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 מועצה מקומית אבן יהודה 
 __ 1_/2022מס'   פומבימכרז 

 המועצה  שלבתחומה   שיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים להעברת
 מסמך א' 

 הודעה בדבר פרסום המכרז
מקומ אמועצה  "ית  )להלן:  יהודה  הצעות  המועצה בן  בזאת  מזמינה  ב  להעברת"(  תל״ן  הספר  שלושת  שיעורי  בתי 

 . (״בתי הספר״ -ו ״התל״ןו/או ״ "השיעורים"  : בהתאמה )להלן של המועצהבתחומה  היסודיים

מס׳   פומבי  במכרז  יצאה  שי  34/2021המועצה  תללהעברת  המועצהעורי  של  בתחומה  היסודיים  הספר  בבתי   ״ן 

״ הלן)ל הראשון:  אשר  ״(המכרז  ספקים,  שלושה  עד  עם  תעשה  ההתקשרות  כי  הובהר  בו  במכרז ,  כזוכים  יוכרזו 

ו מסגרתהראשון  כספקי  השיעורים  ישמשו  העברת  של    .לצורך  במכרז בסופו  כזוכה  בלבד  אחד  ספק  הוכרז  דבר 

״  הראשון זה. לפיכך מפורסם מ״(הזוכה במכרז הראשון)להלן:  ״  כרז  יוכרזו  ״( המכרז)להלן:  בו  , כמכרז משלים, 

ביצוע  ראשון את מאגר ספקי המסגרת לד עם הזוכה במכרז הביח  הוו, אשר יכזוכים במכרז עד שני ספקים נוספים

״  השיעורים המסגרת)להלן:  יספקי  הספר  מבתי  אחד  כל  לשנת  ״(.  התל״ן  ספק  את  המסגרת  ספקי  מבין  בחר 

יכול ויבחר אותו   )או יותר(  הלימודים הרלוונטית. מובהר כי  ספק תל״ן ליותר מבית ספר אחד, ומנגד יכול ואחד 

 התל״ן לבתי הספר.  מספקי המסגרת לא יבחרו לספק את

שיעורי התל״ן בעבור כל   כלעל  יהיה הספק הזוכה אחראי    -ספרה  יבתאחד או יותר מ  מסגרת על ידיבחר ספק  נ

 . במהלך אותה שנת לימודים ילדי בית הספר

ב  להעברת התל״ן  ל בתמורה  זכאי  יהיה הספק  לתעריף הנקוב פועל  כל שעת תל״ן בהתאם  בגין  קבל את התמורה 

 בחוזרי מנכ״ל משרד החינוך, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

החינו משרד  לאישור  בכפוף  יעשה  התל״ן  מימוש  כי  אחת  מודגש,  לכל  בנוגע  שינתן  כפי  תל״ן,  כספי  לגביית  ך 

ן התל״ן יעשה באמצעות השתתפות/גביית תשלומי הורים, ולפיכך  ואחת משנות הלימודים הרלוונטיות, וכי מימו 

יה התל״ן  ולביצוע  למימוש  תל״ן  תנאי  תוכניות  יופעלו  לא  הסכמה,  בהעדר  מההורים.  נדרש  הסכמה  קבלת  יה 

)כולם או חלקם( כן מובהר בזאת, כי המועצה לא מתחייבת שיועבר   בבתי הספר  ו/או בכיתות הרלוונטיות. כמו 

ו/או להגדיל את כמות בתי הספר/הכיתות    תל״ן בכל בתי ו/או בכל הכיתות, והיא תהיה רשאית להקטין  הספר 

 ן יועברו שיעורי תל״ן, ככל שתבוצע בכפוף למגבלות תקציב כאמור. בה

ההחלטה אם יועברו    ,  באמצעות כספי הורים/גבייהבין היתר  מון התל״ן יעשה  עוד מודגש, כי בשל העובדה שמי

בבית תל״ן  מה  שיעורי  בחלק  או  הכיתות  )בכל  ספציפי  לב  ספר  בשים  הספר,  בית  של  דעתו  לשיקול  נתונה  ן(, 

 למגבלות תקציב. 

)קיבלו קוד   נוךחיה  גר התוכניות של משרדצאים במאונמ  אושרו על ידי משרד החינוךיהיה בתחומים אשר    התל״ן

ו עם כל אחת ממנהלות בתי הספר,  שעות תל״ן בשבוע. תחומי התל״ן יתואמ  2נו  (, כשלכל תלמיד ינתמשרד חינוך

הכוללת  כשלתלמידי רשימה  תוצג  אומנות  6ם  כגון:  תל״ן  סביבתית   -תחומי  הבמ  אומנות  פיתוח   ;האומנויות 

 ועוד, מהם יוכל כל תלמיד לבחור;  חקלאות וגינון  סביבה; ואורח חיים בריא כושר , מנהיגות ויזמות;חשיבה

ניתן   המכרז  מסמכי  של  את  בסכום  במשרדי    1,000לרכוש  המייסדים    מנכ״ל₪,  ברח'  יהודה, 53המועצה  אבן   ,

 בשום מקרה. התשלום בגין המכרז לא יושב למציעבלבד. מובהר בזאת, כי  08:00-13:00ה׳ בין השעות -בימים א

   .אמות מידה לבחינת איכות השיעורים, כקבוע במסמכי המכרזפי שה לתעבמכרז זה ת קי המסגרספשני עד בחירת 

המצי ע לצרףל  אוטונומית    ע  בנקאית  ערבות  של  להצעתו  בסך  להצעתו,  בהתאם  התחייבויותיו  קיום  להבטחת 

ונה  ₪ )ארבעים וחמישה אלף שקלים חדשים(, אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת, עם דרישתה הראש  45,000

ליום  הערבות תעמוד    של המועצה. עד  דרישת המועצה     .4/2022/10בתוקפה  כזו,, אם תבלפי  עקב התמשכות   וא 
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הליכי המכרז, יאריך המציע את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז  

 זה. 

מפגש , אבן יהודה.  53בכתובת רח' המייסדים    המועצה  במשרדי  9:00בשעה    16/1/2022מפגש מציעים יערך ביום  

ככל שלא תהיה אפשרות לכנס את מפגש המציעים בשל מגפת   בו מומלצת.נו חובה, אולם ההשתתפות  המציעים אי

אפ  כדוגמת  אלקטרונית  אפליקציה  באמצעות  המפגש  יתבצע  המועצה.  ZOOMציית  ליקהקורונה,  שתנחה  וכפי   ,

 ל המפגש כיצד יתקיים המפגש.לקיומו ש ת המציע לבדוק עוברבאחריו

evenankalm@-למייל    WORDבקובץ    12:00שעה    19/1/2022עביר בכתב עד תאריך  יש לההבהרה בלבד  שאלות  

ilyehuda.muni.  09-מספר    במועצה בטלפון  הפקסהמייל ולוודא קבלת    . על המציע8997315-09לפקס מספר  , וכן

8915002 . 

, באבן 53המועצה ברח' המייסדים    למנכ״ח בדואר( במשרדו של  את ההצעות יש למסור במסירה ידנית )לא לשלו

 12:00בשעה    26/1/2022בלבד, וזאת עד ליום    _"1__/2022מס'    פומבייהודה, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז  

 בצהריים.

לאחר   שימסרו  הנקובימסמכים  והשעה  יפסלו  םהמועד  ידי   ,לעיל  על  שידונו  המכרז  מסמכי  במניין  יכללו  ולא 

 . עדת המכרזיםו

 בת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. צה מתחייאין המוע

ע"י המציע   להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו  אינו בא  בגוף הפרסום,  "הצעה"  כי השימוש בלשון  בזאת  מובהר 

 ע"פ דיני  המכרזים.לכדי הצעה 

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז. 

 כבוד רב, ב              
 

 אבי הררי
 יהודה  -המועצה המקומית אבןש רא

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי

 של המועצהבתחומה  להעברת שיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים 
 

 1-מסמך א
 לליות למשתתפיםתנאי המכרז והוראות כ
 

 והתמורה בעדם נשוא המכרז השירותיםהגדרת  מהות המכרז .1

יה המ   1.1 אבן  המקומית  בזה    "(המועצה"  -)להלן    ודהועצה  להעברת   הצעותלקבל  מבקשת 

היסודיים   הספר  בתי  בשלושת  תל״ן  המועצהבתחומה  שיעורי  :  בהתאמה  )להלן   של 

״  "השירותים" והתל״ןו/או  הספר״  -״  במה(״בתי  שנ,  הלך  הלימודים  התשפ״ג ות    תשפ״ב, 

למ  ,והתשפ״ד המצורפים  המכרז  במסמכי  כמפורט  חלק  הכל  ומהווים  זה  נפרד  כרז  בלתי 

 הימנו. 

״(, המכרז הראשוןלהעברת השיעורים )להלן: ״  34/2021המועצה יצאה במכרז פומבי מספר   1.2

הראשון,  ר יוכרזו כזוכים במכרז  בו הובהר, כי ההתקשרות תעשה עם עד שלושה ספקים, אש

ז ספק אחד בלבד כזוכה  עורים. בסופו של דבר הוכרוישמשו כספקי מסגרת לצורך עברת השי

מפורסם מכרז זה, כמכרז משלים,  ״(. לפיכך  הזוכה במכרז הראשוןכרז הראשון )להלן: ״ במ

, אשר יהוו ביחד עם הזוכה במכרז הראשון את מאגר  נוספיםספקים    שני  עד יוכרזו כזוכים  בו  

 ״(. ספקי המסגרת)להלן: ״ וע השיעוריםספקי המסגרת לביצ

יבחר    לימודים  שנת  כל  מ בתחילת  את ספק התל״ן  בין ספקי המסגרת  כל אחד מבתי הספר 

יכול ויבחר אותו ספק תל״ן ליותר מבית ספרהלימודים. מובהר  לשנת   ומנגד יכול    כי  אחד, 

הספר לבתי  התל״ן  את  לספק  יבחרו  לא  המסגרת  מספקי  יותר(  )או  שנת    ואחד  באותה 

 .לימודים

ספק    הסר  מתחייבת  למען  אינה  המועצה  כי  ומודגש,  המסגרתמובהר  ספקי  היקף    כלפי  על 

השירותים, וכי כל מנהלת    ו להם יספקמינימלי של כיתות,  ל היקף  , וכן עבתי ספרשל    מינימלי 

על   יבצע את השירותים בבית הספר המנוהל  בית ספר תהא רשאית לבחור את הספק אשר 

התל״ן,   סוגי  ואת  זה,  במכרז  הכלולות  הלימודים  משנות  ואחת  אחת  בכל  ספקי  ולידה 

 . ו לבצעשר ידרשף הפעילות אהנוגעת להיקטענה  לא תהיה כל המסגרת 

הספר 1.3 מבתי  יותר  או  אחד  ידי  על  מסגרת  ספק  אחראי  י  -נבחר  הזוכה  הספק  כל היה    על 

 . שיעורי התל״ן בעבור כל ילדי בית הספר במהלך אותה שנת לימודים

כל  זכאי לקבל את התמורה בגין  המסגרת שנבחר  יהיה ספק    בפועלבתמורה להעברת התל״ן   1.4

 כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. נוך, זרי מנכ״ל משרד החים לתעריף הנקוב בחושעת תל״ן בהתא

יעשה בכפוף לאישור משרד החינוך לגביית כספי תל״ן, כפי שינתן  כי מימוש התל״ן  מודגש, 1.5

יעשה   התל״ן  מימון  וכי  הרלוונטיות,  הלימודים  משנות  ואחת  אחת  לכל  היתר ביבנוגע  ן 

השתתפו תשלומיבאמצעות  תנאי    ת/גביית  ולפיכך  והורים,  יהיה למימוש  התל״ן  לביצוע 

נדרש הסכמה  ל   תקבלת  הסכמה,  בהעדר  הספר  מההורים.  בבתי  תל״ן  תוכניות  יופעלו  א 

ו/או בכיתות הרלוונטיות. כמו כן מובהר בזאת, כי המועצה לא מתחייבת   )כולם או חלקם( 

  הקטין ו/או להגדיל את א תהיה רשאית לשיועבר תל״ן בכל בתי הספר ו/או בכל הכיתות, והי
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הספר/הכיתו בתי  שתבוצע  כמות  ככל  תל״ן,  שיעורי  יועברו  בהן  תלת  בכפוף ״ן  תוכנית 

 למגבלות תקציב כאמור.

, באמצעות כספי הורים/גבייהין היתר  בעוד מודגש, כי בשל העובדה שמימון התל״ן יעשה   1.6

יועברו שיעורי תל״ן בבית ספר ספציפי נתונה )בכל הכיתות    ההחלטה אם  או בחלק מהן(, 

 ת תקציב.ר, בשים לב למגבלושיקול דעתו של בית הספל

גר התוכניות של משרד צאים במאונמ  אושרו על ידי משרד החינוךהתל״ן יהיה בתחומים אשר   1.7

חינוך  החינוך משרד  קוד  ינתנו  )קיבלו  תלמיד  כשלכל  התל״ן    2(,  תחומי  בשבוע.  תל״ן  שעות 

השיעו עם  ר  ומערכי  ממניתואמו  אחת  הספכל  בתי  כשלתלמידיהלות  רשימה  ר,  תוצג  ם 

אומנות  6הכוללת   כגון:  תל״ן  סביבתית  -תחומי  הבמה  ;אומנות  ,  חשיבהפיתוח    אומנויות 

סביבה חקלאות וגינון ועוד, מהם יוכל כל תלמיד    ;ם בריאכושר ואורח חיי  ;מנהיגות ויזמות

 לבחור; 

לשנה״ל התשפ״ 1.8 מיוחדות  ה  הואיל   -בהוראות  כבר  ושנת  במועד  לימודים התשפ״ב  התחילה, 

אשר   פרסום ספקים,  שני  ידי  על  הספר  בתי  בשלושת  תל״ן  שיעורי  מועברים  זה  מכרז 

כרזה על זוכים לפי מכרז זה. יחד עם  ההתקשרות עימם הינה זמנית, ועתידה להסתיים עם הה 

ים הספקים אשר  , מחוייב זאת, בשל העובדה כי תלמידי בתי הספר כבר החלו במפגשי התל״ן

מ מתוך  שיעוריבחרו  את  להפעיל  הספקים  התשפ״ב,  אגר  הלימודים  שנת  בהמשך  התל״ן  י 

עצמם ב  להתאים  ספרית  הבית  השעות  למערכת  גם  כמו  כיום,  המופעלים  התל״ן  כל  לסוגי 

 אחד ואחד מבתי הספר. 

ן ליין(. לי או אוהתמורה עבור הספקת שירותי תל״ן תקבע ע״פ שעות העבודה בפועל )פרונט 1.9

מודג ספק  הסר  הספק  למען  כי  יהיה  ש,  יתן  לא  לא  בה  תקופה  בגין  כלשהו  לתשלום  זכאי 

ים  , לרבות בנסיבות של סגר כללי )מקום בו לא תתאפשר העברת השיעורשירות לבית הספר

 . בלמידה מרחוק(

עד   1.10 של  בכיתות  יועברו  התל״ן  ל  40שיעורי  כיתה  כל  לחלוקת  אפשרות  עם  ות  קבוצ  2  -ילד, 

ולק  ם, באופן שגם אם כיתה תחמנהלת, וזאת ללא תוספת תשלולימוד קטנות לפי דרישת ה 

על ידי משרד החינוך    התשלום המאושרלשתי קבוצות, יהיה הספק זכאי לקבל אך ורק את  

 ור שיעור תל״ן אחד, ללא תוספת תמורה. בעב

 . דקות 45 שעות תל״ן בשבוע. אורך כל שיעור  2לכל תלמיד יסופקו  1.11

לעניי .121 נוספות  כלולהוראות  התל״ן  שיעורי  המצורף  ן  השירותים  במפרט  אות    2-כמסמך 

 למסמכי מכרז זה. 

 

 המכרז  מסמכי .2

מסמכי  מכרז ויקראו להלן ביחד ולחוד,  המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מה  2.1

 המכרז:

 הודעה בדבר פרסום המכרז.   -  מסמך א'

 למשתתפים. כרז והוראות תנאי המ -   1-מסמך א

 . יםחוגה  אחד מסוגימפרט השירותים הנדרש בכל   -2-א מסמך
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 הצעת המציע.    - מסמך ב'

 אישור קיום ביטוחים.  -מסמך ג׳

 ת לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע. נוסח הערבות הבנקאי - 1-מסמך ד

 ם.נוסח הערבות הבנקאית להבטחת ביצוע ההסכ  -2-מסמך ד

 . הסכם התקשרות  - ׳המסמך 

 תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי סף, ניסיון מקצועי ועמידה בתנאי הדין.   -1-ומסמך 

 נוסח המלצה.   -2-ומסמך 

 .תכתב התחייבות לשמירה על סודיו   -׳זמסמך 

 תצהיר בדבר העדר זיקה לעובד/חבר מליאת הרשות המקומית.   -׳חמסמך 

 ם המועסקים אצל המציע; ר מדריכיאישור רו״ח בדב -1-טמסמך 

 אישור עו״ד בדבר פרטי המציע ]ככל שהמציע הינו תאגיד[.  -2-ט מסמך

 טופס סיכום ריאיון עם המציע.   -1-ימסמך 

 של המועצה.  בבתי הספרשהעביר המציע  טופס סיכום שיעור ניסיון   -2-ימסמך 

 לקוחות המציע.  שיחות עםטופס סיכום   -3-ימסמך 

ם כל מסמכי המכרז המנויים  תו נמצאייר שברשויע במכרז, כמי שהצה ה את המצהמועצה תרא 2.2

את    להעניקלעיל, והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש, וכי הוא מתחייב  

 נאי ההסכם המצורף להם, אם וככל שהצעתו תיבחר כזוכה במכרז.פי ת -על השירותים

כמי שביצע את   2.3 במציע  הצעכלל הבדיכן תראה המועצה  לצורך הגשת  לרבות  קות הנדרשות  תו, 

 ם. והיקפ  השירותיםעל טיב עמידה  

ימים א׳ עד ה׳ )כולל( בין השעות  ₪ ב   1,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש כנגד תשלום סך של   2.4

המייסדים    מנכ״לבמשרדי    0013-08:00: שברחוב  יהודה.  53המועצה  אבן  לא  ,  הרכישה  עלות 

 . תוחזר בכל מקרה

 .ת מסמכי המכרז מהמועצהיעים אשר רכשו אתתף במכרז רק מצ כי רשאים להש, בזאת מובהר 2.5

 לוח זמנים של המכרז  .3

 הערות המועד הפעולה

ההשתתפות אינה  מפגש מציעים )

 ( הכרחית, אולם מומלצת

המייסדים   -המועצה  מנכ״לבמשרד  9:00בשעה  16/1/2022ם ביו

)או באמצעות אמצעי   , אבן יהודה53

צה  המוע קבע על ידי כפי שיטרוני אלק

בר לקיום המפגש. באחריות המציע  עו

לבדוק ולוודא אופן קיום מפגש 

 . (המציעים
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  -למייל:  wordעל גבי קובץ לשלוח   12:00בשעה   19/1/2022עד ליום  מועד אחרון לשאלות הבהרה

ilyehuda.muni.-@evenankalm 

הגשה במעטפה לבנה וחתומה עליה   12:00בשעה   26/1/2022עד ליום  עד אחרון להגשת הצעות ומ

מס'   פומבימצויין "מכרז  

 בלבד  __"1_/ 2022

 

 תנאי סף -כשירויות המציע .4

עומדים בכל אחד מן התנאים  ,  במועד הגשת הצעתם למכרזמציעים אשר  במכרז  רשאים להשתתף  

 המפורטים להלן: 

 . מקום מושבו בישראלכדין ואשר גיד הרשום אל, או תא ישר  תושבהמציע הינו אזרח ו 4.1

)   5מתוך    לפחות  שלוש שניםעל המשתתף להיות בעל ניסיון מוכח של   4.2 -2017השנים האחרונות 

, כשתוכנית התל״ן הבית ספרית בכל אחד  בתי ספר  3בלפחות  יות תל״ן  ( בניהול מערך תוכנ2021

 .  ספר באותו ביתבו זמנית על ידי המשתתף  לותתוכניות המופע  5כוללת לפחות מבתי הספר 

מערך   4.3 להציג  המשתתף  של  על  הפחות  קיים  לכל  הכולל  תל״ן  התחומים    5מבין    3תוכניות 

 -הבאים:

 אומנות סביבתית;  -אומנות 4.3.1

 נויות הבמה; אומ 4.3.2

 ;, מנהיגות ויזמותחשיבהפיתוח  4.3.3

 כושר ואורח חיים בריא; 4.3.4

 . סביבה, חקלאות וגינון 4.3.5

המשתתף   4.4 הה לעל  כי  מעסיקוכיח  הפחות    ינו  לכל  כשירים  10של  ומיומנים  מדריכים  מנוסים   ,

 להעברת שיעורי התל״ן.  

בסעיף    המשתתף 4.5 הקבועים  בתנאים  ו1ב)ב()2עומד  ציבוריים,  2ב)ב()2  -(  גופים  עסקאות  לחוק   )

 ; 1976 -התשל״ו 

כגון   המשתתף 4.6 פיסיקאלי  שנושאה  בעבירה  או  קלון  עימה  שיש  בעבירה  הורשע  העברת    לא  אי 

או בעבירות מתחום דיני העבודה    וכו׳  המס, אי מתן קבלות רישמיותח לרשויות  ויים, אי דיוו ניכ

שיש   בעבירה  משטרתית  חקירה  ו/או  פלילי  משפטי  הליך  נגדו  מתנהל  ולא  העובדים,  והעסקת 

, זולת אם חלפה  ן או בעבירות שנושאן פיסיקאליים או בעבירות מתחום דיני העבודהעימה קלו 

ההתיישנ  הפלילי  ותתקופת  חוק המרשם  היה  1981  -ותקנות השבים, התשמ״א  לפי    המשתתף ; 

 היעדר הרשעה גם לגבי בעלי השליטה בו ומנהליו;  -תאגיד

ניכוי מס במקור  עוסק מורשה לצורך מע״מ, מנהל ספרי חשבונות, בעל אי  המשתתף 4.7 על  שורים 

ים  וק עסקאות גופתאם להוראות חמטעם פקיד שומה, ומורשה לעבודה עם גופים ציבוריים בה

 . 1976 -ם, תשל״ו ציבוריי

ולרבות    המשתתף 4.8 פירוק  הליכי  במסגרת  ו/או  הליכים  הקפאת  ו/או  כינוס  צו  תחת  פועל  אינו 

ובמקרה   כאמור,  זמניים  צווים  בדו״חות הכספיים    -הינו חברה  שהמשתתףבמסגרת  נכללה  לא 

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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חות מבוקרים[  על דו״  בה חתם המציע  ]שנת הדיווח האחרונה  2020המבוקרים של החברה לשנת  

הערת עסק חי׳, וממועד החתימה על הדו״חות הכספיים ועד למועד האחרון  הרת עסק חי׳ או ׳׳אז

ל עד  החברה  של  העסקי  במצב  לרעה  מהותי  שינוי  חל  לא  במכרז  ההצעות  העלאת  להגשת  כדי 

 ספקות ממשיים לגבי המשך קיומה של החברה כ׳עסק חי׳.

במכרז, או  מועד ההכרזה על הזוכה  הלך הליכי המכרז ועד לבמבהר, כי היה ולמען הסר ספק מו

צווים כאמור )ובכללם גם צווים זמניים(, יהווה    המשתתףאף לאחר המועד האמור, יוצאו כנגד  

תהא, והוא    שלמשתתף , וזאת מבלי  המשתתףת הזכיה של  הדבר עילה לביטול ההצעה ו/או הודע

 קשר לכך. ו/או תביעה ב נה ו/או דרישהמוותר מראש ובמפורש על כל טע

 שתתף ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז;מה 4.9

 להלן;   10זכרת בסעיף המשתתף צרף את הערבות הבנקאית הנ 4.10

 . במשותףעל ידי מספר מציעים  הצעהבמכרז זה  לא ניתן להגישלמען הסר ספק,   4.11

האישור  4.12 בו  מקרה  בכל  כי  במפורש  מובהר  בעליכן  הינם  דלעיל  המפורטים  התעודות  תוקף    ים/ 

כם/ ההארכה,  ועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ההסבמ מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים  

 לפי העניין. 

הקשורים בעצמם ו/או באמצעות מי מבין יחידי    משתתפים מודגש, כי אין להגיש הצעות על ידי   4.13

ו/או מאוגד(  בגוף  שמדובר  )ככל  המאוגד  לנבח   הגוף  ו/או  למועצה  מהם,  מי  כל  של  רים  קרוב 

׳קרוב׳ בסעיף זה,    ים במועצה, בין במישרין ובין בעקיפין.ירבמועצה ו/או לנושאי משרה ו/או לבכ

 . 1950 -צו המועצות המקומיות, התשי״אל  א103כהגדרתו בסעיף  

 

 דרישות נוספות והמלצות אישורים .5

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: 

 .אגדותת.ז. או תעודת התלעיל יצרף המציע צילום  4.1להוכחת תנאי הסף הקבוע בסעיף  5.1

 –לעיל יצרף המציע  4.2-4.6 פיםיסעב ים הקבועלהוכחת תנאי הסף   5.2

  1-ומסמך  את תצהיר המציע לעניין עמידה בתנאי הסף ובדבר ניסיון מקצועי )בנוסח   2.15.

 למסמכי המכרז(.

כניות התל״ן  ר גם את מערך תו, הכולל בין היתי, לרבות רזומה מקצועיפרופיל מקצוע 5.2.2

 .מציעהקיים אצל ה

הניסיו 2.35. על  המעידים  בנוסח  מסמכים  המלצות  וכן  המכרז,   2-ומסמך  ן,  למסמכי 

 ממליצים.  3לרבות שמות וטלפונים של לפחות  

ליצים,  מהממ המועצה תהא רשאית לפנות אל כל אחד  למען הסדר הטוב מודגש, כי   

המפורט הלקוחות  רשימת  אל  ומהות    , 1-ו במסמך  ת  לרבות  היקף  את  ולברר 

שביעותהשירו ואת  המציע,  שנתן  על   מהשירותים חות  הלקורצון    תים  ידו  -שניתנו 

 . בכללותם

בנוסח   5.2.4 רו״ח  אישור  את  המציע  יצרף  המדריכים    1-ט מסמך  כן  כמות  לעניין 

 המועסקים אצלו; 
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פרים כחוק, וכן אישור לפי  פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול סעל המציע לצרף אישור   5.3

 . -1976התשל"וופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( ג חוק עיסקאות

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. 5.4

 על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף בדבר היותו עוסק מורשה.  5.5

 מסמכי המכרז. על המציע לצרף להצעתו קבלה על רכישת 5.6

 להלן.  10ית הנזכרת בסעיף תו את הערבות הבנקא על המציע לצרף להצע 5.7

אצל רשם החברות וכן  מציע שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה   5.8

   למסמכי המכרז. 2-טמסמך בנוסח אישור עו"ד 

הרשומים  5.9 האישורים  אליה  צורפו  שלא  בהצעה  לדון  שלא  רשאית  תהיה  המכרזים  ועדת 
 ם. לעיל, כולם או מקצת

הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע להציג  לוועדת המכרזים שמורה     5.10

ו/או מסמ נ כל מידע  חיותו, יכולת המימון שלו  , מומ סיונוי ך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, 

נשוא המכרז וכיוב' )לרבות המלצות(. המציע יהיה חייב למסור    השירותיםוהתאמתו לביצוע  

דלוועדה   להנחת  המסמכים  המידע/  מלוא  מסמך  את  למסור  יסרב  המציע  בו  במקרה  עתה. 

פסול  דה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף להסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הווע

 את ההצעה. 

 

 השירותים והצהרת המציע מסמכי המכרז ותנאי  הכרת  .6

מסמ 6.1 כל  את  בוריים  על  ולהבין  להכיר  ללמוד,  המציע  המכרזעל  מפרט  כי  את  לרבות   ,

)השירות  א ים  כהצהרה  (2-מסמך  כמוהם  במכרז  והשתתפותו  המציע  של  הצעתו  הגשת   .

שכל ונהי   ואישור  ידועים  המכרז  ומסמכי  המכרז  אתפרטי  קיבל  המציע  וכי  לו,  מלוא    רים 

, מבין  השירותיםמהות    –המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה  

, בחן את כלל הקשיים העלולים להתגלות  ירותיםהשהנדרשים לביצוע  את כל התנאים  ויודע  

 ר את הצעתו.  לכל האמור לעיל תמח , הסכים להם, ובהתאםבמתן השירותים

והסגולות     6.2 הכישורים  הידיעות,  כל  את  למציע  יש  כי  כהצהרה  כמוה  ההצעה  הגשת  כן,  כמו 

כל   לביצוע  הדרושים  והאחרות  עומד    יםרותהשיהמקצועיות  הוא  כי  המכרז,  בכל  נשוא 

שהיא   בחינה  מכל  מסוגל  הוא  וכי  דלעיל,  האמורים  המקדמיים  את  התנאים  להעניק 

 מכי המכרז.   הכל כמפורט במס -נשוא המכרז  השירותים

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו מפרטי המכרז או אי הכרת התנאים   6.3

 . שת הצעת המציעלא תתקבל לאחר הג -במכרז 

לעיל, לרבות העובדה כי    1בסעיף    המפורטיםפרטי השירותים  לו    ים, כי ידועהמציע מצהיר 6.4

וי זוכככל  ממספר  אחד  יהיה  כזוכה  וכיוכרז  התל״ן   ההחלטה  ים,  תוכנית  את  יפעיל  האם 

באחד או יותר מבתי הספר של המועצה, כמו גם ההחלטה איזה תוכנית תל״ן תופעל בבית  

בתהספר,   ממנהלות  ואחת  אחת  כל  של  משנות תהיה  ואחת  אחת  לכל  באשר  הספר,  י 

 הלימודים הכלולות במכרז זה. 
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מוגדרים    קופת ההתקשרותראשונים לתהחודשים ה  3ידוע לו, כי  כי  ף ומצהיר,  המציע מוסי 6.5

תחליט המועצה בהתאם לשיקול דעתה, האם להמשיך    החודשים  3כתקופת ניסיון, וכי לאחר  

 לסיומה.שרות או האם להביא את ההתקשרות  את ההתק

למועצה שמורה הזכות  שמבלי לגרוע מכל האמור לעיל מצהיר המציע, כי ידוע לו ומקובל עליו  6.6

מות מעת לעת לקבלת שירותי  נה מכרזים ו/או הצעות מחיר נוספות דולפרסם בהתאם לרצו

 נה כנגד המועצה. , מבלי שלמציע תהיה עילה או טעשיעורי תל״ן בבתי הספרהעברת 

 

 סתייגויות ותיקוניםשינויים ה .7 

תהא רשאית לראות    המועצה  ה.או לשנות את מסמכי החוזו/או לתקן  ו/אסור למציע למחוק   7.1

 ., ולפסול את הצעתוות המציע מתנאי המכרזמחיקה או תיקון משום הסתייג בכל שינוי,

אך לא    -צה לפי שיקול דעתההמוע  רשאית,  סופראם בשעת בדיקת ההצעה התגלתה בה טעות   7.2

ון  יקלתהמציע כאילו הסכים  החליטה המועצה לבצע תיקון כאמור, יראו את  .  חייבת, לתקנה

 . כאמור

)למעט הוספת הפרטים הנדרשים ממנו    המכרז במסמכי  סוג שהוא,    שינוי, מכל   המציע ערך   7.3

בלבד, לפסול את    ( תהא המועצה רשאית, מטעם זההמכרזבמקומות המיועדים לכך במסמכי  

לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם    מהמציעשיקול דעתה הבלעדי, לבקש  פי  ההצעה, או ל

ייב את הצדדים הנוסח של  אמור( יחייחסה כלל לשינויים ו/או הסתייגויות כ המועצה לא הת

המועצה  המכרזמסמכי   הודיעה  הצעות.  להגשת  האחרון  במועד  המועצה  ע״י  שנקבע  כפי   ,

ה למציע כי  מתע,  וסרב  יא  מההסתייגויות,  ו/או    מציע הלמת  החוזה  על  את  לחתום  לבצע 

התחי המכרזנשוא    העבודות כהפרת  הדבר  ייחשב  של  ,  תהיה  ,  המציעיבויותיו  והמועצה 

המועצה  להלן. כן תהיה    10להבטחת הצעת המציע הנזכרת בסעיף  ת לחלט את הערבות  רשאי

 . אחר מציערשאית לבטל את זכייתו ולהתקשר עם 

 

 הבהרת מסמכי החוזה  .8

יאו 18. יום  לא  כל  מר אלי גטרהמועצה,    למנכ״ל יודיע המציע בכתב    19/1/2022חר מאשר  על   ,

שגיאהסת בהירותירה,  חוסר  או  התאמות  אי  ע   ,  ו/או  החוזה,  במסמכי  ספק  שמצא  כל  ל 

או   כלשהו הכלול במסמכי החוזה  עניין  או  פרט  או  סעיף  של  למובנו  אצלו בקשר  שהתעורר 

 ע לעבודות נשוא החוזה. הנוג 

  WORDובץ  באמצעות ק   ,ilyehuda.muni.-@evenankalmמייל  לה כאמור יש לשלוח  הודע 28.

או באמצעות אישור חוזר    8915002-09בלבד. על המציע לוודא קבלת הודעת הדוא״ל בטלפון  

 . לא תיעננה PDFאלות שתועברנה באמצעות קובץ על קבלת הודעתו. מודגש, כי ש

מסגרת כל שאלה את מספר  על המציע לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני, ולכלול ב 8.3

הס  מספר  בחוברתהעמוד,  הסעיף  ותוכן  ציון    עיף  תוך  שאלתו,  מתייחסת  אליהם  המכרז 

 . כתובת דוא״ל אליה יש למען את התשובות

המציע   8.4 לעיל,  למנכ״למסר  כאמור  במכתב  הודעה  בכתב   המנכ״לימסור    כאמור  תשובות 

.  23/1/2022לא יאוחר מתאריך    לן,לה  14למציע ולכל משתתפי מפגש המציעים הנזכר בסעיף  

ת התשו המציעיםבות  מפגש  משתתפי  לכל  אחיד  ובאופן  בכתב  את ישלחנה  שרכש  מי  לכל   ,

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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תפורס ,  מסמכי המכרז של המוע  מנהוכן  לפני  צהבאתר האינטרנט  לבחון  . באחריות המציע 

  ו/או מי מטעמו   המנכ״ל. תשובת  גשת הצעתו האם קיימות תשובות לשאלות הבהרה כאמורה

כל סופית.  הס  תהא  או  הבהרות  ו/או  פירושים,  בע״פ  שניתנו  מלבד  ברים  אחר  גורם  ע״י 

 ו/או מי מטעמו לא יחייבו את המועצה.  המנכ״ל 

מצד   8.5 התשובה  בקבלת  י  המנכ״לאיחור  לא  קבלתה  אי  או  מטעמו  מי  המציע  ו/או  את  זכו 

ודין הצעתו יהיה  בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים,  

 כרז לכל דבר ועניין. כדין כל הצעה אחרת במ

מוסמך   8.6 לעיל,  באמור  לפגוע  לאמור    המנכ״למבלי  הבהרות  מיוזמתו  ליתן  מטעמו  מי  ו/או 

נתן לכל מי שהשתתף במפגש המציעים  טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תיבמכרז ו/או לתקן  

  ת המציע לבחוןנטרנט של המועצה. באחריו, וכן תפורסמנה באתר האילהלן  14הנזכר בסעיף  

 . עתו האם קיימת הודעה בכתב כאמורבטרם הגשת הצ

רלי ובלתי נפרד  יהפכו להיות חלק אינטג  , הבהרות ותיקונים שניתנו כאמור בסעיף זהתשובות 8.7

 כרז. מסמכי המממכלול 

ו/או   המנכ״ל  המציע לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו על ידי 8.8
והן צורפו להצעתו כחלק  ת ניתנו לו בכתב, כאמור בסעיף  מי מטעמו, אלא אם התשובו זה, 

 בלתי נפרד הימנה.

 

 המועצהרכוש   -מסמכי החוזה  .9

הי החוזה  של  מסמכי  רכושה  הבל  המועצהנם  למטרת  וקניינה  בהשאלה  למציעים  נמסרים  והם  עדי, 

וללמועצההגשת הצעות   זה,  יעתיק  בל מסמכי החוזה לא לשום מטרה אחרת. מק, כאמור במכרז  א 

ולא ויחזירם    אותם  הצעתו,  הגשת  למטרת  אלא  בהם  המועד    למועצהישתמש  מאשר  יאוחר  לא 

 .  האחרון להגשת ההצעות

 

 מכרז השתתפות בל ערבות .10

התחייבו 10.1 ולהבטחת  להבטחת  ובשלמות,  בדייקנות  המכרז  תנאי  את  לקיים  המציע  של  יותיו 

הצעתו   לרצינות  המציע  יצרף  המועצה,  ושיפוי  המציע  אוטונומית  של  בנקאית  ערבות  הצעתו 

מ  ) ותובלתי  זה  מכרז  למסמכי  המצורף  הנוסח  לפי  כדין,  ומבוילת  חתומה    1-דמסמך  נית, 

)  45,000ז( בסכום של  למסמכי המכר שם ״מבקש״ הערבות אלף ש"ח(    וחמישה  ארבעים ש"ח 

   .ההבנקאית חייב להיות זהה לשם המציע במכרז ז

ליום   10.2 עד  בתוקפה  דרישת המועצה, מתחייב    .4/2022/10הערבות תעמוד  פי  ועל  במידת הצורך 

 המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה נוספת עד לקביעת זוכה במכרז.    

צדדית של  -ית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חדתהיה אוטונומית, בלתי מותנ  בותהער 10.3

באמצעות    גםתוגש לחילוט    או מי מטעמם. מודגש, כי יכול שהערבות /ראש המועצה או הגזבר ו

 הפקסימיליה, הכל כמפורט בטופס כתב הערבות.



12 

 

 

 המציע חתימת   גזבר המועצה  ראש המועצה 

 

למסמכי המכרז, ובלבד    1-ד  המועצה רשאית לקבל ערבות גם בנוסח שונה מעט מנוסח מסמך 10.4

אוטונומית  תהיה  מותנ שהערבות  בלתי  הערבות  ,  סכום  כאשר  דרישה,  לפי  מיידי  לפירעון  ית, 

 ות לעיל. דו בהוראות המפורטותוקפה יעמ

הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שיחתם הסכם עם מי שיקבע ע״י המועצה   10.5

 סגרתלשהי. מציע שהערבות שהוגשה על ידו במה, או לאחר פסילת הצעת המציע מסיבה ככזוכ

אלא אם   ו,ל לערער על הזכיה במכרז או על תוצאותי הצעתו במכרז הוחזרה לו כאמור, לא יוכ 

חודשים מיום החזרתה   3כן המציא למועצה במצורף לבקשתו לערער, ערבות שתום תוקפה הינו  

 טית מוסמכת בערעור. דרישה עד לקבלת הכרעתה של ערכאה שיפולמועצה, ויאריכה לפי 

 לל.לא תידון כ -לעילדרישות המפורטות ערבות, העונה על כל ההצעה שלא תצורף אליה  10.6

בע״פ,   10.7 או  בכתב  טענותיו,  את  להשמיע  הזדמנות  למציע  שנתנה  לאחר  רשאית,  תהיה  המועצה 

בה או את חלקו, על פי שיקול דעתה    להציג את הערבות לפירעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב

לל  את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות, ובכ  קייםוחלט והבלעדי, בכל מקרה בו המציע לא  המ

בח או  בתכסיסנות  בעורמה,  נהג  אם  בו  וסזה  חזר  מדויק,  בלתי  מידע  מסר  כפיים,  ניקיון  ר 

סי ו/או  שהיא  צורה  בכל  שלה  חלק  מכל  בו  חזר  או  בתוקפה,  בעודה  אחר  מההצעה  למלא  רב 

בהתאם להצעה וליתר  תיו  ה במכרז ו/או לא עמד במלוא התחייבויוהדרישות ממנו בגין הזכיי 

ס  ו/או  המכרז  סכום  מסמכי  המכרז.  מהוראות  אחרת  דרך  בכל  פיצויים  העטה  ישמש  רבות 

קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה. חילוט הערבות לא יפגע בזכות המועצה  

 גרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.ויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שי לתבוע פיצ

ודות  בערבות קבועה להבטחת ביצוע העבההסכם יחליף הזוכה את הערבות,  ימה על  בעת החת 10.8

 (. 2-מסמך דנשוא המכרז, לפי תנאי ההסכם ובנוסח המצורף למסמכי מכרז זה )

 

 המועצה החלטות  .11

 -:של איכות, כמפורט להלןריטריונים בחינת ההצעות תהיה על פי ק 11.1

 -:25%  -על ידי המציעהתל״ן המועבר  מגוון מערך תוכניות     1.1.11

ציג מערך קיים של תוכניות תל״ן המועבר על ידו  , על כל מציע להכאמור בתנאי הסף 

 -הנושאים הבאים:  5מתוך  3הכולל לכל הפחות 

 אומנות סביבתית;  -אומנות 11.1.1.1 

 מנויות הבמה; או 11.1.1.2 

 ;מנהיגות ויזמות ,חשיבהפיתוח  11.1.1.3 

 ;חיים בריא כושר ואורח 11.1.1.4 

   נון;סביבה חקלאות וגי 11.1.1.5 

מודגש, כי מדובר על מערך קיים של תוכניות תל״ן, המועברות על ידי המציע במהלך  

שנתיים לפחות, ואין מדובר על תוכניות תל״ן לגביהן לא יכול המציע להוכיח ניסיון  

 בפועל. 
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 תר.  מגוון רחב יו יע רשאי להציגהמצ 

המג  את  שהציג  של  המציע  ביותר  הרחב  המבוצעו וון  תל״ן  בפועל  תוכניות  ידו  על  ת 

 נקודות(.  20תקופה של שנתיים לפחות יקבל את מלוא הניקוד ברכיב זה ) לאורך

יתר המציעים ימדדו ביחס אליו, כשהמציע שהציג נושא אחד פחות מהמציע שקיבל  

ציע שהציג שני נקודות. מ  20, והוא יקבל  נקודות  5ו לו  יופחת  -קסימליאת הניקוד המ

נקודות, מציע שהציג    15יקבל    -מקסימליאת הניקוד ה  נושאים פחות מהמציע שקיבל

המקסימלי  הניקוד  את  שקיבל  מהמציע  פחות  נושאים  נקודות;    10יקבל    -שלושה 

אים ציג חמישה נושנקודות; מציע שה  5יקבל    –מציע שהציג ארבעה נושאים פחות  

 ה כלל.  לא יקבל ניקוד ברכיב ז -הפחות ומעל 

 25%  -ל ידי המציע להעברת השיעוריםהמוצעים ע המדריכים והכשרת  ניסיון   11.1.2

להעברת   ידו  על  המוצעים  המדריכים  והכשרת  ניסיון  את  להציג  המציע  על 

 השירותים.

ידים  מהמדריכים העתעל המציע לצרף להצעתו את קורות החיים של כל אחד ואחד   

 ת השירותים. להעביר א

כ  כי  י מודגש,  שהמציע  מחוי כל  יהיה  במכרז,  כזוכה  ואחד וכרז  אחד  כל  לזהות  יב 

התשפ״ב, מהמדרי הלימודים  לשנת  הפחות  לכל  כאמור,  המועצה  בפני  שהציג  כים 

 למעט במקרים חריגים אשר אושרו על ידי מנהלת בית הספר הרלוונטית.  

 3לפחות    אשר כל אחד ואחד מהם בעל ניסיון של,  כאמורריכים  מד  10מציע שהציג   

( בהעברת שיעורי תל״ן לילדי בתי ספר 2017-2021)  השנים האחרונות  5שנים מתוך  

האמורים,   התל״ן  שיעורי  הועברו  בו  הספר  בית  מנהל/ת  רצון  לשביעות  יסודיים, 

 נקודות;   25 -יקבל את מלוא הניקוד ברכיב זה

ות הרצון  ות ולבדוק את שביע תהייה רשאית לפנ  צה )או מי מטעמה(מודגש, כי המוע 

חוות הדעת יע, כשרק מדריך אשר  ידי המצמכל אחד ואחד מהמדריכים שהוצגו על  

 לגביו היתה טובה יזכה את המציע בניקוד.

נקודות; מציע   20נקודות, והוא יקבל    5כאמור, יופחתו לו  מדריכים    9מציע שהציג   

יקבל  מדריכי  8שהציג   שהנקודות  15  ם,  מציע  יקבל    7ציג  ;  נקודות;   10מדריכים, 

יקבל    6מציע שהציג   יקבל   5ע שהציג  מצי  דות;נקו  5מדריכים  מדריכים ומטה, לא 

 ניקוד ברכיב זה כלל. 

המציע   11.1.3 עם  מנהלו  ראיון  עם  תאגיד(או  הינו  המציע  בו  משיעור    )מקום  והתרשמות 

 30% -על ידי המציע  המוצעים אחד מהמדריכיםניסיון שהעביר  

ית   11.1.3.1  ידי  בהריאיון  על  מצע  הספראחת  בתי  החינוך  ,מנהלות  אגף  של    מנהל 

. זימון לראיון ישלח רק  המנכ״לוגורמים נוספים ככל שיקבעו על ידי המועצה 

היה המציע תאגיד   -למציעים שעמדו בתנאי הסף ושהצעתם נמצאה כשרה. 

 . של המציעהמנהל הפעיל יתייצב לראיון 

 למסמכי המכרז.  1-י מסמך ב ורטים פ הפרמטרים המ איון יבחנובמסגרת הרי  

ידי   שיעור הניסיון 11.1.3.2 על  ידי המציע  יועבר  על  ובו  אחד מהמדריכים המוצעים   ,

.  אחת או יותר ממנהלות בתי הספר וכן מנהל אגף החינוך של המועצהיצפו  
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שעמד למציעים  רק  ישלח  הניסיון  לשיעור  ושהצעתם  זימון  הסף  בתנאי  ו 

 מצאה כשרה.  נ

ש   הניסייבמסגרת  המפורטים  עור  הפרמטרים  יבחנו    למסמכי  2-יבמסמך  ון 

 המכרז.

 20% -התרשמות מחוו״ד של לקוחות המציע אודות המציע ושירותיו  .411.1

אקראי   11.1.4.1  באופן  שידגמו  המציע  לקוחות  של  טלפוני  רצון  שביעות  סקר  ביצוע 

להם    תכל מציע של כלל הלקוחוך הרשימה המפורטת ע״י  ע״י המועצה מתו

מכר נשוא  השירותים  כדוגמת  שירותים  נתן  מוהוא  זה.  כי  ז  בו  דגש,  מקום 

המציע נתן שירותים למועצה המקומית אבן יהודה, ניתן יהיה להתחשב גם  

 בניסיון העבר של גורמי המועצה עם המציע ברכיב איכות זה.

עת  ד  ור לעיל. למועצה שיקולקוחות לפחות בהתאם לאמ ל  3הסקר יערך אצל   11.1.4.2

 מי. אופן מדגמוחלט לבחור את הלקוחות אליהם יופנה הסקר ב

המפורטים   .3411.1. התבחינים  פי  על  ינתן  למציעים  למסמכי    3-י במסמך  הניקוד 

ע״פ ממוצע   יקבע  זה  איכות  ברכיב  ומציע  מציע  לכל  הניקוד הסופי  המכרז. 

כ ע״י  שיוענקו  הטל הציונים  הסקר  ממבצעי  אחד  לטופס  ל  בהתאם  פוני, 

 למסמכי המכרז(. 3-ימסמך די )וע היי

בעבר, ואשר לא העניקו לה את    צעות של מציעים עימם עבדההמועצה תהא רשאית לדחות ה 11.2

לפי שיקול   או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים, הכל  רצונה,  השירותים לשביעות 

 דעתה. 

כי   11.3 שוב,  מודגש  לעיל  להתקשר  כאמור  המועצה  זוכיבכוונת  מספר  עם  זה    שני )עד    םבמכרז 

  ת בית ספרהלמנכל  , כש׳הספקיםאת ׳מאגר  יחד עם הזוכה במכרז הראשון  , אשר יהוו  זוכים(

מאגר   מבין  הלימודים    הספקיםתבחר  שנת  במהלך  השירותים  את  שיפעיל  הספק  את 

הרלוונטית. מודגש כי בכל שנה ושנה מהשנים הכלולות במכרז זה תהיינה מנהלות בית הספר  

ספק תהיה אך ורק בכל הנוגע לאותה    תרמאגר הספקים, וכי בחי  רשאית לבחור מחדש מבין

כיעוד מו  .שנת לימודים אין המועצה מתחייבת למינימום של שירותים אשר יספק כל    דגש, 

אחד ואחד המציעים שיבחרו למאגר הספקים, וכי בחירת הספקים תעשה על ידי מנהלות בית  

 לעדי והבלבדי. הספר ולפי שיקול דעתן הב

הצעות היא של עסק  ה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ה ת י יש להמליץ באוועדה, כמצאה הו  11.4

, אישור  בעת הגשתה על ההצעה האמורה, ובלבד שצורף לה,  טת אישה, תמליץ הוועדה  שבשלי

 . 1992 -, התשנ״בב׳ לחוק חובת המכרזים2בסעיף  ותצהיר כהגדרתם 

  ה אחרים, אם יוכח לכאור  גשה בתיאום עם משתתפיםועדת המכרזים תפסול כל הצעה שהו 11.5

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

ועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המציע, בעת הדיון בהצעתו, הסברים וניתוחי  וה 11.6

הדרושים  מחיר נוספים  פרטים  וכן  ו/או  ל,  לניסיונו  באשר  לרבות  החלטה  קבלת  לצורך  ה 

מטעמיכולתו   מי  ו/או  המציע  התחייבויותיושל  לביצוע  כל    ,ו  את  למסור  מתחייב  והמציע 

ימים מיום הדרישה. אם המציע יסרב למסור הסבר    3בתוך  ההסברים והניתוחים הנדרשים  

או ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה, רשאית הוועדה להסיק מסקנות  ו/

 ה. לפי ראות עיניה, ואף לפסול את ההצע
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לתי סבירה בשל מחירה או תנאיה, או  בהיא  שלא להתחשב בהצעה שהוועדה תהיה רשאית   11.7

שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה    ורטת דיה אוהתייחסות מפשאין בה  

מונע את   אופן הגשת ההצעה כאמור  פי מסמכי המכרז, אם לדעתה  על  שלא במבנה הדרוש 

 הערכת ההצעה כראוי. 

 

 הזוכה במכרז חובת  .12

  הודעתקבלתו את    ממועד ימים  (  7הרי שבתוך שבעה )  ,(כה"זוה"  -)להלן  יע במכרז  המצ  זכה   12.1

 את המסמכים הבאים:   למועצה,בדבר זכייתו במכרז יהא עליו להמציא  המועצה

ל  12.1.1 הבנקאית  בסעיף  השירותים,  ביצוע  הבטחת  הערבות  פי   בחוזה  10כמפורט  ועל 

 סמכי המכרז.  למ  2-כמסמך דהנוסח המצורף 

 למסמכי המכרז. 'ך הסממבום ביטוחים כמפורט קי  על אישור 12.1.2

  המועצהכולם או חלקם, תהא    לעיל,  12.1יף  ים בסעהמפורט לא ימלא הזוכה אחר התנאים   12.2

סכום הערבות  .  רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע

קיו אי  עקב  מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  עישמש  שנוטל  ההתחייבויות  עם  ם  המציע  עצמו  ל 

ע בכל זכות או  כדי לפגולא יהא    עתו למכרז. בחילוט הערבות הבנקאית כאמור לעיל,צההגשת  

כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם    המועצהסעד שיעמדו לרשות  

 הגשת הצעתו למכרז. 

ל, תהא  המועצה  עיל  12.1את האמור בסעיף מבלי לגרוע מהאמור במקרה בו לא יקיים הזוכה 

ר וזאת לפי שיקול  אה, להתקשר בהסכם עם מציע אחמבלי לתת כל הודעה או התר  ,רשאית

י. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של   דעתה הבלעד

 המועצה עם מציע אחר במקומו. 

  תרעצה כנגד הזוכה עקב הפסעד שיעמדו לרשות המו   אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או

 ו למכרז.ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעת

יידרש   12.3 השירותיםהזוכה  את  כהגדרתלהעניק  ו,  לעיל  המנהל  ם  להנחיות  בהתאם  בהסכם, 

 ולשביעות רצונו ורצון המועצה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

על  ת  וו/או התחייבטובת הנאה    כולו או מקצתו, או כל  הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, 12.4
לאחר בעקיפין.  ,פיו  או  הזו   במישרין  ספק,  הסר  להעסיקלמען  יורשה  לא  משנה    כה  קבלני 

, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור  מתן השירותיםלצורך  
מהתחייבויות לגרוע  כדי  משנה  קבלני  בהעסקת  יהא  לא  המכ  לעיל,  מסמכי  עפ"י  רז,  הזוכה 

 המועצה, הכל כאמור במסמכי המכרז. ילרבות אחריותו כלפ

ל 12.5 זכאי  יהיה  לא  לקבלתהזוכה  זכותו  את  זה    המחות  הסכם  לפי  מהמועצה  שהוא  כל  סכום 
המועצה. גזבר  של  בכתב  לכך  הסכמה  מראש  קיבל  אם  אלא  רשאית   לאחר,  תהא  המועצה 

לרבות   זה,  בעניין  הזוכה  לבקשות  אלסרב  סכומים  להמחות  ההמחאה  סירוב  התניית  ו 
ת הזוכה או  דלת ערבובדבר הג  שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים  םבתנאי

 קביעת בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של ההסכם.  

 יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. 12.6
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 מועדיםוהגשת הצעות  .13

כי המכרז. על המציע למלא הצעתו  מ סעל הטפסים הכלולים במ   צעת המציע תוגש אך ורקה 13.1

, ולצרף חתימתו בשולי כל עמוד ועמוד, וכן במקומות המיועדים  םם הנדרשיכולל כל הנספחי

)מפרט השירותים( ומסמך ב׳ למסמכי המכרז )הצעת המציע( יצורפו   2-מסמך א.  לחתימתו

עותקיב החתומישני  מקוריים  המציעם  ידי  על  החתומים  המכר  מסמכי.  ם  ל  כ בצירוף  ז 

המכרז,  המסמכי לדרישות  בהתאם  הנדרשים  מיוכנסו  ם  שלתוך  בעת  עטפה  למציע  תימסר 

,  באופן ידני  רכישת מסמכי המכרז. המעטפה המכילה את הצעת המציע תוגש סגורה וחתומה

ים במועצה בנוכחות  ותוכנס לתיבת המכרז   _",1_/2022מס'    פומביכשעליה מצויין רק "מכרז  

 בלבד.  12:00בשעה  26/1/2022עד ולא יאוחר מיום   והמועצה ו/או מי מטעמ  ״למנכ

לש 13.2 הצאין  הצעה  לוח  תתקבל  לא  לעיל.  כאמור  ידנית  מסירה  איננה  אשר  דרך  בכל  עות 

 . 13.1שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף 

  ימים  90צרופותיה למשך  כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה ו 13.3

לתקופה  עות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  צה מהמועד הקבוע להגשת ה

 י שתורה המועצה, וזאת עד לקביעת זוכה במכרז, והמציע יהיה חייב לעשות כן. וספת, כפנ

מודגש, כי התמורה בגין השירותים תעמוד על המחיר המאושר על ידי משרד החינוך לשיעור   13.4

. עוד מודגש, כי  בפועלם העביר המציע תובמכפלת שיעורי התל״ן אן, כפי שיהיה מעת לעת תל״

כיתה לשתי קבוצות. המחיר האמור  יהיה אותו מחיר, גם מקום בו תפוצל  מחיר לשיעור תל״ן  

מתן   לצורך  הזוכה  שהוציא  שהוא  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  כל  את  ויכלול  סופי,  יהיה 

עוב שכר  לרבות  ההשירותים,  היטלים,  מיסים,  תצלומים, דים,  נסיעה,  וצאות  ה  וצאות 

כי   מודגש,  וכדומה.  הזוכה  משרדיות  נוסף  ל  זכאילא  המציע  לאמור  סכום  סיבה  מעבר  מכל 

 .  שהיא

 

   מפגש מציעים .14

ביום   14.1 יערך  מציעים  רח'    9:00בשעה    216/1/202מפגש  יהודה,  אבן  המקומית  במועצה 

יהודה.  53המייסדים   אבן  המציעים  השת,  במפגש  ההשתתפות חובה  נהאיתפות  אולם   , 

 . מומלצת

ל מגפת הקורונה, יתבצע המפגש באמצעות ככל שלא תהיה אפשרות לכנס את מפגש המציעים בש 14.2

כדוגמת  אפליקצי אלקטרונית  המציע ZOOMציית  אפליקה  באחריות  המועצה.  שתנחה  וכפי   ,

 לבדוק עובר לקיומו של המפגש כיצד יתקיים המפגש.

המציעים יתועדו בפרוטוקול שיופץ    שג כן ההבהרות שינתנו במפלות שישאלו, התשובות והשא 14.3

מסמלמשתתפים לרוכשי  וכן,  המכרז  המועצה  כי  של  האינטרנט  באתר  עם  יפורסם  ויהווה   ,

 הפצתו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם לכשייחתם.

 

 בין מציעים השירותיםפיצול  .15

המועצה רשאית,    ,התל״ן על ידי ספק אחד  ספר יועברו כלל שיעוריעל אף הכוונה כי בכל בית   15.1

גם בתוך    נשוא המכרז בין מספר זוכים  ירותיםש הלפי שיקול דעתה המוחלט, לפצל את ביצוע  

 . אותו בית ספר



17 

 

 

 המציע חתימת   גזבר המועצה  ראש המועצה 

 

את   15.2 לפצל  המועצה  דעת    השירותיםהחליטה  שיקול  למועצה  יהיה  כאמור,  זוכים  מספר  בין 

יעים, לא  צם ו/או למ שונים, ולזוכיבין הזוכים ה  השירותים מוחלט ובלבדי באשר לדרך חלוקת  

 כאמור.  םו/או אופן חלוקת  םו/או אי חלוקת  השירותיםחלוקת  תהא כל טענה ו/או תביעה בגין

 

  ביטול המכרז ו/או שינויים בו .16

המועצה תהיה רשאית לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה ו/או אם לא תוגש   16.1

ה אחרת, והכל לפי שיקול  ביות, ארגוניות או מכל סחת ו/או מסיבות תקציבי יותר מהצעה א

לעיל, המועצה תהיה רשאית לנהל מו״מ עם כל    רז כאמור בוטל המכדעתה הבלעדי והמוחלט.  

הגורמים   ו/או  מהמציעים  מי  עם  ולהתקשר  אחר  גורם  כל  עם  ו/או  חלקם  ו/או  המציעים 

 פי דין.  האחרים הנ״ל לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל

תי 16.2 לא  אחריוהמועצה  בכל  הוצאשא  לכל  הכנת  הת  עם  בקשר  למציע  שיגרמו  נזק  ו/או    ו/או 

בלי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו  למכרז, ובפרט אך מהגשת הצעתו  

ו/או  -עקב אי נשוא המכרז  קבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמצום היקף השירותים 

 ביטול המכרז. 

 

 העיון במסמכי המכרז סודיות ההצעה וזכות    .17

ל ועדת המכרזים ובמסמכי  רזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז, לעיין בפרוטוקוהמכ  תועד 17.1

 להוראות הדין החל על המועצה.  ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם

מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן:   17.2

יעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת צר בהם עיון למ אין לאפש  ״( שלדעתולקים הסודייםהח״

 -הזוכה, ינהג כדלקמן:דת המכרזים על ההצעה וע

וחד  17.2.1  ברור  באופן  אותם  ויסמן  בהצעתו מהם החלקים הסודיים  במפורש  יציין  המציע 

 משמעי. 

לא ו המועצה כמי שהסכים למציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראה 17.2.2 

הצעתו   למסירת  במכרזע לסייג  כזוכה  ויוכרז  במידה  האחרים,  המציעים  מציע  יון   .

עתו את אותם חלקים סודיים, תראהו המועצה כמי שהסכים, ללא סייג, סימן בהצש

לעיון המציעים האחרים, במידה  למסירת אותם חלקים שלא סומנו כחלקים סודיים 

 ויוכרז כזוכה במכרז.

בהצע 17.2.3  המציע  סודייםסימן  חלקים  יראוה תו  אותם   ו,  כי  סייג,  ללא  שהסכים,  כמי 

ם מהווים חלקים סודיים גם בהצעותיהם ו כחלקים סודיישר סומנו בהצעת חלקים א

זכות העיון   על  שוויתר מראש  ולפיכך תראהו המועצה כמי  של המשתתפים האחרים, 

 בחלקים אלה של המציעים האחרים. 

שי  למען 17.2.4  כי  יודגש,  ספק  זכהסר  היקף  בדבר  הדעת  בלעדית    תוקול  נתון  כאמור  העיון 

 על פי דין בעניין זה.ו יפעלו זים, ואללמועצה ולוועדת המכר
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סודיים  17.2.5  כחלקים  הגדיר  הזוכה  שהמציע  בחלקים  עיון  לאפשר  המועצה  החליטה 

לטתה בתוך פרק ותאפשר לו להשיג על הח   ,בהצעתו, תיתן על כך התראה לזוכה במכרז

 נחיותיה. הלר יקבע על ידה ובהתאם הזמן אש

במ 17.2.6  הזוכה  השגת  את  לדחות  המועצה  הגדיר החליטה  אותם  בחלקים  עיון  בדבר  כרז 

לעיונו של כחלק לזוכה במכרז טרם העמדת הצעתו  כך  על  ים סודיים בהצעתו, תודיע 

 מבקש העיון. 

  

 

 __________________________ 

 ראש  המועצה  
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 ועצה מקומית אבן יהודה מ
 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי

 המועצה   בתחומהשיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים  להעברת
 
 2-אמסמך 

 מפרט השירותים 
 
 

התל״ן   .1 שיעורי  כל  את  יתכלל  אשר  ספק,  אותו  ידי  על  תעשה  הספר  בבית  התל״ן  מפגשי  כל  הפעלת 

 המועברים בכיתות השונות לכלל הילדים. 

בחירת הספק מתוך מאגר הספקים הזוכים במכרז, תעשה על ידי מנהלות בית הספר לפני/עם תחילת   .2

הינה לשנת לימודים אחת, וכי בשנת הלימודים העוקבת  כל שנת לימודים. מודגש, כי הבחירה בספק  

 יהיה בית הספר רשאי לשנות בחירתו. 

בין   .3 בחירה  לתלמידים  שיאפשר  באופן  מגוונות  בחירה  תוכניות  הספר  בית  הנהלת  בפני  יציג  הספק 

 מספר נושאים שונים כגון: 

 אומנות סביבתית;  -אומנות 3.1

 אומנויות הבמה;  3.2

 ;יגות ויזמות, מנהחשיבהפיתוח  3.3

 כושר ואורח חיים בריא; 3.4

 סביבה חקלאות וגינון;  3.5

 כל נושא אחר אשר יאושר על ידי מנהלת בית הספר;  3.6

לימודים אשר   .4 תכנים  רק  התל"ן  לבית הספר במסגרת שעות  להביא  במאגר  הספק מתחייב  נמצאים 

 קיבלו קוד משרד חינוך. התוכניות של משרד החינוך, ו

ית הספר תקבע על ידי המנהלת ורכז התל״ן הבית ספרי בשיתוף עם הנהגת ההורים  תוכנית התל״ן בב  .5

 סדנאות. 4-6הבית ספרית, כשלתלמידים תינתן בחירה מבין רשימה של 

התשפ״ב .6 לשנה״ל  מיוחדות  פרסום    -הוראות  במועד  התחילה,  כבר  התשפ״ב  הלימודים  ושנת  הואיל 

על ידי שני ספקים, אשר ההתקשרות עימם הינה    מכרז זה מועברים שיעורי תל״ן בשלושת בתי הספר

זמנית, ועתידה להסתיים עם ההכרזה על זוכים לפי מכרז זה. יחד עם זאת, בשל העובדה כי תלמידי  

להפעיל   יבחרו מתוך מאגר הספקים  בתי הספר כבר החלו במפגשי התל״ן, מחוייבים הספקים אשר 

שנת הלימודים התשפ״ב, לה כיום,  את שיעורי התל״ן בהמשך  עצמם לסוגי התל״ן המופעלים  תאים 

 כמו גם למערכת השעות הבית ספרית בכל אחד ואחד מבתי הספר. 

 -למען הסדר הטוב יפורטו שיעורי התל״ן המופעלים דהיום בבתי הספר:

 -בית ספר ״הראשונים״  6.1

 סייבר 

 חשיבה המצאתית 

 פריזבי 

 -בית ספר ״בכר״ 6.2

 ;עולמות הבריחה -

 ;חקלאות -

 ; ג'גלינג -

 ; אמנות רחוב -
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 ;משחקי חצר -

 

 -בית ספר ״בית אב״י״  6.3

 ;עולמות הבריחה -

 ;חקלאות -

 ; ג'גלינג -

 ; אומנות רחוב -

 

תל״ן .7 רכז/מנהל  הספר  בית  לטובת  להעמיד  הספק  אורך  על  לכל  הספר  בית  בשטח  נוכח  יהיה  אשר   ,

שעות הלימוד בהם מתקיימים מפגשי התל״ן, ויהיה זמין למתן פתרון ב׳זמן אמת׳ לבעיות המתעוררת  

 בשטח.

הספק ידרש להתאים את תוכניות הלימוד למערכת השעות הבית ספרית לשביעות רצונה של מנהלת   .8

 בית הספר; 

 גשי בית הספר. על הספק להתאים את תכני הלימוד לד .9

 הספק יאשר את מערכי השיעורים מראש עם הנהלת בית הספר.  .10

מנהלת בית הספר רשאית להודיע לספק בכל עת, וללא צורך לנמק החלטתה, כי ברצונה להחליף סדנת   .11

 לימוד, והספק מתחייב לספק סדנה חלופית לפי בחירתה ולשביעות רצונה של המנהלת.

 דקות.  45שבוע. אורך כל שיעור שעות תל״ן ב 2לכל תלמיד יסופקו  .12

והספק   .13 בחירתם,  לפי  תל"ן,  סדנת  לעבור  רשאים  יהיו  התלמידים  ינואר(  )תחילת  השנה  במחצית 

 מתחייב להערך לכך. 

על הספק לגוון תכנים שונים בין סדנא בחציון ראשון לסדנא בחציון שני בכדי לאפשר לתלמיד שבחר   .14

 להישאר באותה סדנא, תכנים אחרים. 

על הספק להתאים את התכנים במפגשי התל״ן לשכבות הגיל השונות, ובהתאם למתווה הנדרש על ידי   .15

 ביה"ס. 

קבוצות לימוד קטנות   2  -ילד, עם אפשרות לחלוקת כל כיתה ל 40שיעורי התל״ן יועברו בכיתות של עד  .16

קבוצו לשתי  תחולק  כיתה  אם  שגם  באופן  תשלום,  תוספת  ללא  וזאת  המנהלת,  דרישת  יהיה  לפי  ת, 

, ללא תוספת  בעבור שיעור תל״ן אחדעל ידי משרד החינוך    התשלום המאושרהספק זכאי לקבל את  

 תמורה.  

 -)יבחרו המודלים המועדפים על כל מנהלת ומנהלת( מודלים לקיום מפגשי התל״ן  שלושהיהיו  .17

 מודל כיתתי;  17.1

 מודל בחירה שכבתי; 17.2

 מודל בחירה דו שכבתי;  17.3

 סיום מחצית הספק והנהלת בית הספר ידאגו להצגת תוצרים באירוע סיום. בכל  .18

 ימי פעילות התל"ן יקבעו מול הנהלת בית הספר ועל פי הצורך. .19

 -הוראות לעניין המדריכים )מעבירי מפגשי התל״ן( .20

 זהות המדריכים תתואם עם מנהלות בית הספר;  20.1

 רת מפגשי התל״ן; המדריכים יהיו בעלי ידע וכשירות נדרשת להעב 20.2

בהעברת   20.3 הכרוכים  קשיים  עם  להתמודד  וידעו  ילדים,  עם  לעבודה  מוכשרים  יהיו  המדריכים 

 מפגשי התל״ן; 

על   20.4 מקובלת  תהיה  זהותו  אשר  מטעמו,  מדריך  יגיע  תל״ן  מפגש  לכל  כי  לוודא  אחראי  הספק 

 מנהלת בית הספר. נעדר מדריך, יהיה הספק אחראי למילוי מקום;
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נהלת בית הספר רשאית להודיע לספק בכל עת, וללא צורך לנמק הודעתה, כי ברצונה להחליף  מ 20.5

 ימים ממועד קבלת ההודעה.  21מדריך תל״ן, והספק מחוייב להחליפו בתוך 

כגון במקרה של התנהלות שאינה הולמת, תהיה מנהלת בית הספר רשאית לדרוש    -במקרים חריגים

 והספק מחוייב להחליפו באופן מיידי. החלפה מיידית של מדריך התל״ן,  

עם החלפתו(    -הספק  מתחייב להגיש טרם תחילת שנת הלימודים )או במקרה בו הוחלף מדריך 20.6

אישור ממשטרת ישראל עבור כל מדריך/נציג מטעמו בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני  

 . 2001מין במוסדות מסוימים  תשס"א 

תל״ן הקבוע על פי הנחיות משרד החינוך, ולפי הגבייה המאושרת ע״פ  הספק מתחייב לעמוד בתקציב ה .21

 חוזר מנכ״ל תשלומי הורים. 

בעבור כל שיעור תל״ן שיועבר על ידי הספק, יהיה הספק זכאי לקבל כתמורה את הסכום    -התמורה  .22

התשלום עבור הספקת שירותי  המאושר על ידי משרד החינוך לשיעור תל״ן במועד התשלום. מודגש כי  

עוד מודגש, כי מחיר לשיעור תל״ן יהיה אותו מחיר, גם מקום בו   . בפועלקבע ע"פ שעות העבודה יתל"ן 

תפוצל כיתה לשתי קבוצות. המחיר האמור יהיה סופי, ויכלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא  

נסיעה הוצאות  היטלים,  מיסים,  עובדים,  שכר  לרבות  השירותים,  מתן  לצורך  הזוכה  ,  שהוציא 

כי המציע הזוכה   וכדומה. מובהר,  הוצאות משרדיות  נוסף  ל  זכאילא  תצלומים,  מעבר לאמור  סכום 

 . מכל סיבה שהיא

ידע לספק פתרונות   .23 כי אם יתקיים סגר כללי במוסדות החינוך, והספק לא  למען הסדר ספק מודגש 

 לבית הספר.  ללמידה מרחוק, לא יהיה הספק זכאי לתשלום כלשהו בגין תקופה בה לא יתן שירות 

בכל חודש קלנדרי, יעביר הספק למנהלת בית הספר )או מי אשר ימונה על ידה לצורך זה( דו"ח    5-עד ה .24

שבוצעו על ידי הספק בחודש שחלף. המנהלת )או מי שמונה על ידה    שעות המפרט את מפגשי התל״ן

כאמור( תאשר את הדו״ח או תדרוש הבהרות ו/או תיקונים בנוגע לאמור בו. דרשה המנהלת הבהרות  

 ו/או תיקונים, יבצע זאת הספק באופן מיידי, ויגיש את הדו״ח המתוקן לאישור מחודש.

 לאחר אישור המנהלת לדו״ח השעות.   30טף + התשלום יועבר לספק בתנאי תשלום של שו 

מהסכום   .25 חורג  ואינו  החינוך  משרד  בדרישות  העומד  תל״ן  תקציב  הספר  בית  עם  יבנה  הספק 

 המקסימלי הכיתתי אותו מאשר המשרד לגבות מההורים.

 הספק מתחייב לעמוד בהנחיות משרד הבריאות ובהנחיות משרד החינוך.  .26

פתרונות לימוד, אשר עומדים בהנחיות משרדי הבריאות והחינוך ובהתאמה  הספק יספק לבית הספר   .27

 למתווה משרד החינוך לפתיחת השנה.
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי

 המועצה  של  בתחומהי הספר שיעורי תל״ן בבת להעברת
 

 ב׳מסמך 
 הצעת המציע 

 לכבוד 

 יהודה ית אבןהמועצה המקומ 

 א.ג.נ.,

 

 המועצה  בתחומה של שיעורי תל״ן בבתי הספר היסודייםלהעברת ____1_ / 2022מס'  פומבימכרז   הנדון:

 

ת.ז./_____________________ הח"מ    ו/ אני .6 מס׳  רשומה   ח.פ./   _____    שותפות 

עיר  _______________  ,_____________________________ מרחוב   ,_____________

  ים, מתחייב/ים ומאשר/ים, / ______________, מצהיר________, טל: ________ ____________ 

בזהירות,  כי   המכרז  את  והבנתי/נו  בעיון    נו/קראתיבחנתי/נו  מסמכי  הנדון,  כל  למכרז  הנוגעים 

על כל מסמכיו, לרבות עיון בתיקונים    __ 1_/2022מספר    מביופאת מכרז    -כולם יחד   -והעתידים להוות

י המכרז, וכן שנודעו לי/לנו בעקבות בירורים שערכתי/נו, כל  רות שנוספו למסמכאו הבהיים ו/ו/או שינו

ל הנוגעים  המכרזהפרטים  נשוא  השירותים  מצרף/ים    מתן  הנני/ו  לראיה  לביצועם.  והאפשרות 

 .              (׳י  -ים א׳מכמסחתימתי/נו על כל מסמכי המכרז )

כל    כי המכרז, וכי תנאי המכרז,פרטי המכרז וכל מסמ  כל  את  נו/והבנתי   נו/ כי קראתי  ים/מצהיר  ו/הנני .6

על   המשפיעים  האחרים  המכרזהגורמים  נשוא  השירותים  ומוכריםמתן  ידועים  ואנילנו/לי  ,    ו /, 

 בהתאם לאמור לעיל.   נו/ את הצעתי נו/, כי קבעתיים/מצהיר  ו/ להם. כן הנני  מים/מסכים

שבדקתי .6 ולאחר    נו/לאחר  לעיל,  האמור  כל  האת  ההנוגעים  פרטים  שכלל  ידועים    שירותיםלהענקת 

לי אנינו/ומובנים  עצמי  ים/ מציע  ו/ ,  על  ב  נו/לקבל  הכלולים  והתנאים  ההתחייבויות  כל  מסמכי  את 

זה   ובכלל  הסתייגות,  כל  בלא  השירותיםהמכרז  את  מה  להעניק  חלק  כל  להצעתי ו/או  בהתאם  ,  נו/ם 

רי התל״ן אשר בוצעו  נוך, במכפלת שיעורד החי ידי מש שיעור תל״ן כפי שיקבע מעת לעת על  בעבור מחיר  

בפועל ידי/נו  המועצהעל  של  בתחומה  היסודיים  הספר  בבתי  תל״ן  מערכת  הפעלת  בעבור  או    -,  כולם 

להצעתי/נו זו להלן,    10ף  כמפורט בסעיבמהלך שנות הלימודים התשפ״ב, התשפ״ג והתשפ״ד,  מקצתם,  

אכאמור   המכרז  1-במסמך  א ,  למסמכי  המלמסמ  2-במסמך  ההתקשר  כרזכי  ׳  המסמך    -ותובהסכם 

 .   למסמכי המכרז, המבוקש על ידי/נו בהצעתי/נו זו

 בזאת כי: אני/ו  מצהיר/ים מסכים/ים ומתחייב/ים   .6

והכיש 4.1 הניסיון  הרישיונות,  הכשירות,  המומחיות,  הידע,  בעל/י  הדרושים  אני/נו  להענקת  ורים 

המימון  השירותים מבחינת  גם  המכרז,  גם  נשוא  נדרש  תמבחינ,  ורישיונות  )ככל  הסמכות  ים 

, בהתאם לכל מסמכי  לרבות בהקשר של ניסיון מקצועי  גם מבחינה מקצועיתו  שהינם נדרשים(,

 . רבות תנאי הסף הקבועים בול המכרז
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וכח האדם    , האישוריםהמתקנים, החומריםלהשיג את כל הציוד,    נו/, או יש בכוחינו/ ברשותי 4.2

מנת   על  ההדרושים  את  בהת  םשירותילהעניק  המכרז/החוזה  ולתנאים  נשוא  לדרישות  אם 

 . והדין  מסמכי החוזהשב

ו ההתחייבויות על פי הוראות  , מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/אים/ מסוגל  נו/הנני 4.3

ואני/נוהמכרז/החוזה ואזים/מתחייב  ,  במידה  כי  איתי   נזכה/כה ,  תתקשר  והמועצה    נו /במכרז 

בשלמותשונ  ותיםהשיראת    אעניק/נעניקבהסכם,   המכרז  בהתםא  לצ,  המועצה  אם  ורכי 

המכרז למסמכי  בהתאם  לרבות  ולדרישתה,  א ,  השירותים(  2-מסמך  מחיר  התמורת  ,  )מפרט 

)להלן: ״המאו כפי שיהיה מעת לעת  ידי משרד החינוך,  על  ״(, המחיר התמורשר לשיעור תל״ן 

רצונה המלא של   בית הספר לשביעות  לי/   המועצה.ושל    מנהלת  ומקידוע  כי לא    ובלנו  עליי/נו, 

לא ינתן שירות לבית הספר, לרבות בנסיבות  ה/נהיה זכאי/ם לתשלום כלשהו בתקופה בה  אהי

 . ו לא תתאפשר העברת השיעורים בלמידה מרחוק(של סגר כללי )מקום ב

ושקיל 4.4 הבדיקות  כלל  ביצוע  הרלאחר  לעיל,  כאמור  השיקולים  כל  מחיר  ת  כי  מצהיר/ים  יני/ו 

ההוצא  ,יסופ  הינו התמורה   כל  את  כולל  כ  -ות והוא  ובין  מיוחדות  וסוג  בין  מין  מכל  לליות, 

השירותיםהכרוכות   המכרז/החוזה    בהענקת  תנאי  -נשוא  פי  לרבות  והדין  המכרז/החוזה  על   ,

 לכל תשלום נוסף.   . ברור לי/נו כי לא אהיה/נהיה זכאי/םרווח המציע

נאה על פיו  תו, או כל טובת ה או מקצכולו    לא להסב ולא להעביר את ההסכם,  יםמתחייב/  אני/ו 4.5

בעקיפין.  או  במישרין  לאחר  פיו  על  התחייבות  לא    ו/או  כי  לי/נו  ידוע  ספק,  הסר  למען 

לצורך  אורשה/נ  משנה  קבלני  להעסיק  השירותיםורשה  אישור  הענקת  קבלת  לאחר  אלא   ,

יהא    המועצה  של  החינוךמחלקת   לא  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  מבלי  ובכתב.    בהעסקת מראש 

לגרוע    קבלני כדי  כלפי  משנה  אחריותי/נו  לרבות  המכרז,  מסמכי  עפ"י  מהתחייבויותיי/נו 

 במסמכי המכרז.  המועצה, הכל כאמור

עצה  לקבלת סכום כל שהוא מהמו  נו /להמחות את זכותי  יםזכאי/   נהיה /כי לא אהיה  נו /י ידוע ל 4.6

המועצה    מועצה.גזבר המראש הסכמה לכך בכתב של    נו/ א אם קיבלתילפי הסכם זה לאחר, אל

בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה    נו/ת לסרב לבקשתי תהא רשאי

ול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבויות או קביעת  בתנאים שייראו לה לפי שיק 

 להבטחת ביצועו של ההסכם.  בטחונות נוספים

הנד  יםמתחייב/  ו/ אני 4.7 התנאים  בכל  עלעמוד  כלרשים  לצור  פ"י  הך  דין  נשוא    יםשירותמתן 

 .המכרז

לי/נו   4.8 ידועים  כי  מצהיר/ים,  המועצה  הריני/ו  קודם  בחרה  כי  מכרז  במסגרת  אחד  ספק  כבר 

״  ( למתן השירותים34/2021)מכרז פומבי מס׳   ב״(ןהמכרז הראשו)להלן:  וכי  זה,  יבחרו    מכרז 

)עד   זוכים  אשר    שנימספר  במכרז  זוכים(,  הזוכה  עם  ׳מאגר    הראשוןביחד  את  ׳  הספקיםיהוו 

הספק אשר  את    הספקיםתבחר מבין מאגר    מנהלת בית ספר״(, וכי כל  הספקיםמאגר  ״  )להלן:

 . באותה שנת לימודיםר באותו בית הספ התל״ן שיעורייפעיל את כל מערך 

ורי תל״ן,  נעניק מינימום של שיעאעניק/כי    נו/לפי המועצה אינה מתחייב כנהיר וברור לי/נו כי   4.9

וניכלל במאגר הספקים,  וכי   נבחר  אבחר/יכול שלא  גם במקרה בו אוכרז/נוכרז כזוכה במכרז, 

ב או  לימודים מסויימת  וא מבין מאגר הספקים בשנת  ת ני/ו מכלל  כי לא  כל  תחייב/ים  לי  היה 

 ו מי מטעמה.  טענה בהקשר זה כלפי המועצה ו/א



24 

 

 

 המציע חתימת   גזבר המועצה  ראש המועצה 

 

כזוכה 4.10 שאוכרז/נוכרז  ככל  כי  לי/נו,  ונהיר  הספקים,    ידוע  במאגר  ואכלל/ניכלל  במכרז, 

ואבחר/ניבחר להפעיל את שירותי התל״ן בבית ספר )אחד או יותר, במהלך שנת לימודים אחת  

בעבור כל ילדי בית הספר במהלך אותה  כל שיעורי התל״ן  ם על  /אחראי  או יותר(, אהיה/נהיה

 ימודים. שנת ל

הכוונה   4.11 אף  על  כי  לי/נו,  וברור  נהיר  ישעוד  אחד  בבית  ספק  התל״ן  שיעורי  מערך  כל  את  פעיל 

באופן   השירותים,  את  לפצל  והבלבדית  הבלעדית  החלטתה  לפי  רשאית,  תהיה  המועצה  ספר, 

או בכלל, יופעלו על ידי יותר מספק  לימודים מסויימת  בשנת    מסוייםששיעורי התל״ן בבית ספר  

 צה ו/או מי מטעמה. ני/ו מתחייב/ים כי לא תהיה לי כל טענה בהקשר זה כלפי המועאואחד, 

כי   4.12 לי/נו  כפי ברור  תל״ן,  כספי  לגביית  החינוך  משרד  לאישור  בכפוף  יעשה  התל״ן  מימוש 

״ן יעשה באמצעות ת, וכי מימון התלוונטיוים הרלשינתן בנוגע לכל אחת ואחת משנות הלימוד

ולביצוע התל״ן יהשתתפות/גביית תשלומי הו ולפיכך תנאי למימוש  היה קבלת הסכמה  רים, 

רשת מההורים. בהעדר הסכמה, לא יופעלו תוכניות תל״ן בבתי הספר )כולם או חלקם( ו/או  נד

 ל״ן בכל בתי הספר ועבר ת יבת שיבכיתות הרלוונטיות. כמו כן ידוע לי/נו כי המועצה לא מתחי

הן ן ו/או להגדיל את כמות בתי הספר/הכיתות בו/או בכל הכיתות, והיא תהיה רשאית להקטי

 .  התל״ן, ככל שתבוצע תוכנית תל״ן בכפוף למגבלות תקציב כאמוריועברו שיעורי 

כספי  4.13 באמצעות  יעשה  התל״ן  שמימון  העובדה  בשל  כי  עלי/נו,  ומקובל  לי/נו  ידוע  עוד 

יועברוגביה,  הורים/ אם  הכיתו  ההחלטה  )בכל  ספציפי  ספר  בבית  תל״ן  בחלק  שיעורי  או  ת 

 . מגבלות תקציבת הספר, בשים לב למהן(, נתונה לשיקול דעתו של בי

מתחייב/ים 4.14 קודם  כי    הנני/ו  )קיבלו  החינוך  משרד  ידי  על  אושרו  אשר  בתחומים  יהיה  התל״ן 

י השיעור יתואמו  חומי התל״ן ומערכבוע. תל״ן בששעות ת  2משרד חינוך(, כשלכל תלמיד ינתנו  

ה בתי  ממנהלות  אחת  כל  הכוללת  עם  רשימה  תוצג  כשלתלמידים  כגון:  תחו   6ספר,  תל״ן  מי 

הבמה;    -נותאומ אומנויות  סביבתית;  ויזמותחשיבהפיתוח  אומנות  מנהיגות  ואורח  ,  כושר   ;

 . בחורחיים בריא; סביבה חקלאות וגינון, ועוד; מהם יוכל כל תלמיד ל

ומקובל   4.15 לי/נו  ידוע  ושנתעוד  כי הואיל  רסום  כבר החלה, במועד פהלימודים התשפ״ב    עליי/נו, 

פקים, אשר ההתקשרות עימם  מכרז זה מועברים שיעורי תל״ן בשלושת בתי הספר על ידי שני ס

הינה זמנית, ועתידה להסתיים עם ההכרזה על זוכים לפי מכרז זה. יחד עם זאת, בשל העובדה  

ניבחר על  י התל״ן, ככל שאבחר/נבחר למאגר הספקים, ור כבר החלו במפגשתי הספמידי בכי תל

הס בתי  ממנהלות  יותר  או  אחת  במהלידי  ספר  בבית  התל״ן  שיעורי  את  להעביר  שנת  פר  ך 

הלימודים התשפ״ב, אתאים/נתאים את עצמנו לסוגי התל״ן המופעלים כיום, כמו גם למערכת  

 השעות הבית ספרית. 

מ 4.16 יוע  יםתחייב/ הנני/ו  התל״ן  שיעורי  עד  כי  של  בכיתות  ל   40ברו  אפשרות  עם  כל  קת  חלוילד, 

ופן שגם  קבוצות לימוד קטנות, לפי דרישת המנהלת, וזאת ללא תוספת תשלום, בא  2  -כיתה ל

אם כיתה תחולק לשתי קבוצות, אהיה/נהיה זכאי/ם לקבל אך ורק את התשלום המאושר על  

 א תוספת תמורה. אחד ללתל״ן  ידי משרד החינוך בעבור שיעור

(, ומתחייב/ים לפעול על פי  2-מסמך אהשירותים )ני/ו מכיר/ים ומודע/ים לכל הוראות מפרט  נה 4.17

 הוראות אלו. 
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נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי    להעניק את השירותים  ים/ מתחייב  ו/הנדון, הנניבמכרז    נזכה/אם אזכה .5

 קבועה בחוזה. , וזאת תוך התקופה ה עצההמושל  ולשביעות רצונה המלא המכרז ולמסמכי החוזה, 

(,  ₪אלף    ארבעים וחמישה₪ )  45,000סכום של  "ב ערבות בנקאית חתומה ב להבטחת קיום הצעתי/נו מצ  .6

ליום עד  דובנוסח    4/2022/10  בתוקף  הריני/נו    1-מסמך  תתקבל,  הצעתי/נו  אם  המכרז.  למסמכי 

כדל המפורטות  הפעולות  כל  את  לבצע  וזאתמתחייב/ים  מתאריך  ימ  7תוך    קמן,  בדבר  ים  הודעתכם 

 זכייתי/נו במכרז:

ע 6.1 לכם  בנקאית  להמציא  תנאי  רבות  קיום  דין( להבטחת  עפ"י  ביול  שנדרש  )ככל  ומבויילת  חתומה 

למסמכי המכרז, ובהתאם לדרישות    2-מסמך דאלף ש״ח(, בנוסח  שישים  )  ₪  00060,ע"ס  ההסכם  

 ההסכם. 

ביטוחים 6.2 קיום  אישור  לכם  כמפורט  להמציא  המ,  וההסכםבמסמכי  למכרז  כרז  המצורף  ובנוסח   ,

 .ז(למסמכי המכר ׳מסמך ה)

ו/ .7 לי/נו שאם אחזור/נחזור בי/נו מהצעתי/נו  ידוע  או אם לא אבצע/נבצע את  אני/נו מצהיר/ים בזאת כי 

ז  לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכר  6הפעולות המנויות בסעיף  

ת הערבות הבנקאית  , והמועצה תהא רשאית לחלט אלספק את השירותיםזכותי/נו    ד/נאבד אתזו, אאב

ל עם  המצורפת  ולהתקשר  זו  לביצוע    ספק הצעתי/נו  כמפורט  נשו  השירותיםאחר  הכל  הצעתי/נו,  א 

צה  במסמכי המכרז. כן ידוע לי/נו שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו למוע

כרז. אני/נו מצהיר/ים כי  נו נוטל/ים על עצמי/נו עם הגשת הצעתי/נו למ/ בויות שאנירת ההתחייעקב הפ

 ב התקשרות המועצה עם מציע אחר במקומי/נו.  ענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עק לא תהיה לי/נו כל ט 

, וכי  ה או חלקהשהיא, כולהנני/נו מצהיר/ים כי ידוע לי/נו שהמועצה אינה מתחייבת לקבל כל שהצעה   .8

ו/או להחליט על דחיית ביצוע    השירותיםלק מן  רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע ח היא  

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. למועד מאוחר יותר,  השירותיםחלק מן 

או  הנוגע ו/  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל  נו/ בזאת מפורשות, כי לא תהיה לי  ים/ מצהיר  נו/הנני .9

ו או אי פיצולה  ו, פיצול הזכייה מכוחכרז, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצוע ם ביטול המבקשר ע

בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות    ונ/ לביצועי  יםהמועבר  השירותיםאו שינוי היקף  

תהא    נזק. כמו כן, לא  נו/ם יגרם לי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף א  ם/זכאי  נהיה/האמור דלעיל, לא אהיה

 מכוח המכרז בהיקף מסויים.  השירותיםכל תביעה בגין אי ביצוע  נו/לי

לרבות .10 המכרז,  מסמכי  כלל  את  בעיון  שקראתי/נו  )  לאחר  השירותים  מפרט  אאת    ו/הנני(  2-מסמך 

ך  לצרף מסמ ספק, ניתן]במידה והמקום אינו מכמפורט להלן בבית ספר, מערך שיעורי תל״ן להעביר   ים/מציע

 -:לם נדרש לחתום בשוליו[נפרד, או

 _________________ _______________________________________________________

_____________________ ___________________________________________________

 ___________________________________________________________ _________ ____

_________________________________________________________ _______________

_____________________________________________________________ ___________

 ________________________________________________________________________

___________________________ ____________________________ _________________

_________________________ _______________________________________________

________________________________________________________________________   
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לעיל, בהתאם להוראות    10הנקוב בסעיף  מערך שיעורי התל״ן  להעביר את    נו /על עצמי  ים/מקבל  ו/הנני .11

של  מסמכי   רצונה  ולשביעות  והחוזה  למחיר    הספרבית    מנהלתהמכרז  בתמורה  תל״ן  והמועצה  שיעור 

ברו על  יהיה בתוקף מעת לעת, ובהתאם לכמות השיעורים אשר יועאשר נקבע על ידי משרד החינוך, כפי ש

 . ידי/נו בפועל

   -לעיל  10הנני/ו מציע/ים את המדריכים הבאים להעברת מערך שיעורי התל״ן הנקוב בסעיף   .12

 

התל שם המדריך   שיעורי  מיועד סוג  אותו  ״ן 
 המדריך להעביר 

1.   

2 .   

3 .   

4 .   

5 .   

6 .   

7 .   

8 .   

9 .   

10  .   

 יש לצרף קורות חיים עדכניים לכל אחד מהמדריכים המצויינים בטבלה לעיל.  •

וכרז/נוכרז כזוכה במכרז, וניבחר ממאגר הספקים  הריני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים בזה, כי במקרה בו א .13

, למעט  לעיל  12אחד ואחד מהמדריכים המפורטים בטבלה שבסעיף    עביר את שיעורי התל״ן, נעסיק כללה

ידוע לי/נו כי המנהלת לא תיתן אישור  ספר הרלוונטית.  במקרים חריגים אשר אושרו על ידי מנהלת בית ה

אשר   החלופי  המדריך  אם  אלא  כמדריך  כאמור,  הפחות  לכל  וכשירות  ניסיון  בעל  יהיה  ידי/נו  על  הוצע 

 יף.קשים להחל אשר אותו מב 

המסמכים  נו/ להצעתי  פים/ מצרף  נו/הנני .14 כלל  הנדר  את  סעיף  והאישורים  פי  על  א  5שים    1-במסמך 

 המכרז.   למסמכי
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פי מסמכי המכרז    על  ו/או אישור הנדרש  ולא אצרף/נצרף מסמך  כי במידה  לי/נו  ועדת המכרזים ידוע 

   .עלולה לפסול הצעתי/נו

מסמך  להציג כל מידע/    מאיתנו/רה הזכות לחקור ולדרוש ממניכי לוועדת המכרזים שמו  נו/עוד ידוע לי .15

שיידרש כשירותי   נוסף  ניסיוני נו/להוכחת  מומחיותינו/,  התאמתי נו/ ,  השירותים  נו /,  לרבות  למתן   ,

למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים, להנחת דעתה.    ים/חייב   נהיה/אהיהו  /המלצות, וכיו"ב ואני 

אסרב ה  נסרב /אם  מסמך,  מסקלמסור  להסיק  הוועדה  רשאית  כאמור,  כלשהוא  ניתוח  או  לפי  סבר  נות 

 .זו נו/ ראות עיניה ואף לפסול את הצעתי

 ות. יום מהמועד האחרון להגשת הצע  90במשך תקופה של  נו /זו תהיה בתוקף ותחייב אותי  נו/ הצעתי .16

רה כהצעה כשרה עפ"י דיני  זו בכדי להכשי  נו/שאין בעצם הגשת הצעתי  נו /, כי ידוע ליים/ מצהיר  ו/הנני .17

הצעתי כשרות  וכי  שהגשתי   נו/המכרזים,  המכרז  מסמכי  בהיות  תלויה  המכרז    נו/זו  בתנאי  עומדים 

 המהותיים. 

תומים מטה ביחד וכל אחד מהם  אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל הח .18

ד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים  זו מובא בלשון יחי  לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה

 . ועל ידי כל אחד מהם לחוד מטה ביחד 

ומחייבת   .19 בתוקפה  עומדת  והיא  לתיקון,  או  לשינוי  לביטול,  ניתנת  ובלתי  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעה 

 . דלעילכאמור  נו/ אותי

את כל    ים/מקבל   ו/וכנו, אני את ת  נו/ את כל מסמכי המכרז והבנתי  נו/בזאת כי קראתי  ים/מצהיר   ו/ אני .20

ה במסמכי  הכתובים  עוררי התנאים  כל  ללא  נספחיו  כל  על  ו/או  ןמכרז  טענה  כל  על  מוותר/ים  ואני/ו   ,

 . כאמור על אי ידיעה ו/או אי הבנה תביעה ו/או דרישה המבוססות

 ים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים./נו מצהיראני/  .21

 :ה באתי על החתום ולראי

 ___________________   _____________________ 

 חתימה   תאריך 

 ____________________  ___________________ _____________________ 

 כתובת מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.  שם מלא 

 ________ ___________  _____________________ 

 מס' פקס  מס' טלפון 

 תאגיד/ שותפות,  יש למלא את האישור להלן: אם המציע במכרז הינו 

 אישור 

ה"ה  הח  אני חתימות  כי  בזאת  מאשר   _________________ התאגיד  עו"ד/רו"ח   ___________ "מ 
מנהל/ים   המשמש/ים   ,_________________ התאגיד  ________________,  חותמת  בצרוף  בתאגיד 

ניין, וכי התאגיד קיבל כדין את ההחלטה להציע  מחייבים, עפ"י מסמכי ההתאגדות, את התאגיד לכל דבר וע 
 תו כאמור לעיל.  את הצע

 ___________________  ____________________ _____________________ 

 חתימה  שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך 
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 ן יהודה מועצה מקומית אב
 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי

 המועצהל  ש  בתחומהשיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים  להעברת
 

 ג׳מסמך 
 אישור קיום ביטוחים

 __/__/____)תאריך הנפקת האישור(  אישור קיום ביטוחים 

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

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

 שם
ו/או  אבן יהודה המועצה המקומית

תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות 
ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם 

 שם
 למלא

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

  אחר: הפעלת חוגים☒
 במסגרת תל"ן

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 , אבן יהודה 53המייסדים  רחוב

 

 מען

 כיסויים                                              

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות /  
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

       
 שלישי  צד
 
 
 

 4,000,000   ביט 
)חוג  

פעילות  
 גופנית( 

 
 

1,000,000 
 )חוג עיוני( 

 
 

₪ 
 
 
 
 
 

 ₪ 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי  304
 קבלנים וקבלני משנה  307
תחלוף לטובת מבקש  ויתור על   309

 האישור 

 כיסוי לתביעות מל"ל   315
מבוטח נוסף בגין מעשי   321

 ומחדלי המבוטח 

מבקש האישור מוגדר כצד   322
 שלישי

 ראשוניות   328

רכוש מבקש האישור ייחשב    329
 כצד ג 

 הרחבה צד ג':
אחריות מקצועית  

 בגין נזקי גוף

 אחריות צולבת  302 ₪  1,000,000    
  השמצהדיבה/  -303
 הרחב שיפוי  304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

 האישור 
מבוטח נוסף בגין מעשי   321

 מבקש האישור  -ומחדלי המבוטח 

 מרמה ואי יושר עובדים  -325

  פגיעה בפרטיות-326

 ראשוניות   328

 חודשים  6תקופת גילוי -332
 20,000,000   ביט  אחריות מעבידים 

 
 הרחב שיפוי  304 ₪ 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309
 האישור 

מבוטח נוסף היה וייחשב   319
 כמעבידם של מי מעובדי המבוטח 

 ראשוניות   328
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 __/__/____)תאריך הנפקת האישור(  אישור קיום ביטוחים 

 אחר
ביטול  חריג רשלנות 

 רבתי

       

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 021
 חינוך/קורסים/סדנאות  034

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי 
 או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי  
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 הודה מית אבן י מועצה מקו
 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי

 של המועצה  שיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים בתחומה להעברת
 
 1-דמסמך 

 עת במכרז ולהבטחת הצעת המצינוסח ערבות בנקאית להשתתפו 
 

 תאריך: __________          לכבוד 

 ה ד מועצה מקומית אבן יהו

__________ __ 

 

 .נ.,.גא

 

 ...................... .............. כתב ערבות מס' הנדון:    

 

 

_______________________    מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.______________  ______________  על פי בקשת .1

)להלן    חוב _____________________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(רמ

₪    45,000–השווה ל  לשלם לכם כל סכום עד לסך    באופן בלתי חוזר( הננו ערבים בזאת כלפיכם  "הנערב"  –

וחמישה   )במילים: חדשים  ארבעים  שקלים  "  בלבד   ( אלף  הערבות)להלן:  הנערב  סכום  מאת  שתדרשו   )"

להעברת שיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים בתחומה של המועצה  __  1__   /2022מס'    פומבי  כרזלמ  בקשר

 . אבן יהודה מקומיתה

 

יד .2 על  לכם  ישולם  הערבות  אחדינו  סכום  עסקים  מיום  יאוחר  ולא  הראשונה  מקבלת    מיידית  דרישתכם 

ל עליכם  נאי ומבלי להטיוזאת ללא כל ת  גזבר המועצה,חתומה ע"י  לרבות באמצעות הפקסימיליה,  בכתב,  

דרישתכם לנמק את  או  להוכיח  חובה  זכאותכם,  כל  סכום    ומבלי שתהיו  ו/או  לדרוש תחילה את  חייבים 

 . הנערבהערבות מאת 

 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים    2התשלום, כאמור בסעיף   .3

 המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות 

 

מסר לנו לא יאוחר  ייכה להוכל דרישה על פיה צר)כולל( בלבד,    4/2022/10  ליוםתוקף ערבותנו זה יהיה עד   .4

 מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על ידינו. 

 

 כל צורה שהיא. תנת להסבה או להעברה בערבותנו זו אינה ני .5

 

 בכבוד רב,      

 

 בנק________________      

 סניף________________      
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
 __ 1_/2022מס'   פומבי רזמכ

 של המועצה  שיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים בתחומה להעברת
 
 2-דמסמך 

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ההסכם
 להסכם(  10ף עי)ס

 לכבוד 

 "( המועצה"  -ן ל המועצה המקומית אבן יהודה )לה

 רחוב _______________ 

 אבן יהודה 

 א.ג.נ.,

 _________________________ ____   הנדון: ערבות בנקאית מספר

מרחוב   .1 ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________  מס'   __________________________ בקשת  לפי 

"( אנו  הנערב"  -ן  ל__________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )לה___________________

חדשים(    שקלים)שישים אלף    ₪  60,000של  ל  וללפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כערבים בזה כ

יסודיים  להעברת שיעורי תל״ן בבתי הספר ה"( שתדרשו מאת הנערב בקשר להסכם  סכום הערבות"   -ן  לבלבד )לה

   .___1__/2022אשר נכרת בעקבות מכרז פומבי מס׳  , ית אבן יהודהבתחומה של המועצה המקומ

למדד   .2 צמוד  יהיה  הערבות  לצרכןסכום  המרכזית שה  כפי  המחירים  הלשכה  ידי  על  חודש  בכל  מתפרסם  וא 

 "( בתנאי הצמדה שלהלן: המדד" -ן ללסטטיסטיקה  )לה

 __ שהתפרסם בתאריך ____________ מדד חודש _____ שנת____" לעניין ערבות זו יהא המדד היסודי"

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

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן: 

השווה   בסכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו  היסודי  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  בין אם  ההפרש  למכפלת 

 המדד החדש למדד היסודי בסכום הערבות מחולק במדד היסודי.

תכם עד לסכום הערבות ללא כל  דרישוב ביהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנק  אם המדד החדש

 ה. הפרשי הצמד

מפורטת לעיל, אנו  שעות ממועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו ה  48לפי דרישתכם הראשונה בכתב, בתוך   .3

בת הערבות  סכום  על  יעלה  שלא  ובלבד  בדרישה,  הנקוב  סכום  כל  לכם  להטיל וספנשלם  מבלי  הצמדה,  הפרשי  ת 

 ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. ו/או זכאותכם, םישתכת דרעליכם חובה להוכיח א

 יף בכתובת _____________________ . כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסנ .4

רו  ל העברה בנקאית לחשבון המועצה ע"פ הפרטים שיימסלעיל, יעשה על ידנו על דרך ש  3התשלום, כאמור בסעיף   .5

 ידנו לפקודתכם, ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.  כם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה עלל ידע

ומבוטלת.  ____ )כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ .6

 להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.כל דרישה על פי ערבות זו צריכה 

 אינה ניתנת להעברה או להסבה. זות בוער .7

 

 בכבוד רב,       

 

 בנק________________       

 סניף________________       
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
 _ _1_/2022מס'   רז פומביכמ

 המועצהשל    בתחומהלהעברת שיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים 
 

 ׳דמסמך 
 הסכם התקשרות

 _________ ____ __שנערך ונחתם באבן יהודה ביום 

 

 המועצה המקומית אבן יהודה    בין:     

 , אבן יהודה 53מרחוב המייסדים    

       "( המועצה)להלן: "   
 אחד מצד            

 _______________________________   לבין:

 מרח' ____________, ______________    

 __________, פקס. ________________ טל. _

  ( "הספק)להלן: "   

 מצד שני            

לקבלת הצעות למתן שירותי העברת    34/2021מכרז פומבי מס׳   11/11/2021והמועצה פרסמה ביום   הואיל 

״(, בו הובהר כי  המכרז הראשון)להלן: ״  בתי הספר היסודיים בתחומה של המועצהשיעורי תל״ן ב

השירותים נשוא  מאגר הספקים לביצוע    קשרות תעשה עם עד שלושה ספקים, אשר יהוו את ההת

 המכרז;

ולפיכך   והואיל  אחד,  זוכה  ספק  נקבע  הראשון  כמכרז    _____________ביום  המועצה  פרסמה  ובמכרז 

שירותי  לקבלת הצעות    _1_/2022מס'    מביופמכרז  את  משלים   בבתי  העברת  למתן  תל״ן  שיעורי 

  -ו   ״התל״ןו/או ״  "השירותים"  , ״המכרז״  –ה  מבהתא)להלן    הספר היסודיים בתחומה של המועצה

, מתוך מטרה להשלים את מאגר ספקי השירותים, ולקבוע במכרז זה עד שני זוכים  (״תי הספרב״

 ; כרז הראשוןבנוסף על הספק שזכה במ יםנוספ 

למכרז  והספק והואיל הצעתו  את  במכרז  ,הגיש  מהזכיינים  כאחד  למאגר    וזכה  נכנסו  של    הספקיםאשר 

 ; המועצה

ברשותו  והספק והואיל כי  המומחיות,מצהיר  הניסיון,  האדם,הידע  ,  כוח  והציוד    הכליםהאישורים,    , 

זה  הנדרשים חוזה  הוראות  במ  לביצוע  המכרז  נשוא  השירותים  במומחיות    יות,קצוע ולמתן 

 ;ועצהולשביעות רצונה המלאה של המ

 

 : לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מ ב ו א  .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה עצמו. 1.1

מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה, ובבחינת תנאי מתנאיו, ויכונו להלן לשם    מסמכי המכרז כולם 1.2

 ה".  החוזמכי הנוחות והקיצור "מס



33 

 

 

 המציע חתימת   גזבר המועצה  ראש המועצה 

 

  יקרא כאילו   ,בחברה בע"מ  מאוגדשהינו    ספקשל    קרהבמ  ",קפ הסזה בו כתוב "בכל מקום בהסכם   1.3

 נכתב לרבות החברה. 

 

 הספק הצהרות והתחייבויות   .2

את  כי    ,מצהיר  הספק 2.1 מסמכי  בדק  כל   המכרז,כל  לצורך    וכן  הנדרש  אחר  נוסף  העברת  מסמך 

כי בחהשירותים יועברו    בתי הספראת    ן,  הנדרשות ממ   ,תיםהשירובהם  כל הבדיקות    נו ביצע את 

 בקשר לכך.  המועצהו/או דרישה כלפי  טענהא מוותר בזאת על כל וה וכי,  השירותיםברת עה ורךלצ

את    הספק 2.2 עצמו  על  מקבל  הוא  כי  זה  כמפורט  השירותיםמתן  מצהיר  למפרט  בהסכם  בהתאם   ,

( א השירותים  נפרד  2-מסמך  בלתי  חלק  המהווה  המכרז,  זה, מהסכ  למסמכי  תנאי    ם  ובבחינת 

 ו/או על פי דרישת המועצה.לו  ורפים, בנספחים המצמתנאיו(

מצהיר, כי יש לו את הידע המקצועי, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות,    הספק 2.3

הציוד,   מנת  האישורים,  הניסיון,  על  הנדרש  וכל  המקצועיים,  ברמה    יבוצעו  שהשירותים העובדים 

 עות רצון המועצה.  ולשבילים,  ובאיכות מעו 

א  הספק 2.4 כי  כלמצהיר,  כל  ה  מניע  ין  ולביצוע  עם המועצה  או אחרת להתקשרותו  בחוזה  או  שבדין 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה.

במעמד של קבלן עצמאי   ועצהיתן שירותים לממצהיר בזה במפורש ובאופן בלתי חוזר כי הוא  הספק 2.5

ן  ( בגי כאלה  )ככל שיעסיק  הספק ו/או עובדי    הספקלבין    הועצהמוכי לא ישררו יחסי עובד מעביד בין  

 פי הסכם זה. -ההתקשרות על

בנספח  או    בנספח א'לעיל יחול האמור    2.5במקרה של דרישה ו/או תביעה הסותרת לאמור בסעיף   2.6

 )לפי העניין(.  בנספח ד'או  בנספח ג'ו ב'

כי    הספק 2.7 לו  ניסיון    מוגדרים כתקופת   קשרותהחודשים הראשונים לתקופת ההת  3מצהיר, שידוע 

או  עצה בהתאם לשיקול דעתה, האם להמשיך את ההתקשרות  מוליט הים תחהחודש   3לאחר  וכי  

 האם להביא את ההתקשרות לסיומה. 

פה ובין בכתב, לחדול מלהעסיק בביצוע השירותים  -, בין בעל מהספקלמועצה שמורה הזכות לדרוש   2.8

ור,  יהא חייב להפסיק את עבודתו, כאמ  והספקא,  ה שהינשוא חוזה זה כל עובד מעובדיו, מכל סיב

 ן. הוראת המועצה אינה טעונה הנמקה. דרישת המועצה לעשות כ יד עםמ

כי על פי תנאי המכרז המועצה רשאית להתקשר עם  ומוסכם עליו,  מצהיר בזאת, כי הינו יודע    הספק 2.9

של המועצה,    הספקים  , וכי אלו יהוו את מאגרשוןזכה במכרז הראר  וסף לספק אשבנ  ספקים  שניעד  

ן הבית ספרית באותה שנת  התל״   וכניתמנהלת בית ספר את המפעיל אשר יבצע את תבחר כל ממנו ת

בתי  יעניק את השירותים במספר מינימלי של    הספקבהתאם, המועצה אינה מתחייבת כי  דים.  לימו

כיתות   ו/או  בכלל.  ספר  כן  ו/או  לכמו  מתחייבת  אינה  הזוכים  בין    עבודההחלוקת  אופן  המועצה 

   .אין ולא תהייה כל טענה בעניין זה כלפי המועצה ולספקהשונים,  

לו    פקהס 2.10 ידוע  כי  ומצהיר,  לגביית  מוסיף  החינוך  משרד  לאישור  בכפוף  יעשה  התל״ן  מימוש  כי 

התל״ן  מימון  וכי  הרלוונטיות,  הלימודים  משנות  ואחת  אחת  לכל  בנוגע  שינתן  כפי  תל״ן,  כספי 

השתתפו באמצעות  ולפיעשה  הורים,  תשלומי  יהיה  ת/גביית  התל״ן  ולביצוע  למימוש  תנאי  יכך 

יות תל״ן בבתי הספר )כולם או הורים. בהעדר הסכמה, לא יופעלו תוכנשת מהה נדרקבלת הסכמ

בכל   שיועבר תל״ן  לא מתחייבת  כי המועצה  לי/נו  ידוע  כן  כמו  בכיתות הרלוונטיות.  ו/או  חלקם( 

והיא הכיתות,  בכל  ו/או  הספר  ל  בתי  ו/או  להקטין  רשאית  בתי  תהיה  כמות  את  הגדיל 

שיע יועברו  בהן  ההספר/הכיתות  למגב  תל״ן,ורי  בכפוף  תל״ן  תוכנית  שתבוצע  תקציב  ככל  לות 

 .כאמור
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כי   2.11 עליו,  ומקובל  לו  ידוע  כי  ומצהיר,  מוסיף  באמצעות  הספק  יעשה  העובדה שמימון התל״ן  בשל 

כיתות או בחלק  ״ן בבית ספר ספציפי )בכל הכספי הורים/גביה, ההחלטה אם יועברו שיעורי תל

 . ם לב למגבלות תקציב, בשיהספר מהן(, נתונה לשיקול דעתו של בית

כי   2.12 מתחייב,  משרד  הספק  קודם  )קיבלו  החינוך  משרד  ידי  על  אושרו  אשר  בתחומים  יהיה  התל״ן 

ינתנו   תלמיד  כשלכל  יתואמ  2חינוך(,  השיעור  ומערכי  התל״ן  תחומי  בשבוע.  תל״ן  כל  שעות  עם  ו 

ה  בתי  ממנהלות  הכוללת  אחת  רשימה  תוצג  כשלתלמידים  תל  6ספר,  כגתחומי  א״ן    -ומנותון: 

הב אומנויות  סביבתית;  ויזמותיבהחשפיתוח  מה;  אומנות  מנהיגות  בריא;  ,  חיים  ואורח  כושר   ;

 סביבה חקלאות וגינון, ועוד; מהם יוכל כל תלמיד לבחור. 

 למסמכי המכרז(.  2-מסמך אהשירותים ) הספק מתחייב למלא את מלוא הוראות מפרט 2.13

ים, העתידים לבצע את השירותים, יהיה מחוייב  יפי ספצם  מדריכיזהות  סגרת המכרז  הציג הספק במ 2.14

להעסקת   ובכתב  מראש  המנהלת  אישור  את  קיבל  אם  למעט  השירותים,  בביצוע  בהעסקתם 

א החלופי  המדריך  אם  אלא  כאמור,  אישור  תיתן  לא  המנהלת  אחרים.  ידי  מדריכים  על  הוצע  שר 

 חליף.ים להמבקש הפחות כמדריך אשר אותו  הספק יהיה בעל ניסיון וכשירות לכל

 

 ותקופת ההסכם   השירותים  .3

)את  מתחייב להעביר    הספק 3.1 ידו במכרז, במסגרת הצעתו  על  ׳  מסמך בתוכנית התל״ן אשר הוצעה 

   תוכנית התל״ן. בהם יתבקש להעביר את  למסמכי המכרז(, בבתי הספר

יועהשירות  3.2 ידי  ים  על  התשפ״  הספקנקו  הלימודים  שנת  ״  בבמהלך  ההתקשרו)להלן:  .  ״(תתקופת 

בסעיף   ההתקשרות  3  לעיל  2.7כאמור  לתקופת  הראשונים  כתקופת  החודשים  ניסיון    מוגדרים 

ההתקשרות   את  להמשיך  האם  דעתה,  לשיקול  בהתאם  המועצה  תחליט  האם  כשלאחריהם  או 

 להביא את ההתקשרות לסיומה.

  תקופת מעבר ל  את תקופת ההסכם  צה בלבד נתונה זכות הברירה )אופציה( להאריךולמוע  למועצה  3.3

בנות שנה כל אחת   התקשרות, ה נוספות  ושנת הלימודים    בשנת הלימודים התשפ״  -בשתי תקופות 

״  דהתשפ״ האופציה)להלן:  כך  תקופות  על  תודיע  הברירה,  זכות  מימוש  על  המועצה  החליטה  ״(. 

י  חודש  לסוף  עד  כלקבלן  הברירה  זכות  מומשה  הקודמת.  הלימודים  שנת  של  יחולו  ולי  אמור, 

 ה בשינויים המחוייבים. קופות האופציגם בתם זה  הוראות הסכ

שרו על ידי נציג המועצה  והשירותים יועברו בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ומערכי שיעור, כפי שיא 3.4

 בתחילת שנת הלימודים ומעת לעת לפי הצורך. 

נ  הספק 3.5 כפוף  וביצויהיה  להוראות  יהולית  יעביר מנהלעית  בו  הספר  בית  התל״ן  ת  למי    את  ו/או 

 . "(תהמנהל)להלן: " מעת לעת הטעמ ונה משימ

דין,    התל״ןאת    להעבירמתחייב    הספק 3.6 לכל  בהתאם  רב,  ובדיוק  מעולה  במקצועיות  במומחיות, 

ה המלאה  , ולשביעות רצונלמסמכי המכרז  2-במסמך א, בהתאם לאמור  תהמנהלבהתאם להוראות  

 צה.  של המוע

)אך  נקת השירותיםעה לשם  את כל המשאבים הדרושים  מתחייב לספק על חשבונו    הספק 3.7 , לרבות 

 .להענקת השירותיםלא רק( כוח האדם, הציוד, החומרים וחומרי העזר והכלים הדרושים 

  זכות כלשהי   לספקידי המועצה, לא תקנה  -חריגה ממסגרת היקף השירותים, שלא אושרה מראש על  3.8

 ה מהמועצה ולא תאושר לתשלום. לקבלת תמור

ולהתריע בפני המועצה על חריגה או חריגה צפויה  דיע  להו  קהספ ופת ההסכם, באחריות  במהלך תק  3.9

   .מהיקף השירותים
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 תמורה ותנאי התשלום  .4

כמפורט    לספקהתמורה   4.1 יהיו  התחשבנות  ותנאי  אמאוגד  ההתקשרות  'בנספח  התמורה    .להסכם 

 . "(התמורה" –)להלן  ' להסכם ההתקשרותבנספח במפורט לא מאוגד תהיה כ לספק

מכל מין    הספקפית וכוללת גם את כל הוצאותיו של  אושלית, סוינה פורה המובהר ומוסכם, כי התמ  4.2

סכום נוסף כלשהו    לספקבהסכם זה, וכי לא ישולם    מתן השירותים כהגדרתםוסוג שהוא בקשר עם  

 . בהתאם לעניין בנספח ב'או  בנספח א'דרתה מעבר לסכום התמורה כהג מתן השירותיםבגין 

הכנס 4.3 ו/אמס  אחרים  מיסים  ו/או  תשלה  חו  היט ומי  ו/או  למוסד  ובה  תשלומים  לרבות  חובה,  לי 

על כל תשלום המגיע   יוטלו  על    לספקלביטוח לאומי, אשר  בין שיהיה  זה,  עצמו    הספקלפי הסכם 

ישפה את המועצה בגין    והספק בלבד,    הספקלשלם ובין שיהיה על המועצה לנכות במקור, יחולו על  

 . הספקה על ואשר חבותו חל  ל המועצהכל סכום שיושת ע

 

 הסבה   איסור  .5

או    ולהעניק כל זכות מזכויותי  אוהיה רשאי לשעבד, למשכן,  יהיה רשאי להסב, וכן לא  ילא    הספק 5.1

ו לאחרים,  , במישרין או בעקיפין, לאחר, אן חלקאו  כולן  הסכם זה,    י עפ"  ובות מהתחייבויותי יהתחי 

 ומראש.לכך בכתב  המועצהאישור  את אלא אם קיבל

לגרוע מהאמ  5.2 ו/או משכן    5.1"ק  ור בסמבלי  ו/או שעבד  ו/או העביר  כי הסב  ומוסכם,  מובהר  לעיל 

יישאר   זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  ו/או  מזכויותיו  זכות  העניק  למלוא    הספקו/או  אחראי 

 התחייבויותיו האמורות בהסכם זה.

רשאית   המועצה 5.3 זכויותי   תהיה  להעביר  ו/או  ד  זהבהסכם    הוחובותי  הלהסב  שיקול  פי    העתעל 

 הסכם זה לא תיפגענה.  י עפ" הקבלןדאג שזכויות ת  שהמועצה , ובלבד עדיבלה

 

 וביטוח   נזיקין  .6

יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל נזק, איזה שהוא ישיר או עקיף, בלי יוצא    הספק 6.1

אחר   לאדם  ו/או  מטעמם  שבא  למי  ו/או  לשלוחיה  ו/או  לעובדיה  ו/או  למועצה  שייגרם  הכלל,  מן 

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא    הספקכלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה ו/או מחדל של  

  הספקעל פי הסכם זה.    הספק ו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע התחייבויות  מטעמ

 יפצה את המועצה ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו לה/הם.

מכל    הספק 6.2 מטעמה  שבא  מי  ואת  שלוחיה  עובדיה,  ו/או  המועצה  את  ומראש  לחלוטין  משחרר 

נ כל  ובגין  לכל  וחבות  ו/או  אחריות  לגוף  אדם,  לכל  זה,  לסעיף  מהרישא  כתוצאה  שארע  כנ"ל  זק 

 בכל עילה שהיא. לרבות לרכוש הספק עצמו, לרכוש, 

במידה    הספק 6.3 בשירותו,  המועסק  אחר  אדם  או  עובד  כל  כלפי  לרבות  שלישי,  צד  כל  כלפי  אחראי 

)נוסח חדש(, או לפי כל דין אחר, ל נזקים שיגרמו  ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין 

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או   הספקממעשה ו/או מחדל של 

של   התחייבויותיו  בביצוע  ו/או    הספקבעקיפין,  עובדיה  ו/או  המועצה  תתבע  אם  זה.  חוזה  פי  על 

על   יהא  לעיל,  מהאמור  כתוצאה  שנגרם  נזק  על  מטעמה  שבא  מי  ו/או  את  לס  הספקשלוחיה  לק 

התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט בפסק  

 דין סופי. 

מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל    הספק 6.4

ו/ שלוחיה  ו/או  מעובדיה  מי  נגד  ו/או  נגדה  כלשהו,  אדם  ידי  על  שתוגש  שהיא,  שבא  עילה  מי  או 
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מטעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק כמפורט לעיל לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות ההוצאות  

 המשפטיות שיגרמו להם.

מצהיר כי ערך וימשיך ויערוך את    הספקלפי חוזה זה או לפי כל דין,    הספק מבלי לגרוע מאחריות   6.5

 .  הסכם זה בתוקף וכל עוד  הביטוחים כנקוב באישור הביטוחים הנספח להסכם זה 

ימים ממועד    7-מתחייב להמציא לידי המועצה לא יאוחר מ   הספקללא צורך בדרישה מצד המועצה,   6.6

  ׳ למסמכי המכרזכמסמך ג התקשרות, אישור בדבר עריכת ביטוחיו, בהתאם לנוסח האישור הרצ"ב  

האמור    . בכל מקרה של אי התאמה ביןהספקוכן, מיד עם דרישתה, העתקים חתומים של ביטוחי  

ביטוחי   מתחייב    הספקבהעתקי  המועצה,  ולדרישת  זה,  בחוזה  האמור  לשינוי    הספקלבין  לגרום 

בעריכת   אין  כי  במפורש  בזה  מוסכם  זה.  חוזה  להוראות  להתאימם  מנת  על  האמורים  הביטוחים 

כי עריכתם או  הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ו 

ע"פ הסכם    הספקעל המועצה ולא תצמצם את אחריותו של    יאחריות כלשה   תטיללא  העדר עריכתם  

 זה או ע"פ כל דין. 

מתחייב    הספק 6.7 כן  זה.  הסכם  ע"פ  הנערכים  הביטוחים  כל  תנאי  את  לקיים  לשתף    הספק מתחייב 

 פעולה עם המועצה לשם שמירה ומימוש של זכויות המועצה על פיהם.  

האמור  למען   6.8 מן  המתחייבים  הביטוח  תנאי  ו/או  האחריות  גבולות  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר 

הספק  , ועל  הספק  , הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הספק  בהסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי

ותנאי הביטוח בהתאם.   גבולות האחריות  ולקבוע את  ולחבויות  לנזקים  הספק  לבחון את חשיפתו 

ו/או מי  המועצה  א יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  מצהיר ומאשר, כי הו

 בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור. המטעמ

ה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי  ועצהמ 6.9

לעיל.  הספק   זכות הביקורהספק  כאמור  כי  ומתחייב  לאישורי הביטוח,  הספק  ת של  מצהיר  ביחס 

כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל    הו/או על כל מי מטעמהמועצה  אין באמור לעיל כדי להטיל על  

הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל  

 ל דין. על פי הסכם זה ועל פי הוראות כהספק חובה שהיא, המוטלת על  

בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם ע"פ הוראות החוזה, או שלא קיים    הספקלא התקשר   6.10

 במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות: 

יום, להתקשר בחוזי    15התראה של    לספק , לאחר שנתנה  )אך לא חייבת(  המועצה רשאית  6.10.1

חוזי   לפי  הצמדה,  והפרשי  ריבית  דמים,  לרבות  ביטוח,  דמי  לשלם  ו/או  תחתיו  ביטוח 

 הביטוח. 

בפסקה   6.10.2 כאמור  המועצה  על    6.8.1עשתה  הוצאותיה  כל  יחולו  רשאית    הספקלעיל,  והיא 

 לספק.לקזז את תשלומיה בגין כך מכל סכום אותו היא חבה 

המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל    הספק טן זה כדי לגרוע מחובות  הוראות סעיף קבאין   6.10.3

 . על המועצה חבות כלשהי

 

 קיזוז ועיכבון  .7

 לא תהיה זכות עיכבון ו/או קיזוז כלפי המועצה.  לספק 7.1

  הספק, וזאת להבטחת קיומן של התחייבויות  לספקהמועצה תהיה רשאית לעכב תשלומים שיגיעו   7.2

 זה. פי הסכם -על

ו/או החברה )במקרה    קהספ י  יד -רה של הגשת תביעה עללעיל, במק  7.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   7.3

לרבות תביעה של גורם כלשהו    ועצה ו/או מי מטעמם, כנגד המ   הספקמאוגד( ו/או עובד של    ספק של  
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א   בספקלהכרה   המעוכבים  הסכומים  את  לקזז  רשאית  המועצה  תהא  המועצה,  של  חלק  כעובד  ו 

ה לפי  למועצנתון  ה וזאת בנוסף לכל סעד ה מהם כנגד כל תשלום או הוצאה שייגרמו לה עקב התביע

 ה ו/או לפי כל דין, כולל זכות קיזוז.  הסכם ז

 

 עניינים בתקופת ההתקשרות ולאחריה  ניגוד מניעת  .8

הוא  הספק 8.1 ההסכם,  על  החתימה  במועד  כי  במקומו,מצהיר  או  מטעמו  מי  לרבות  קשור   ,    אינו 

  תיהם הוראושש לניגוד עניינים בין  בהסכמים ו/או התקשרויות אחרות אשר יש בהם כדי לגרום לח

למ בנוסף,  ועצה  ובין מתן השירותים  זה.  היה רשאי להתקשר בתקופת  י לא    הספקכאמור בהסכם 

שירותים   אוד שלישי למתן אספקות ו/עם צהשירותים  מתן חודשים לאחר סיום   6הסכם זה ובמשך 

ים  נושאים ו/או פרויקטול בו/או לפע   למועצהאספקות ו/או שירותים    ויד -בהם יינתנו על בתחומים  

-על  ו עם התחייבויותי  ענייניםניגוד  חשש לעלולים ליצור  הנ"ל  אם ההתקשרות ו/או הפעילות  מים  דו

 בכתב. מראש והמועצה  הסכם זה, אלא אם כן ניתן לכך אישור פי 

לעיל תהווה הפרה    8.1מטעמו או במקומו, בניגוד לסעיף  , לרבות מי  הספקמוסכם כי התקשרות של   8.2

 . , והפרה יסודית של הוראות הסכם זהוד ענייניםלהימנע מחשש לניג וחובת של 

אינן נוגדות את  ש לבצע התקשרויות    הספקו של  למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות  8.3

 זה. ן נוגדות את הוראות הסכםלעיל ואשר אינ  8.1האמור בסעיף 

 

 סודיות .9

, שהגיע ו/או  ו/או ידע  ידעמאדם כל    כלביא לידיעת  לשמור בסוד ולא להעביר ולא לה  מתחייב  הספק 9.1

אגב או בקשר עם אספקת ו/או ביצוע  למי מטעמו או במקומו ו/או יתגלה ו/או יפותח, ו או  גיע אלי יש

, לרבות כל  מסחרידסי או  , וכן, כל רעיון ו/או מידע מדעי, מקצועי, טכני, הנו, דבר קיומהשירותים

, תמצית מידע, חוברת הדרכה  דגםעבודה,    ון, רישום, תרשים, נייר תיעוד, מסמך, תכנית, תוכנה, רעי

במכוון    ו , אשר יגיעו אלילמועצההשייכים    ב וכיו"  מחירוניםוכדומה, וכן, רשימת לקוחות, ספקים,  

 "(. הסודי המידע " -)להלן    של הסכם זה ו/או במסגרתו  קיומואו באקראי תוך כדי 

אחר חתימת הסכם זה הפך  ל שמידע  נחלת הכלל ו/או    כלל מידע שהואי בגדר "המידע הסודי" לא י 9.2

 שלא כתוצאה מהפרת הסכם זה.  לנחלת הכללכדין 

ם, לא  מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי או בכל חלק הימנו שלא למטרת ההסכ  הספק 9.3

ו  הימנו, לכל צד שלישי שהוא ולא להפיצו או לפרסמו, כולו אלהעבירו ו/או לגלותו, כולו או כל חלק  

 חלקו, בכל אופן שהוא. 

אלי   הספק 9.4 שהגיע  במידע  שימוש  לעשות  או  להעביר  שלא  במקומו  מתחייב  או  מטעמו  למי  או  ו 

עם   בקשר  ו/או  על  זה  הסכם  הקשור  המועצהבמסגרת  בכל  סודיות  על  ולשמור  וענייניו  עסקיו   ,

 . הוענייני   המועצהבעסקי 

מטעמ  הספקהפר   9.5 מי  במקומוו/או  או  זה  ו  סעיף  מהוראות  כלשהי  הדבר    ,הוראה  הפרה  יהווה 

 יסודית.

 

 להבטחת קיומו של החוזה ערבות .10

ימציא   10.1 זה  חוזה  פי  על  התחייבויותיו  מילוי  זה,    הספקלהבטחת  הסכם  על  חתימתו  עם  למועצה, 

-כמסמך דים( בנוסח המצורף אלף שקלים חדש  שישים₪ ) 00060,ערבות בנקאית אוטונומית בגובה  

 ״(.ערבות הביצועהמכרז )להלן: ״למסמכי  2
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הביצו 10.2 בתוק ערבות  תהיה  של  ע  לתקופה  והספק  18ף  זה,  הסכם  חתימת  ממועד  מתחייב    חודשים 

אותהלהאר עד    יך  בתוקף  תהא  שהיא  כך  המועצה,  דרישות  לפי  לפעם  תום    45מפעם  לאחר  יום 

 . תוקפו של חוזה זה

תוקפה של הערבות כפי שנדרש על    , לרבות בשל אי הארכתאו תנאי מתנאיואת החוזה    הספקיפר   10.3

הרי שמבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי חוזה זה, תהיה המועצה רשאית לחלט באופן   -ידי המועצה 

להתנגד    הספקמיידי את סכום ערבות הביצוע כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שיוכל  

 . אמור מכל סיבה שהיאלחילוט סכום הערבות ה

יהפך לקניינסכום הערבות שי 10.4 ידי המועצה  על  והמ חולט  זכות    לספקוחלט, מבלי שתהיה  ה הגמור 

יגרע מזכויותיה   זה  ומבלי שדבר  כלשהי לבוא כלפי המועצה בטענות או מענות כלשהן בקשר לכך 

 . האחרות של המועצה לפי חוזה זה

ולנה על  רוכות במתן הערבות ו/או בחידושה, תחמען הסר ספק, מודגש בזאת כי כל ההוצאות הכל 10.5

 . בלבד הספק

, כי מקום בו לא יבחר הספק מבין מאגר הספקים לבצע את השירותים  לעיל מוסכם  על אף האמור 10.6

את   לידיו  לקבל  זכאי  הספק  יהיה  האופציה,  מתקופות  יותר  או  באחת  ו/או  ההתקשרות  בתקופת 

נבחר הס ימודים  פק מבין ספקי מאגר השירותים בשנת הלערבות הביצוע. יחד עם זאת, מקום בו 

להת יוכל  לא  אחריה,  באספקת  הבאה  הביצוע  חיל  ערבות  את  במועצה  שהפקיד  מבלי  השירותים, 

 כהגדרתה לעיל.  

בסעיף   10.7 כאמור  הביצוע  ערבות  את  להפקיד  הספק  בתוך  10.6נדרש  כן  עשה  ולא  מהיום    7,  ימים 

ייב  של הוראות הסכם זה. במקרה שכזה מתח  שנדרש כאמור, תראה בכך המועצה כהפרה יסודית

₪ בגין הפרה זו ללא צורך בהוכחת נזק, וזאת מבלי    60,000ם של  הקבלן לפצות את המועצה בסכו

לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות של המועצה לתבוע סכומים נוספים בגין נזקים אשר גרם לה הספק עקב  

 הפרה זו ו/או בכלל.

 

   יוהפרות החוזה, ביטולו ותוצאות .11

 ית של ההסכם.ה הפרה יסוד להסכם זה תהוו 10  -ו 9 ,8, 7.1, 6, 5.1,  3, 2הפרתם של סעיפים  11.1

ובלבד שהצד  ,  הצדדים רשאים להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בכל עת מכל סיבה שהיא  11.2

   –המבקש להביא הסכם זה לידי סיום ימסור על כך הודעה בכתב למשנהו בהתראה שלא תפחת מ

 .יום 30

שירותי  ה 11.3 בס"ק    הספקופסקו  יהיה    11.2כאמור  ה   הספקלעיל,  את  לקבל  בזכאי  היחסי  גין  חלק 

ימציא למועצה את כל המסמכים    שהספקשכרו עד לשלב ביטול ההסכם, בהתאם להסכם ובלבד  

נפסקו   שבו  שלב  אותו  עד  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  ידו  על  הוכנו  אשר  אחר  חומר  כל  ו/או 

י   שירותיו. לא  לכך  ו  הספקהיה  מעבר  מין  מכל  פיצוי  לקבל  הפסקת  זכאי  בשל  שהוא  סוג 

 מור. ההתקשרות כא

תהא  מוסכם   11.4 המועצה  זה,  חוזה  של  אחרים  בסעיפים  האמור  מכל  לגרוע  מבלי  כי  הצדדים,  בין 

 -רשאית לבטל את החוזה מיידית במקרים הבאים:

נפרד  -הספק יחידי משרד   11.4.1 )ככל שאינם מאוגדים כישות משפטית  או חלקם  ת( כולם 

מ כשירים  בלתי  הוכרזו  ו/או  וככל  נפטרו  שהיא,  סיבה  כישות    מאוגד  שהספקכל 

 ית נפרדת, פורקה ישות משפטית זו כדין. משפט

 הפר את החוזה הפרה יסודית.  הספק 11.4.2
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הודעת   הספק 11.4.3 למרות  אותה  תיקן  לא  אך  יסודית,  שאינה  הפרה  החוזה  את  הפר 

 עו בהודעת המועצה.המועצה שנשלחה אליו בכתב, תוך מספר הימים כפי שנקב

נ  לספקמונה   11.4.4  -באם הינו תאגיד  ושט רגל, אוכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפ כונס 

 קבוע או זמני.  -ניתן לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק

בנוגע   הספקנגד   11.4.5 הורשע  שהוא  או  אישום,  כתב  הוגש  או  פלילית  חקירה  נפתחה 

 עימה קלון.   למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש

 ה מרמה. או בכל מעש  פס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחדו/או מי מטעמו, נת  הספק 11.4.6

כי   11.4.7 למועצה,  בריאותית,    הספק הוכח  מסיבה  ההסכם  בדרישות  לעמוד  מסוגל  אינו 

 כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת. 

בסעיף   11.5 המפורטים  במקרים  כי  מובהר,  ספק  הסר  ה  11.4.4  -ו  11.4.1למען  תהא  מועצה  לעיל, 

האפוטרופוסים  ורשיו ו/או  ורה, עד לאחר בירור כל תביעות י רשאית לעכב תשלום מתשלומי התמ

 ו/או כונסי הנכסים ו/או החליפים אשר מונו ו/או קמו לקבלן. 

זה תשלם המועצה   11.6 ובוטל ההסכם כאמור בסעיף  כי היה  ומוסכם,    לספק למען הסר ספק מובהר 

השירות שתוכננו להתבצע  ו לזכאי לכך על פי דין רק בעד שעות  ו/או ליורשיו ו/או לכונסי נכסיו ו/א

 .ותו שלבופה ו/או באבאותה תק 

 . לפי כל דין אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד העומד לזכות המועצה 11.7

 
 
 

 בלעדיות ההסכם  .12

לבין המועצה יחולו הוראות הסכם זה בלבד, הממצה את כל ההסדרים שבין    הספקהיחסים בין  על   12.1

ומוצדדים,  ה   ים לא יחולוצהר בזאת כי על היחסים בין הצדדואין בילתו. למען הסר ספק מובהר 

 המועצה.הוראות ההסכמים, ההסדרים ותנאי העבודה החלים על עובדי  

  ביחס עם חתימת הסכם זה יהיו כל ההתחייבויות ההדדיות הקודמות בין הצדדים, אם וככל שהיו,   12.2

בעל  נשואלעבודות   או  בכתב  זה,  בדרך התנהפה-הסכם  לרבות  או במשתמע  במפורש  בטלות  ,  גות, 

 וחסרות תוקף. 

 

 תשונו .13

  י ההסכם ו/או עפ"  יעפ"   לו הנתונות   מהזכויות  כלשהי מהצדדים, או אכף באיחור, זכותאכף מי    לא 13.1

האמורה ו/או על זכויות   על הזכות  ויתור או בסדרת מקרים, לא יראו בכך    מסוים דין, במקרהכל  

 אחרות כלשהן. 

תוקף,    לא יהיו בני מתנאי ההסכם  של תנאי  או שינוי  /ו   זכויותו/או דחייה ו/או ויתור על    ארכה כל   13.2

 הצדדים.   י"עאלא אם יינתנו מראש ובכתב 

יפר    כל 13.3 אשר  איז ו/צד  יקיים  לא  פי    ואו  על  הצד    זה   הסכםמהתחייבויותיו  את  לפצות  חייב  יהיה 

לגרוע מזכות הצד המקיים לכל    בלי מהמקיים על כל הנזקים וההפסדים שנגרמו לו עקב כך, וזאת  

 ותרופה אחרים ו/או נוספים.  סעד

-בזאת כי קראו הסכם זה בעיון, הבינו היטב את תוכנו ואת התחייבויותיהם על   דים מצהיריםהצד 13.4

את מלוא הנפקויות והמשמעויות של כל האמור בהסכם, והם מקבלים על עצמם ללא  , וההסכםפי  

 טות בהסכם. סייג את כל התחייבויותיהם המפור

 ך מראש ובכתב.ר המועצה לכ, שליח או נציג המועצה ללא אישולא יציג עצמו כסוכן הספק 13.5
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מבלי לגרוע מזכויות המועצה בהתאם להוראות חוזה זה, ובהתאם לכל דין, תהיה המועצה רשאית   13.6

שיגיע   סכום  כל  סכום    לספק לקזז  מכל  שיהיה,  וככל  אם  אחר,  מקור  מכל  ו/או  זה  חוזה  פי  על 

 בלן יחוב לה. שהק

בית משפט השלום בנתניה  ה זה תהיה להשיפוט הייחודית בכל הנוגע לחוזמוסכם בזאת, כי סמכות   13.7

 או לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, לפי העניין. 

כל שינוי ו/או תוספת לחוזה זה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין את הצדדים לחוזה זה, וכל שינוי   13.8

 יהיה להם כל ערך וכל תוקף מחייב.  ו/או תוספת שלא ייעשו בכתב, לא

 

 כתובות והודעות  .14

 בוא להסכם זה. ן כמפורט במכתובות הצדדים ה  14.1

ביד   14.2 נמסרה  אם  לתעודתה,  הגיעה  כאילו  תחשב  למשנהו,  הצדדים  אחד  ע"י  שתשלח  הודעה    –כל 

שעות מעת המסירה ואם נשלחה בפקסימיליה    72כעבור    –ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום  

 התקינה.   ום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתהתוך י  –

 
 :   החתום   ולראיה באו הצדדים על 

  _ _____________   ______________ 
 הספק            המועצה        
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   'אנספח 

 תמורה ותנאי תשלום         
 מאוגד(  לספק)                       

 
_________  _________   :מהח"  חברהה תאגיד  __ מס'  גב'/מר_________מכתובת  : באמצעות 

 _______________   מספר זהות ____________
 מסכימה ומאשרת, כלהלן: "(חברה ה" - )להלן ________ :ועצהבמ' ספק מס

 : חברהל התמורה .1

בהתאם להוראות המכרז וההסכם, ולרבות מפרט    הפעלת תוכנית תל״ן בית ספריתתמורת   .1.1
יה החברה  תהלשביעות רצונה המלא של המועצה,  (  למסמכי המכרז  2-מסמך אהשירותים )

ש כל  בעבור  לקבל  הזכאית  תל״ן  משרד   בפועל מועבר  יעור  ידי  על  המאושר  הסכום  את 
  "(.התמורה)להלן: "  החינוך במועד התשלום לשיעור תל״ן

והתמורה המלאה והמוחלטת  את הפיצוי המלא והשלם    ה פי הסכם זה מהוו-על   התמורה  .1.2
ההתחי   חברהל כל  סוג  עבור  מכל  והתשלומים  ההוצאות  ובין  יבויות,  שחלו  בין  שהוא 

והכוללת גם את   בהתאם להסכם זה  ההקשורים למתן שירותי בעתיד    חברהשיחולו על ה
 . כל הזכויות הסוציאליות לעובדי החברה

 

 : ותשלומי חובה אחרים מע"מ, מס הכנסה .2

 פי דין. -ניכויי חובה עללעיל ינוכו במקור  1והמפורטים בסעיף  חברהמהסכומים המשולמים ל  .2.1

 ובים לעיל יתווסף מע"מ כחוק. לסכומים הנק  .2.2

 ומים יבוצעו רק לאחר קבלת חשבונית מס כחוק. בהר כי התשל מו .2.3
 

 :תנאי תשלום והתחשבנות .3

בגינם .3.1 המגיעה  התמורה  ולחישוב  השירותים  לאספקת  כאסמכתא  כי  בזה  דווח  ת  ,מוסכם 
שירותי  חברהה עבור    הבמסגרת  ו   שעתעל    המועצהכנ"ל  השירותים  מתן  שעת  על  תחילת 

ה  סיומם, שתקבע  של  מועצהבדרך  בסיומו  מקבל יועברו    ווחיםהדי  חודשכל  .  לאישור 
 השירותים.

ב .3.2 מפורט  חשבון  למועצה  תגיש  על  3  -החברה  שניתנו  השירותים  בגין  בחודש    ה יד-עותקים 
ימים ותאשרו לתשלום, במלואו או ב חלקו.  החולף. המנהלת תבדוק את החשבון תוך שבוע 

על ידי   לסכום שאושרהחברה חשבונית מס לתשלום בהתאם ידי -עם אישור המנהלת תוגש על 
   המנהלת.

מטעם  .3.3 המס  חשבונית  ו/או  החשבון  בהמצאת  עיכוב  כי  ומוסכם,  מובהר  ספק  הסר  למען 
 , יוביל לעיכוב בתשלום התמורה בהתאמה. החברה

לת  המועצה .3.4 יותר    30תוך  במינימום    חברהשלם  לא  אך  אישור    יום  45  -  מיום  מתאריך 
וקבלידי  -עלהחשבונית   המותהמנהלת  בגזברות  הסכ עצה,  ה  לאת  המגיעים  כאמור.    ה ומים 

ב יבוצע  המועד  התשלום  אצל  המקובל  ישירה  מועצה  התשלום  העברה  של  בדרך  לרבות 
 . לחשבון הבנק של החברה

אישור בוצעה  כל תשלום יבוצע בכפוף לאישור בכתב של המנהלת המפרט, כי העבודה נשוא ה .3.5
 לשביעות רצונה המלאה. 

למועצה אישור על פטור  החברה  ציא  מ תלא אם כן  התשלום תנכה המועצה מקדמת מס, אמ .3.6
 מניכוי מס במקור. 

 

 :הצהרות והסכמות החברה .4

חשבוניות    למועצהגיש  תלעניין מס ערך מוסף, ו   כחברה בע"מ/כעוסק מורשה  מהרשו חברה  ה .4.1
וסק פטור,  ע   ההינחברה  למען הסר ספק, במקרה שה  .המועצהמן    הבגין כל תשלום שיגיע ל 
 ק פטור. תאימות לעוסיחולו הוראות הדין המ

בע"מתיק    ת מנהל  חברהה .4.2 וב   סיקוכמע  כחברה  הכנסה  לבמס  ומוסד  לאומי,  היה  תביטוח 
ו/או מס בריאות  ודמי ביטוח לאומי    , תשלומי החובה סיםיבלעדית לתשלומי כל המ  תאחראי

 .להה, ככל שיש כא עבור עובדי
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תה .4.3 הסוציאל חברה  הזכויות  לכל  כרוכיםדאג  שיהיו  הביטוחים  ולכל  ,  תיםהשירובמתן    יות 
עסיק( ומבלי לגרוע מכלליות  תא  י)ככל שה  היד-כל עלות הכרוכה בהעסקת עובדים עללרבות  

ו/או בקרן פנסיה לפי צו ההרחבה החל    ביטוח מנהליםהאמור: הסדר פנסיוני )לכל הפחות ב
  ה על חשבונשא  יתא  יהי צד שלישי, ו, ביטוח תאונות אישיות וביטוח נזק ה(על עובדים בעניין ז

מלא ב  באופן  כרוך  שיהיה  תשלום  בכל  בקשת    .אלהומסודר  לפי  ספק,  הסר    המועצה למען 
 .הלעובדי  נתנהא  יפירוט מלא של כל הזכויות הסוציאליות שהמזמינה לחברה ציג הת

למ .4.4 ניתנים  החברה  ששירותי  במקרה  ספק,  הסר  גם  למען  שהינו  מפעיל  באמצעות  ועצה 
החברה  הבעלים "  של  יוהמפעיל)להלן:  המפעיל  "(,  הזכויות  עסק  כל  כאשר  החברה  כעובד 

 הסוציאליות של המפעיל מוסדרות ומובטחות בחברה.  

 כי: מוסכם ומודגש בזאת .5

ה  .5.1 הסכימו  עליה  הכוללת,  הקבלנית  בהתחשב  זה  בהסכם    והמועצהחברה  התמורה  נקבעה 
צורך  לכל דבר ועניין ולועצה  המ   עובד""בגדר    איננו, ובעל עסק עצמאיהינו    שהמפעילבעובדה  

המפעיל  של    ו ו/או סיום העסקתהעסקתו  כל עלויות נוספות בגין  ועצה  מ , ושלא יהיו לכל דין
מעובדי מי  שה   וו/או  תנאים  כאלה(  מעסיקוא  )ככל  לרבות  )ובכללם  ,  למיניהם  סוציאליים 

ב  פיטוריחופשה שנתית, דמי הבראה, דמי  פיצויי  ם, קרן השתלמות,  יטוח לאומי, תגמולים, 
רכ הוצאות  ההחזר  כלכלה,  הקבלנית  ב,  שהתמורה  כך  וכיו"ב(,  ואירוח  טלפון  וצאות 

בגין כל    למועצההמוסכמת, כאמור בהסכם, הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה  
מן   השירותים  כל  בקבלת  מהמפעיל  החברה  הקשור  כוללת  ו/או  הזכויות  והיא  כל  את 

 .שהוא במעמד של "עובד" האמורות, הנתונות למי

מ .5.2 כי  החברה  ל הקבלנית  ורה  התמאשרת  באופן  ה  שתשולם  גבוהה  הינה  זה  הסכם  לפי 
תה המועצה משלמת לעובדים שכירים מקבילים של המועצה,  ימשמעותי וניכר מן השכר שהי

מאחר שנלקחים במסגרתה    גם  -ואף מעלות העבודה הכוללת  של שכיר מקביל כזה, וזאת   
תו גם  עלבחשבון  עצמאי,  מימון  לצורך  עידי  -ספת  של  בגין  החברה,  סוציאליות  זכויות  לות 

על התחייבה  שהחברה  החברה,  עלויות  -עובדי  וכן  החברה  לעובדי  להבטיח  זה  הסכם  פי 
 . נוספות

התמורה שתקבל החברה מהמועצה בגין מתן השירות לפי הסכם זה תהיה התמורה היחידה   .5.3
ו  החברה א  –ה  ט לתמורה שנקבעה במפורש בהסכם זלה הינה זכאית בגין מתן שירותיה. פר

ו/או   במישרין  אחרת  הטבה  ו/או  תשלום  כל  יקבלו  ולא  יתנו  ולא  יבקשו  לא  מטעמה  מי 
 בעקיפין מהמועצה ו/או מכל גורם שהוא עקב מתן השירות למועצה. 

ו/או ה  .5.4 טבה כלשהם  בניגוד לאמור בסעיף  אם החברה או מי מטעמה יגבו או יקבלו תשלום 
כלזה,   למועצה  להחזיר  החברה  על  ואו    יהיה  עלתשלום  )שייקבעו  כזו  הטבה  ידי  -שווי 

המועצה( מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המועצה לנקוט  
זכות    בצעדים נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או לקבל כל סעד בגין הפרת הסכם זה ו/או כל

 אחרת של המועצה. 

 : לפיכך .6

דין לעבודה או גורם מוסמך אחר, בין  ה -בית  ידי-ל אם ייקבע עוא דרישה סותרת ו/או  אם תב .6.1
  ו שירותי את   הגישהמפעיל פי פניית גורם אחר כלשהו, כי -לעאם ובין  המפעילפי פניית -עלאם 

ולמרות הסכמתם המודעת ההפוכה  -כועצה  מל של הצדדים "עובד", למרות האמור בהסכם 
תנאים  או למי אחר  /( ווו במקומ ו/א  ו )ו/או  למי מטעמלמפעיל  ים  מאז ומתמיד, וכי לכן מגיע

  -  כלמפעיל  ה מגיע  יכי אז מסכימים הצדדים כי השכר שה   -ו/או זכויות סוציאליות למיניהם  
, לפי שיקול דעתה  המועצההשכר ותנאי ההעסקה האחרים שלפי קביעת הינו מועצה ה "עובד" 

ם החלים על  לפי ההסכמים המאושרימועצה  ובד ה, לו הועסק כעלעובדעדי, היו מגיעים  הבל
 , כלהלן:הועובדימועצה  ה

כעובד שכיר היו מתווספות   במועצההמפעיל    הצדדים מבהירים כי אילו היה מועסק .6.1.1
נסיעות,   -המקבילים ובין היתר  מועצה  כל הזכויות הסוציאליות שמוענקות לעובדי ה 

דמ וכלדמי הבראה,  פיטורים  ופיצויי  פנסיה  חופשה,  עובד    י  זכאי  להן  הזכויות  יתר 
כ.  ילמקב כי  במקרה  הצדדים  מסכימים  שכיר עלות  זה  לעובד  מגיע  שהיה  השכר 

הינ  המועצה,  כ"עובד"  הקבלן  של  זכויותיו  לחישוב  כבסיס  ישמש  ואשר   ה כאמור, 
עבודה  _____ לשעת  ו)בהתאם    ₪  השכר  עלות  השכר  לתחשיב  המצ"ב  לסימולציית 

"  ('הנספח  כ עד חתימתו במקרה שבתקופה שממו  "(.כעובדכם  המוסהשכר   )להלן: 
ועד למועד שבו יתקיימו הנסיבות שלפי סעיף זה תחול הפחתה מכוח ש ל הסכם זה 

היה זכאי לו אילו  עובד  דין או הסכם על השכר כעובד ו/או על מרכיב שכר אחר שה
 על השכר  כעובד.  , תחול ההפחתה בהתאמהמועצההיה נחשב עובד ה
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  גיעה לחברההמ  הקבלנית  התמורהידי הצדדים  -על  זה נקבעת  לצורך האמור בסעיף .6.1.2
סך  מהמועצה   סך  ש"ח  ________על  על  )או  בהתאמה ש"ח  ______לשעה   ( לחודש 

 . "(התמורה הקבלנית לשעת מתן שירות")להלן 

זכ .6.1.3 כל  לגלם  נועד  שהוא  כך  על  בהתבסס  הצדדים  שני  דעת  על  חושב  הנ"ל  ות  הסך 
 יחסי עובדם  לו היו מתקיימיעובד החברה  יעה לשהייתה מגסוציאלית או זכות אחרת  

התמורה  לכך שומסכימה    תמודע   חברה . ה, כמפורט לעילהמועצהבינו לבין     ומעביד 
שכיר   עובד של  לשעת עבודה  שכר  עלות ה  הקבלנית לשעת מתן שירות גבוהה לעומת

 . במועצהמקביל 

תה .6.2 תביעהעצהלמולהשיב    תחייבהיה  חברה  ו/או  דרישה  תוגש  בו  ביום  את  הסותרות    , 
בההוראות   זה,  החברהכי    ייטעןן  הסכם  מעובדי  של  הינו  ,  מי  שכיר  כל    ,מועצההעובד  את 

כתמורה ו/או ששולמו בגין ההתקשרות בינה לבין  המועצה  מן    השקיבל   התשלומים העודפים
אחרת(    המועצה   בתקופה  ו/או  זה  הסכם  )בתקופת  כלשהי  המוסכם  שכר  המעל  שבתקופה 

 , כלהלן:"(העודף וםהסככעובד )להלן: "

הסה כל   .6.2.1 העודף  פרשי  מיום תחילת ההתקשרות  כ כום  החל  לעיל  בין הקבלנית  אמור 
 הצדדים.  

 ידי החברה יחולו העקרונות הבאים )רשימה לא ממצה(:-על השבת הסכום העודף על .6.2.2

השכר   .6.2.2.1 פחות  מע"מ(  )כולל  שירות  מתן  לשעת  הקבלנית  סכם  המו התמורה 
ידי  -על כולל של כל שעות השירות שניתנו  כעובד, כשמנה זו מוכפלת במספר ה

לבין    ההחבר שבינה  הקבלנית  ההתקשרות  תקופת  כל    המועצהלאורך 
על   עומדת  התמורה  אם  מע"מ(    200)לדוגמה,  )כולל  שירות  מתן  לשעת   ₪

₪, יהיה סכום ההשבה לפי סעיף    100עובד לשעה עומד על  המוסכם כוהשכר  
( השיר  X(  100פחות    200זה  מתן  שעות  מתחילת  המפעיל  ידי  -על  ות  מספר 

 הסכם. תוקפו של ה  תקופת

בדבר   .6.2.2.2 מקביעה  הנובעות  עובד,  על  החלות  המס  חבויות  כל  ספק,  הסר  למען 
בין   ומעביד  עובד  יחסי  של  למועצה  קיומם  החברה  החברה  עובד  על  יחולו 

ות המס. במקרה  בלבד והיא תהיה האחראית הבלעדית בעניין זה מול רשוי
נ"ל,  לומי חובה כבגין מיסים ו/או תשועצה  ישות למשרשויות המס תגשנה דר

תישא בהן החברה מיד עם דרישה ואם היא לא תעשה כן היא תהיה חייבת  
בגין עלות שנגרמה או תיגרם לה בשל כך. אם נגרמו או  המועצה  לשפות את  

יחסי עובד ומעביד,    חבויות מס בגין הקביעה בדבר קיומם של   למועצהייגרמו  
נגרמות   היו  תלמועצהשלא  זה,  הסכם  נחתם  אילולא  א,  החברה  ת  שפה 

 בגין כל עלות כזו. המועצה 

שה .6.2.2.3 עודף  סכום  ת כל  חייבחברה  י  ת היה  לעיל,  כאמור  ריבית  יבהשבתו,  שא 
חוקית שביום  מרבית  המחיה  יוקר  של  הידוע  למדד  הצמדה  והפרשי   ,

 . למועצההשבת הסכום   םביולעומת המדד הידוע   - יועץהתשלום ל 

לגרוע מכ .6.2.2.4 עודפים כלקזז סכומ  ת זכאיהיה  ת  המועצה ך,  מבלי  כנגד  ים  אמור 
ל  שיגיע  סכום  על -על   חברהכל  או  זה,  הסכם  בית -פי  החלטת  או  -פי  הדין 

מזכויות   לגרוע  מבלי  וזאת  המוסמך,  ה  המועצההגורם  מן  את    חברהלקבל 
 .ה יתרת הסכומים המגיעים ל 

לגרוע   .6.2.2.5 מבלי  עוד,  יי מוסכם  העודף  הסכום  כי  זה,  נספח  גם מהוראות  חשב 
ומוערך מרא  כפיצוי סבכפיצוי מוסכם  נזק מצידה  ש  בהוכחת  צורך  וללא  יר 

 .המועצהשל 

להכרה    המועצהל רשות מוסמכת כנגד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שתוגש תביעה לכ  .6.3
"התובע"(    -יף זה  )להלן בסע  עובד אחר של החברה ו/או    ו או במקומו ו/או מי מטעמ  במפעיל  

 , כלהלן: כי אז ידוע ומוסכם עוד על החברה, מועצהכעובד של ה

אשר כפופה   כרשות מקומית, ועצה  חל על המ ,  1985  -  ק יסודות התקציב, התשמ"החו .6.3.1
של שר האוצר, המוסמך )הוא או מי שאצל לו את סמכותו(, לפי    לפיקוחו והנחיותיו 

בחוק,   שנקבעו  בתנאים  להתערב,  הנ"ל,  עובדי  החוק  של  העסקתם   .המועצהבתנאי 
תנלפיכ לגבי  קביעה  כל  כזה,  במקרה  הך,  העסקתו   כעובד   תובעהשל  חלופיים  אי 

, למקרה שיגיש תביעה סותרת כאמור, תהיה כפופה גם להחלטה בעניין זה המועצה
ולסעיפים   יסודות התקציב בכלל  ו  29בהתאם לחוק  יסודות התקציב 29  -א  ב לחוק 

פי  -ל סכום העודף, על חובת השבה נוספת של כ  תובעתחול על הבפרט. לפי סעיף זה  
האמורה באמורחוק  אין  המ   .  של  מזכותה  לגרוע  כדי  זה  על   ועצה בסעיף  להסתמך 

 ב הנ"ל.  29א או  29הוראות החוק הנ"ל גם ללא קיומה של החלטה לפי סעיפים 
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אחרים   המקומיות   הרשויות   לעובדי   העבודה   חוקת  .6.3.2 קיבוציים  והסכמים  בישראל 
ורש מתן  במפ  ים, מונעתובעהעל    שיחולו  בעשיק  וככל  אם,  המועצההחלים על עובדי  

ההסכהטב לפי  למגיע  מעבר  לעובד,  לסעיף  הקיבוציים   מיםה  בהתאם  לחוק    22, 
   .1957 –הסכמים קיבוציים, תשי"ז 

לצורך    חברהלתת כל הוראה להמועצה    זכויותמבלי לגרוע מ  הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי .7
 : נוספים, לצורך מתן השירותיםוככל שהחברה מעסיקה עובדים   השירות מתן

לא    המועצהלבין  חברה  , ובין עובדי ההשל עובדי  ת והבלעדי  ההיחיד  סיקתםמע   ההינ   ברהחה .7.1
 . מעביד-התקיימו, לא קיימים ולא יתקיימו יחסי עובד

יחסי .7.2 כל  יוצרת  אינה  השירותים  במתן  העסקתם  כי  לעובדיה  להבהיר  תדאג  -עובד  החברה 
 . מעביד שהם בינם לבין המועצה

לתשל   תנושא  ה לבדחברה  ה .7.3 של  באחריות  שכרם  ולזכויותיהם  העובדיום  בגינם  להפרשות   ,
דין, ו/או על פי כל הסכם ו/או הסדר, קיבוצי  -הסוציאליות ו/או האחרות כעובדים על פי כל

 ו/או אחר. 

עובדיה .7.4 עם  תתקשר  המפעיל,החברה  לרבות  מסודר  ,  העסקה  על    בחוזה  אותם  ותחתים 
)המפעיל    להסכם  'ונספח  "ב כהמצביעה הסותרת הסכם זה, בנוסח  התחייבות למקרה של ת
 . ׳ להסכם(כנספח גיחתום על הנוסח המצ״ב 

ה חברה  ה .7.5 עובדי  תא הרשאייוה  הא שקיבליבלבד  וה  הלקבל את  לבד ילעבודה,    ת הרשאי  הא 
 לפטרם. 

והמקצה את העבודה    תא המחלקילעבודה וממנה, ה  האת עובדי   הא המביאיבלבד ה   חברהה .7.6
כמה שעות יעבוד כל    תא הקובעי, האופן ביצועהעל עבודתם ועל    תא המפקחי, ה הדיבין עוב

ה  וה יעובד,  העובדים,  את  מקצועית  המנחה  הקובעיא  העובדים    תא  חופשותיהם.  את 
 .המועצהשל   הק ו, הנבדל, לכל דבר ועניין, מעיסחברהשל ה המשתלבים בעיסק

המועצה    מתן, לרבות התמורה שמשלבכל עניי   המועצהמול    האת עובדי  ת יצגא המייה   חברהה .7.7
עובד,בגין  חברה  ל כל  של  המדווחיוה  עבודתו  סוג    ת א  ועל  העובדים  של  עבודתם  שעות  על 

 העבודה שביצעו. 

לצרכי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל רשות אחרת    הכעל עובדי   על העובדים  תמדווחחברה  ה .7.8
המ מיהו  הצהרה  נדרשת  וה סיקעשבה  לבדי,  ו   תהאחראי  הא  יחסי  לתשלומים  בגין  ניכויים, 

 אמור.ת כל רשות כעבודה, לטוב

פי כל דין ו/או הסכם לכל מעשה ו/או מחדל של  -באחריות על  הלבדחברה  ה   ת, נושאסיקהכמע .7.9
 שא באחריות כאמור בשום מקרה שהוא. תלא והמועצה   העובדי 

נועד לקפח ואיננו מקפח את עובדי    לאמועצה  ל  ם שירותיאת ה  תמספק החברה  ההסדר לפיו   .7.10
של    ברהחה לעובדים  לכל  ו/אמועצה  הביחס  ביחס  ו/או  ו  אחר,  אופן  בכל  ו/או  אחר  עובד 

פי כל הסכם או -פי דין ו/או על-כל זכות המגיעה ו/או תגיע להם עלחברה,  לשלול מעובדי ה 
 הסדר, קיבוצי ו/או אחר.  

ויראו את ה  .7.11 רואים  לכל  ה  של עובדי  תדיעהבל  סיקתם כמע  חברההצדדים ראו מאז ומתמיד, 
 ר ועניין ולצורך כל דין. דב

מובהר ומוסכם כי המועצה רשאית לנכות מכל סכום שיגיע לחברה כל    האמור לעיל,על אף   .7.12
להבטחת   סוציאלי  לביטוח  לקרן  ולהעבירו  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  שידרש  סכום 

 .  החברהזכויותיהם הסוציאליות של עובדי  

-תבעו בייקתבוא דרישה ו/או  של הצדדים,    מרות האמור בהסכם זה, ולמרות הסכמתםהיה וללפיכך,   .8
, לצורך כל  המועצההיו או הינם עובדי החברה  של   ה לעבודה ו/או רשות מוסמכת אחרת, כי עובדי ן יהד

דרש לשלם סכומים כלשהם לעובדי  תמועצה  התשלום ו/או מתן כל זכות ו/או הטבה ולכל דבר ועניין, ו 
דית  מיילשפות  ת ומתחייב  חברהה  האזי מצהיר  -יהם ו למי מהם ו/או לחליפיהם ו/או לשאיר א  חברהה

ו/או הטבה שמועצה  האת   זכות  ו/או  כל סכום  נלווית  ועצה  המחוייב  תבגין  הוצאה  כל  ובגין  לשלם, 
לרבות, ובלי לגרוע מכלליות האמור: שכר טירחת עו"ד, פיצויי הלנת שכר,  כאמור  מועצה  שתיגרם ל

 ה, וכיו"ב.  ריבית והצמדי הלנת פיצויי פיטורים, פיצוי 

לא  העובד  , מוסכם מראש כי  מועצההינו עובד של העובד החברה  י  ות מוסמכת כידי רש -אם ייקבע על .9
 . ועצהייחשב במקרה כזה כעובד קבוע במ

סעיפים   .10 זה,  הסכם  ביטול  של  במקרה  כי  מוסכם  ספק,  הסר  לאחר    4-9למען  גם  לחול  ימשיכו  לעיל 
 שיקול דעתה הבלעדי. תבחר אחרת, לפי המועצה , אלא אם כן הביטול
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ב .11 האמור  או  אין  זה  של  נספח  הודאה  מהווה  עובד  המועצה  בהסכם  יחסי  יתקיימו  או  התקיימו  כי 
מי  ואין היא מהווה הודאה בכל טענה של החברה ו/או  עובדי החברה או מי מהם למועצה  ומעביד בין  

   .מעובדיה

 

 ___ _____/______/___ :תאריך
 

 _____ ________________  :חברהה חתימה
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 ב' נספח 

 תמורה ותנאי תשלום                                                            
 לא מאוגד   לספק                        

 
 _______________   כתובת:מ __________      :מספר זהות  _________ :מהח" הקבלן

 ים ומאשר, כלהלן: מסכ  "(הספק" - )להלן ________ :במועצה' ספק מס

 : חברהל התמורה .1

ת תוכנית תל״ן בית ספרית בהתאם להוראות המכרז וההסכם, ולרבות מפרט  הפעלתמורת   .1.1
למסמכי המכרז( לשביעות רצונה המלא של המועצה, יהיה הספק    2-מסמך אהשירותים )

המועבר   תל״ן  שיעור  כל  בעבור  לקבל  משרד א  בפועלזכאי  ידי  על  המאושר  הסכום  ת 
  ."(התמורה: " )להלן במועד התשלום לשיעור תל״ןהחינוך 

על .1.2 והשלם  -התשלומים  המלא  הפיצוי  את  מהווים  זה  הסכם  המלאה  פי  והתמורה 
עבור כל ההתחייבויות, ההוצאות והתשלומים מכל סוג שהוא בין שחלו    לספקוהמוחלטת  

 שירותיו בהתאם להסכם זה.  בעתיד הקשורים למתן הספקובין שיחולו על 
 

 : ותשלומי חובה אחרים מע"מ, מס הכנסה .2

 פי דין. -לעיל ינוכו במקור ניכויי חובה על 1והמפורטים בסעיף   לספקמים כומים המשולמהס .2.1

 לסכומים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ כחוק.  .2.2

 מובהר כי התשלומים יבוצעו רק לאחר קבלת חשבונית מס כחוק.  .2.3
 

 :תום והתחשבנולתנאי תש  .3

השי .3.1 לאספקת  כאסמכתא  כי  בזה  בג מוסכם  המגיעה  התמורה  ולחישוב  דווח  י  ,ינםרותים 
שעת סיומם,  על  שעת תחילת מתן השירותים ועל    המועצהכנ"ל עבור    ובמסגרת שירותי   הספק

 לאישור מקבל השירותים.יועברו  הדיווחים  חודש. בסיומו של כל  בדרך שתקבע המועצה

ידו בחודש החולף.  -עלעותקים בגין השירותים שניתנו    3  -ב  גיש למועצה חשבון מפורטי  הספק .3.2
ן תוך שבוע ימים ותאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו. עם אישור  וק את החשבוהמנהלת תבד 

   חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המנהלת.  הספקידי  -המנהלת תוגש על

החשבו .3.3 בהמצאת  עיכוב  כי  ומוסכם,  מובהר  ספק  הסר  מטעם למען  המס  חשבונית  ו/או  ן 
 ל לעיכוב בתשלום התמורה בהתאמה. , יוביהספק

יותר    30תוך  במינימום    לספקם  שלת  המועצה .3.4 לא  אך  אישור    יום  45  -  מיום  מתאריך 
וקבלידי  -עלהחשבונית   המועצה,  תהמנהלת  בגזברות  לה  המגיעים  הסכומים  כאמור.    ו את 

ב יבוצע  המועד  התשלום  אצל  המקובל  ישירה  מועצה  התשלום  העברה  של  בדרך  לרבות 
 . הספקבנק של לחשבון ה

בכתב של המנהלת המפרט, כי העבודה נשוא האישור בוצעה  פוף לאישור  כל תשלום יבוצע בכ .3.5
 לשביעות רצונה המלאה. 

כן   .3.6 אם  אלא  מס,  מקדמת  המועצה  תנכה  פטור    הספקמציא  ימהתשלום  על  אישור  למועצה 
 מניכוי מס במקור. 

 
 

 ______ /_____/______ :תאריך
 

 ________ _____________ :הספקת חתימ
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 נספח  ג' 

 מקרה של תביעה סותרת הצהרות והסכמות נוספות  -עובד מעביד היעדר יחסי 
 מאוגד( לספק)            

 
 "( המפעיל)להלן: " _______________ כתובת:מ  ____________ :ת.ז. _________ :מהח"

יימה התקשרות  סכם זה ולגבי כל תקופה קודמת בה התק)הן לגבי תקופת המצהיר ומתחייב בזאת   .1
 כי : , ככל שהייתה(, לבין המועצה פעילהמו/או בין   בין החברה קבלנית 

 החברה שבה הוא מועסק כעובד. במסגרת למועצה ניתנים   המפעיל  שירותי .1.1

לפגוע  מ .1.2 ולהלן,  מבלי  לעיל  האמור  אחר  המפעיל כלליות  ומחדליו  יהיה  מעשיו  לכל  לבדו  אי 
נ על אשר  שלא  לה-עשו  בניגוד  או  זה  הסכם  הפי  את  בזה  משחרר  והוא  מכל מועצה  סכם, 

 למעשיו ו/או למחדליו, מכל מין וסוג שהוא.אחריות 

מעביד, לכל עניין ומטרה שהם  -אינם, ולא יתפרשו, כיחסי עובד  למפעילמועצה  היחסים בין ה .1.3
 ולצורך כל דין. 

ג'אף אחד מן הצדדים אינו רשאי להתחייב בש   מאשר כי .2 ותו  , ללא קבלת רשם הצד האחר כלפי צד 
 ה אחראי או ערב לפעולות משנהו. דדים לא יהי , ואף אחד מן הצבכתב לשם כך

 כי: מוסכם ומודגש בזאת .3

ל  .3.1 שתשולם  עלהתמורה  שיסופקו  השירותים  בגין  ההסכם    ייד-חברה  לפי  שירות  מתן  לשעת 
 במועצה. מקביל גבוהה מעלות שכר לשעה של עובד שכיר  

מועצה  הלכל רשות מוסמכת כנגד    תביעהי  יד-על רוע מהאמור לעיל, במקרה שתוגש  מבלי לג .3.2
 : עוד, כלהלןעלי ידוע ומוסכם   כי אז המועצה,כעובד של  יב  להכרה

ה כרשות מקומית, אשר כפופ מועצה  , חל על ה1985  -חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 3.2.1
את סמכותו(, לפי    לפיקוחו והנחיותיו של שר האוצר, המוסמך )הוא או מי שאצל לו

להתערב הנ"ל,  העהחוק  בתנאי  בחוק,  שנקבעו  בתנאים  עוב,  של  . המועצהדי  סקתם 
במקר העסקתילפיכך,  תנאי  לגבי  קביעה  כל  כזה,  כעובד  ה  ,  המועצה  החלופיים 

להחלטה בעניין זה בהתאם גיש תביעה סותרת כאמור, תהיה כפופה גם  אלמקרה ש
לפי    ב לחוק יסודות התקציב בפרט.29  -א ו  29לחוק יסודות התקציב בכלל ולסעיפים  

אין    פי חוק האמור.-כל סכום העודף, עלה נוספת של  חובת השב  עלי סעיף זה תחול  
להסתמך על הוראות החוק הנ"ל גם   המועצהבאמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של 

 נ"ל.  ב ה29א או 29ללא קיומה של החלטה לפי סעיפים 

הרשויו 3.2.2 לעובדי  העבודה  קיבוציים חוקת  והסכמים  בישראל  המקומיות  אחרים   ת 
, מונעים במפורש מתן הטבה  יבע שיחולו על אם וככל שיק,  ועצההחלים על עובדי המ 

לסעיף  לעובד בהתאם  הקיבוציים,  ההסכמים  לפי  למגיע  מעבר  הסכמים   22,  לחוק 
 . 1957 -קיבוציים, תשי"ז  

חשב  לא יי  המפעילה, מוסכם מראש כי  ועצהמהינו עובד של    המפעילידי רשות מוסמכת כי  -אם ייקבע על 4
 . המועצבמקרה כזה כעובד קבוע ב

על מסמך זה אני גם מאשר באופן בלתי חוזר, למען הסר ספק, כי לא היו לי, אין לי ולא תהיינה  בחתימתי  5
ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה ו/או מטעמה, כולם ביחד ו/או לחוד, בין   המועצהלי כלפי  

ל הקשור ו/או הנובע  סוג שהוא בכ או טענות ו/או דרישות מכל מין ובמישרין ובין בעקיפין, כל תביעות ו/
ה עם  דמי  מועצהמיחסי  תגמולים,  סוציאליות,  הפרשות  נילווים,  תנאים  שכר,  לרבות  עילה  כל  בגין   ,

חרים והנני מוותר  חופשה, דמי מחלה, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, פנסיה ותנאי פרישה או עבודה א
  29ע לי, כפיצויי פיטורים עפ"י סעיף  , אם מגיעצהמהמוגם לגבי כל סכום המגיע לי    ונותן הודאת סילוק

 לחוק פיצויי פיטורים. 

כנגד   6 תביעה  ו/או  דרישה  הגשת  של  בניגוד    המועצהבמקרה  במקומי,  ו/או  מטעמי  ו/או  ידי  על 
והצהרותילהתחייבויות  ומבלי  י י  זה,  כתב  פי  על  תביי  ו/או  דרישה  האמור  בכלליות  להכרתי  לפגוע  עה 

" )להלן  המועצה כ"עובד"   סו:  תהיה  תרתתביעה  הוצאותיה  ממני    תאיזכהמועצה  "(,  בגין  מלא  לשיפוי 
-ל ע  למועצהונזקיה בגין דרישה ו/או תביעה סותרת שלי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים  

ל ייחשב גם כפיצוי מוסכם  הוראות נספח זה, כי סכום השיפוי הנ"מוסכם עוד, מבלי לגרוע מ   פי כל דין.
 . המועצהי סביר וללא צורך בהוכחת נזק מצידה של מראש כפיצו  ומוערך

למען הסר ספק, מוסכם כי גם במקרה של ביטול ההסכם הנ"ל, נספח זה ימשיך לחול גם לאחר הביטול,   .7
 י. תבחר אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעד המועצהאלא אם כן  
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יחסי עובד ומעביד  או יתקיימו  כי התקיימו    המועצהוה הודאה של  אין האמור בנספח זה או בהסכם מהו .8
   .מפעילהואין הוא מהווה הודאה בכל טענה של החברה ו/או ועצה  למ  המפעילבין 

 

 _____/______/______  :תאריך
 

 ___ __________________   :פעילהמ תחתימ
 
 

 



49 

 

 

 המציע חתימת   גזבר המועצה  ראש המועצה 

 

 '  דנספח 
 

 הרות והסכמות נוספות מקרה של תביעה סותרת, הצ -בד מעביד היעדר יחסי עו

 לא מאוגד( לספק)                       
 

 _______________   כתובת:מ_________    מספר זהות:  _________ :מהח" הספק
 

 ________ :במועצה' ספק מס

  מת בה התקיימה התקשרות )הן לגבי תקופת הסכם זה ולגבי כל תקופה קוד מצהיר ומתחייב בזאת   .1
 כי : , ככל שהייתה(, ועצהלבין המבינו  קבלנית 

 . במסגרת עסק עצמאיניתנים   למועצה הספק שלשירותיו  .1.1

ל  הספק .1.2 ויגיש  לעניין מס ערך מוסף,  בגין כל תשלום  ועצה  מרשום כעוסק מורשה  חשבוניות 
לו הוראות הדין  הינו עוסק פטור, יחו   שהספקלמען הסר ספק, במקרה    .המועצהשיגיע לו מן  

 . המתאימות לעוסק פטור

וכמעביד  הספק .1.3 כעצמאי  תיק  הכנסה    מנהל  לוב במס  אחראי  מוסד  ויהיה  לאומי,  ביטוח 
כל המ לאומי    , תשלומי החובהסיםי בלעדית לתשלומי  ביטוח  בריאות  ודמי  עבורו,  ו/או מס 

לעניין חוק  "עובד"    -נחשב כ    שהספקלמען הסר ספק, במקרה  , ככל שיש כאלה.  ועבור עובדיו
,  1972  -  (, תשל"ביעת מעבידיםיטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקבצו הבהביטוח הלאומי לפי  

אז   כי  הצדדים,  בין  עבודה  יחסי  מתקיימים  שלא  התשלומים  ועצה  המשלם  תלמרות  את 
המגיעה   הקבלנית  והתמורה  החוק,  מהוראות  כמתחייב  לאומי  לביטוח  לפי    לספקלמוסד 

 כום, בהתאמה. הסכם תופחת באותו סה

הזכויות  הספק .1.4 שיהי  ידאג לכל  ולכל הביטוחים    כספק תן שירותיו  ו כרוכים במהסוציאליות 
ידו )ככל שהוא יעסיק( וגם לגבי עצמו  -כל עלות הכרוכה בהעסקת עובדים עלעצמאי, לרבות  

ו/או בקרן פנסיה    ביטוח מנהליםומבלי לגרוע מכלליות האמור: הסדר פנסיוני )לכל הפחות ב
י,  זקי צד שליש, ביטוח תאונות אישיות וביטוח נצו ההרחבה החל על עובדים בעניין זה(לפי  

למען הסר ספק,    .אלהבאופן מלא ומסודר בכל תשלום שיהיה כרוך בעל חשבונו  ישא  הוא  ו
פירוט מלא של כל הזכויות הסוציאליות שהוא ערך  מועצה  ל  הספקיציג    המועצהלפי בקשת  

 .  ואו לעובדי/ו לעצמו 

ר  ומחדליו אש  יהיה אחראי לבדו לכל מעשיו  הספקכלליות האמור לעיל ולהלן,  מי לפגוע  בלמ .1.5
על  והוא משחרר בזה את  -נעשו שלא  בניגוד להסכם,  או  זה  מכל אחריות  ועצה  המפי הסכם 

 למעשיו ו/או למחדליו, מכל מין וסוג שהוא. 

עניין ומטרה שהם  מעביד, לכל  -אינם, ולא יתפרשו, כיחסי עובד  לספק   המועצההיחסים בין   .1.6
 ולצורך כל דין. 

, ללא קבלת רשותו  שם הצד האחר כלפי צד ג'י להתחייב באף אחד מן הצדדים אינו רשא ר כי  מאש .2
 , ואף אחד מן הצדדים לא יהיה אחראי או ערב לפעולות משנהו. בכתב לשם כך

בלבד,   .3 זהירות  עצמו  לב הספק  מתחייב  ליתר  את  עובדיו  טח  את  על)ו/או  אחד  חלק-כל  היחסי  פי  ו 
גיע לו לפי ההסכם,  הקבלנית שת  בגין מלוא התמורה   חשבונויפה על  בקרן פנסיה מק  במתן השירות( 

לפי הסכם    המועצהכל תקופת ההתקשרות עם  ולגבי  במהלך  וזאת  ועצה  ללא כל השתתפות של המ
לזה ולהמציא  למועצה  ,  הנוגע  בכל  מכךאסמכתאות  המתחייבים  והאחרים  החודשיים  ,  תשלומים 

ביצוע  כגון   בדבר  הגמל  מקופות  דוחות  להצגת  אחת  וזאת  כאמור,  .  תלפחו  חודשים  6  -  ההפרשות 
ההסכם של  יסודית  הפרה  תהווה  זו  התחייבות  לסיומו  למועצהשתקנה    , הפרת  זכות  היתר,  בין   ,

לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל כך והכל מבלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או    והספק די של ההסכם  המי
י  ו/או על מ  קהספהוראות סעיף זה לא יחולו על    הסכם.  פי-עלדין ו/או    פי -על  עירייהנוסף המוקנה ל

 לאחר הגיעו לגיל פרישה חוקי. מעובדיו 

 כי: מוסכם ומודגש בזאת .4

בהסכם נקבעה בהתחשב בעובדה    והמועצה  הספקהתמורה הקבלנית הכוללת, עליה הסכימו   .4.1
  בגדר "עובד" לכל דבר ועניין ולצורך   עובדים משלו, ואיננו רשאי להעסיק  העצמאי    ספקשהוא  

יהיו   ושלא  דין,  ע  למועצהכל  נוספוכל  של  לויות  סיום העסקתו  ו/או  בגין העסקתו    הספק ת 
)ובכללם  ו/או מי מעובדיו שנתית, דמי הבראה,    חופשה , לרבות תנאים סוציאליים למיניהם 

הוצ החזר  השתלמות,  קרן  פיטורים,  פיצויי  תגמולים,  לאומי,  ביטוח  כלכלה,  דמי  רכב,  אות 
וכיו" טלפון  המוסכמתהוצאות  הקבלנית  שהתמורה  כך  בהסב(,  כאמור  העלות  ,  הינה  כם, 
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,  הספקבגין כל הקשור בקבלת כל השירותים מן  למועצה  המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה  
מעובדי   של    הספקו/או  במעמד  למי שהוא  הנתונות  הזכויות האמורות,  כל  כוללת את  והיא 

 . "עובד"

שעה של  ן שירות לפי ההסכם גבוהה משכר ללשעת מתו   התמורה שתשולם ל מאשר כי    הספק .4.2
 . מועצהב  מקבילשכיר  עובד

 : לפיכך .5

הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר, בין  -בית  ידי-ל אם ייקבע עאם תבוא דרישה סותרת ו/או   .5.1
פניית  -עלאם   כי  -לעאם  ובין    הספקפי  כלשהו,  אחר  גורם  פניית  שירות  הספקפי  יו  הגיש 

ים  וכה של הצדדבהסכם ולמרות הסכמתם המודעת ההפ "עובד", למרות האמור    -  כ  למועצה 
מגיעים   לכן  וכי  ומתמיד,  במקומו(    לספק מאז  ו/או  מטעמו  למי  זכויות  )ו/או   ו/או  תנאים 

"עובד" הינו    -  כ  לספקה מגיע  יכי אז מסכימים הצדדים כי השכר שה  -סוציאליות למיניהם  
ל דעתה הבלעדי, היו מגיעים  , לפי שיקו המועצההאחרים שלפי קביעת  השכר ותנאי ההעסקה  

 , כלהלן: המועצהעובד לפי ההסכמים המאושרים החלים על לו הועסק כ לספק

שכיר היו מתווספות כל   במועצה כעובד  הספקהצדדים מבהירים כי אילו היה מועסק  .5.1.1
הית ובין  המקבילים  המועצה  לעובדי  שמוענקות  הסוציאליות  נסיעות,    -ר  הזכויות 

יתר  דמי הבראה, דמי חופשה,   וכל  פיטורים  ופיצויי  להןפנסיה  עובד    הזכויות  זכאי 
כי   הצדדים  מסכימים  כזה  במקרה  שכיר עלות  מקביל.  לעובד  מגיע  שהיה  השכר 

לחישו כבסיס  ישמש  ואשר  של  כאמור,  זכויותיו  הינו   הספקב  המועצה,  כ"עובד" 
עלו  )בהתאםלשעת עבודה  ₪    _____  לסימולציית השכר המצ"ב  ו   ת השכר לתחשיב 

"  ('הח  נספכ שבתקופה שממועד חתימתו   במקרה  "(.בדכעוהמוסכם  השכר   )להלן: 
של הסכם זה ועד למועד שבו יתקיימו הנסיבות שלפי סעיף זה, תחול הפחתה מכוח  

היה זכאי לו אילו    שהספקעל מרכיב שכר אחר  דין או הסכם על השכר  כעובד ו/או  
 כעובד.  , תחול ההפחתה בהתאמה על השכר מועצההיה נחשב עובד ה

נ .5.1.2 זה  בסעיף  האמור      לספק המגיעה    הקבלניתהתמורה  הצדדים    ידי-על  קבעתלצורך 
על סך  ש"ח  ________על סך  מהמועצה   )או   ( לחודש בהתאמהש"ח  ______לשעה 

 . "(התמורה הקבלנית לשעת מתן שירות")להלן 

ע .5.1.3 בהתבסס  הצדדים  שני  דעת  על  חושב  הנ"ל  זכות  הסך  כל  לגלם  נועד  שהוא  כך  ל 
  יחסי עובד ומעבידמתקיימים לו היו  ספקלשהייתה מגיעה ית או זכות אחרת סוציאל 

לעיל כמפורט  המועצה,  לבין  ש  םומסכי מודע    הספק.  בינו  הקבלנית לכך  התמורה 
לעומת גבוהה  שירות  מתן  ה  לשעת  עבודה  שכר  עלות  מקביל שכיר    עובדשל  לשעת 

 . במועצה

בו תוגש דריש מועצהיב להשיב לחייהיה    הספק .5.2 ביום  ו/או תביעה הסותרות  ,  הוראות ה    את 
ב זה,  כי  הסכם  ייטען  של    הספקהן  שכיר  עובד  הינו,  או  התשלומים    ,המועצההיה,  כל  את 

מן    העודפים בגין ההתקשרות קבלנית    המועצהשקיבל  בגינו  ו/או ששולמו  כתמורה קבלנית 
המ לבין  )בתקופתועצה  בינו  כלשהי  ש  בתקופה  אחרת(  בתקופה  ו/או  זה  כר   שהמעל  הסכם 

 כלהלן: , "(העודף םהסכוכעובד, )להלן: "המוסכם 

בין הקבלנית  כאמור לעיל החל מיום תחילת ההתקשרות  פרשי הסכום העודף  הכל   .5.2.1
 הצדדים.  

 יחולו העקרונות הבאים )רשימה לא ממצה(:  הספקידי -על השבת הסכום העודף על .5.2.2

לשעת   .5.2.2.1 ששולמה  הקבלנית  השכר  התמורה  פחות  מע"מ(  )כולל  שירות  מתן 
כעובדהמ במ וסכם  מוכפלת  זו  כשמנה  ש,  הכולל  השירות  ספר  שעות  כל  ל 

על לבין    הספק ידי  -שניתנו  שבינו  הקבלנית  ההתקשרות  תקופת  כל  לאורך 
₪ לשעת מתן שירות    200עומדת על    כספק)לדוגמה, אם התמורה  המועצה  

והשכר   מע"מ(  כעובד  )כולל  עומד  המוסכם  סכום    100על  לשעה  יהיה   ,₪
מתחילת    מתן השירות  מספר שעות  X(  100פחות    200זה )   ההשבה לפי סעיף

 תקופת תוקפו של ההסכם. 

הנובעות מקביעה בדבר   .5.2.2.2 עובד,  על  כל חבויות המס החלות  למען הסר ספק, 
בלבד והוא    הספקיחולו על  מועצה  ל  הספקקיומם של יחסי עובד ומעביד בין  

ות המס  יין זה מול רשויות המס. במקרה שרשוייהיה האחראי הבלעדי בענ
דרישות   ו/אבגי  למועצהתגשנה  מיסים  בהן  ן  יישא  כנ"ל,  חובה  תשלומי  ו 

את  הקבלן   לשפות  חייב  יהיה  הוא  כן  יעשה  לא  הוא  ואם  דרישה  עם  מיד 
ייגרמו  המועצה   או  נגרמו  אם  כך.  בשל  לה  תיגרם  או  שנגרמה  עלות  בגין 

לא  בדבר קיומם של יחסי עובד ומעביד, ש  חבויות מס בגין הקביעה  למועצה
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בגין כל  ועצה  את המ  הספקשפה  הסכם זה, י  לולא נחתםועצה  היו נגרמות למ
 עלות כזו. 

מרבית  שא ריבית  ייהיה חייב בהשבתו, כאמור לעיל, י  שהספקכל סכום עודף  .5.2.2.3
התשלום   שביום  המחיה  יוקר  של  הידוע  למדד  הצמדה  והפרשי  פסוקה, 

 .למועצהדוע ביום השבת הסכום  לעומת המדד הי  - לספק

ודפים כאמור כנגד  זז סכומים עלק  ת זכאיהיה  ת  המועצה גרוע מכך,  מבלי ל .5.2.2.4
הדין או הגורם  -פי החלטת בית-פי הסכם זה, או על-על  לספק כל סכום שיגיע  

מזכויות   לגרוע  מבלי  וזאת  מן    המועצההמוסמך,  יתרת    הספקלקבל  את 
 . ההסכומים המגיעים ל

ל .5.2.2.5 מבלי  עוד,  העומוסכם  הסכום  כי  זה,  נספח  מהוראות  גם  גרוע  ייחשב  דף 
וי סביר וללא צורך בהוכחת נזק מצידה  ך מראש כפיצכפיצוי מוסכם ומוער

 . הספקהמועצה במקרה של תביעה סותרת של של 

להכרה    המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שתוגש תביעה לכל רשות מוסמכת כנגד   .5.3
 : , כלהלןהספקוע ומוסכם עוד על  יד כי אז ,מועצההכעובד של  בספק

אשר כפופה   כרשות מקומית,  ההמועצחל על  ,  1985  -  יסודות התקציב, התשמ"החוק   .5.3.1
של שר האוצר, המוסמך )הוא או מי שאצל לו את סמכותו(, לפי    לפיקוחו והנחיותיו

עובדי   של  בתנאי העסקתם  בחוק,  שנקבעו  בתנאים  הנ"ל, להתערב,    . המועצההחוק 
במקרה   החללפיכך,  העסקתו  תנאי  לגבי  קביעה  כל  של  כזה,  כעובד,   הספק ופיים 

זה בהתאם  יש תביעה סולמקרה שיג בעניין  גם להחלטה  כפופה  תרת כאמור, תהיה 
ב לחוק יסודות התקציב בפרט. לפי  29  -א ו  29לחוק יסודות התקציב בכלל ולסעיפים  

על   תחול  זה  על  הספקסעיף  העודף,  סכום  כל  של  נוספת  השבה  חוק הי  פ -חובת 
 האמור. 

והסכמים  המקומיות  רשויותה  לעובדי  העבודה  חוקת .5.3.2 הסדרי  בישראל    ם ו/או 
עובדי  קי על  החלים  אחרים  שיחולהמועצהבוציים  שיקבע  וככל  אם  ,  הספקעל    ו, 

במפורש מתן הטבה לעובד, מעבר למגיע לפי ההסכמים הקיבוציים, בהתאם   יםמונע 
 .  1957 -לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז  22לסעיף  

לצורך    לספק  כל הוראה  תת ל  מועצהמבלי לגרוע מזכויות ה  כיהצדדים מסכימים ומצהירים בזאת   .6
   :מעסיק עובדים לצורך מתן השירותים שהספקוככל   השירות מתן

לא התקיימו,    המועצהלבין    הספקעובדי    הינו מעבידם היחידי והבלעדי של עובדיו, ובין  הספק .6.1
 מעביד.  -ד לא קיימים ולא יתקיימו יחסי עוב

ל  הספק .6.2 באחריות  נושא  להפרשות  לבדו  עובדיו,  של  שכרם  יותיהם  ולזכובגינם  תשלום 
  דין, ו/או על פי כל הסכם ו/או הסדר, קיבוצי -הסוציאליות ו/או האחרות כעובדים על פי כל

 ו/או אחר. 

 בלבד הוא שקיבל והוא הרשאי לקבל את עובדיו לעבודה, והוא לבדו הרשאי לפטרם. הספק .6.3

מסודר    הספק .6.4 העסקה  בחוזה  עובדיו  עם  למקרה  יתקשר  התחייבות  על  אותם  של  ויחתים 
הס בנוסח  תביעה  זה,  הסכם  כותרת  המצ״ב    'זנספח  המצ"ב  הנוסח  על  יחתום  )המפעיל 

 .׳(כנספח ג

  ה את העבודה בין בלבד הוא המביא את עובדיו לעבודה וממנה, הוא המחלק והמקצ   הספק .6.5
ועל עבודתם  על  המפקח  הוא  י  עובדיו,  שעות  כמה  הקובע  הוא  ביצועה,  עובד,  אופן  כל  עבוד 

המנחה העובדימקצועי  הוא  את  משתלבים  ת  העובדים  חופשותיהם.  את  הקובע  והוא  ם, 
 . המועצהשל   הקו, הנבדל, לכל דבר ועניין, מעיסהספקבעיסקו העצמאי של 

עובדיו מול    הספק .6.6 עניין, לרבות התמורה הקבלנית שמשהמועצה  הוא המייצג את    מת לבכל 
כל    לספק   מועצה ה והוא המדווח על שעות עבודבגין עבודתו של  ועל  תם של העובדעובד,  ים 

 סוג העבודה שביצעו. 

מדווח על העובדים כעל עובדיו לצרכי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל רשות אחרת שבה    הספק .6.7
עבודה יחסי  בגין  וניכויים,  לתשלומים  האחראי  לבדו  והוא  המעביד,  מיהו  הצהרה  ,  נדרשת 

 לטובת כל רשות כאמור. 

נוש .6.8 על   הספק א  כמעביד,  באחריות  ד-לבדו  כל  הסכפי  ו/או  של  ין  מחדל  ו/או  מעשה  לכל  ם 
 שא באחריות כאמור בשום מקרה שהוא. ית לא והמועצה  עובדיו, 

מספק   .6.9 לפיו  ה  הספקההסדר  עובדי  ועצה  מ ל  םשירותיאת  את  מקפח  ואיננו  לקפח  נועד  לא 
ן אחר, ו/או לשלול  או ביחס לכל עובד אחר ו/או בכל אופ /ומועצה  ה ביחס לעובדים של    הספק
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המג   הספקמעובדי   זכות  על כל  להם  תגיע  ו/או  על-יעה  ו/או  דין  הסדר,  -פי  או  הסכם  כל  פי 
 קיבוצי ו/או אחר.  

ויראו את   .6.10 רואים  לכל דבר  עכמעבידם הבל  הספקהצדדים ראו מאז ומתמיד,  עובדיו,  די של 
 ועניין ולצורך כל דין. 

וא דרישה  תבסכמתם של הצדדים מאז ומתמיד,  יה ולמרות האמור בהסכם זה, ולמרות ההלפיכך,   .7
ביאו  ו/ עובדיו של    ין הד-תיקבעו  כי  ו/או רשות מוסמכת אחרת,  עובדי    הספק לעבודה  או הינם  היו 

דרש לשלם  ית  והמועצה, לצורך כל תשלום ו/או מתן כל זכות ו/או הטבה ולכל דבר ועניין,  המועצה
כלשה לעובדי  סכומים  לחלי   הספקם  ו/או  מהם  למי  לשאיריהם  או  ו/או  מצהיר  -פיהם    הספק   אזי 

לשפות  ומתחי  שמועצה  האת  מידית  יב  הטבה  ו/או  זכות  ו/או  סכום  כל  לשלם  המועצה  ב  יחו תבגין 
לרבות, ובלי לגרוע מכלליות האמור: שכר  כאמור  מועצה  , ובגין כל הוצאה נלווית שתיגרם לולעובדי 

פיצוי  עו"ד,  פיט טרחת  פיצויי  הלנת  פיצויי  הלנת שכר,  וכיו"ב.  ורים,  י  והצמדה,  עוד,  מוריבית  סכם 
מראש  מב ומוערך  מוסכם  כפיצוי  גם  ייחשב  הנ"ל  השיפוי  סכום  כי  זה,  נספח  מהוראות  לגרוע  לי 

 .מועצה כפיצוי סביר וללא צורך בהוכחת נזק מצידה של ה

לא ייחשב    הספק, מוסכם מראש כי  ועצההמהינו עובד של    הספקידי רשות מוסמכת כי  -אם ייקבע על .8
 . ועצהבמקרה כזה כעובד קבוע במ 

זה,  מען הסר ספקל .9 ביטול הסכם  כי במקרה של  זה ימשיך , מוסכם  גם לאחר הביטול,    נספח  לחול 
 תבחר אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המועצה אלא אם כן  

ה  .10 של  הודאה  מהווה  בהסכם  או  זה  בנספח  האמור  התקיימומועצה  אין  עובד    כי  יחסי  יתקיימו  או 
   .הספקשל ה בכל טענה ואין היא מהווה הודאועצה למ  ספקהומעביד בין  

 

 _____/______/______  :תאריך
 

 _____________________   :הספק תחתימ
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 ' ה נספח  
 סימולציית שכר 
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 ' ו נספח  

 מקרה של תביעה סותרת הצהרות והסכמות נוספות  -היעדר יחסי עובד מעביד 
 מאוגד(  ספק)לעובד של             

 
 "(עובד החברה________ )להלן: "_______בת: כתו מ ____________  ת.ז.:______ ___ :מהח"

ניתנו שירותי החברה למועצה  מצהיר ומתחייב בזאת   .1 )הן לגבי תקופת הסכם זה ולגבי כל תקופה קודמת בה 
 כי : באמצעותי, ככל שהייתה(, 

 החברה שבה הוא מועסק כעובד. במסגרת  עובד החברה למועצה ניתנים שירותי .1.1

יהיה אחראי לבדו לכל מעשיו ומחדליו אשר ד החברה  עובולהלן,    כלליות האמור לעילמבלי לפגוע  מ .1.2
על והוא משחרר בזה את ה-נעשו שלא  בניגוד להסכם,  זה או  מכל אחריות למעשיו  מועצה  פי הסכם 

 ו/או למחדליו, מכל מין וסוג שהוא.

הם מעביד, לכל עניין ומטרה ש-עובד  אינם, ולא יתפרשו, כיחסיעובד החברה  מועצה ל היחסים בין ה .1.3
 ל דין. ולצורך כ

ו/או המועצהמאשר כי   .2 ג'  םרשאי  םאינ  עובד החברה  ללא קבלת רשותו  להתחייב בשם הצד האחר כלפי צד   ,
 , ואף אחד מן הצדדים לא יהיה אחראי או ערב לפעולות משנהו. בכתב לשם כך

 כי:  מוסכם ומודגש בזאת .3

המועצה להכרה בי וסמכת כנגד  ידי תביעה לכל רשות מ-שתוגש על  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה .3.1
 כעובד של המועצה, כי אז ידוע ומוסכם עלי עוד, כלהלן: 

, חל על המועצה כרשות מקומית, אשר כפופה לפיקוחו 1985  -חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 3.1.1
א )הוא  המוסמך  האוצר,  שר  של  החוק  והנחיותיו  לפי  סמכותו(,  את  לו  שאצל  מי  הנ"ל, ו 

לפיכך, במקרה כזה, וק, בתנאי הלהתערב, בתנאים שנקבעו בח עובדי המועצה.  עסקתם של 
סותרת  תביעה  שאגיש  למקרה  המועצה,  כעובד  החלופיים  העסקתי  תנאי  לגבי  קביעה  כל 

ולסעיפים   כאמור, תהיה כפופה גם להחלטה בעניין זה בהתאם לחוק יסודות התקציב בכלל
בה נוספת של כל עלי חובת השהתקציב בפרט. לפי סעיף זה תחול  ב לחוק יסודות  29  -א ו  29

על  העודף,  המועצה -סכום  של  מזכותה  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין  האמור.  חוק  פי 
 ב הנ"ל.  29א או 29להסתמך על הוראות החוק הנ"ל גם ללא קיומה של החלטה לפי סעיפים 

והסכחוקת העבודה ל 3.1.2 על עובדי הרשויות המקומיות בישראל  מים קיבוציים אחרים החלים 
אם וככל שיקבע שיחולו עלי, מונעים במפורש מתן הטבה לעובד, מעבר למגיע   בדי המועצה,עו

 . 1957 -לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז  22לפי ההסכמים הקיבוציים, בהתאם לסעיף 

לא ייחשב  עובד החברה  כי    הינו עובד של המועצה, מוסכם מראשרה  עובד החבידי רשות מוסמכת כי  -אם ייקבע על 4
 בוע במועצה. כזה כעובד קבמקרה 

בחתימתי על מסמך זה אני גם מאשר באופן בלתי חוזר, למען הסר ספק, כי לא היו לי, אין לי ולא תהיינה לי כלפי   5
ו/או מטעמה, כולם    המועצה ו/או הפועלים מכוחה  ו/או מורשיה  ו/או לחוד, בין במישרין ובין ו/או עובדיה  ביחד 

בגין ,  מועצהמכל מין וסוג שהוא בכל הקשור ו/או הנובע מיחסי עם האו דרישות  /עקיפין, כל תביעות ו/או טענות וב
נ תנאים  שכר,  לרבות  עילה  פיטורים,  כל  פיצויי  מחלה,  דמי  חופשה,  דמי  תגמולים,  סוציאליות,  הפרשות  לווים, 

 סכום המגיע   ר ונותן הודאת סילוק גם לגבי כלאי פרישה או עבודה אחרים והנני מוותהודעה מוקדמת, פנסיה ותנ
 לחוק פיצויי פיטורים.  29, אם מגיע לי, כפיצויי פיטורים עפ"י סעיף מהמועצהלי 

כנגד   6 תביעה  ו/או  דרישה  הגשת  של  להתחייבויות  המועצהבמקרה  בניגוד  במקומי,  ו/או  מטעמי  ו/או  ידי  י  יעל 
עיוהצהרות הי  בכלליות  לפגוע  ומבלי  זה,  כתב  פי  כל  להכרתי  תביעה  ו/או  דרישה  )להלן:    צההמוע"עובד"  אמור 

לשיפוי מלא בגין הוצאותיה ונזקיה בגין דרישה ו/או תביעה סותרת  ממני    תזכאיהמועצה  "(, תהיה  תביעה סותרת"
העומדים   ו/או סעד  זכות  לגרוע מכל  וזאת מבלי  דין.-ל ע  למועצהשלי,  כל  לגרוע מהוראות מוסכ  פי  עוד, מבלי  ם 

זה, גם    נספח  ייחשב  הנ"ל  השיפוי  סכום  מוסככי  נזק כפיצוי  בהוכחת  צורך  וללא  סביר  כפיצוי  מראש  ומוערך  ם 
 מצידה של המועצה. 

גם במקרה של ביטול ההסכם   7 כי  לבין המועצהלמען הסר ספק, מוסכם  לחול גם  שבין החברה  ימשיך  זה  נספח   ,
 לעדי. מועצה תבחר אחרת, לפי שיקול דעתה הבלאחר הביטול, אלא אם כן ה

עובד ודאה של המועצה כי התקיימו או יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין  סכם מהווה האין האמור בנספח זה או בה 8
   .עובד החברהלמועצה ואין הוא מהווה הודאה בכל טענה של החברה ו/או  החברה

 

 _____/______/______  :תאריך

 
 _____________________   :עובד החברהת חתימ
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 ' ז נספח  

 הצהרות והסכמות נוספות  תביעה סותרת מקרה של  -עדר יחסי עובד מעביד הי
 לא מאוגד( ספק)לעובד של             

 
 

 "(עובד הקבלן _______________ )להלן: "כתובת: מ ____________  ת.ז.:_________  :מהח"

בזאת   .1 ומתחייב  זמצהיר  הסכם  תקופת  לגבי  שי)הן  ניתנו  בה  קודמת  תקופה  כל  ולגבי  למועצה    הספקרותי  ה 
 י : כשהייתה(,  באמצעותי, ככל

 המעסיק אותו כעובד. הספקלמועצה ניתנים באמצעות  הספקעובד  שירותי .1.1

לפגוע  מ .1.2 ולהלן,  מבלי  לעיל  האמור  אשר   הספקעובד  כלליות  ומחדליו  מעשיו  לכל  לבדו  אחראי  יהיה 
על בני-נעשו שלא  זה או  והוא משחרר בזה את הפי הסכם  מכל אחריות למעשיו  ה  מועצגוד להסכם, 

 וסוג שהוא. יו, מכל מיןו/או למחדל

ה .1.3 בין  לעובד  היחסים  עובד  הספקמועצה  כיחסי  יתפרשו,  ולא  שהם -אינם,  ומטרה  עניין  לכל  מעביד, 
 ולצורך כל דין. 

עובד   .2 כי  המועצה  הספקמאשר  צד  םרשאי  םאינ  ו/או  כלפי  האחר  הצד  בשם  רשותו ג'  להתחייב  קבלת  ללא   ,
 ולות משנהו. או ערב לפע אף אחד מן הצדדים לא יהיה אחראי, ובכתב לשם כך

 כי:  מוסכם ומודגש בזאת .3

ידי תביעה לכל רשות מוסמכת כנגד המועצה להכרה בי -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שתוגש על .3.1
 כעובד של המועצה, כי אז ידוע ומוסכם עלי עוד, כלהלן: 

וחו ה כרשות מקומית, אשר כפופה לפיק, חל על המועצ 1985  -התקציב, התשמ"ה  חוק יסודות 3.1.1
הנ"ל, והנחיות החוק  לפי  סמכותו(,  את  לו  שאצל  מי  או  )הוא  המוסמך  האוצר,  שר  של  יו 

לפיכך, במקרה כזה,  עובדי המועצה.  להתערב, בתנאים שנקבעו בחוק, בתנאי העסקתם של 
כ החלופיים  העסקתי  תנאי  לגבי  קביעה  סותכל  תביעה  שאגיש  למקרה  המועצה,  רת עובד 

בהתאם לחוק יסודות התקציב בכלל ולסעיפים בעניין זה    כאמור, תהיה כפופה גם להחלטה
ב לחוק יסודות התקציב בפרט. לפי סעיף זה תחול עלי חובת השבה נוספת של כל 29  -א ו  29

על  העודף,  מזכו-סכום  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין  האמור.  חוק  המועצה פי  של  תה 
 ב הנ"ל.  29א או 29י סעיפים הנ"ל גם ללא קיומה של החלטה לפ  להסתמך על הוראות החוק

על  3.1.2 והסכמים קיבוציים אחרים החלים  לעובדי הרשויות המקומיות בישראל  חוקת העבודה 
עובדי המועצה, אם וככל שיקבע שיחולו עלי, מונעים במפורש מתן הטבה לעובד, מעבר למגיע 

 . 1957 -הסכמים קיבוציים, תשי"ז לחוק  22ים הקיבוציים, בהתאם לסעיף לפי ההסכמ

לא ייחשב    הספקהינו עובד של המועצה, מוסכם מראש כי עובד    הספקידי רשות מוסמכת כי עובד  -לאם ייקבע ע 4
 במקרה כזה כעובד קבוע במועצה. 

  היו לי, אין לי ולא תהיינה לי כלפי   בחתימתי על מסמך זה אני גם מאשר באופן בלתי חוזר, למען הסר ספק, כי לא 5
ו/או מורשי  המועצה ו/או הפועו/או עובדיה  ו/או לחוד, בין במישרין ובין ה  ו/או מטעמה, כולם ביחד  לים מכוחה 

, בגין מועצהבעקיפין, כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא בכל הקשור ו/או הנובע מיחסי עם ה
לרבות   עילה  נ  שכר,כל  תתנאים  סוציאליות,  הפרשות  פלווים,  מחלה,  דמי  חופשה,  דמי  פיטורגמולים,  ים,  יצויי 

הודעה מוקדמת, פנסיה ותנאי פרישה או עבודה אחרים והנני מוותר ונותן הודאת סילוק גם לגבי כל סכום המגיע 
 לחוק פיצויי פיטורים.  29, אם מגיע לי, כפיצויי פיטורים עפ"י סעיף מהמועצהלי 

כנגד  במקר 6 תביעה  ו/או  דרישה  הגשת  של  במ  ועצההמה  ו/או  מטעמי  ו/או  ידי  בניגועל  להתחייבויותיקומי,    י ד 
כ"עובד"  יוהצהרות להכרתי  תביעה  ו/או  דרישה  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  זה,  כתב  פי  על  )להלן:    המועצהי 

ה בגין דרישה ו/או תביעה סותרת  לשיפוי מלא בגין הוצאותיה ונזקיממני    תזכאיהמועצה  "(, תהיה  תביעה סותרת"
ו/או  שלי, זכות  לגרוע מכל  העומדי  וזאת מבלי  דין.-ל ע  למועצהם  סעד  כל  לגרוע מהוראות   פי  עוד, מבלי  מוסכם 

נזק  בהוכחת  צורך  וללא  סביר  כפיצוי  מראש  ומוערך  מוסכם  כפיצוי  גם  ייחשב  הנ"ל  השיפוי  סכום  כי  זה,  נספח 
 מצידה של המועצה. 

מ 7 ספק,  הסר  ההסכם  למען  ביטול  של  במקרה  גם  כי  המועצה  הספקין  שבוסכם  ילבין  זה  נספח  ג,  לחול  ם  משיך 
 לאחר הביטול, אלא אם כן המועצה תבחר אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

אין האמור בנספח זה או בהסכם מהווה הודאה של המועצה כי התקיימו או יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין עובד  8
  .הספקו/או עובד  הספקהוא מהווה הודאה בכל טענה של  למועצה ואין הקבלן

 

 ___ ______/___ /_____ :תאריך
 

 _____________________   :הספקת עובד חתימ
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 נספח ח׳ 
 הסכם נפרד לקיצור תקופת ההתיישנות 

 מאוגד(   לספק)
 

   ת  שנב חודש  ב נערך ונחתם ביום  ש
 

            ___________   רשות מספר מועצה מקומית אבן יהודה בין : 

 מצד אחד                , אבן יהודה53ים  רח' המייסד מרחוב
 

 מס' תאגיד:____________ _________ :מהח" חברהה ין:לב
 _______________   כתובת:מ____________ : מספר זהותבאמצעות גב'/מר ___________          

      "(החברה" -  )להלן         
 מצד שני    

 
 

 י לישמצד ש _ ______________כתובת: מ_______ : _____ מספר זהות_________  :מהח"ל המפעי
 
 
תקופת   .1 תקוצר  הצדדים,  בין  הקיים  ההסכם  מהוראות  לגרוע  שמבלי  הצדדים,  בין  ומוצהר  מוסכם 

מצד   תביעות  הגשת  של  מרההתיישנות  ו/או  /המפעיל  באופן  החברהגב'____________________   ,

לפעולהשלאחר שישה חודשי עילה המתייחסת  היווצר  מיום  של    ם  ע  המועצהו/או למחדל  ם  ביחסיה 

-, בעילה של יחסי עובדהמועצהזכות תביעה נגד    למפעיל, והמקנה לחברה ו/או  המפעילו  ו/א  החברה

ו/או החברה זכאים להגיש כל תביעה משפטית    המפעילמעביד ו/או מכוח דיני עבודה כלשהם, לא יהיו  

 לעילה זו.  ישה ו/או טענה בכל הקשור ו/או הנוגע ו/או לבוא בכל דר

 
 ו/או החברה.  המפעילכלפי   המועצההי של כלש ם הודאהאין באמור לעיל משו .2

 
לחוק    19יש לראות הסכם זה כחוזה נפרד, המגביל את תקופת ההתיישנות בהתאם לדרישות שבסעיף   .3

 . 1958 -ההתיישנות, תשי"ח 

 
כי חתמו על ה  והמפעיל החברה   .4 והיומאשרים  רשאים להתייעץ    סכם זה לאחר שהבינו את משמעותו 

 צונם. בעניין זה לפי ר

 
 

 ___  ____________________           ________________  ____________ 

 החברה      המפעיל         מועצה מקומית אבן יהודה      
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 הסכם נפרד לקיצור תקופת ההתיישנות 
 

 לא מאוגד(  לספק )
 

   ת  שנב חודש  ב נערך ונחתם ביום  ש
 
 

 ___ ______   רשות מספרית אבן יהודה מועצה מקומ בין: 

  , אבן יהודה53מייסדים ה וברחמ

    מצד אחד          ("המועצהו/או "  "המזמינה" -  )להלן 

 
 _______________  כתובת: מ:  ____________ מספר זהות _________ :מהח" הקבלן  לבין:
 י מצד שנ                              "( הספק" -  )להלן         

 
 

ש .1 הצדדים,  בין  ומוצהר  לגרוע  מוסכם  תקוצר מבלי  הצדדים,  בין  הקיים  ההסכם  מהוראות 

באופן שלאחר שישה חודשים מיום היווצר    הספקתקופת ההתיישנות של הגשת תביעות מצד  

זכות    ספקל, והמקנה  הספקעילה המתייחסת לפעולה ו/או למחדל של המזמינה ביחסיה עם  

נגד   שהמועצהתביעה  בעילה  עובד,  יחסי  די-ל  מכוח  ו/או  כלמעביד  עבודה  יהיה  ני  לא  שהם, 

ו/או  הקבלן   ו/או טענה בכל הקשור  ו/או לבוא בכל דרישה  זכאי להגיש כל תביעה משפטית 

 הנוגע לעילה זו. 

 
 . הספקאין באמור לעיל משום הודאה כלשהי של המזמינה כלפי   .2

 
ות בהתאם לדרישות שבסעיף  חוזה נפרד, המגביל את תקופת ההתיישניש לראות הסכם זה כ .3

 . 1958 -, תשי"ח ק ההתיישנותלחו 19

 
והיה רשאי להתייעץ בעניין זה    הספק .4 מאשר כי חתם על הסכם לאחר שהבין את משמעותו 

 לפי רצונו. 

 

 

  _______________________                                                       ________________ 

 הספק                            ה מקומית אבן יהודה מועצ           
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי
 המועצהשל    בתחומהשיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים  להעברת

 
 1-ה מסמך 

 תצהיר המציע בדבר עמידה בתנאי הסף ובדבר ניסיון מקצועי

 
ה בעל/ת  אני   ,________________________ לאחח״מ   ,____________________ שהוזהרתי  ת.ז.  כי  ר 

בכתב   בזה  מצהיר/ה  כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  וכי  האמת,  את  להצהיר  עלי 
 -כדלקמן:

ח.פ./ח.צ  _________________________________ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  .  הנני 
 ״(.המציע ״__________________________ )להלן: 

 -:פרטי המציע .1

ע:  שם המצי

 ________ ___________________ 

 מס׳ עוסק מורשה: ______________________ 

סוג התאגדות:  

 _________________________ 

 תאריך התאגדות: _______________________ 

מספר תאגיד: 

 _________________________ 

 ובת המציע: _________________________ כת

טלפון במשרד:  

_______________ _________ 

 קס: ________________________________ פ

כתובת דוא״ל:  

 ________________________ 

כתובת אתר אינטרנט של המציע )אם יש(:  

 ___________________________________ 

 -רז, כדלקמן:עומד בכל תנאי הסף של המכ המציע .2

 בישראל.מקום מושבו שראל או תאגיד הרשום כדין ואשר המציע הינו אזרח ותושב י 2.1

של    המציע 2.2 מוכח  ניסיון  לפחותבעל  שנים  )  5מתוך    שלוש  האחרונות  בניהול  2017-2021השנים   )
תל״ן   תוכניות  ספר  3בלפחות  מערך  בכל אחד מבתי הספר  בתי  כשתוכנית התל״ן הבית ספרית   ,

 .  בו זמנית באותו בית ספרהמופעלות על ידי המשתתף  תוכניות 5ות כוללת לפח

 -התחומים הבאים: 5מבין   3של תוכניות תל״ן הכולל לכל הפחות מערך קיים  למציע 2.3

 אומנות סביבתית; -אומנות  2.3.1

 אומנויות הבמה;  2.3.2

 ;, מנהיגות ויזמותחשיבהפיתוח   2.3.3

 כושר ואורח חיים בריא; 2.3.4

 יבה, חקלאות וגינון;סב 2.3.5

 .  ים להעברת שיעורי התל״ןמנוסים ומיומנ , יריםמדריכים כש 10המציע מעסיק של לכל הפחות  2.4

המציע לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה שנושאה פיסיקאלי כגון אי העברת ניכויים,   2.5
י העבודה והעסקת  אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רישמיות וכו׳, או בעבירות מתחום דינ
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בירה שיש עימה קלון או  רה משטרתית בעאו חקי /העובדים, לא מתנהל נגדו הליך משפטי פלילי ו 
תקופת   חלפה  אם  זולת  העבודה,  דיני  מתחום  בעבירות  או  פיסיקלאיים  שנושאן  בעבירות 

התשמ״א השבים,  ותקנות  הפלילי  המרשם  חוק  לפי  תאגיד1981  -ההתיישנות  שהמציע  ככל   ;-  
 מצהיר כי בעלי השליטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו כאמור;  הריני

מע״מ, מנהל ספרי חשבונות, בעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  מורשה לצורך    יע עוסקהמצ 2.6
פקיד שומה ומורשה לעבודה עם גופים ציבוריים בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים,  

 . 1976  -תשל״ו

סגרת  כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במהמציע אינו פועל תחת צו   2.7
לא נכללה בדו״חות הכספיים המבוקרים של    -מור. ובמקרה שהמציע הינו חברהוים זמניים כא צו

)שנת הדיווח האחרונה בה חתם המציע על דו״חות מבוקרים( ׳אזהרת עסק חי׳    2020החברה לשנת  
מה על הדו״חות הכספיים ועד למועד האחרון להגשת ההצעות  או ׳הערת עסק חי׳, וממועד החתי

רעה במצב העסקי של החברה עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי  שינוי מהותי ללא חל    במכרז
 המשך קיומה של החברה כ׳עסק חי׳. 

למען הסר ספק ברור לי, כי היה ובמהלך הליכי המכרז ועד למועד ההכרזה על הזוכה במכרז, או  
ר  ם(, יהווה הדבם זמנייהמועד האמור, יוצאו כנגד המציע צווים כאמור )ובכללם גם צוויאף לאחר  

עילה לביטול ההצעה ו/או הודעת הזכיה של המציע, וזאת מבלי שתהיה למציע, והוא מוותר מראש  
 ובמפורש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 המציע רכש את מסמכי המכרז. 2.8

בתנאי 2.9 עומד  בסעיף  המציע  הקבועים  התשל1ב)ב()2ם  ציבוריים,  גופים  עסקאות  לחוק  ,  1976  -״ו( 
 -כדלקמן:

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה "

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;  ( 1)

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:  (  2)

 בעל השליטה בו; )א(  

ה )ב(    לפי  שותפיו,  או  מניותיו  בעלי  שהרכב  אדם  בני  להרכב  חבר  במהותו  דומה  ענין, 
ש  פעילותו  ותחומי  המציע,  של  ב כאמור  חבר  דומים ל  האדם  לתחומי    ני  במהותם 

 פעילותו של המציע; 

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; )ג(   

חבר בני אדם אחר, שנשלט  שליטה    –(    אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  3)
 י ששולט במציע;  מהותית בידי מ

אמצעי שליטה בחבר בני  סוג מסוים של  יותר ב  החזקה של שלושה רבעים או  –"  שליטה מהותית "
 האדם;

 ; 1981 –כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –" שליטה" ו"החזקה ", " אמצעי שליטה"

 (ימהאת המשבצת המתא -Xסמן בהנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     )

  1987  –כר מינימום, התשמ"ז  ות  לפי חוק שתי עבירדין חלוט ביותר מש-לא הורשענו בפסק 
 "( עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.   חוק שכר מינימום" -)להלן  

ך במועד האחרון  הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, א    
 עה האחרונה. עד ההרשלהגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממו

עומד  ה 2.10 בסעיף  מציע  הקבועים  התשל״ו  1ב2בתנאים  ציבוריים,  גופים  עסקאות  ,  1976  -לחוק 
 -כדלקמן:

סעיף    התשנ״ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  חוק  "   -)להלן    1998  -לחוק 
 .   לא חלות על המציע"( שוויון זכויות

 -עובדים לפחות  100המציע מעסיק   אם    
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העבודה,   משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  המציע  של  התחייבותו  על  מצהיר  הריני 
סעיף   לפי  המציע  חובות  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  לחוק   9הרווחה 

    לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  -ון זכויות, ובמידת הצורךשווי 

החברתיים,      והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  של  הכללי  למנהל  בעבר  פנה  המציע 
הנחיות  המציע  קיבל  ואם  כאמור,  המציע  התחייב  שלגביה  התקרות  איתו  ונעשתה 

 זכויות, הוא גם פעל ליישומן;  לחוק שוויון  9ליישום בחובותיו לפי סעיף 

המצי התחייבות  על  מצהיר  להעביהריני  מהתצהיע  העתק  למנהל  ר  זו,  פסקה  לפי  שנמסר  ר 
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 -מערך תל״ן בבתי ספרהפעלת שירותי  המציע נתן  םלה  הלקוחותלהלן רשימת  2.11

 

לו   העניק    הלקוח 
שירותי    המציע

תל״ן הפעלת   מערך 
 בבתי ספר

עיקרי  פירוט 
שניתנו   ם  השירותי

שיעורי )סוג    עלבפו
על    התל״ן שסופקו 

 המציע(  ידי

היקף  
בהן  הכיתות 

 הועברו
שיעורי 
 התל״ן

זמן  משך 
הענקת  

  השירותים
)בין 

 תאריכים( 

שם הגורם הממליץ,  
טל׳   מס׳  תפקידו, 

 להתקשרות 

 התחלה     .1

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה     . 2

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה     . 3

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה     . 4

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה     . 5

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה     . 6

 

 שם

 טל׳  סיום 
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 התחלה     . 7

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

כאמור, ולברר את    העניק המציע שירותים  םלה  מהלקוחות  דהמועצה תהיה רשאית לפנות אל כל אח •
 . מהשירותים שקיבל מהמציע הלקוחון ואת שביעות רצ, ניתנוהשירותים שהיקף ומהות 

להלן פרטי המדריכים המיועדים להעביר את שיעורי התל״ן, ככל שאוכרז/נוכרז כזוכים במכרזים וניבחר   .3
 -ממאגר הספקים:

שיעורי  שם המדריך   סוג 
אותו  התל״ן 

מדריך  מיועד ה
 להעביר 

ניסיונו   עיקר  פירוט 
בהעברת   המדריך  של 

 ל״ןשיעורי ת

ממליץשם    על  גורם 
מס׳ המדריך תפקידו,   ,

 טל׳ להתקשרות 

 שם    .1

 טל׳ 

 שם    . 2

 טל׳ 

 שם    . 3

 טל׳ 

 שם    . 4

 טל׳ 

 שם    . 5

 טל׳ 

 שם    . 6

 טל׳ 

 שם    . 7

 טל׳ 

 שם    . 8

 טל׳ 

 שם    . 9

 טל׳ 

 שם    .  10

 טל׳ 

 כניים לכל אחד מהמדריכים המצויינים בטבלה לעיל. קורות חיים עדש לצרף י •

  להם העניק המדריך שירותי העברת שיעורי תל״ן  מהלקוחות  דהמועצה תהיה רשאית לפנות אל כל אח •
ומהות   היקף  את  ולברר  שניתנוכאמור,  ואת  השירותים  רצון  ,  שקיבל    הלקוחשביעות  מהשירותים 

 . מהמדריך
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בו אוכרז/נוכרז כזוכה במכרז, וניבחר ממאגר הספקים להעביר את    בזה, כי במקרהמתחייב  הריני מצהיר ו  .4
שבסעיף   בטבלה  המפורטים  מהמדריכים  ואחד  אחד  כל  נעסיק  התל״ן,  במקרים    3שיעורי  למעט  לעיל, 

הס בית  מנהלת  ידי  על  אושרו  אשר  הרלוונטית.  חריגים  אם  פר  אלא  כאמור,  אישור  תיתן  לא  המנהלת 
ה אהמדריך  ידחלופי  על  הוצע  אותו  שר  אשר  כמדריך  הפחות  לכל  וכשירות  ניסיון  בעל  יהיה  הספק  י 

 מבקשים להחליף. 

 הריני מצהיר/ה בזה, כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה המצ״ב נכונים ומדויקים.   .5

 מת. זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה א .6

 

 _________________ 
 חתימת המצהיר 

 

 אישור
 

בזה מאשר  ביו   הנני  __________  כי  שברחוב  ם  במשרדי  עו״ד______________,  בפני  הופיע/ה 
מס׳   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   ___________________ מר/גב׳   ,________________

להצהיר   עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  צפוי/ה  ________________,  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת  את 
 רתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. את נכונות הצהאישר/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 
_____________, עו״ד   _________________ 
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 מועצה מקומית אבן יהודה
 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי

 המועצהשל    בתחומהשיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים  להעברת
 

 2-ה מסמך 

 נוסח המלצה 

 
 _ _____________ ______  : __________________ מס' טלפון )חובה(:הלקוחשם 

________________________________הממליץשם    :  ____________________ הלקוח:  אצל  ,    תפקידו 

 טל׳ ליצירת קשר ___________________________, מייל ליצירת קשר _________________________; 

 
 בוד מועצה מקומית אבן יהודה, לכ

___ המציע/ה  כי  בזה,  מאשרים  העני_______הננו  שירותי  ________  לנו  בבתי  העברת  ק  תל״ן  שיעורי  מערך 
החל מיום ______________________    הספר ______________________________________________

 ועד _____________________. 
 

ינימלית,  רצון מ  שביעות  -1  -מ  -)נא לדרג בטבלה לגבי כל קריטריון  כאמורשירותים  הנ״ל העניקו/מעניקים את ה 

 שביעות רצון מירבית(: – 5 -לועד 

 

   מידת שביעות הרצון הקריטריון

 

 הערות

   מגוון תוכניות תל״ן 

   זמינות 

   אמינות

   עמידה בלוחות זמנים נדרשים 

   שירותיות

   בקיאות ורמת ידע בחומר מקצועי 

   רמת המדריכים מעבירי התל״ן

     יםשקיפות, שיתוף הלקוח, עדכונ 

   ללית שביעות רצון כ

 
_____________________   ____________________ 

 חתימה + חותמת         ותפקיד בלקוח  שם      

 

 , ולצרף להצעת המציע לקוח ממליץ**** יש לצלם טופס זה לכל  
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 1_/2022מס'   כרז פומבימ
 המועצהשל    בתחומהשיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים  להעברת

 

׳ ו מך מס  

 כתב התחייבות לשמירת סודיות 

 
 לכבוד 

 מועצה מקומית אבן יהודה, 

 א.ג.נ.,

 

העברת שיעורי  למתן שירותי __ 1_/ 2022מס'  פומביבקשר עם מכרז התחייבות לשמירת סודיות הנדון: 

 קבותיונכרת בע__ ש___ 1  /2022ובקשר לחוזה  מס'  ,של המועצה היסודיים בתחומהתל״ן בבתי הספר 

 

בזה  הנני/ ומתחייב/ים  מצהיר/ים   ______________ ת.ז./ח.פ.   _______________ מטה  החתום/מים  נו 

 "( כדלקמן: המועצהכלפי המועצה המקומית אבן יהודה )להלן: "

לידי/נ  .1 יימסר  וסוג שהוא אשר  והכרוך  כל מידע מין  לפי הוראותיה בכל הקשור  ידי המועצה או  על  ו 

ולא    במסגרת המכרז  עימי/נובחוזה שנחתם   ידי/נו בסודיות מוחלטת  על  ישמר  ו/או החוזה שבנדון, 

 יעשה בו כל שימוש אלא אך ורק לצורך ביצוע החוזה בעניין זה. 

בהסכמתה   .2 אלא  אחר,  גורם  לכל  ידי/נו,  על  יועבר  לא  לעיל,  האמור  והמפורשת  המידע  המוקדמת 

 מראש ובכתב של המועצה.

לי/נו או לגורם/ים הקשור/ים עמי/נו מבלי שאלה  מקצתו לעובד שולו או  המידע האמור לא יימסר כ .3

 יהיו מחויבים על פי התחייבות זו לשמירת סודיות זה ויחתמו עליה. 

או אחר שנמסר לי/נו    לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוניהנני/ו מתחייב/ים   .4

 ו חומר כזה לעיון.ם שיימסר לי/נ יים מיו בכתב או בעל פה בכל דרך שהיא בתקופה של שנת 

כל העתקה  הנני/ו מתחייב/ים   .5 זה,  ובכלל  מידע,  כל  להרשות לאחרים להעתיק  לא  ו/או  לא להעתיק 

בכל אמצ ולנקוט  בהקפדה  לשמור  וכן  צורת העתקה אחרת  כל  או  צילום, תדפיס,  זהירות  לרבות  עי 

החזיר כל חומר  ידע כאמור, ול מר או מהנדרשים לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר של כל חו

 שנמסר לידי/נו על העתקיו, לידי המועצה, וזאת מיד עם דרישתה. 

לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי/נו ובין באמצעות אחרים ולא להעביר או  הנני/ו מתחייב/ים   .6

 ד ג' מכל מטרה שהיא. למסור מידע זה לצ

מתחייב/ים   .7 התחייהנני/ו  כתב  של  תוכנו  זה  להביא  אחד בות  כל  וכאמור    לידיעת  מעובדי/נו, 

 אהיה/נהיה אחראי/ם כלפי המועצה לכל מטרה שהיא.

מתחייב/ים   .8 ההוצאות  הנני/ו  ו/או  הנזקים  כל  בגין  הראשונה  דרישתה  עם  מיד  המועצה  את  לפצות 

ההתחי מהפרת  כתוצאה  לה  ו/או  שיגרמו  זכויות  ו/או  תרופות  בכל  לפגוע  מבלי  וזאת  דלעיל  יבויות 

 י החוזה. יא זכאית על פ ם להם הסעדי

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .9
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מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לי/נו או הפך לחלק מנחת הכלל לאחר גילויו לי/נו   (1)

 .שלא עקב הפרת התחייבות זו

אוכל/נ (2) אשר  השירומידע  ביצוע  במהלך  לי/נו  שנמסר  לפני  לי/נו  ידוע  שהיה  להוכיח  תים  וכל 

 השירותים.א קשר לביצוע ולל

 מידע אשר גילויו נדרש על פי הוראות כל דין.  (3)

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 שם: ____________________________        

 ת.ז./ ח.פ.: ________________________        

 _______________ באמצעות: _________        

 חתימה: _________________________        

 

 

תים כל אחד ואחד מעובדיו שיועסקו על ידו במתן השירותים למועצה בפועל )לאחר  ציע הזוכה להח * על המ***
 קבלת אישור המועצה להעסקתם( על נוסח התחייבות זה ולהמציאו לידי המועצה. 
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי
 מועצהה  של  בתחומהשיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים  להעברת

 

 ׳ זמסמך 

 היעדר קירבה לעובד/חבר המועצה  הצהרת

 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

בשם   .1 זו  הצהרה  נותן   ,__________________ ת.ז.   ___________________ הח״מ  אני 

״(, והנני מצהיר, כי הנני מוסמך לתת הצהרה זו  מציעה____________________________ )להלן: ״

 בשם המציע. 

עת יחידי המציע הוראות הסעיפים הבאים, וכי יחידי המציע בחנו בעצמם  כי הובאו לידי י מאשר  הרינ  .2

 את הוראות הסעיפים המפורטים להלן בנוסחם העדכני ביותר: 

 -כדלקמן , הקובע1950 -, התשי״אא לצו המועצות המקומיות103סעיף    2.1

או שותפו, או תאגיד שיש לאחד    ל עשרה  ם חלק העולה עמהאמורי״חבר מועצה, קרובו, סוכנו 

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.  -עם המועצה; לענין זה, ״קרוב״

, ותהמקומי ל ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות)א( ש12כלל  2.2

 -קמןהקובע כדל

 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; 

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה    -לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

 ()ב(״.1)2 -()ב( ו1)1ב״ בסעיף הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרו

 -ע כדלקמן, הקוב1950  -א, התשי״לצו המועצות המקומיות  142סעיף  2.3

או    סוכנו  זוגו,  בן  ידי  על  ולא  בעצמו  לא  בעקיפין,  ולא  במישרין  לא  מועצה,  לעובד  יהיה  ״לא 

 שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או בשמה, פרט

לענ ופרט  לתושבים  מספקת  שהמועצה  מהשירותים  שירות  קבלת  בדבר  שיש  לחוזה  לעובד  ין 

בודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או  בהסכם ע

)ב( לגבי חבר  103טובת הנאה כאמור, אם זיקתו לעסקי המועצה היא בתנאים המפורטים בסעיף  

 המועצה״.

 -היר כילנוסח העדכני של ההוראות הנ״ל, לפי בדיקתי, הנני מבקש להודיע ולהצבשים לב  .3

 ו/או כל אחד מבין יחידי המציע איננו חברי מועצה ברשות מקומית כלשהי;  אני הח״מ 3.1

בין חברי המועצה באבן יהודה ו/או ברשות מקומית גובלת, אין לי ו/או ליחידי המציע: בן זוג,   3.2

 אח או אחות, ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. הורה, בן או בת, 

ו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  סוכנו או שותפ קרובו, אין חבר מועצה,  3.2

 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 או מי שאני סוכנו, העובד במועצה. אין לי ו/או לאחד מיחידי המציע בן זוג, שותף  3.3

כי הפרטים שמסרתי   .4 היהריני מצהיר,  ומללעיל  נכונים  כי  נם  לי  ידוע  זו אמת.  אים, והאמור בהצהרה 

 המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, אם וככל שהצהרתי זו תתברר כלא נכונה. 
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לצו המועצות    142  -א ו 103עיפים  אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות ס .5

לפיהן המוע1950  -המקומיות, תשי״א ברוב ,  להתיר  מחברי  2/3של    צה  הפנים, רשאית  ובאישור שר  ה 

 א׳ לצו, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.103התקשרות לפי סעיף  

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 ___________________  ________________________  _____________________ 

 + חותמת  חתימה שם מלא  תאריך 

 

 אישור 

____ הח"מ  כי    ת/ מאשר  ,עו"ד  _______אני  בפני  בזאת  הופיע/ה   __________ ביום 
______________________ נושא/ת ת.ז. _________________, ואחרי שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר  

הקבועים   לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת,  נכונות  את  את  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק 
 בפניי.  ה עליה הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מ 

_____ ______________  ____________________ _____________________ 

 חתימה  שם עו"ד וכתובת תאריך 
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי
 המועצה  ם בתחומה שלשיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיי להעברת

 
 1-ח מסמך 

 אישור רו״ח  

 

______________ שם]נא    אני  רו״ח[  למלא  של  מטעם  ______________,    מ.ר.,  מלא  החשבון  רואה 
________________________]נא למלא את השם המלא של הגוף המציע[ מאשר בזה את הפרטים הבאים  

 : לגבי המציע במכרז שבנדון, כדלקמן

 רואי החשבון של המציע משנת ______________. הננו משמשים כ .1

מהם    10וכפי שנמסר לי על ידי המציע, לכל הפחות    ,____ עובדים  ק המציענכון למועד חתימתי, מעסי .2
 הינם מדריכים המעבירים שיעורי תל״ן. 

 

 _______________________      _______________________ 

 שם רוה״ח, חתימה וחותמת        תאריך 
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ועצה מקומית אבן יהודהמ  

 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי
 המועצה  ומה שלבתחר היסודיים בתי הספלהעברת שיעורי תל״ן ב

 

 2-ח מסמך 

 [ במקרה שהמציע הינו תאגיד רשוםאישור עו״ד בדבר פרטי המציע ]
 

 לכבוד 

 המועצה המקומית אבן יהודה

 א.ג.נ.,

   אישור פרטי המציעהנדון: 

לבקשתו של __________________________  _______________, _______אני הח״מ, עו״ד  
 :״(, מאשר בחתימתי, כדלקמןהמציע)להלן: ״ __ __________ _______   ז.ח.פ./ח.צ./ת.

 מנהלי המציע הינם:  .1

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________;

 _________________;גב׳/מר _________________________ ת.ז. _______

 ________;_______ גב׳/מר _________________________ ת.ז. _________ 

 י החתימה של המציע במכרז הינם: מורש .2

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________; 

 גב׳/מר _________________________ ת.ז. ________________________; 

 _____________________ ת.ז. ________________________; גב׳/מר ____ 

ניין, לרבות, לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו במסמכי  ציע לכל דבר וע ת של המחתימתו המחייב .3
המכרז ובחוזה שבכללם, הינה החתימה המופיעה על גבי הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים  

 מה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל. להצעת המציע למכרז, והיא נחת

 להלן דוגמת החתימה:  .4

______________ ______________ .________________________ 

של    .5 ההתאגדות  מסמכי  ולפי  דין  כל  לפי  למכרז,  ההצעה  להגשת  מחייבת  החלטה  במציע  התקבלה 
 המציע. 

ם למסמכי ההתאגדות שלו, המציע  ביצוע העבודות נשוא המכרז הינו במסגרת סמכויות המציע ובהתא .6
היא חתומה על ידי המוסמכים  והצעת המציע כש המכרז,  קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ״י תנאי  

 לחתום כמפורט לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

 כתובת משרדו הרשום של המציע הינה: ____________________________________.  .7

 

 ____________________ ___      _______________________ 

 וחותמת, חתימה עוה״ד, מ.ר.שם        תאריך 

יע הינו תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד המציע, אישור עו״ד  *** במקרה שהמצ

בדבר בעלי מניות ובעלי שליטה במציע, וכן תמצית מידע מעודכן מרשם החברות. 
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 המציע חתימת   גזבר המועצה  ראש המועצה 

 

המועצה מקומית אבן יהוד  

 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי
 מועצהה  שלמה  בתחושיעורי תל״ן בבתי הספר היסודיים  להעברת

 

 1-טמסמך 

 סיכום ראיון עם המציע ועם מפעיל החוגים המוצע   -דף ניקוד
 ]למילוי על ידי חברי הוועדה לקיום[ 

 

 פרטי המציע: _______________________________________________ 

 

 15% – ראיון 

 

 ניקוד ע״פ הוועדה  מס׳ נקודות מקסימלי  פרמטר  

   התרשמות כללית 1

 

5  

 ועצהמוד בדרישות המ כולת לעי 2

 

2  

יכולת להתמודד עם האתגרים הייחודיים   3

מועצה,  של ה לבתי הספר היסודיים בתחומה

 והפתרונות המוצעים על ידי המציע 

2  

מסמכי ההצעה, תכני ההצעה, אופן הגשתה   4

 ועריכתה 

2  

 מידע מקצועי וניסיון המציע  5

 

4  

  15 סה״כ  

 
 הערות כלליות :  

____________ ______________ ___________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _______________________________________ ______________________________________

_____________________________________ ______________ __________________________

 _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ _____________ 

 

מש***   בשל  ניסיון  שיעור  קיום  יתאפשר  ולא  ככל  כי  הקורמובהר,  הניבר  יוכפל  אחד  ונה,  כל  בגין  קוד 

)במקום  30%מהפרמטרים הקבועים בטבלה לעיל, כך שציון האיכות הכולל של המציע בגין הראיון יעמוד על  

15% ) 

 ________________שם חבר הוועדה וחתימה: ______   תאריך: _______________
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 המציע חתימת   גזבר המועצה  ראש המועצה 

 

 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי
 המועצה  שלבתחומה  פר היסודיים י תל״ן בבתי הסשיעור תלהעבר

 

 2-טמסמך 

 [ נציג המועצה ]למילוי על ידי טופס סיכום שיעור ניסיון שהעביר המציע  -דף ניקוד
 

 _________ פרטי המציע: ______________________________________ 

 

 15% – שיעור ניסיון 

 

 עדה ניקוד ע״פ הוו מס׳ נקודות מקסימלי  פרמטר  

   התרשמות כללית 1

 

5  

 יכולת לעמוד בדרישות המועצה 2

 

2  

  5 שירותיות וקשר עם הילדים  3

 מידע מקצועי וניסיון המציע  4

 

3  

  15 סה״כ  

 
 הערות כלליות :  

__________________________________ ___________________________________________

__________________________________ ______________ _____________________________

 _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________ __________________

____________________________________________________ _______ ______________ ____

 _____________________________________________________________________________ 

 

הקורונה,  ***   משבר  בשל  ניסיון  שיעור  קיום  יתאפשר  ולא  ככל  כי  האיכומובהר,  ניקוד  המיוחס  יעמוד  ת 

איון יעמוד יהרשל המציע בגין הכולל   כך שציון האיכותלריאיון שיתקיים עם המציע ועם מפעיל החוג המוצע 

 .(15%)במקום  30%על 

 

 שם חבר הוועדה וחתימה: ______________________   תאריך: _______________
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 המציע חתימת   גזבר המועצה  ראש המועצה 

 

 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 1_/2022מס'   מכרז פומבי
 המועצה  שלבתחומה  י תל״ן בבתי הספר היסודיים שיעור להעברת

 

 3-טמסמך 

 [ מילוי על ידי נציג המועצהלקוחות המציע ]ות עם ל סיכום שיח -דף ניקוד
 

 פרטי המציע: _______________________________________________ 

 לקוח המציע: ______________________________________  -שם הרשות

ש .1 בטבלה  דעתו,  הציונים  שיקול  לפי  הטלפוני,  הסקר  את  העורך  המועצה  נציג  ידי  על  ימולאו  להלן 

עלבה ע  סתמך  שיקיים  יפורטו  שיחה  אשר  הלקוחות  מבין  אקראי  באופן  שידגמו  המציע  לקוחות  ם 

 במסמכי המציע. 

הנושאים שיבחנו בשיחות אלה יהיו הנושאים המפורטים להלן, כאשר לעורך השיחה שמורה הזכות   .2

ו שיקבל  להרחיב  לתשובות  ובהתאם  להבנתו  בהתאם  להלן  הנושאים  מארבעת  אחד  בכל  לשאול, 

 רשמותו מהן. חות והתבשי

ען הסדר הטוב מודגש, כי מקום בו המציע נתן שירותים למועצה המקומית אבן יהודה, ניתן יהיה  למ .3

 עתם. להתחשב גם בניסיון העבר של גורמי המועצה עם המציע ולמלא טופס זה בהסתמך על חוות ד 

הציונים   .4 ממוצע  ע״פ  יקבע  זה,  איכות  ברכיב  ומציע  מציע  לכל  הסופי  אחת    שיוענקוהניקוד  כל  ע״י 

 רשויות אליהן פנתה המועצה. מה

 

שאלות המהוות בסיס לקביעת מדדי האיכות/  

 שביעות הרצון

ניקוד 

 מקסימלי 

ניקוד שניתן  

 למציע 

 הערות

 רמת שביעות הרצון הכללית מהמציע 

 

6   

מצוות המציע העובד  הלקוח ות רצון  רמת שביע

 עם הרשות 

4   

ביר  גים שהעהלקוח מהחורמת שביעות רצון  

 המציע  

4   

משתתפי החוג )לרבות  רמת שביעות רצון  

מנהלות גנים מקום בו החוג הועבר בגני ילדים( 

 המציע   מהחוגים שהעביר

6   

   20 סה״כ 

 
 הערות כלליות :  

 ____________________________ _________________________________________________

 ____________________________________________ _________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________ ________________________ 

 ___ _______שם מבצע השיחה מטעם המועצה ותפקידו: ____________ 

 שעה: _________________________  ____________תאריך: ___

  חתימת מבצע השיחה: _____________________________________ 


