המפעיל כי ברשותו כל נספחי ההסכם, כי קרא אותם והבין את תכנם וכי 
 בהם.קבל את כל ההסברים אשר ביקש והוא מתחייב לבצע בשלמות ובדייקנות את כל האמור 

 
 מהות ההסכם .4

 
  .מכרז זהב המועצההנחיות לבהתאם  את המרכז לגיל הרךלהפעיל זכות הנותנת בזאת למפעיל את  המועצה .א
בדיקה פיזית ומשפטית ומצא אותם ובדק אותם , הציוד והחדרים המרכזהמפעיל מצהיר כי ראה את  .ב

 אי התאמה.מתאימים לצרכיו ולמטרות ההסכם והוא מוותר על כל טענת פגם, מום או 
אין המפעיל רשאי לשנות את אופיים, ייעודם ומטרותיהם של השירותים הניתנים על ידו לפי הסכם זה ואת  .ג

ועל ידי כל גוף מוסמך, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מטעם  המועצההתנאים וההנחיות שנקבעו על ידי 
 וללא אישור מוקדם של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר . המועצה

ספק, הוראות ההסכם באות להוסיף על האמור במפרט ולא לגרוע מהאמור בו. במידה של סתירה למען הסר  .ד
 רט יגברו הוראות ההסכם על המפרט.בין הוראות ההסכם והמפ

  המפעילוהתחייבויות הצהרות  .5

 
מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וחוזה זה, במועד, בדייקנות, ביעילות ובהתאם  המפעיל .א

, למלא המועצהלשביעות רצון ו, בנאמנות בכללהמכרז החוזה ולהנחיות המפורטות במסמכי 
הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות הדין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור 

 לביצוען.
 

כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, כח האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים מצהיר  המפעיל .ב
הדרושים לביצוע העבודה באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר: 

 לבצע את העבודה באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל. המועצהוהוא מתחייב כלפי 

 

ת כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודה והדרושים מצהיר כי בחן ובדק א המפעיל .ג
לצורך ביצועה, וכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים לביצוע העבודות הנדרשות, וכי אין 
לו ולא יהיו לו כל תביעות ו/או דרישות עקב אי ידיעה מלאה של כל התנאים ו/או הנסיבות ו/או 

 העובדות הקשורים לביצוע העבודות.
 

מצהיר כי ידועים לו הדינים המחייבים החלים על ביצוע העבודה, והוא מתחייב לבצע את  המפעיל .ד
העבודה, בכפוף להוראות כל דין ולכל תקן מחייב, החלים על העבודות נשוא המכרז, לרבות 

 הוראות והנחיות של כל גורם מוסמך.
 

נות וההיתרים הדרושים לביצוע מתחייב לדאוג, על חשבונו, לקבלת כל האישורים, הרישיו המפעיל .ה
על פי  המועצההעבודות, ולהחזיקם תקפים במשך כל תקופת ביצוע העבודות הנדרשות על ידי 

 חוזה זה.
 

שיונות וההיתרים הדרושים לאספקתו והתקנתו של הציוד נשוא ימצהיר כי בידיו כל הרהמפעיל  .ו
על כל רכיביו בתקן ישראלי  ין הרוחני ובדבר עמידת הציודיחוזה זה, ובכלל זה זכויות הקנ

תקן אמריקאי ו/או אירופי(, וימציא למנהל את כל האישורים מיד  –)ובהיעדר תקן ישראלי רשמי 
את מלוא זכויות הבעלות והשימוש  מועצהעם דרישתו, וכי מרגע אספקת הציוד מעביר הוא ל

 בציוד  בלא שתהא כפופה לכל מגבלה או זכות כלשהי של צד ג'. 

 

צהיר כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה, והוא  מתחייב להישאר מורשה מהמפעיל  .ז
, המועצהכאמור במשך כל זמן מתן השירותים על פי חוזה זה, ובאם יעסיק קבלני משנה באישור 

משנה יהיה מורשה על פי כל דין לבצע את העבודה והוא מתחייב להישאר מורשה כאמור מפעיל כל 
השירותים על פי חוזה זה, מבלי לגרוע מיתר ההוראות החלות על קבלני משנה במשך כל זמן מתן 

 עפ"י חוזה זה ועפ"י כל דין.
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זה ולמילוי כל  חוזה, כי יש בידיו את היכולת והאמצעים לביצוע העבודה נשוא מצהירהמפעיל  .ח

והוא מצהיר בזאת, כי לרבות הגדלת היקף העבודות זה במלואם ובמועדם  חוזההתחייבויותיו ב
, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה המועצהאין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כנגד 

 יםמחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם האתר
הוגנת לכל מניח את דעתו ומהווה תמורה  שיקבל עפ"י הצעתו, התמורה וכי שכר ,ו/או העבודה

 זה. חוזההתחייבויותיו על פי 
 

לא  המועצהו מבצע את העבודה על אחריותו המלאההמפעיל מוסכם בין הצדדים במפורש, כי  .ט
תהיה אחראית לכל נזק שייגרם על ידי הספק, או מי מעובדיו או מי מטעמו, לכל אדם או לכל 

 רכוש של צד שלישי.
 

בחוזה זמנים והתנאים המפורטים העל פי לוח  ות,העבודביצוע את להתחיל מתחייב המפעיל  .י
 מעת לעת. למפעילובהזמנות העבודה, שימסרו 

 
על פי הנחיות  בהתמדה, ברציפות וללא השהיות והפסקותמתחייב לבצע את העבודה המפעיל  .יא

והוראות המנהל בכל הקשור והכרוך לביצוע חוזה זה. הספק ישמע להוראותיהם של המנהל באופן 
 קפדני.

 
הזמנות עבודה, יבצע את העבודה במקומות, במועדים ובשעות שנקבעו לכך, על פי ל המפעי .יב

המפרטים ויתר מסמכי החוזה ועל פי הנחיות והוראות המנהל ולשביעות רצונם המוחלטת וישמע 
להוראותיהם באופן קפדני בכל הקשור והכרוך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ונספחיו. אין 

 .המפעילאחריות כלשהי לכל מעשה או מחדל של  המועצהעל המנהל ו/או  באמור בסעיף זה להטיל
 

, לא ישחרר את המפעיללמען הסר ספק, יובהר כי הפיקוח של המנהל על ביצוע העבודות על ידי 
בלבד יהיה אחראי לכל  והמפעיללמילוי תנאי חוזה זה  המועצהמהתחייבויותיו כלפי המפעיל 

  הפעולות, השגיאות ההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו.
 

לא יעסיק בקשר לקיום התחייבויותיו מכוח חוזה זה מי שאינו אזרח ישראל או תושב המפעיל  .יג
העסקתו של כל מי שהורשע בעבירת מין בעל רישיון עבודה כחוק, וכן לא יעסיק ולא יאפשר 

 . 2001-כהגדרתה בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א
 

, מדי חצי שנה ולאורך כל תקופת החוזה, מועצהלהמפעיל כתנאי להעסקת כח האדם, ימציא  .יד
-שס"אאישור משטרה בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, הת

 –"[ בגין כל אחד מהמיועדים לעבוד בביה"ס המשטרה אישור, על תקנותיו ]לעיל ולהלן: "2001
 בין עובדים קבועים ובין מועסקים זמניים.

 
ימלא אחר כל דרישה מטעם המנהל, בדבר הרחקתו של כל אדם המועסק על ידו, אם המפעיל  .טו

כשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע התנהגות אותו אדם אינה כשורה, או שאינו מו המנהללדעת 
לא יחזור להעסיקו בין במישרין המפעיל את תפקידיו ברשלנות. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, 

בפיצויים מוסכמים המפעיל ובין בעקיפין במקום העבודה. אי מילוי הוראות סעיף זה, יחייב את 
 בניגוד להוראות סעיף זה.לכל עובד שיעסיק הספק ,מראש כמפורט במפרט דרישות לביצוע

  
 מתחייב לבצע את העבודה בהתמדה, ברציפות וללא השהיות והפסקות. המפעיל  .טז

 
מצהיר ומתחייב, כי בכל מצב המוגדר כשעת חירום, בין אם ע"י הממשלה ובין אם ע"י המפעיל  .יז

במסגרת חוזה זה, יימשך כמו בשגרה ולא יופסק ע"י  מועצה, מתן השירות הניתן להמועצה
 הנחיה מפורשת ובכתב מהמנהל, לפיה העבודות יופסקו לאלתר. למפעיל, כל עוד לא ניתנה פעילהמ



 

 

 

 

       ___________חתימת המציע :             

 

 

55 

 .ענים המספקים איתור מוקדם של קשיים  התפתחותייםהמפעיל מתחייב לספק מ .יח

 .מקצועי הרב הצוות באמצעות והוריהם לילדים טיפולי מערך לספק מתחייב המפעיל .יט

 בכל מצב של סיכון. מיידיודיווח  אגף שח"קמתחייב להעביר דיווח שוטף ועקבי ל המפעיל .כ
 
 
 התמורה ותנאי התשלום: .6

 
 לפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותו, תשולם למפעיל התמורה  השירותים נשוא המכרז,תמורת הפעלת 

 בהתאם למפורט להלן:

המפעיל את % התקורה בהתאם בתמורה להפעלת המרכז לגיל הרך בהתאם לאמור בהסכם, יקבל  .א
להצעתו במכרז מסה"כ היקף התקציבים שהתקבלו להפעלת המרכז לגיל הרך באותה שנה )התקציב 

 כולל את המימון העצמי של המציע(.

 מימון עלויות ההפעלה של המרכז לגיל הרך יהיו על חשבונו של המפעיל.  .ב

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי הוצאות טלפון ותקשורת, הוצאות חשמל, מים, ניקיון  .ג
 ומסי עירייה בגין המרכז לגיל הרך יחולו על  סבון ידיים, נייר טואלט ונייר לניגוב ידיים( ובכלל זה) 

  .המציע         

 המרכז לגיל הרך.כולל מע"מ להפעלת ₪  350,000המועצה תקצה סכום שנתי של   .ד

הפקדות קופות החולים, השתתפות תושבים ונהנים וכן השתתפות הגופים השונים לרבות משרדי  .ה

בין אם התקבלו בחשבון  .ד6בסעיף הממשלה מהווים חלק מסכום השתתפות המועצה המצויין לעיל 

 המועצה ובין אם התקבלו בחשבון הבנק של המפעיל.

משרה וכן תתן שירותי אחזקה ומחשוב למרכז לגיל הרך  75%המועצה תעסיק מזכירה בהיקף של  .ו

ום . בגין סכד6כולל מע"מ. סכום זה יקוזז מהשתתפות המועצה המופיע בסעיף ₪  80,000בעלות של 

 זה לא תהיה תקורה למפעיל.

 

 המפעיל מתחייב להשתמש במימון שהוקצב לו על ידי המועצה והגופים שגויסו באמצעותה,  .ז
 התוכנית כאמור בהסכם זה, ולא למטרה אחרת. אך ורק לשם ביצוע

 כל התשלומים למפעיל יהיו בכפוף להמצאת אישורים מתאימים על ניהול ספרים כחוק,  .ח
 אישור על ניכוי מס במקור ו/או כל אישור אשר יידרש על ידי שלטונות המס.

עצה תהא המו –במקרה בו יוקטן או יופסק התקצוב המוקצה לצורך הפעילויות נשוא הסכם זה  .ט
רשאית להקטין את היקף ההתקשרות בשל הפסקת או הפחתת התקצוב כאמור ואף לבטלה, הכל 

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

יובהר, כי בכל מקרה בו יופסק התקצוב למועצה או יופחת לא יהיה זכאי המפעיל לתשלום התקציב  .י
 שהופסק ולמפעיל לא יהיו טענות למועצה בקשר לכך.

רה שתשולם ע"י המועצה, מהווה תשלום מלא וסופי בגין כל השירותים, וכוללת את מובהר, כי התמו .יא
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ואספקת השירותים, לרבות ציוד, עזרי 

 לימוד, צילומים, נסיעות, כוח אדם, הכנה והיערכות, שכירות מבנה, אחזקת המבנה, מזון כיו"ב.
י לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא תיווסף עוד מובהר, כ

 הצמדה למדד מכל סוג שהוא.
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כן מובהר כי התמורה כאמור לעיל תהיה קבועה ואינה תלויה במקום בו מסופק השירות, במועד )ימי  .יב
 .ושעות העבודה(, במורכבות השירותים, באופיים, בנתוניו של כל ילד וכיו"ב

המועצה רשאית לקזז מכל סכום שמגיע למפעיל על פי הסכם זה, כל תשלום המגיע לה ממנו, בין מכח  .יג
 הוראות הסכם זה, ובין מכח חיוב אחר.

נוכח אופי ההתקשרות בין הצדדים בנוגע למנגנון תשלום התמורה, המפעיל מצהיר בזאת במפורש, כי  .יד
להשתלם לו מאת המועצה, אשר ייתכן ויהיו  יש לו מקורות מימון עצמיים בנוסף לתמורה האמורה

דרושים לצורך הפעלת המרכז וכי מימון יתרת עלויות ההפעלה וקיום מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם 
 זה יהיו ממקורותיו הוא ועל חשבונו בלבד.

המפעיל מתחייב להשתמש בתמורה המגיעה לו מהמועצה, כמפורט לעיל, אך ורק לשם ביצוע  .טו
 ר בהסכם זה, ולא למטרה אחרת.השירותים כאמו

כן מובהר, כי תשלום התמורה, והיקפה מותנה בביצוע העבודה בפועל וכפוף לדיווח על העבודה  .טז
 שבוצעה בפועל. המפעיל יגיש מידי חודש דו"ח על השירותים שנתנו על ידו למנהל בחודש החולף.

המנהל ו/או מי מטעמו כי למען הסר ספק, תשלום התמורה מותנה בקבלת אישור מראש ובכתב מאת  .יז
 השירותים בוצעו בפועל בהיקף הנדרש ולשביעות רצון המועצה.

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

הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות וכן לרכוש שירותים נוספים ככל שזו תצליח למועצה שמורה  .יט
 להשיג תקציבים ותמיכות נוספות

 
 

 
 דיווח .7

 , כדלקמן:מועצהות במסגרת הפרויקט לידווח על הפעיל המפעיל
 

של החודש  30-חשבון ודו"ח מפורט ביצוע הפעילות לתקופה של עד ה מועצהאחת לחודש, יעביר המפעיל ל .א

 העוקף .

חשבון בגין הפרויקט לתקופה הרלוונטית, לחשבון יצורף דו"ח ביצוע חתום ע"י  מועצההמפעיל יגיש ל .ב

האחראי לענייני כספים של העמותה וע"י מורשה חתימה נוסף שהינו הגורם המקצועי האחראי על 

 הפרויקט.

 הביצוע יפרט את כל הפעילויות שבוצעו בקשר לפרויקט ואת פירוט העלויות בגין הפעילות.דו"ח  .ג

פירוט העלויות ישקף את מלוא ההוצאות וההכנסות של הפרויקט ויכלול הפרדה בין כל אחד מהגורמים 

 המשתתפים בפרויקט.

חשבוניות מס ודו"ח המפעיל יצרף אסמכתאות המעידות על התשלום בפועל )כרטסת הנהלת חשבונות/ או  .ד

 עלויות שכר(.

 חודשים מסיום הפרויקט. 3-דו"ח אחרון ומסכם של העמותה יוגש בצירוף אישור רו"ח, עד ל .ה

הדו"חות האמורים יכללו דו"ח תוכני מפורט על מהות הפעילויות שהתקיימו ומועדן ופירוט על תפעול 

חשבונות של הפרויקט וכל מידע אחר, הפרויקט, פירוט ההכנסות וההוצאות בפועל מתוך כרטסת הנהלת ה

 ידרש על ידי הרשות בהתאם לדרישות המשרד,יאשר 
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הדו"חות יוגשו בחתימת מנהל הכספים והגורם המקצועי האחראי בעמותה על ביצוע הפרויקט )להלן: 

"הדו"ח התקופתי"(, לדו"ח התקופתי יצורפו מאזני בוחן, כרטסת הנהלת חשבונות ודו"ח עלויות שכר, 

 דות על כל הוצאה במסגרת הפרויקט.המעי

תהא מותנית בקבלת הדוחות האמורים  המועצהמהעברת סכום כלשהו מסך התמורה המקסימאלית  .ו

לעיל. לעמותה לא תהא כל עילה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין עיכוב בתשלום, שנגרם עקב חסר בפרטים 

 בדו"חות שנמסרו לרשות.

 

 ההתקשרותתקופת  .8

 
 הביצוע:תקופת ההתקשרות ו

חתימת יום חודשים, אשר תחל ב 24 -הינה לתקופה ראשונה לביצוע ההתקשרות להפעלת המרכז לגיל הרך,  (א)
 שני הצדדים על ההסכם.

 

בסה"כ . חודשים כל אחת 12בנות  ונפרדות וספותתקופות נבשלוש נתונה האופציה להאריך החוזה  מועצהל (ב)
תאריך תקופות ההתקשרות.  המועצהככל ש ,חודשים 60תקופת ההתקשרות לא תעלה על תקופה של 

 קיימת האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה, אם לאו.  מועצהל
 . המקורי החוזה תקופת תום לפני, למפעיל ההתקשרות בהארכת רצונה על תודיע המועצה    

 

בזאת כי ששת החודשים הראשונים להפעלת המרכז לגיל הרך  לעיל, מובהר אמהאמור בס"ק מבלי לגרוע  (ג)
יום לפני תום תקופת  14תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם עד  המועצהיהוו תקופת ניסיון למפעיל ו

הניסיון, במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי המפעיל לא עמד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או השירותים 
למפעיל כי לא עמד בניסיון, יבוא הסכם זה לידי סיום  המועצהשביעות רצונה. הודיעה הניתנים על ידו אינם ל

 למפעיל כאמור, תהא סופית ולא ניתנת לערעור. המועצהעם תום תקופת הניסיון הנ"ל. הודעת 

 

 הארכת מעצם שהתחייבו לשינויים בכפוף, זה הסכם הוראות כל הצדדים על יחולו ההארכה בתקופת (ד)
, הבנקאיות הערבויות חידוש או/ו להארכה המפעיל ידאג ההסכם הארכת על ההודעה קבלת םע מיד. ההסכם
 . חידוש או/ו הארכה הטעון אחר מסמך וכל הביטוח אישורי

 

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וכמידת  המועצהבתום תקופת ההסכם ו/או תקופות ההארכה תהא  (ה)
 חודשים נוספים, וזאת עד לתחילת עבודתו של מפעיל חדש.  3-הצורך, להאריך את תקופת ההתקשרות ב

 

בשנת ההתקשרות האחרונה, בין בשל תום תקופת החוזה ובין בשל אי מימוש תקופת הארכה, על הזוכה  (ו)
יל חדש, ככל שיבחר, להיכנס למרכז לצורך התארגנות ולאפשר למפע המועצהיהיה להחזיר המרכז לידי 

 לפתיחת  המכרז.

 

בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה גם שלא  המועצהעל אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית      (ז)
מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, על ידי הודעה בכתב 

את התמורה  למפעיל המועצהמראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם  יום 30למפעיל  אשר תינתן
המגיעה לו על פי החוזה בגין העבודות אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא של המנהל עד למועד הפסקת 

ת זכאית לקזז ו/או להפחי המועצה, בניכוי כל הכספים אותם המועצהביצוע העבודות כמופיע בהודעת 
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כל  בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה למפעיל
טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן 

ודה והבאת החוזה לידי רווחים ותשלום עבור ציוד שהוזמן אך טרם סופקו בפועל, כתוצאה מהפסקת העב
 גמר כאמור. מובהר בזאת, כי תום ההתקשרות לא יפגע במתן השרות.

 

 לאחזקה השוטפת המועצהאחזקת הנכס, הציוד והשימוש בו והיעדר אחריות  .9

 

המפעיל מתחייב בזה לשמור על ניקיון מתחם המרכז לגיל הרך בשלמות, כולל החצרים וכל הציוד  .א

בתום תקופת ההסכם ו/או תקופת ההארכה כשהם נקיים,  מועצהלשבהם ולהחזיר את החזקה בהם 

 .המועצהתקינים ומסודרים, לשביעות רצון 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אסור למפעיל להכניס שינוי כלשהו ו/או תוספת כלשהי במבנים של   .ב

 .המועצההמרכז לגיל הרך מבלי לקבל מראש ובכתב את אישור 

תהא רשאית בכל עת, לבצע כל שינוי ו/או  המועצהבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי  .ג

 תוספת ו/או שיפוץ ו/או כל דבר אחר לפי שיקול דעתה במבנה המרכז והמפעיל מסכים לכך.

לבצע כל שינוי, או שיפוץ, יסוכם עם המפעיל בוועדת ההיגוי פרוט השיפוץ והסכום  המועצההחליטה  .ד

לתשלום. בוצע שינוי או הוספה או תוספת כאמור  מועצהוקצב לשיפוץ החשבון על הביצוע יוגש לשת

חייב יהא המפעיל להסיר או לסלק השינוי או התוספת לפי  -או ללא אישורה  המועצהבאישורה של 

, ולכל המאוחר עם פינוי הנכס על ידו ולהשאיר את המבנים במצב בו היו כשקיבל המועצהדרישת 

 ם לידיו.אות

ובין בלא אישורה, רשאית  המועצהעל אף האמור לעיל בוצע שינוי או הוספה תוספת, בין באישור  .ה

לדרוש את השארת השינוי או התוספת על כנם. במקרה כזה יהפכו השינוי או התוספת  המועצהתהא 

 וזאת בלא תמורה מצידה. המועצהלרכושה של 

הוצאות  לאחזקת גוף  למעטהוצאות אחזקה שהן  לא תישא בכל המועצהמובהר ומוסכם בזה כי   .ו

המבנה עצמו והתשתיות הקיימות בו, כגון: תיקון תקלה במערכות הצנרת, הקירות, התקרה, הרצפה 

  . וכיו"ב

אחזקת מערכות ופרטי ציוד נלווים, נורות, אהילים, אביזרי אינסטלציה נלווים, ציוד משרדי, מזגנים,  .ז

 המפעיל.תחול על  פריטי ריהוט וכיו"ב

 משרדי ממשלהככל שיידרשו התאמות נוספות במבנים בהתאם להנחיות בטיחות, כב"א, הנחיות  .ח

 האחריות לביצוען תחול המפעיל. לרבות נגישות המתפרסמות מעת לעת, 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי המפעיל הינו האחראי הבלעדי למבנים שיועמדו לרשותו על ידי  .ט

 ושהוצעו על ידו לטובת הפעלת התוכנית. המועצה

  מקצועי לטובת טיפולים פרא רפואיים. לציודהמפעיל לדאוג  באחריות .י
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ישתמש בו באופן סביר ויהיה אחראי על שלמותו, פרט  כלל הציוד, של התקין המצב על ישמור המפעיל .יא

על הפריטים מראש,  לבלאי סביר. בכל מקרה של החלטה בוועדת ההיגוי על צורך בחידוש ציוד יוסכם

 על הרכישה. מועצההרכישה תבוצע על ידי המפעיל אשר יגיש חשבון ל

המפעיל מתחייב להחזיק על חשבונו את המרכז לגיל הרך ותכולתם בתקופת ההסכם במצב טוב  .יב

ומתאים למטרתו לרבות נשיאה בהוצאות השוטפות של אחזקת המרכזים, המתקנים שבהם, הציוד, 

 התכולה כיו"ב.

 יל אינו רשאי להשתמש בציוד הקיים במרכז לגיל הרך למטרות שאינן בין מטרות ההסכם.המפע .יג

המפעיל  יישא וישלם את כל האגרות, ההיטלים, ארנונה, המיסים ותשלומי החובה החלים או שיחולו  .יד

   .המרכז לגיל הרך, ובכל מס, אגרה, היטל על פי הוראות כל דין הפעלתעל 

הנ"ל בכל תקופת ההסכם המקורית ובתקופת ההסכם המוארכת אם זו המפעיל יישא בתשלומים  .טו

 תוארך, לרבות עד מועד פינוי המרכז לגיל הרך על ידי המפעיל, לפי התאריך המאוחר יותר.

 
בלי לגרוע מהאמור לעיל , יישא המפעיל בתשלום עבור צריכת מים, צריכת חשמל, הוצאות חיבור  .טז

ניקיון, גינון, תאורה, מיזוג אוויר, שמירה על מבני  לרבותז, ושימוש בטלפון, בהוצאות אחזקת המרכ

 המרכזים ובכל הוצאה אחרת הקשורה לתחזוקה השוטפת של המבנים.

את הציוד  מועצהמיד עם תום ההסכם או ביטולו או עם הפסקתו מסיבה כלשהי יחזיר המפעיל ל .יז

עיל במהלך תקופת ההסכם. לרשות המפ המועצההמפורט ברשימה הנזכרת וכן כל ציוד אחר שתעמיד 

כל ציוד המופיע ברשימה הנזכרת, אשר התקלקל או התכלה, יוחלף ע"י המפעיל על חשבונו בציוד 

 .המועצהאחר, זהה לציוד שיוחלף, לשביעות רצונו של המנהל או מי מטעמו; והוא יהיה רכוש 

מי מטעמה ל או  מועצהבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם על הצדדים כי המפעיל יאפשר ל .יח

להשתמש במרכז לגיל הרך בשעות שאין מתקיימת בהן פעילות במקום לכל מטרה שהיא במסגרת 

 , הכל בתאום מוקדם עם המפעיל.המועצהסמכויות 

 7, לאחר מתן התראה בת המועצהכי נגרם נזק שלא תוקן ע"י המפעיל, רשאית תהא  מועצההתברר ל .יט

 המפעיל בעלות התיקון.ימים, לבצע את התיקון על חשבונה ולחייב את 

 מכוח כל דין או הסכם. המועצהאין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל סעד ותרופה להם זכאית  .כ

 
 עובדים והעדר יחסי עובד מעביד: העסקת .10

יהיו במעמד של מפעיל עצמאי ועובדי המפעיל יהיו עובדיו בלבד, ולא יחולו בין  ועובדיוהמפעיל  .א

 כל יחסי עובד מעביד. המועצההמפעיל ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ושליחיו לבין 

בכל סכום שתחויב בו  המועצהבכל מקרה שבו יקבע אחרת מהאמור, יפצה וישפה המפעיל את 
 .המועצהכתוצאה מקביעה זו, ולרבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם דרישתה של  המועצה

 

לפקח על עבודתם,  המועצההעובדים שיועסקו על ידי המפעיל יהיו עובדיו בלבד, ומעבר לזכותה של  .ב

יהיו נתונים להוראותיו, לפיקוחו ולהשגחתו המלאים של המפעיל, והמפעיל ישא בכל התשלומים 

 העסקת עובדיו ושלוחיו, לרבות בתשלום הניכויים עפ"י כל דין.הכרוכים ב
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על המפעיל להעסיק את עובדיו כמתחייב מכל דין, ולרבות בעניין שכר מינימום, זכויות סוציאליות, 
 תשלומים והפרשות כנדרש לפי כל דין.

 

במסמכי נותן השירותים יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות המפורטות  .ג

 המכרז.

נותן השירותים מתחייב, כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים, לצורך  .ד

 ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. 

נותן השירותים מצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין בהסכם  .ה

, או מי מטעמה, יחסי מועצהשירותים או מי שמועסק על ידו  לאו בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין נותן ה

 עובד ומעביד. 

נותן השירותים מצהיר, כי כל התשלומים לרבות לעובדיו )ככל שישנם כאלה(, לרבות שכר עבודה,  .ו

זכויות סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה למקום העבודה 

ובה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר ההוצאות, הסיכונים והאחריות בקשר עם וממנו וכל תשלום ח

לא תהא אחראית לכך, בכל  המועצהו -ידו במלואם ובמועדם -ההסכם יחולו עליו בלבד וישולמו על

 אופן וצורה. 

או כנגד  המועצהבגין כל תובענה שתוגש כנגד  המועצהנותן השירותים מצהיר, כי הוא ישפה מיד את  .ז

מי מטעמה, שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין נותן השירותים ו/או של אדם המועסק על ידו לבין 

ו/או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית  המועצה

 הנובעת מהתקשרות בין צד ג' לבין היועץ בקשר עם השירותים.

 המועצהלעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי אם על אף האמור  .ח

הינה מעבידתו של נותן השירותים ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע הסכם 

בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך,  המועצהזה, מתחייב נותן השירותים לשפות מיד את 

 כרוכות בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.לרבות הוצאות ה

ולפצותה, מיד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהיה על  המועצהנותן השירותים מתחייב לשפות את  .ט

לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי שונה מהמוצהר  המועצה

 בסעיף זה.

את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה  נותן השירותים מתחייב לספק על חשבונו .י

 והפיקוח עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של נותן השירותים לעיל, מתחייב נותן השירותים להעסיק עובדים,  .יא

זה ובעבודה מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחו

שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב נותן השירותים להעסיק רק מי שרשום 

 או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. 

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות נותן השירותים ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או  .יב

 לפי האנשים המועסקים על ידי נותן השירותים. כ המועצהאחריות כל שהם על 
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 המועצהכן מצהיר נותן השירותים, כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם מ .יג

זכויות שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א או 

מתקיימים יחסי עובד  המועצהשהו, כי בינו לבין ידי ערכאה שיפוטית או גורם אחר כל-ייקבע על

מהתמורה הנקובה בסעיף  60%ומעביד, יחושב שכרו הראוי של נותן השירותים כעובד על בסיס 

, מיד עם מועצהישיב לנותן השירותים "התמורה" ויראו את התמורה כאילו סוכמה כך מלכתחילה ו

וספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהתמורה, בת 40%דרישתה הראשונה, את ההפרש בשיעור 

-על מועצהוזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד ל -מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל 

 פי דין. 

ידי נותן השירותים ובין אם -על המועצההאמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי  .יד

ידי חליפם ו/או עזבונם ו/או -לה( ו/או עלידי עובד של נותן השירותים )ככל שישנם כא-תועלה על

יורשיו ו/או צד ג' אחר ובהקשר זה יראו את נותן השירותים כמחוייב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום 

 כלשהו לנותן השירותים.

 ערבות .11

 
 אוטונומיתבזמן חתימת ההסכם ערבות בנקאית  מועצהלהבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא המפעיל ל .א

צמודה למדד ות תהיה (. הערבחמישים אלף שקלים) ₪ 50,000תהא על סך ובלתי מותנית. הערבות 
חודשים ממועד סיום  3תום בתוקף מיום החתימה על החוזה ועד ל)כללי(,  13המחירים לצרכן, לוח מס' 

 בחלק ג' למסמכי המכרז, בשינוייםהערבות תהא בנוסח המפורט ההתקשרות על פי הסכם זה. 
על המפעיל  לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הזוכה נשוא המכרז. ערבות ביצועשתשמש כחייבים, המת

 3יהיה להאריכה מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד 
 חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות.

 
התניות ו/או הגבלות כלשהן הערבות תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת במשך כל תקופת תוקפה, ללא  .ב

אם יופר  -כולה או מקצתה  -תהא רשאית לגבותה  המועצה, והמועצהבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 
 תנאי מתנאיו של הסכם זה.

 
התשלומים לרבות למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה  .ג

 שבונו בלבד.השונים לבנק יחולו על המפעיל ועל ח
 

הערבות הנ"ל תחליף ותבוא במקום הערבות שהמציא המפעיל להבטחת קיום הצעתו שהיוותה תנאי  .ד
 מוקדם להשתתפות במכרז.

 
של במקרה שיוארך תוקפו של ההסכם, יוארך, בכל הארכה, תוקפה של הערבות הבנקאית למשך תקופה  .ה

 על תקופת ההתקשרות. חודשים נוספים  3

 

 בנזיקיןושיפוי  אחריות .12

 
לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  המועצההמפעיל  לבדו יהיה אחראי כלפי  .א

ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או למי מהמטופלים ו/או  מועצהלהיגרם ל
בקשר  ו/או למי מטעמםלעובדי המפעיל ו/או לקבלני משנה מטעם המפעיל ו/או לעובדיהם מפעיל ו/או ל

כתוצאה ו/או ו/או בקשר עם התחייבויותיו של המפעיל בקשר עם ההתקשרות ו/או הנובע מהשירותים 
עו"ס, מטפלים, בעלי מקצועות   ממעשה ו/או מחדל של המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו )ביניהם:

משקאות, מפעילי חוגים, וכד' אשר פארא רפואיים, קבלני אבטחה ושמירה, קבלני הסעות, ספקי מזון ו
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 . השירותים יטלו  חלק בפעילות המרכזים(  בקשר עם 
 

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא  המועצההמפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי  .ב
לצורך השירותים נשוא ההסכם המשמש או שבאחריותו ו/או בשליטתו /ועל ידו ו/או על ידי מי מטעמו 

 ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם האמור.  
 

ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה  המועצההמפעיל  פוטר בזאת את  .ג
ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות  7ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

תודיע למפעיל  על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה  המועצהט עו"ד. הוצאות ושכ"
 . ועל חשבונ

 
רשאית לקזז מן התשלומים אשר המפעיל  זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  המועצה  .ד

של המפעיל  על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו המועצהסכומים אשר נתבעים מ
מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של המפעיל כאמור  מועצהכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל

 לעיל.
ו/או לסביבתם להם אחראי המפעיל ים לשירותים שלנכסים המשמהמפעיל מתחייב לתקן כל נזק שיגרם  .ה

 .המועצהכאמור לעיל על פי דרישה ראשונה בכתב של 
 

 ביטוח .13

 
להבטחת אחריותו של המפעיל כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב  .א

המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים 
ים המפורטים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנא

בטופס האישור על קיום ביטוחים, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום 
 ביטוחים"(.  

 
המפעיל ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי  .ב

 מועצהידי מבטחי המפעיל ל-חתום על המפעיל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור
בתרופות בגין הפרת ההסכם.  המועצהבמועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את 

המפעיל ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת 
 .המועצהללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מ

 
המפעיל יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע  -בביטוח כלי רכ .ג

תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות  אורךהשירותים לכל 
לל כיסוי מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכו

 ₪.  600,000 -לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ
 

לא  מועצההאישורים על קיום ביטוחים לעריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או  .ד
כך ו/או לא על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר ל המועצהיהוו אישור כלשהו מ

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של המפעיל על
 

המפעיל לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  .ה
 בפוליסות הביטוח.

 
מפעיל ו/או הפועלים המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של ה .ו

מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של 
תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי המפעיל יהיה אחראי לנזקים בלתי 

 וליסות.מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפ
 

המפעיל מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  .ז
 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
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, יהיה מפעיל אחראי לנזקים באופן המועצההפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  .ח
 על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. המועצהלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי מלא וב

 
על המפעיל לשאת בתשלומים המוטלים עליה כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  .ט

 בביטוח עובדים על ידי מעבידים.
 

לעניין הוראות האחריות, השיפוי והביטוח  מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי דין .י
לבין  המועצההכלולים בהסכמי מימון ו/או שכירות וכד' ו/או בהסכמים נוספים הקשורים להתקשרות בין 

" והמפעיל  BACK TO BACK המפעיל מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "  צדדים שלישים כאמור,
  בהתאמה .  המועצהיעמוד בהתחייבויות 

 
 סעיף הביטוח הינו תנאי עיקרי בחוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית. .יא

 
 

 וכפיפות ביקורת .14

 
ובמקום בו  במרכזתהא רשאית לערוך בכל עת ללא כל הודעה מראש, בדיקות סניטריות  המועצה א. 

עוסקים בייצורו, הכנתו, אחסונו ואריזתו של המזון, ו/או בדיקות מעבדה לבדיקת איכות המזון 
רשאית להיכנס לחצרי המפעיל ו/או מקום הכנת המזון, ליטול   המועצה, ולעניין זה תהא וניקיונו

רשאית  המועצהדגימות מזון, כלים וכל דגימה אחרת הנדרשת לביצוע בדיקות אלו. כמו כן, תהא 
 לבצע בדיקות כאמור גם בכלי רכבו של  המפעיל המשמשים להובלת המנות.

 
באשר לאיכות המזון, ניקיונו, אריזתו, אחסנתו, ניקיון מתקני הייצור,  המועצההוראות מי מנציגי  ב.  

ההכנה וההובלה, ניקיונם וצורתם של כלי ההגשה והאספקה תחייבנה את המפעיל ותבוצענה על 
 שעות ממועד מתן ההוראה. 24ידו בתוך 

 
לכך שהארוחות שתסופקנה על  המועצההמפעיל מצהיר ומתחייב כי הוא האחראי הבלעדי כלפי  ג.  

 ידו תעמודנה בכל הדרישות כמפורט בחוזה זה ובמפרט הנספח אליו.
 

המפעיל מסכים כי אחת לחודש תערך ע"י המנהל ו/או מי מטעמו ו/או נציגי משרד הבריאות,  ד.  
בדיקה מדגמית של ארוחות, שסופקו או שיסופקו, עפ"י בחירתו, במטרה לוודא שהן עומדות בכל 

 ישות החוזה והמפרט כאמור.דר
 

המפעיל ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות המזון שיערכו בהתאם  לדרישות נציגי 
 .המועצה

 
 ואישורים וביצוע תשלומים רשיונותהוראות, המצאת  מתן .15

 
ימלא המפעיל אחר הוראות כל דין ויעשה את כל מרכז לגיל הרך בכל הכרוך בניהול ובהפעלת  א.  

 הנדרש, לרבות נשיאה בהוצאות הדרושות לשם השגת הרשיונות והאישורים.
 

 ה, על פי הסכם זה ואשר ביצועמרכז לגיל הרךהמפעיל אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בהפעלת 
מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת היתר 

 ומילוי אותו תנאי.
 

 במרכז לגיל הרךף ובלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב המפעיל כי כל התקשרות לאספקת מזון בנוס
שיונות יצרן בתוקף, החתומים ע"י לשכת הבריאות המחוזית יתעשה אך ורק עם גופים שהציגו ר

 שבשטח שיפוטה נמצא המפעל.
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תשלום מכל מין וסוג  המפעיל מתחייב לשלם את כל התשלומים, ההיטלים, המיסים, האגרות וכל ב.  
, בכל תקופת ההסכם למעט התשלומים שהוטלו מרכז לגיל הרךשהוא, החלים ושיחולו על הפעלת 

 .המועצהבמפורש על 
 

המזון ממנו יוכנו הארוחות ייוצר רק בעסק העומד בדרישות שרות המזון של משרד הבריאות והוא  ג.  
הקבועים בתקנות רישוי עסקים )תנאים ייוצר בהתאם לדרישות כל דין, לרבות התנאים 

 .1972 -תברואתיים לעסקים לייצור מזון( תשל"ב 
 

המפעיל מתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים התברואתיים וההיגייניים ותנאי טמפרטורות  ד.  
    המזון הנקובים בכל דין באשר להכנת ולהובלת הארוחות. 

 ה ברכבים מתאימים אשר אושרו לכך עפ"י כמו כן מתחייב המפעיל כי הארוחות תובלנ  
 כל דין.  

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל למסור, בכל עת שיידרש לכך, כל ידיעה ו/או מידע  .ה

הקשורים לפעולותיו במסגרת ביצוע התוכנית ובמשך כל תקופת הסכם זה מתחייב המפעיל לנהל 
ועל פי כל  המועצההתאם להוראות גזבר במרכז לגיל הרך מערכות חשבונות נפרדות להפעלת 

 דין.
כמו כן, מתחייב המפעיל להגיש למנהל דו"חות תקופתיים במתכונת ובלוח זמנים שייקבעו ע"י  .ו

 .המועצה
 ו/או רואה חשבון ו/או מי מטעמה. המועצהספרי המפעיל יהיו פתוחים בכל עת לביקורת ע"י  .ז
תיהם של השירותים הניתנים על ידו אין המפעיל רשאי לשנות את אופיים ייעודם, ומטרו .ח

, המועצה, ואת התנאים וההוראות שנקבעו במשותף ובתאום עם מרכז לגיל הרךבמסגרת ניהול 
 ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת המנהל.

רשאית לערוך ביקורות מתואמות וביקורי פתע לבדיקת איכות הטיפול, לפי שיקול   המועצה .ט
 ולה בכל הקשור לביקורות אלו.דעתה הבלעדי. המפעיל חייב לשתף פע

 

 תעודת כשרות .16

 
כמתחייב מתקנות איסור הונאה בכשרות הרבנות  מאתהמפעיל ידאג להחזיק בתעודת כשרות   א.

ימים ממועד  30למשך כל תקופת ההתקשרות. התעודה תוצג למנהל תוך  1989 -)תעודת הכשר( התשמ"ט
 תחילת ההתקשרות ובכל פעם בה יתבקש לכך.

 
בכל ימי חג הפסח, יספק המפעיל מנות כשרות לפסח בהשגחת הרבנות הראשית, בהתאם לתפריט  ב. 

 יום לפני החג. 14 המועצהשתמסור לו 
 

 דינים שמירת .17

 המפעיל יפעל לעניין ביצועו של הסכם זה בהתאם להוראות כל דין. א. 
 

באיכות הסביבה ו/או לא תהיה פגיעה שלא לצורך מרכז לגיל הרך המפעיל מתחייב שבהפעלת  ב. 
בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך  בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם 
בכביש דרך שביל או ברכוש ציבורי כלשהו והוא ינקוט את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח 

 את האמור לעיל.
 

כדי להוות  המועצהלדעת  המפעיל מתחייב להפסיק מיד עם דרישת המנהל כל פעולה שיש בה ג. 
 מוסדות ציבוריים. בתי הספרמטרד, תוך התחשבות בהיות 
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 חשבון פרטי עדכון, ספרים וניהול בהרשאה עיסוק .18

 
 .1976 -המפעיל מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מע"מ, תשל"ו  א.  

 
פועל במסגרת עבודתו נשוא חוזה זה כנדרש על המפעיל מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא  ב.  

 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של ההסכם.
 

המפעיל מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל  ג.  
 משיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא י

 
אישור על  מועצהבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא המפעיל ל ד.  

 מועצהגובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא ל
בגין סכומי ניכוי שנוכו משכרו  מועצההאישור כאמור במועד, לא יהא זכאי המפעיל לכל החזר מ

 בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא בדיעבד אישור לאחר מכן.
 

עם תחילת ביצוע העבודות טופס עדכון פרטי חשבונו  מועצהבנוסף לאמור לעיל ימציא המפעיל ל ה.  
 בבנק.

 
וכן מאושר על ידי הבנק טופס זה יהא חתום על ידי המפעיל ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד מטעמו 

 בחתימת מורשי החתימה מטעמו.
 

מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע למפעיל מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או 
מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה לא יהא עיכוב כאמור בבחינת הפרת הסכם מטעם 

 ב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיו"ב.והמפעיל לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגין העיכו המועצה
 

למען הסר ספק, באם המפעיל הינו עמותה יחולו הוראות סעיף זה, בהתאמה, ככל שחלות על  ו.  
 עמותה.

 
 הסבת זכויות, העברת זכויות והעסקת קבלני משנה .19

המפעיל לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על פי  .א
חוזה זה, כולן או  מקצתן, או כל טובת הנאה לאחר על פיו, מבלי לקבל על כך רשות מפורשת, מראש ובכתב, 

תו לקבלת סכום כלשהו . מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל לא יהא זכאי להמחות את זכוהמועצהמאת 
 .המועצהלפי חוזה זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת גזבר  המועצהמ

ומעלה מהון מניות התאגיד, ממי  25%לרבות העברה של  -היה המפעיל תאגיד תחשב "המחאה" 
 שהחזיק בו במועד חתימת המפעיל על ההסכם לאחר או לאחרים.

 
המפעיל יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לכל צד  .ב

 מראש וכתב. המועצהג' שהוא, ובלבד שיקבל  את הסכמתה המפורשת של 
 

מת כלשהי, מתוך העבודות הקשורות בביצוע י למסור את ביצועה של עבודה מסויהמפעיל יהא רשא .ג
זה למפעיל משנה, בתנאי מפורש כי כל מפעיל משנה יהא טעון תחילה אישורו מראש העבודה והכלולות בחו

 . המועצהובכתב של 
 
מפעיל המשנה יהיה רשום בפנקס הקבלנים במקצוע אותו הוא נדרש לבצע מטעם המפעיל באותם מקצועות  .ד

כללים עליהם בהם יש רישום ברשם הקבלנים. מפעיל המשנה ייצג את המפעיל ויחויב לפעול על פי כל ה
 חתום המפעיל. המפעיל לא יקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלני משנה מטעמו.

 
למפעיל המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או למפעיל כספים  .ה

 .המועצהמאת 
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ת המפעיל מאחריותו מסירתה של עבודה כלשהי על ידי המפעיל למפעיל משנה, לא תפטור ולא תשחרר א .ו
ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והמפעיל נשאר אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות 
המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י מפעיל משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י 

 המפעיל ו/או נגרמו על ידו.
 

 שלישיים צדדים עם התקשרות .20

 
הצדדים כי האחריות להתקשרות עם גורמים ו/או גופים ו/או מוסדות ו/או צדדים מוסכם בין 

לא תישא בכל אחריות שילוחית ו/או אחרת  המועצהשלישיים כלשהם חלה באופן בלעדי על המפעיל ו
בכל הנוגע ו/או הנובע מהתקשרות ו/או מפעולות כלשהן שתעשינה במסגרת מתן השירותים לפי הסכם 

 זה.
 

 הסודיות שמירת .21

 
מתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע שהגיע ושיגיע לידיעתו עקב ביצועו של הסכם זה, לא  המפעיל

 להשתמש בו אלא לצורך ביצוע ההסכם ולא להעבירו לאחר.
 

 שלטים הצבת איסור .22

 
, אלא אם כן בתי הספר בהם ניתנים השירותיםהמפעיל לא יהא רשאי להציב ו/או לתלות שלטים על 

 .המועצהנתנה אישור בכתב לכך, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי  המועצהכך ועדת ההיגוי ו החליטה על
 

שלטי זיכרון וכל שלט אחר הינם של   בבתי הספר,למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי כל זכויות השילוט 
 ובסביבתם. בתי הספרבלבד ולא יותקן כל שלט על קירות המרכז, ובשטח מבנה  המועצה

 וק הגנת הדייראי תחולת ח .23

 
 פי  הסכם   במרכז היום עלהמפעיל מצהיר בזה כי ידוע לו שהרשות להשתמש  א.

 זה אינה מוגנת על פי כל חוק או תקנה המקנים הגנה לדיירים וכי הרשות ניתנת לביטול.                           
 

 1971-משולב( תשל"ב למען הסר ספק מובהר בזאת מפורשות כי חוק הגנת הדייר )נוסח  ב.  
 והתקנות מכוחו ו/או כל חוק חילופי אחר המקנה הגנה לדיירים לא יחולו על הסכם זה.

 
 

 סיום ההתקשרות  -חלק ח'  
 

 סילוק יד המפעיל וביטול החוזה .24

 
על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה אחרת  מועצהבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית ל .א

רשאית להביא הסכם זה לסיומו ע"י  המועצהבהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה 
הודעה למפעיל. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני 

ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום  7שעות לאחר שתימסר הודעת ביטול למפעיל, או  96תום 
 :תרלמפעיל, לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי המוקדם יו

 
כשהמפעיל פושט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים לגבי  .1

נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של 
או ניתן נגדו צו גוף מאוגד, נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, 

פירוק או שמונה לו מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, 
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או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח 
 . 1983 –חדש( התשמ"ג 

עולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו, הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי המפעיל או נעשתה פ .2
יום ממועד  30כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא הוסרו לחלוטין תוך 

 ביצועם.

, או אם המועצהימים ללא סיבה מספקת, לדעתה של  7במקרה והמפעיל הפסיק את העבודה למשך  .3
 המפעיל הסתלק מביצוע חוזה זה.

תחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע כשאין המפעיל מ .4
חלקה, או שהוא אינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על ידי המפקח, 
או שאינו מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן 

ימים ו/או תוך פרק זמן אחר שנקבע  3ת המוטלות עליו על פי חוזה זה ואינו מציית תוך ההתחייבויו
על ידי המנהל בהודעה שנמסרה למפעיל בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל  או להמשיך בביצוע 

 העבודה או לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיים התחייבות.

לדעת כי המפעיל אינו מסוגל לעמוד בדרישות החוזה מסיבה בריאותית, כספית, נוכחה  המועצהכש .5
 טכנית או מכל סיבה אחרת.

בכל מקרה בו המפעיל הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהמפעיל הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו  .6
על ידי המנהל יום מיום שהמפעיל יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע  5לא תוקנה תוך 

 בהודאה שנמסרה למפעיל בכתב.
אם תגרם למפעיל נכות תמידית או מחלה ממושכת כתוצאה ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך  .7

 "בעלי החברה ו/או מנהליה"(. –במילוי תפקידו  )למפעיל ובמקרה והמפעיל הוא תאגיד 

שנה בביצוע העבודות בלי כשהמפעיל הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק מפעיל מ .8
 מראש ובכתב. המועצההסכמת 

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהמפעיל או אדם אחר בשמו של המפעיל, נתן או הציע לאדם  .9
 כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

 יל מתרשל בזדון בביצוע החוזה. כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהמפע .10
המפעיל משתמש בציוד או במזון  גרועים ובלתי איכותיים בביצוע העבודות ו/או אינו משתמש  .11

 הדרושים עפ"י חוזה זה.

המפעיל אינו ממלא את הוראות המפקח ו/או המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך  .12
 הזמן שנקבע לכך על ידי נותן ההוראה.

אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד המפעיל או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו  .13
והוגש כנגדו/ם כתב אישום או שהמפעיל/ מי מטעמו נתפס/נחשד בגניבה, בלקיחה או מתן שוחד או 

 בכל מעשה מרמה. 

נכונה, או שהמפעיל  התברר, כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה .14
 לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם המפעיל.

 

לחוזה הם תנאים עיקריים והפרתם תחשב  22-א' ו20 ,16, 15, 9-13, 7)יט(, -)יג( ו6, 5סעיפים  הוראות .ב
₪  130,000----אש בסך בפיצויים מוסכמים וקבועים מר המועצהכהפרה יסודית של החוזה, המזכה את 

ש"ח צמודים למדד המחירים לצרכן מהמדד הידוע במועד חתימת הסכם זה עד למדד, שיהא ידוע במועד 
 התשלום בפועל, וזאת בלי לגרוע מכל סעד ותרופה המגיעים על פי הדין לצד המקיים מהצד המפר.

אין במנייתם כדי לגרוע מזכות אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחינת רשימה סגורה ו .ג
בגין הפרת חוזה, עפ"י כל דין, וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים  המועצההביטול של 

ועל פי הדין, ולרבות  1970 -לרשותה עפ"י כל דין ועל פי חוק החוזים ) תרופות בשל הפרת חוזה ( תשל"א
זכאית לכל אחד  המועצההאמורות, תהיה  מימוש הערבות או חלק ממנה, ומבלי לגרוע מהזכויות

מהסעדים הבאים: לתבוע את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי 
 ההסכם למפעיל אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון.
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ל החוזה על בזכויותיה על פי החוזה, לרבות עפ"י סעיף זה ו/או עפ"י דין, כביטו המועצהלא יראו בשימוש  .ד
הודיעה על כך במפורש ובכתב, והמפעיל יהיה חייב לעמוד בכל  המועצה, אלא אם המועצהידי 

 התחייבויותיו על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.

 
בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה וביטלה  המועצההשתמשה  .ה

ת ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו למפעיל על טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה את החוזה/ הפסיקה א
 אחרת בגין נזקים/ הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין/ אובדן רווחים.

 
חייבת לשלם למפעיל כל תשלומים עקב הבאת ההסכם  המועצהבוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה  .ו

 למפעיל בגין העבודות שביצע בפועל, עד מועד סיום ההסכם. לקיצו מלבד התמורה שתגיע
 

לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן, מבלי  המועצההפר המפעיל הוראה מהוראות החוזה, רשאית  .ז
 לגרוע מיתר זכויותיה על פי החוזה ו/או עפ"י כל דין: 

 על פי חוזה זה.לממש את הערבות שניתנה כערובה לביצוע ולמילוי התחייבויות המפעיל  .1
לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות שהמפעיל חייב בביצועם על פי חוזה זה ולחייב את   .2

 המפעיל בהוצאות הכרוכות בכך. 
 

 
 סיום ההתקשרות .25

  
את  לעיל, יהיה המפעיל חייב לפנות 24עם תום תקופת ההסכם ו/או ביטול ההסכם כאמור בסעיף  א. 

במצב טוב ותקין כפי שנמסרו למפעיל, כשהם פנויים מכל אדם  עצההמוולמסרם לידי  המקום
והן לכל גוף אחר את התשלומים שהוא חייב עפ"י ההסכם  מועצהוחפץ ולאחר שהמפעיל פרע הן ל

 ועפ"י כל דין.
 

מבנים בהם בבעבור השקעותיו  המועצההמפעיל לא יהא זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהוא מן 
 אם השקיע. ,עשה שימוש

 
מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' לעיל מצהיר המפעיל כי בתום תקופת ההסכם ו/או עם ביטולו  ב.  

וכל הוצאה שתהא כרוכה בפינויו של צד ג'  המבניםמכאמור בס"ק א' לעיל, ידאג לפינויו של צד ג' 
 כאמור תהא על חשבון המפעיל בלבד ותשולם על ידו.

 
דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה שתוגש ע"י צד ג',  מיד עם המועצההמפעיל מתחייב לשפות את 

 בשל הפסקת השימוש כאמור.
 

תיערך בדיקה משותפת ע"י הצדדים ותיערך רשימה של  המועצה, לידי המבניםבמעמד החזרת  ג.   
תיקונים שהמפעיל חייב בהם, אם יהיו כאלה, והכל כפוף לגדר מגבלות האחריות המוטלת על 

 המפעיל מכח הסכם זה.
 

המפעיל יהא רשאי לתקן את התיקונים בעצמו או באמצעות אחר מטעמו. באם לא יעשה כן תוך 
את שווי התיקונים לפי קביעת שמאי  מועצהיהא המפעיל חייב שלם ל בתי הספריום מיום פינוי  15

למפעיל  מטעם בעלי מקצוע שתיקנו את  המועצהאו לפי קבלות שתמציא  המועצהמוסמך מטעם 
 הנזקים.

 ישמשו הוכחה מכרעת לגבי חיוב המפעיל. -קביעתו של השמאי המוסמך או הקבלות   
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 הוראות כלליות -חלק  ט' 
 

 
 סמכות שיפוט .26

 
בזאת כי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית, במקרה של מחלוקת ו/ואו סכסוך בכל הקשור  מוסכם

 להסכם זה, כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע.
 

 אי שימוש בזכות .27

 
 כוויתור על זכות מזכויותיה לפי ההסכם, ולפי הדין.

ויתור כויתור על כל הפרה שתארע לאחר על הפרת הוראה מהוראות ההסכם לא יחשב ה המועצהויתרה 
 מכן, בין אם היא דומה, שונה או אחרת.

 
כלפי המפעיל ביחס לקיומה של  המועצההאמור לעיל יחול בשינויים המחויבים גם באשר לויתור מצד 

 הוראה מהוראות ההסכם.
 קיזוז .28

 
רשאית לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע למפעיל כל סכום שיגיע לה מאת המפעיל בהתאם לאמור  המועצה

ימים על כוונת הקיזוז. ההכרעה בעניין זה  14בחוזה זה או על פי כל דין. למפעיל תינתן הודעה מראש של 
 .המועצהתהא של גזבר 

 
 

 קבלת כספים ותרומות .29

 
, ולביצוע מטרות הסכם זה  וישתמש בכספים שיועברו הרך המרכז לגילהמפעיל ידאג להפעלה תקינה של 

 אליו, לרבות בתשלומים שיגבו מפעילויות ושירותים שינתנו במרכז לפי הוראות ההסכם.
בלי לגרוע מהאמור לעיל, ישתמש המפעיל בכספים שיועברו אליו כתרומות ובכספים שיתקבלו מכל מקור 

 .עצההמואחר, בהתאם להוראות שינתנו לו על ידי 
 
 

 כתובות והודעות .30

 
 כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם.

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום 
 ימים מתאריך המשלוח. 5כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען תוך 

 
  

 ולראייה באו הצדדים על החתום:
 

 
 
 
 

 
_____________ ____________                _____________ 

 המפעיל    המועצהגזבר          המועצהראש                      
 מועצה מקומית מצפה רמון                                
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 כתב ערבות  –'  א נספח 
 
 

 בנק ______________          לכבוד                                                                                     
 סניף _______________                                                            מועצה מקומית מצפה רמון

 כתובת הסניף _______________                                                                                א.נ.,                             
 תאריך _______________                                                                                                                    

 
 בות בנקאית  מספר ___________ צמודה למדד המחירים לצרכןהנדון: ער

 
על פי בקשת _______________________ ח.פ./ת.ז ________________)להלן: "המבקש/ים"(,   אנו  .1

להלן: "סכום )₪( )במילים: חמישים אלף שקלים ₪   50,000סכום עד סך של ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל 

רשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר עם מכרז מס' הערבות"(, בתוספת הפ

 הפעלת מרכז לגיל הרך .ל 15/2021

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -"מדד חדש"  א.  

, והעומד על בסמוך לכך או ___________שפורסם ביום  2021 _____מדד חודש  -"מדד יסודי"  ב.

 _______ נק'.

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 13מדד המחירים לצרכן )כללי(, לוח  -"מדד"  ג.

ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי 

 הקיים ובין אם לאו.שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד 

 
אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי  .3

נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר 

נשלם לכם את אותו סכום הנקוב  ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי

 בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות.

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי 

הטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת ל

 המבקש/ים.

בכלל. ערבות זו תוארך לתקופות  ועד  ________תישאר בתוקף עד יום ____ בחודש _____ שנת ערבות זו  . 5

נוספות ככל שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה 

הודעה על הארכת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה הודעה על 

 וטלת.הארכות נוספות בהתאם לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומב

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                     
                     _____________  ___________ 



 

 

 

 

       ___________חתימת המציע :             

 

 

71 

 משפחתית-כנית טיפולית אישיתדוגמא לטופס ת –' בנספח 
 
 

 
 80600מצפה רמון,  2נחל גרופית 

 mishpha@gmail.com דוא"ל: 6587370-08, פקס:6587348-08טלפון:

 
 היחידה הטיפולית: המרכז לילד ולמשפחה מצפה רמון

 
 ת"ז: __________________ ת.ל:_____________ שם הילד/ה:___________________

 הטיפול:______________________שם המטפל:___________________  מקצוע 

 
 תוכנית הטיפול: )פירוט מטרות הטיפול והדרך להשגתן(

 
1_____________________________________________________________________________________.

_________________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________________________.

_________________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________________________________.

_________________________________________________________________ 

 
 פרוט הטיפולים:

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
      

 
 

    

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
          

 
 

 
שאושרו:_________________תאריך קבלת אישור:_____________________ מס' טיפולים   

 
 ביטולי טיפול: 

 
 הערות  סיבת ביטול  תאריך 

   

   

mailto:mishpha@gmail.com


 

 

 

 

       ___________חתימת המציע :             
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 80600מצפה רמון,  2נחל גרופית 

 mishpha@gmail.com דוא"ל: 6587370-08, פקס:6587348-08טלפון:
 

 
 טופס הצגת מקרה

 
 

 :__________________שם ההורים:__________ גיל:_______________ שם הילד
 
 

 רקע רפואי : 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

  התפתחותירקע: 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 רקע סוציאלי_______________________________________________________ :_ 

________________________________________________________ 

 רקע רגשי: 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

  טיפולירקע: 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 :תהליך טיפולי בקצרה 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
 מטרות טיפוליות: 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
  למיקודשאלה: 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 

 נקודות להתייעצות: 

mailto:mishpha@gmail.com


 

 

 

 

       ___________חתימת המציע :             
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________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

 מטרות טיפוליות לאחר התייעצות: 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 

 נגזרות מעשיות: 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

       ___________חתימת המציע :             
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 עבירות פליליות  –תצהיר והתחייבות לעניין העסקת כח אדם  -חלק  יא'
 לכבוד

 מועצה מקומית מצפה רמון
 א' 2נחל סלעית 
 מצפה רמון

 
 

 א.ג.נ,

 עבירות פליליות –תצהיר והתחייבות לעניין העסקת כח אדם הנדון: 

 , מצהיר/ים ומתחייב/ים בפניכם כדלקמן:   ת.ז.     אני/נו הח"מ, 

החוק למניעת העסקה של  הנני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת, כי אני/ו ו/או מי מטעמי/נו, עומדים בדרישות .1

"[, וכן יני המיןחוק עברי, על תקנותיו ]החוק והתקנות, להלן: "2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

וכי אעסיק/נעסיק , "[חוק העונשיןעל החקיקה הנובעת ממנו ]להלן: " 1977-בהוראות חוק העונשין, התשל"ז

במוסדות הרלוונטיים כהגדרתם בחוק עברייני מין, במסגרת העבודות נשוא הליך זה, אך ורק עובדים העומדים 

 "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין. בדרישות חוק עברייני המין, ושלא עברו כל עבירה בדרגת

, אני/ו מתחייב/ים, מצהיר/ים ומאשר/ים בזאת, כי עם למתן השירותיםככל שאזכה/נזכה בהליך וכתנאי  .2

אישור אישורי משטרה, בהתאם לחוק ולתקנות כאמור ]להלן: " נו על החוזה, אמציא/נמציא למועצהחתימתי/

 "[, לגבי/נו, לרבות בעלי השליטה בי/נו, ככל שישנם, וכן לגבי כל עובדי/נו שיעבדו במוסדות חינוך. המשטרה

מובהר ומוסכם בזאת, כי אמציא/נמציא אישורי משטרה לגבי/נו, לרבות בעלי השליטה בי/נו )ככל שישנם(, וכן  .3

שיתחלפו עובדי/נו, במהלך תקופת  לגבי כל עובדי/נו בעבודות נשוא ההליך, לאורך כל תקופת החוזה, וכי ככל

 ההסכם, אמציא/נמציא אישורי משטרה בהתאם, גם לגבי העובדים החדשים.

הנני/ו מצהיר/ים כי חתמתי/נו על כתב התחייבות זה וההצהרות דלעיל, לאחר שהובהרו לי/נו משמעויותיו,  .4

 ו השפעה בלתי הוגנת. ולאחר שקיבלתי/נו את כל ההבהרות שנדרשו על ידי/נו, וללא כל כפיה, לחץ א

 ולראיה באנו על החתום:

   _________________      __________________ 

   חתימה           תאריך    
 אישור עו"ד

 
 

אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר. ___________(, מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני 
_________ ומורשה חתימה ב ________________ ח.פ./ע.ר. מר/גב' ____________, נושאת ת.ז. ___

______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

_______________ 
 חתימת עוה"ד



 

 

 

 

       ___________חתימת המציע :             

 

 

75 

 או לחבר המועצה המועצההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד  -ב'חלק י
 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: מועצה מקומית מצפה רמון

 א')א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

")א( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או            
בן  –. לעניין זה "קרוב" המועצהברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

 זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."

 קובע כדלקמן:  (,3114ניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' של הכללים למ 12כלל  .2

חבר מועצה או קרובו  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"           
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1טה" ו"קרוב" בסעיף או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שלי

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .3

זוגו או שותפו או -"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן           
 המבוצעת למענה."ובשום עבודה  המועצהסוכנו, בשום חוזה שנעשה עם 

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך באם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדות דלעיל, עם חבר  .4
 .המועצהמועצה כלשהו, או עם עובד 

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .5

( לפקודת העיריות, לפיהן מועצת 3)א' 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור 122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3ברוב של  המועצה

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 הצהרה

, מצהיר רמון מועצה מקומית מצפהידי -שפורסם על אני הח"מ ____________________ המעוניין להשתתף בהליך           
 ומתחייב בזאת כדלקמן:

 קראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים במציע, הנני מצהיר: .1
אין לאף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציע: בן זוג, הורה, בן או בת, אח  המועצה המקומית מצפה רמוןבין חברי  )א(

 או אחות ואף לא סוכן או שותף.
בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע, אין לאחד מאלה המוגדרים במונח  )ב(

חים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחוזים בהון או ברוו 10"קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 
 אחראי. 

 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.-אין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציע  בן )ג(
 ג' לעיל:-לענין סעיפים א'

 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין" 
או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו מקביל מנכ"ל  –"מנהל" 

 למנכ"ל או סמנכ"ל. 
 

ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד עירייה, נא פרט           
 מהות הזיקה:

               

              

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי הענין בו  המועצהידוע לי כי ועדת המכרזים של  .2
כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה  המועצהו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או לעובדי 

 לא נכונה.
 לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי  .3

 ולראיה באתי על החתום:            
 

 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ___________  שם המציע:



 

 

 

 

       ___________חתימת המציע :             

 

 

76 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז -חלק יג'
 

בקשר אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה 

מכרז , למכרז ____________ "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "עם הצעת 

)להלן:   פה רמוןיפולי והעשרתי במצט -לאספקה של שירותים להפעלת מרכז לגיל הרך  15/2021פומבי מס' 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז"

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .3
 משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.קשר עם 

המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  .4
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.ילא הייתי מעורב בנ .5

 להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז.סיון לגרום למשתתף אחר ילא הייתי מעורב בנ .6

 סיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.ילא הייתי מעורב בנ .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה  .8
 פוטנציאלי אחר במכרז.

 )יש לסמן בעיגול את התשובה(.  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 אם לא נכון, נא פרט: 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ ___ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של  .10
            אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –תיאומי מכרזים 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 
_______________     ______________________     _____________________     __________ 

 תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

       ___________חתימת המציע :             
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 אישור

 
אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 
__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם 

ים הקבועים המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונש
 בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

_______________                                                                                     __________________________ 
 שם מלא + חתימה + חותמת                                                        תאריך                                                              

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


