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 מועצה מקומית אבן יהודה 
 __ 10_/2023מס'   פומבימכרז 

 דון הסביוםחוגים לגיל השלישי במוע להעברת
 מסמך א' 

 הודעה בדבר פרסום המכרז
חוגים לגיל השלישי במועדון הסביום    להעברתה בזאת הצעות זמינ"( מ המועצה "  לן:להבן יהודה ) ית אמועצה מקומ

בכל מיקום   ו/או  גורמי הרווחה של המועצהוב  אחר בתחומה של המועצהציבורי  בתחומה של המועצה  בו    ניהול 

 . (״המועדון ״ -ו  "החוגים" :בהתאמה )להלן  עברים חוגים לגיל השלישימו

,  ״( ספקי המסגרת )להלן: ״ אשר יוכרזו כזוכים במכרז, גים ל חווג שבכל סים ספקה עם עד שלושההתקשרות תעשה 

, כפי שיהיו מועצהמחלקת הרווחה של המועצה, בהתאם לצרכי  מנהל/ת המועדון ו/או מנהלת  אשר יופעלו על ידי  

 . מעת לעת 

להעברת   ל ב  החוגיםבתמורה  זכאי  הספק  יהיה  כל  פועל  בגין  התמורה  חוגקבל את  הנקולת  אםבהת  שעת  ב עריף 

 . צעתוהב

, אבן יהודה, בימים  53המועצה ברח' המייסדים    מנכ״ל, במשרדי  ₪  200לרכוש בסכום של  את מסמכי המכרז ניתן  

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

  .ם, כקבוע במסמכי המכרזיעוריינת איכות השלבחה אמות מידפי שה לתעבמכרז זה ת קי המסגרספבחירת 

מפגש  , אבן יהודה.  53בכתובת רח' המייסדים    המועצה  במשרדי  12:00בשעה    26/2/23יערך ביום  מפגש מציעים  

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

יתבצע   אפקליציית  מצעות  בא ש  גפמההקורונה,  כדוגמת  אלקטרונית  המועצה.  ZOOMאפליקציה  שתנחה  וכפי   ,

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

בלבד  שאלות   עד תאריך  הל  יש הבהרה  mankal@even-למייל    WORDבקובץ    10:00שעה    1/3/23עביר בכתב 

da.muni.ilyehu,    09-מספר    במועצה בטלפון  הפקסהמייל ולוודא קבלת    . על המציע 8997315-09לפקס מספר  וכן

8915002 . 

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

ציון "מכרז   נושאת  עד ליום  לבב  __"10_ /2023  'סמ   פומבייהודה, במעטפה סגורה  וזאת    12:00בשעה    12/3/23ד, 

 בצהריים.

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

 . עדת המכרזיםו

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

כי השימוש   בזאת  בושלבמובהר  "הצעה"  להכשיר את מסמכי ן  אינו בא  ע"י המציע  ז שיוהמכר  גוף הפרסום,  גשו 

 ע"פ דיני  המכרזים.לכדי הצעה 

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז. 

 כבוד רב, ב              
 

 אבי הררי
 יהודה  -המועצה המקומית אבןש רא
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
 __ 10_/2023מס'   מכרז פומבי

 דון הסביוםישי במועגיל השלחוגים ל רתבעהל
 1-מסמך א

 לליות למשתתפיםמכרז והוראות כי התנא
 

 והתמורה בעדם נשוא המכרז השירותיםהגדרת  מהות המכרז .1

חוגים  להעברת    הצעותלקבל  מבקשת בזה    "(המועצה"  -)להלן    ודהיה  ומית אבןועצה המק המ   1.1

ציבורי אחר בתחומה כל מיקום  עצה ו/או בומה  לגיל השלישי במועדון הסביום בתחומה של

ו המועצה  המועצהשל  של  הרווחה  גורמי  השלישיבניהול  לגיל  חוגים  מועברים  בו    )להלן  , 

"בהתאמה ״  "השירותים :  וחוגיםו/או  המכרז ,  (״המועדון״  -״  במסמכי  כמפורט  הכל 

 -, ובתחומים כדלקמן:בלתי נפרד הימנולק מהווים חכרז זה והמצורפים למ

 ות גופנית; ילפע ו  ספורט 1.1.1 

 יבתית, אומנות הבמה, אומנות הצילום וכדומה; בסאומנות   -יות אומנו  1.1.2 

 מוסיקה; 1.1.3 

 ; וכדומה גינון, בישול, מחשביםות לרב  -העשרה ופנאי 1.1.4 

 לעיל.   המפורטיםהחוגים   מתחומיאחד או יותר  מודגש כי מציע רשאי להגיש הצעתו ביחס ל 

עם  שעת   ההתקשרות 1.2 אשקיספמספר  ה  במכרזם,  כזוכים  יוכרזו  וישמשור  מ  ,  סגרת  כספקי 

 -״(, וכדלקמןספקי המסגרתהעברת החוגים )להלן: ״לצורך 

 ספקי מסגרת; 7עד  -פעילות הגופניתבתחום הספורט וה 1.2.1 

 ספקי מסגרת;  2עד   -בתחום האומנויות 1.2.2 

 מסגרת; ספקי  2עד   -בתחום המוסיקה 1.2.3 

 קי מסגרת; ספ 5עד  -הפנאיחום ההעשרה ותב 1.2.4 

חודש  דש  וח הבמהלך   1.3 במהלך  וכן  במכרז,  הזוכים  הכרזת  תקציב   יולישלאחר  שנת  כל  של 

ר מנהלת מחלקת הרווחה מבין ספקי המסגרת את ספקי  ביחס לשנת התקציב העוקבת, תבח

 החוגים לשנה הקרובה.  

ספק   1.4 הסר  אילמען  המועצה  כי  ומודגש,  היקף    המסגרתספקי  כלפי  מתחייבת    הנ מובהר  על 

תהא רשאית לבחור את    מנהלת מחלקת הרווחה, וכי  חוגים אותם יספקו  ישירותשל    מינימלי

הכלולות במכרז זה,   ההתקשרותבכל אחת ואחת משנות  את השירותים    ואשר יבצע  יםהספק

סוגי   השלישי,ואת  הגיל  לבני  יועברו  אשר  המסגרת  ול   החוגים  תהיה  ספקי  טענה    לכ לא 

 . ו לבצעשר ידרשף הפעילות אהיקהנוגעת ל 

תמורה בגין  זכאי לקבל את ההמסגרת שנבחר  יהיה ספק    בפועל   השירותים להעברת    ורהבתמ .51

לא יהיה  ש, כי הספק  למען הסר ספק מודג  .בהצעתום לתעריף הנקוב  בהתא  חוג שיעביר כל  

יתן   לא  בה  תקופה  בגין  כלשהו  לתשלום  השירותיםזכאי  החוגיביע י  אול,  את  את  מכל  ר  ם, 

 . סיבה שהיא
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ם הנגבים מבני הגיל  באמצעות כספיבחלקו  יעשה    החוגיםהעובדה שמימון  מודגש, כי בשל   1.6

יועברו  השלישי המשתתפים בחוגים ספ, ההחלטה אם  יועבר חוג  או אם  ציפי חוגים בכלל 

לבפרט נתונה  דעת ,  הרווחהמנהלשל  ה  שיקול  מחלקת  בת  ב,  היתר  למין  לב  ת  ולבגשים 

 תקציב.

לעניי .71 נוספות  המצורף  במפות  כלול  החוגיםן  הוראות  השירותים  ארט  למסמכי    2-כמסמך 

 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 מה  יתנא -   1-מך אסמ

 . יםחוגה  אחד מסוגינדרש בכל מפרט השירותים ה  -2-א מסמך

 הצעת המציע.    - מסמך ב'

 אישור קיום ביטוחים.  -מסמך ג׳

 . הסכם התקשרות  - ׳דמסמך 

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

 . נוסח המלצה  -2-המסמך 

 .תיבות לשמירה על סודיו התחי כתב   -׳ומך סמ

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

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

 טופס סיכום ריאיון עם המציע.   -1-טמסמך 

 . ןודבמועשהעביר המציע  ניסיון  חוגטופס סיכום  -2-טמסמך 

 לקוחות המציע.  שיחות עםטופס סיכום   -3-טמסמך 

ם כל מסמכי המכרז המנויים  תו נמצאייר שברשויע במכרז, כמי שהצה ה את המצצה תראועהמ 2.2

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

 כה במכרז.תו תיבחר כזועצהשנאי ההסכם המצורף להם, אם וככל  פי ת -על השירותים

במציע כמ 2.3 שכן תראה המועצה  הצעכלל הבדיע את  ביצי  לצורך הגשת  לרבות  קות הנדרשות  תו, 

 ם. והיקפ  השירותיםעל טיב עמידה  

של   2.4 סך  תשלום  כנגד  לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  ב  200את  השעות  ₪  בין  )כולל(  ה׳  עד  א׳  ימים 

המ  מנכ״לבמשרדי    0013-08:00: שברחוב  י53ים  ד סיי המועצה  אבן  לא  הודה.  ,  הרכישה  עלות 

 . מקרהתוחזר בכל 
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 .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 -הצעו מה  מנכ״לבמשרד  2:001בשעה  6/2/232ם ביו

י  )או באמצעות אמצע , אבן יהודה53

צה  המוע קבע על ידי כפי שיטרוני אלק

בר לקיום המפגש. באחריות המציע  עו

לבדוק ולוודא אופן קיום מפגש 

 . (המציעים

  -למייל:  wordעל גבי קובץ לשלוח   10:00בשעה  3/23/1עד ליום  מועד אחרון לשאלות הבהרה

limuni.yehuda.-@evennkalma 

הגשה במעטפה לבנה וחתומה עליה   12:00בשעה  12/3/23עד ליום  עד אחרון להגשת הצעות ומ

מס'   פומבימצויין "מכרז  

 בלבד  __" 10_/ 2023

 

 תנאי סף -כשירויות המציע .4

ה   בכל   םידעומ,  במועד הגשת הצעתם למכרזמציעים אשר  במכרז  רשאים להשתתף   תנאים  אחד מן 

 : המפורטים להלן

 . מקום מושבו בישראלכדין ואשר גיד הרשום אל, או תא ישר  תושבאזרח ו המציע הינו 4.1

 -בתחום אליו הגיש הצעתו:תנאים הבאים, כתלות הכל  ציע לקיים את עיל, על המבנוסף לאמור ל  4.2

 -:תבתחום ספורט ופעילות גופנימציע אשר הגיש הצעה  4.2.1

קור גוב   המציע   4.2.1.1 השלישי,    מאמןס  ר  לגיל  שניספורט  תעודה  ידי  בעל  על  תנה 

 ;  מורסד שקיבל אישור ממשרד התרבות והספורט להעברת קורסים כאמו

לפחות   4.2.1.2 שנתיים  של  מוכח  ניסיון  בעל  האחרונות    3מתוך  המציע  השנים 

 ; בהדרכת חוגים לספורט ו/או לפעילות גופנית לגיל השלישי( 2020-2022)

ה/מוסד אשר  ר ניתנה על ידי חבשהמציע בעל תעודת מע״ר בתוקף,   4.2.1.3

להכאיל  קיב כמוסד  הכרה  משרד שור  של  חירום  רפואת  שרת 

 הבריאות. 

אומנויות 4.2.2 בתחום  הצעה  הגיש  אשר  אומנות    -מציע  הבמה,  אומנות  סביבתית,  אומנות 

 -:ההצילום וכדומ 

של   4.2.2.1 מוכח  ניסיון  בעל  לפחות מת המציע  שנים  השנים האחרונות    5וך  שלוש 

ב2018-2022) חוגים (  האולויופעי/הדרכת  בתחום  לוי מנ ת  של  ות  בני  קבוצות 

 הגיל השלישי;

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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  , או טיפול באמצעות אומנויות ממוסד אקדמי מוכר  MA  המציע בעל תואר 4.2.2.2

 הינו מורה לאומנות בעל תעודת הוראה. , המציע חילופיןל

 -:מציע אשר הגיש הצעה בתחום המוסיקה 4.2.3

ניסיון מוכח של שנתיים לפחות מתוך 4.2.3.1 בעל  האחרונות    שלוש השנים  המציע 

 ( בהעברת שיעורי מוסיקה לגיל השלישי. 2020-2022)

 -:מציע אשר הגיש הצעה בתחום ההעשרה והפנאי 4.2.4

ניסיון מוכח של שנתיים לפחות מתוך שלוש השנים 4.2.4.1 בעל  האחרונות    המציע 

 השלישי. יל לג  שרהחוגי הע( בהעברת  2020-2022)

יקיים המציע את תנאי הסף גם אם בעמובהר, כי מקום בו המציע הינו תאגיד 4.3 עיקרי  ,  ל מניות 

, יענו על  כרז מטעם המציעאת השירותים מושא המועל  בפכן מי שעתיד לספק  ו/או מנהל במציע ו

 . לעיל 4.2הנקובים בסעיף  תנאי הסף

  -לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו   1ב2  -( ו1ב)ב()2עומד בתנאים הקבועים בסעיף    המציע 4.4

1976 ; 

א  עציהמ 4.5 קלון  עימה  שיש  בעבירה  הורשע  כגוןלא  פיסיקאלי  שנושאה  בעבירה  העברת  י  א  ו 

דה  עבואו בעבירות מתחום דיני ה  וכו׳  המס, אי מתן קבלות רישמיותח לרשויות  ויים, אי דיוו ניכ

הליוה נגדו  מתנהל  ולא  העובדים,  פלילי  עסקת  משפטי  ב ו/א ך  משטרתית  חקירה  שיש  ו  עבירה 

, זולת אם חלפה  ום דיני העבודהפיסיקאליים או בעבירות מתחות שנושאן  ן או בעביר עימה קלו 

ההתיישנ ופתק הפלילי  ותת  המרשם  חוק  התשמ״א  לפי  השבים,  היה  1981  -ותקנות    המציע ; 

 יו;גבי בעלי השליטה בו ומנהל גם ל  שעההיעדר הר  -תאגיד

ל  המציע 4.6 מורשה  ספר צורעוסק  מנהל  מע״מ,  איך  בעל  חשבונות,  ניכ י  על  במקור  שורים  מס  וי 

ים  וק עסקאות גופלהוראות חם  תאה לעבודה עם גופים ציבוריים בהמטעם פקיד שומה, ומורש

 . 1976 -ם, תשל״ו ציבוריי

הקפאת    המציע 4.7 ו/או  כינוס  צו  תחת  פועל  והליאינו  ולרבות  /כים  פירוק  הליכי  במסגרת  או 

צווים   ובמקרה  כאמור  יים זמנ במסגרת  חברה  שהמציע,  בדו  -הינו  נכללה  הכספיים  לא  ״חות 

חות מבוקרים[  על דו״  חתם המציעה  ב  ]שנת הדיווח האחרונה  2021לשנת  מבוקרים של החברה  ה

למועד האחרון    ם ועדפייהערת עסק חי׳, וממועד החתימה על הדו״חות הכס הרת עסק חי׳ או ׳׳אז

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

 רה כ׳עסק חי׳.המשך קיומה של החב ת ממשיים לגבי  ספקו

במכרז, או  מועד ההכרזה על הזוכה  הלך הליכי המכרז ועד לבמכי היה ו  ר,בהלמען הסר ספק מו

יוצאו   האמור,  המועד  לאחר  יהווה   יעמצהד  כנגאף  זמניים(,  צווים  גם  )ובכללם  כאמור    צווים 

א מוותר  תהא, והו שלמציע , וזאת מבלי ע המצית הזכיה של בר עילה לביטול ההצעה ו/או הודעהד

 קשר לכך.ו/או תביעה ב  או דרישה/ו  נהראש ובמפורש על כל טע מ

 ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז;  המציע 4.8

 . במשותףעל ידי מספר מציעים  הצעהזה  כרזבמ ישלהגלא ניתן למען הסר ספק,   4.9

מובה 4.10 ב כן  בר  כי  בו  מפורש  מקרה  המפורט האישור כל  התעודות  דלעי ים/  בעליים  הינם  תוקף    ל 

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

 לפי העניין. 
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ידי   4.11 על  הצעות  להגיש  אין  כי  בעצמםוריקשה  םמציעימודגש,  יחידי    ם  מבין  מי  באמצעות  ו/או 

המאוגד מאוגד)כ  הגוף  בגוף  שמדובר  ו/אוכל  מהם,  (  מי  כל  של  לנבח למועצ   קרוב  ו/או  רים  ה 

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

 . 1950 -״אצו המועצות המקומיות, התשיל  א103כהגדרתו בסעיף  

 

 דרישות נוספות והמלצות אישורים .5

 באים: סמכים הלהצעתו את המ צרףעל המציע ל

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

 –לעיל יצרף המציע  4.2-4.7 פיםיסעב ים הקבועלהוכחת תנאי הסף   5.2

  1-המסמך    י הסף ובדבר ניסיון מקצועי )בנוסחבתנא   ידהאת תצהיר המציע לעניין עמ  2.15.

 המכרז(.כי  למסמ

הקיים   החוגיםר גם את מערך  בין היתולל  , הכ עיי, לרבות רזומה מקצומקצוע   פרופיל 5.2.2

 . מציעאצל ה

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

 צים. ממלי 3ת  לרבות שמות וטלפונים של לפחו

ליצים,  מהממ ד  פנות אל כל אחת להמועצה תהא רשאילמען הסדר הטוב מודגש, כי   

הלק רשימת  אל  המפורט חו לרבות  ומהות    , 1-ה במסמך  ת  ות  היקף  את  ולברר 

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

 . בכללותם

פרים כחוק, וכן אישור לפי  דבר ניהול סחשבון ב  רואה   או  פקיד שומהאישור  על המציע לצרף   5.3

 . -1976של"ותה ופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( ג יסקאותק ע חו

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. 5.4

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

 .כרז מסמכי המ רכישת על המציע לצרף להצעתו קבלה על 5.6

אצל רשם החברות וכן  ל החברה  ת שמציע שהוא חברה בע"מ, יצרף להצעתו תעודת התאגדו  5.8

   למסמכי המכרז. ח׳ מך סמבנוסח אישור עו"ד 

צורפ 5.9 שלא  בהצעה  לדון  שלא  רשאית  תהיה  המכרזים  הרשומים ועדת  האישורים  אליה  ו 
 ם. ולם או מקצתלעיל, כ

קור ולדרוש מהמציע להציג  ל דעתה הבלעדי, לחשיקו  פי  הזכות, על לוועדת המכרזים שמורה     5.10

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

סור  ה חייב למבות המלצות(. המציע יהינשוא המכרז וכיוב' )לר  השירותיםוהתאמתו לביצוע  

דלוועדה   להנחת  המסמכים  המידע/  מלוא  במקראת  בעתה.  המצ ה  מסמו  למסור  יסרב  ך  יע 

ול  ס פדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לאית הווערש  הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור,

 את ההצעה. 
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 השירותים והצהרת המציע מסמכי המכרז ותנאי  הכרת  .6

המצ 6.1 ללמעל  בוריייע  על  ולהבין  להכיר  מסמוד,  כל  את  המכרזם  מפרט  כי  את  לרבות   ,

)השירות  הג(2-א מסמך  ים  ה.  כהצהרה שת  כמוהם  במכרז  והשתתפותו  המציע  של    צעתו 

שכלוא ונהי   ישור  ידועים  המכרז  ומסמכי  המכרז  אתירפרטי  קיבל  המציע  וכי  לו,  מלוא    ם 

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

לולים להתגלות  ל הקשיים העאת כלחן  , בירותיםהשהנדרשים לביצוע  את כל התנאים  ויודע  

 ר את הצעתו.  לכל האמור לעיל תמח , ובהתאםלהם, הסכים  במתן השירותים

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

לב  הדרושים  והאחרות  כל  המקצועיות  עומד    יםרותהשייצוע  הוא  כי  המכרז,  בכל  נשוא 

ההתנאי דלעיל,מקדמי ם  האמורים  שהיא  ים  בחינה  מכל  מסוגל  הוא  את  ענלה  וכי  יק 

 י המכרז.   כמהכל כמפורט במס -נשוא המכרז  השירותים

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

 . שת הצעת המציעקבל לאחר הגלא תת -במכרז 

י  ה כלעיל, לרבות העובד  1בסעיף    המפורטיםהשירותים    טיפרלו    ים, כי ידועהמציע מצהיר 6.4

וי זוכככל  ממספר  אחד  יהיה  כזוכה  וכיוכרז  הגיל  האם    ההחלטה  ים,  לבני  חוגים  יעביר 

יועב,  השלישי היקף  החבאיזה  וכן  רו  הגיל  ההחלטה  וגים,  לבני  יועבר  חוגים  סוג  איזה 

של  ,  השלישי המועתהיה  של  הרווחה  מחלקת  לבא  ,צהמנהלת  ואחכשר  אחת  משנות ל  ת 

 הכלולות במכרז זה.  ההתקשרות

מוגדרים    קופת ההתקשרותראשונים לתההחודשים    3ידוע לו, כי  כי  ף ומצהיר,  המציע מוסי 6.5

שיך  אם לשיקול דעתה, האם להמועצה בהתתחליט המ   החודשים  3כתקופת ניסיון, וכי לאחר  

 לסיומה.שרות או האם להביא את ההתקשרות  את ההתק

למועצה שמורה הזכות  שקובל עליו ומ גרוע מכל האמור לעיל מצהיר המציע, כי ידוע לו י ל מבל 6.6

מות מעת לעת לקבלת שירותי  נה מכרזים ו/או הצעות מחיר נוספות דוולפרסם בהתאם לרצ

נה כנגד  עילה או טע   , מבלי שלמציע תהיהחוגים לבני הגיל השלישי בתחום המועצההעברת  

 המועצה. 

 

 ייגויות ותיקוניםתסים הינושי .7 

ראות  תהא רשאית ל  המועצה  ה.או לשנות את מסמכי החוזו/קן  או לת ו/אסור למציע למחוק   7.1

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

לא    אך   -צה לפי שיקול דעתההמוע  רשאית,  סופרדיקת ההצעה התגלתה בה טעות  שעת באם ב 7.2

ון  יקלתהמציע כאילו הסכים  את    ראוהחליטה המועצה לבצע תיקון כאמור, י.  יבת, לתקנהיח

 . כאמור

)למעט הוספת הפרטים הנדרשים ממנו    המכרז במסמכי  סוג שהוא,    שינוי, מכל   ציע מהערך   7.3

בלבד, לפסול את    ית, מטעם זה( תהא המועצה רשאהמכרזכך במסמכי  במקומות המיועדים ל

מקרה )גם אם  כל  לתקן את הצעתו. ב  מהמציעקול דעתה הבלעדי, לבקש  י שפי  לאו  ההצעה,  

ייב את הצדדים הנוסח של  אמור( יחאו הסתייגויות כ ייחסה כלל לשינויים ו/א התהמועצה ל

האחהמכרזמסמכי   במועד  המועצה  ע״י  שנקבע  כפי  המועצה  ,  הודיעה  הצעות.  להגשת  רון 

ה למציע כי  מתע,  מההסתייגויות, יא  ו/או    יע צמהרב  וס  למת  החוזה  על  את  לחתום  לבצע 
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התחי זכרמהנשוא    העבודות כהפרת  הדבר  ייחשב  של  ,  תהיה  מווה,  המציעיבויותיו  עצה 

 . אחר יעצמאת זכייתו ולהתקשר עם לבטל ת רשאי

 

 הבהרת מסמכי החוזה  .8

יאו  18. יום  לא  מאשר  בכתב    1/3/23חר  המציע  גטר המועצה,    למנכ״ליודיע  אלי  על  מר  כל  , 

שירהסת בהירותגיאה,  חוסר  או  התאמות  אי  במסמכי    ,  ע החושמצא  ו/או  ספק  זה,  כל  ל 

ס  של  למובנו  אצלו בקשר  או פרטשהתעורר  הח  עיף  כלשהו הכלול במסמכי  עניין  או  או  וזה 

 ע לעבודות נשוא החוזה. הנוג 

  WORDובץ  באמצעות ק   ,yehuda.muni.il-@evennkalmaמייל  לה כאמור יש לשלוח  הודע 28.

ר חוזר  עות אישואו באמצ  2891500-09לוודא קבלת הודעת הדוא״ל בטלפון  ל המציע  . עבלבד

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

כל שאלה את מספר  רת  מסגב  לולעל המציע לנסח שאלותיו באופן ברור, תמציתי, ענייני, ולכ 8.3

הס  מספר  הסע העמוד,  ותוכן  ציון    בחוברתיף  עיף  תוך  שאלתו,  מתייחסת  אליהם  המכרז 

 . ה יש למען את התשובותדוא״ל אליכתובת 

לעיל,  למנכ״למציע  מסר ה 8.4 לא תשובות בכתב    המנכ״לימסור    כאמור הודעה במכתב כאמור 

ובבכ  ישלחנהבות תהתשו  .6/3/23יאוחר מתאריך   ולכל מתעניין אחר  אופן אחיד  תב  למציע 

הש אשר  המועצה  אירבמכרז,  במזכירות  פרטיו  מסמכיאת  את  שרכש  מי  לכל  וכן  ,  המכרז  , 

האינט  מנהתפורס המועבאתר  של  הצהרנט  לפני  לבחון  המציע  באחריות  האם  .  הצעתו  גשת 

הבהרה כאמור לשאלות  מי מטעמו  המנכ״ל. תשובת  קיימות תשובות  ס   ו/או  כלופיתהא    ת. 

הס או  הבהרות  ו/או  פירושים,  בע״פ  שניתנו  אגי  ע״ברים  מלבד  ורם  מי    המנכ״לחר  ו/או 

 .המועצהמטעמו לא יחייבו את  

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

ה  ו יהי צעתודין הבהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים,  

 כרז לכל דבר ועניין. אחרת במ כדין כל הצעה

למבל 8.6 מוסמך  י  לעיל,  באמור  מטעמו    המנכ״לפגוע  מי  מו/או  לאמור  הב   יוזמתוליתן  הרות 

לכל מי שהתעניין במכרז והשאיר את  נתן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תיו/או לתקן  במכרז

נטרנט  תפורסמנה באתר האיכן  , ורזהמכש את מסמכי  פרטיו במזכירות המועצה, לכל מי שרכ

 . עתו האם קיימת הודעה בכתב כאמורבטרם הגשת הצ ןע לבחו מצי ת השל המועצה. באחריו

רלי ובלתי נפרד  ת חלק אינטגיהפכו להיו  הניתנו כאמור בסעיף ז, הבהרות ותיקונים שתשובות 8.7

 כרז. מסמכי המממכלול 

ו/או   המנכ״ל  תשובות שניתנו על ידיך על  סתמהמציע לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו ה 8.8
והן צורפו להצת ניתנו לו בכתב, כאמור בסעיף  התשובו  אם  מי מטעמו, אלא  עתו כחלק  זה, 

 בלתי נפרד הימנה.

 

 המועצהרכוש   -מסמכי החוזה  .9

היכי  מסמ של  החוזה  רכושה  הבל  המועצהנם  למטרת  וקניינה  בהשאלה  למציעים  נמסרים  והם  עדי, 

ולועצהמל ת  הגשת הצעו זה,  לכי  בל מסמא לשום מטרה אחרת. מק, כאמור במכרז  יעתיק  החוזה  א 

mailto:mankal@even-yehuda.muni.il
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ולא הצעת  אותם  הגשת  למטרת  אלא  בהם  ויחזירם  ישתמש  מ  למועצהו,  יאוחר  המועד  לא  אשר 

 .  אחרון להגשת ההצעותה
 

 המועצה החלטות  .10

 אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי.  10.1

רהמוע 10.2 תנאיה,  לפסול הצעה שהשאית  צה  או  בשל מחירה  בלתי סבירה  משום שאינה    אויא 

 ע הערכת ההצעה כדבעי. מתייחסת לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונ

 -בחינת ההצעות תהיה על פי הקריטריונים הבאים 10.3

 %40 -גובה ההצעה הכספית 10.3.1

 (.40%)מרבי ההצעה הכשרה הזולה ביותר תקבל ציון  10.3.1.1

  5  וופחת י פגש  מוצעים למ  יותר₪    20בעבור כל  ש  כךדו  ינוקיתר ההצעות   10.3.1.2

 כיב זה. מהציון ברות נקוד

   -לשם הדוגמא:

כמפורט  ₪ )  370ם המוסיקה עומד על  גש בתחובגין מפהמחיר המקסימלי  

   למסמך ב׳ למסמכי המכרז(. 10בטבלה שבס׳ 

למפגש   מחיר מוצע 

 בש״ח

 ניקוד

זולה  )ההצעה ה 40 300 הצעה א׳ 

 ביותר( 

 37.5 310 ב׳  הצעה

 35.75 317 הצעה ג׳ 

 33.75 325 הצעה ג׳ 

 27.5 350 ׳ ה דהצע

 

  ניסיון  מחוגוהתרשמות    תאגיד(מציע הינו  )מקום בו האו עם מנהלו  ראיון עם המציע   10.3.2

 %40 -המציע מפעיל החוגים המוצע על ידישהעביר 

, עו״ס לאזרחים  של המועצה הרווחה מחלקת  תמנהל צע על ידי בהריאיון ית   10.3.2.1

המועצה, של  ככ נוספוגורמים    ותיקים  שיקבעו  ים  אם  המנכ״לידי  על  ל   ,

שיקבעו למצי וככל  רק  ישלח  לראיון  זימון  הסף  .  בתנאי  שעמדו  עים 

המנהל הפעיל  ב לראיון  יתייצ  -נמצאה כשרה. היה המציע תאגיד  ושהצעתם

 . של המציע

הרי   יבחנו במסגרת  המ  איון  למסמכי    1-טמסמך  בורטים  פהפרמטרים 

 המכרז.
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  תצפנה ובו  ,  על ידי המציע  צעמוה  םגיו ל החמפעי  יועבר על ידי  הניסיון  חוג 10.3.2.2

ועו״ס אזרחית ותיקים של המועצה,    ועצההמ  של   מחלקת הרווחהמנהלת  

לנכון   תראה  הרווחה  מחלקת  שמנהלת  ככל  המועדון,  מצוות  נציגים  וכן 

הניסיוןלזמנם לשיעור  זימון  שעמד  .  למציעים  רק  הס ישלח  בתנאי  ף  ו 

 מצאה כשרה.  נושהצעתם 

הב י  ון הניסי   חוג במסגרת    המפורטים  חנו    למסמכי   2-טבמסמך  פרמטרים 

 המכרז.

כי 10.3.2.3 של המוע  מודגש,  דעתה  לשיקול  רבהתאם  המצה  לנקד את  ושאית  עצה 

זה   פרק  לפי  ורק  ניקוד האיכות  עם המציע  בהסתמאך  ראיון  על  עם  ך  או 

ללא   תאגיד(,  הינו  המציע  בו  )מקום  ניסיוןחו  שיתקייםמנהלו  עם  .  ג  יחד 

המוצע    ים, ידרש מפעיל החוג בו לא יתקיים חוג ניסיון  מורזאת במקרה כא

המציע  על   השירותים  ידי  אלביצוע  והוא  אינו  )ככל  מנהלו(  המציע  ו 

 .ראיוןבאף הוא  להשתתף

 %20 -התרשמות מחוו״ד של לקוחות המציע אודות המציע ושירותיו  10.3.3

אקראי    פן ביצוע סקר שביעות רצון טלפוני של לקוחות המציע שידגמו באו 10.3.3.1

להם    תלל הלקוחוכל מציע של כ   מפורטת ע״יך הרשימה הע״י המועצה מתו

מקום בו  דגש, כי  ז זה. מושוא מכררותים נהשי  הוא נתן שירותים כדוגמת

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

 בניסיון העבר של גורמי המועצה עם המציע ברכיב איכות זה.

שיקול 10.3.3.2 יופנ ד  למועצה  אליהם  הלקוחות  את  לבחור  מוחלט  הסקר  עת  ה 

 מי. אופן מדגב

ל 33.3.10. ינתןמציעהניקוד  המפ  ים  התבחינים  פי  למסמכי    3-טבמסמך  ורטים  על 

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

כ ע״י  שיוענקו  ממבצהציונים  אחד  הט ל  הסקר  לטופס  בהתאם  י,  פונ לעי 

 למסמכי המכרז(. 3-טמסמך די )וע היי

ציע ו/או עם  עם המ  ון עבר יניס   היה למועצהקום בו  על אף האמור לעיל, מ 10.3.3.4

ידו על  זו  מידה  תהיה המועצה רשאית לדרג אמת    -מעביר החוגים המוצע 

בלבד מטעמה  גורם  דעת  חוות  על  לפנות  ,  בהסתמך  צורך  שיהא  ומבלי 

 . המציעשל  ללקוחות אחרים 

בעבר, ואשר לא העניקו לה את    דהצעות של מציעים עימם עבהמועצה תהא רשאית לדחות ה 10.4

הביעות רם לשהשירותי או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים,  לפי שיקול  צונה,  כל 

 דעתה. 

לעכאמו 10.5 כי  ר  שוב,  מודגש  המו יל  להתקשר בכוונת  זוכי  עצה  עם מספר  זה  כמפורט    ם במכרז 

ין מאגר  ר מב תבח  שמנהלת מחלקת הרווחהכ,  ׳הספקיםאשר יהוו את ׳מאגר  ,  עילל   1.2בסעיף  

יעביאת הספק  הספקים . מודגש כי  ם בפועל ביחס לכל שנת התקשרותת החוגירו אים אשר 

זה   במכרז  הכלולות  מהשנים  ושנה  שנה  הרווחהבכל  מחלקת  מנהלת  לבחו  תהיה  ר  רשאית 

  . התקשרותנוגע לאותה שנת  ך ורק בכל הה אספק תהי  תרמאגר הספקים, וכי בחי  ןמחדש מבי

מו כיעוד  אשהמועצ אין    דגש,  שירותים  של  למינימום  מתחייבת  יס ה  א ר  כל  ואחד  פק  חד 
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הספקים בחירת  וכי  הספקים,  למאגר  שיבחרו  ידי    המציעים  על  מחלקת  תעשה  מנהלת 

 די. לעדי והבלבהב הולפי שיקול דעת  הרווחה

הצעות היא של עסק  עות, ואחת מן ה ל שתי הצ ה עה מידת י יש להמליץ באוועדה, כמצאה הו  10.6

, אישור  הגשתה ת  בעלה,    צורףעל ההצעה האמורה, ובלבד שעדה  תמליץ הוו טת אישה,  שבשלי

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

  ה אחרים, אם יוכח לכאור  םעם משתתפי  גשה בתיאוםכל הצעה שהו  זים תפסול ועדת המכר 10.7

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

עתו, הסברים וניתוחי  יון בהצת הדאת הזכות לדרוש מאת המציע, בע  רת לעצמהועדה שומ וה 10.8

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

ויכולתו   המציע  מטע/של  מי  התחייבויותיומאו  לביצוע  מוהמצי   ,ו  למע  כל  תחייב  את  סור 

סבר  דרישה. אם המציע יסרב למסור הים מיום הימ   3בתוך  ההסברים והניתוחים הנדרשים  

אמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה, רשאית הוועדה להסיק מסקנות  תוח כאו ניו/

 ה. יה, ואף לפסול את ההצעלפי ראות עינ

ירה או תנאיה, או  ה בשל מח בירלתי סבהיא  שלא להתחשב בהצעה שאית  תהיה רשהוועדה   10.9

שהוגשה  או    שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים  אוורטת דיה  התייחסות מפשאין בה  

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

 צעה כראוי. הערכת הה

 

 ז הזוכה במכרחובת  .11

  הודעתקבלתו את    ממועד ימים  (  7הרי שבתוך שבעה )  ,(כה"זוה"  -)להלן  יע במכרז  המצ  זכה   11.1

ום הביטוחים כמפורט  ר קיאישואת    צה,למוער זכייתו במכרז יהא עליו להמציא  דבב   המועצה

 סמכי המכרז. ׳ למבמסמך ג

רשאית לבטל את    המועצהתהא    לעיל,  11.1יף  ים בסעהמפורט לא ימלא הזוכה אחר התנאים   11.1

במכרז המצ.  זכייתו  זכיית  יהא    ,כאמור  רזבמכיע  בביטול  לפגו לא  סעד  כדי  או  זכות  בכל  ע 

ההתח  המועצהלרשות  שיעמדו   הפרת  עקב  הזוכה  שנטייבוכנגד  עם  יות  המציע  עצמו  על  ל 

 הגשת הצעתו למכרז. 

ל, תהא  המועצה  עיל  11.1סעיף את האמור ברה בו לא יקיים הזוכה מבלי לגרוע מהאמור במק

ר וזאת לפי שיקול  כם עם מציע אחקשר בהסלהת אה,  מבלי לתת כל הודעה או התר  ,רשאית

קב התקשרותה של   פיצוי עות לתהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זככה לא  י. לזודעתה הבלעד

 המועצה עם מציע אחר במקומו. 

  תרעצה כנגד הזוכה עקב הפו ו לרשות המסעד שיעמד  כות אוכדי לפגוע בכל זאין באמור לעיל  

 ו למכרז.עם הגשת הצעתיע ההתחייבויות שנטל על עצמו המצ

יידרש   11.2 השירותיםהזוכה  את  וכהגדרת,  להעניק  לעיל  להנחיות  ם  בהתאם  ת  הלמנבהסכם, 

 ורצון המועצה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.   הולשביעות רצונ רווחההמחלקת 

על  ת  וו/או התחייבטובת הנאה    לקצתו, או ככולו או מ  את ההסכם,  ב ולא יעבירהזוכה לא יס 11.3
לאחר אשמיב  ,פיו  בעקיפין.רין  הזו   ו  ספק,  הסר  להעסיקלמען  יורשה  לא  משנה  בל ק  כה  ני 

מראש ובכתב. מבלי    מנהלת מחלקת הרווחהר  לת אישור קב , אלא לאחמתן השירותיםלצורך  
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יהא בהעסקת קבלני משנה   לעיל, לא  י  הזוכה עפ"   כדי לגרוע מהתחייבויותלגרוע מן האמור 
 כאמור במסמכי המכרז. , הכל עצההמו  ירז, לרבות אחריותו כלפכמסמכי המ

ל 11.4 זכאי  יהיה  לא  אהזוכה  זכותוהמחות  לפ   לקבלת  ת  מהמועצה  שהוא  כל  הססכום  זה  י  כם 
בכתל לכך  הסכמה  מראש  קיבל  אם  אלא  המועצה.אחר,  גזבר  של  רשאית   ב  תהא  המועצה 

הז לבקשות  לרבות  לסרב  זה,  בעניין  להמחוכה  סכומים  סירוב  ההמחאה  אות  התניית  ו 
ת הזוכה או  ודלת ערב בדבר הג  י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאיםלה לפ   ראושיי  םבתנאי

 ל ההסכם.  יצועו שחת בקביעת בטחונות נוספים להבט

 התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח ההסכם ובמסמכי המכרז. יתר 11.5

 מועדיםוהגשת הצעות  .12

יע למלא הצעתו  . על המצכרזכי הממ סעל הטפסים הכלולים במ   קתוגש אך ורצעת המציע  ה 12.1

ם  המיועדימות  שולי כל עמוד ועמוד, וכן במקוחתימתו ב, ולצרף  םם הנדרשיכולל כל הנספחי

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

החתומייעותקשני  ב מקוריים  הם  ידי  על  החתומים  המכר  מסמכי.  מציעם  ל  כ בצירוף  ז 

המכרז,  מכיהמס לדרישות  בהתאם  הנדרשים  מיוכנסו  ם  שלתוך  בעת  סר  תימעטפה  למציע 

,  באופן ידני  ת הצעת המציע תוגש סגורה וחתומהמכילה אפה הרכישת מסמכי המכרז. המעט

"מכרז   רק  מצויין  המכרז  ", _10_/2023מס'    פומביכשעליה  לתיבת  במועצה  ותוכנס  ים 

 בלבד. 12:00בשעה  12/3/23ום יאוחר מילא עד ו   והמועצה ו/או מי מטעמ ״למנכ בנוכחות 

לש 12.2 הצאין  כאמור בכ  עות לוח  ידנית  מסירה  איננה  אשר  דרך  תלעי  ל  לא  הצעה  ל.  תקבל 

 . 12.1שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף 

  םימי  90משך  צרופותיה ליה, מרכיביה, נספחיה וכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרט 12.3

לתקופה  רשאית לדרוש מהמציע להאריכה    עצה תהיההמו עות.  צה מהמועד הקבוע להגשת ה

 ע יהיה חייב לעשות כן. , והמצימכרזשתורה המועצה, וזאת עד לקביעת זוכה ב יוספת, כפנ

להעברת  בהצעתו  צע על ידי המציע  המומודגש, כי התמורה בגין השירותים תעמוד על המחיר   12.4

יהיה סופי, ויכלול את כל  ור  המחיר האמ .  בפועלם העביר המציע  ת וא  החוגיםבמכפלת    החוג

וסוג שהוא שה ,  דיםעוב  שכר   ירותים, לרבותוציא הזוכה לצורך מתן השההוצאות, מכל מין 

היטלים,  יסיםמ תצלומים,ה,  נסיעה,  כי  ה   וצאות  מודגש,  וכדומה.  משרדיות  המציע  וצאות 

 . מכל סיבה שהיאמעבר לאמור סכום נוסף  ל  זכאילא הזוכה  

 יעיםמצ בין השירותיםפיצול  .13

נשוא המכרז בין מספר    ירותיםש הוע  המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לפצל את ביצ 13.1

 . יםזוכ

את  המועצה  החליטה   13.2 דעת    השירותיםלפצל  שיקול  למועצה  יהיה  כאמור,  זוכים  מספר  בין 

יעים, לא  צם ו/או למ שונים, ולזוכיהזוכים ה  יןב  השירותים לבדי באשר לדרך חלוקת  מוחלט וב 

 כאמור.  םאופן חלוקת או ו/  םו/או אי חלוקת  השירותיםחלוקת  בגיןטענה ו/או תביעה כל תהא 

  נויים בוו/או שיכרז ביטול המ .14

לא תוגש    המועצה תהיה רשאית לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה מתאימה ו/או אם 14.1

שיקול  פי  ה אחרת, והכל ל ביות, ארגוניות או מכל סי יבות תקציבחת ו/או מס יותר מהצעה א

שאית לנהל מו״מ עם כל  עצה תהיה רלעיל, המו   רז כאמור בוטל המכוהמוחלט.    דעתה הבלעדי 
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ח   יעים המצ הגוו/או  ו/או  מהמציעים  מי  עם  ולהתקשר  אחר  גורם  כל  עם  ו/או  רמים  לקם 

 פי דין.  שיקול דעתה הבלעדי ועלהאחרים הנ״ל לפי 

תימה 14.2 לא  אחריוועצה  בכל  הוצאשא  לכל  שיגר  הת  נזק  הכנמו  ו/או  עם  בקשר  ו/או    תלמציע 

גרמו  צאות שנו הוי לגרוע מכלליות האמור, לנזקים ו/א ל בלמכרז, ובפרט אך מהגשת הצעתו  

נשוא המכרז וקבלת ההצעה או קבלתה החלקית ו/או צמ-עקב אי או  /צום היקף השירותים 

 ביטול המכרז. 

 העיון במסמכי המכרז ות הצעה וזכסודיות ה   .15

מכי  ל ועדת המכרזים ובמסמכרז, לעיין בפרוטוקויעים שלא זכו בלמצ רזים תאפשר  המכ  תועד 15.1

 חל על המועצה. הדין ה ראותלהו זאת בהתאם ההצעה הזוכה, כל

דות עסקיים )להלן:  מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סו 15.2

לאחר הכרזת   רז,יעים האחרים במכצר בהם עיון למ אין לאפש  ״( שלדעתויםלקים הסודיהח״

 -הזוכה, ינהג כדלקמן:דת המכרזים על ההצעה וע

בהצעת 15.2.1  במפורש  יציין  וחדם החלקיו מההמציע  ברור  באופן  אותם  ויסמן   ם הסודיים 

 משמעי. 

לא למי שהסכים  ו המועצה כם סודיים בהצעתו, תראהמציע שלא סימן את אותם חלקי 15.2.2 

הצעתו   למסירת  האחע לסייג  המציעים  כזוריםיון  ויוכרז  במידה  במכרז,  מציע  כה   .

סייג, ם, ללא  הסכיים, תראהו המועצה כמי שחלקים סודי   עתו את אותםסימן בהצש

לעיון ה מציעים האחרים, במידה למסירת אותם חלקים שלא סומנו כחלקים סודיים 

 ויוכרז כזוכה במכרז.

בהצעהמצ  סימן 15.2.3  סודייםיע  חלקים  יראוה תו  לל   ו,  שהסכים,  סכמי  אותם א  כי  ייג, 

לקים סודיים גם בהצעותיהם וים ח ם מהו ו כחלקים סודיישר סומנו בהצעת א  חלקים

זכותתפים הא המשתשל   על  שוויתר מראש  ולפיכך תראהו המועצה כמי  העיון    חרים, 

 ם האחרים. בחלקים אלה של המציעי

י  למען 15.2.4  ספק  שהסר  כי  זכיודגש,  היקף  בדבר  הדעת  נת  תוקול  כאמור  בלעדית  ון  העיון 

 עניין זה.על פי דין בו יפעלו זים, ואלעדת המכרלמועצה ולוו

לא 15.2.5  המועצה  בחפשר  החליטה  כחלעיון  הגדיר  הזוכה  שהמציע  סודיים לקים  קים 

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

 נחיותיה. הלר יקבע על ידה ובהתאם שהזמן א

במליהח 15.2.6  הזוכה  השגת  את  לדחות  המועצה  בחלקיטה  עיון  בדבר  הגדיר כרז  אותם  ם 

על  , תוים סודיים בהצעתוכחלק לזוכה במכרז טרם העמדת הצ דיע  לעיונו של כך  עתו 

 מבקש העיון. 

  

_____________________ _____ 

 ראש  המועצה  
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 ה ת אבן יהודועצה מקומי מ
 __ 10_/2023מס'   מכרז פומבי

 דון הסביוםועהשלישי במ  גילחוגים ל להעברת
 
 2-אמסמך 

 מפרט השירותים 
 
 

ו/או בכל    ומה של המועצהבתח  הסביוםמועדון  שלישי ביל הוגים לגלמתן חהינם שירותים  רותים  ישה .1

מיקום ציבורי אחר בתחומה של המועצה, ובניהול גורמי הרווחה של המועצה, בו מועברים חוגים לגיל  

 השלישי.  

הס בחיר .2 מתת  מאגרפק  הזוכיהס  וך  על    םפקים  תעשה  לבמכרז,  אחת  הרווחה  מחלקת  שנה  מנהלת 

בספק הינה  הבחירה    ודגש, כימ  ת התקציב העוקבת.יחס לשניב בל שנת תקצבמהלך חודש יולי של כ

בשנת    תקציבלשנת   וכי  הרווחההעוקבת    התקציבאחת,  מחלקת  מנהלת  לשנות    תרשאי  תהיה 

 . הבחירת

 : תחומי החוגים יהיו .3

 ; לגיל השלישי  ות גופניתעילספורט ופ 3.1

 ;נות הצילום וכדומהבמה, אומ אומנות ה  טיפול באומנות,, אומנות סביבתית  -אומנויות  3.2

 ;מוסיקה 3.3

 ; , מחשבים וכדומהלרבות גינון, בישול -ופנאירה העש 3.4

 ; מחלקת הרווחה של המועצהכל נושא אחר אשר יאושר על ידי מנהלת  3.6

על    ש אשר ידר, ובהתאם למתווה  וגים ליכולות של משתתפי החוגח בם  ינעל הספק להתאים את התכ  .4

 . וחה או מי מטעמהמנהלת מחלקת הרו ידי 

פעילות   .5 מ  ל עיקבעו    החוגימי  מחלידי  המועצה,    קתנהלת  של  ולשיקול  הרווחה  להחלטתה  בהתאם 

 .דעתה הבלעדי, ולפי צרכי המערכת

 

 - תחוםמפרט השירותים בכל   להלן  

 -:גופניתות תחום ספורט ופעילב .6

אי 6.1 לב ביצוע  ספורט  במגווןמוני  השלישי  הגיל  פ   ני  להעשרת  לגיל  הספו  עילותמיומנויות  רט 

 . פילטיס, יוגה, ריקוד וכדומהוזיס(, השלישי: בניית עצם )אוסטאופר

טוב 6.2 אווירה  יצירת  המתאמנים,  יכולות  שיפור  הקבוצות,  בניית  על  אחראי  יהיה  החוג  ה  מפעיל 

יווח  דשים, שמירה על קשר עם מתאמנים נעדרים, ד וס מתאמנים חגי  בקבוצה, גביית תשלומים, 

הרווחה  מחלקת  עם    למנהלת  בצוות  עבודה  חריגים,  אירועים  הסבימועדו   תדריכ מעל  ואם  ן  ום 

 הבית. 

 חוגים יועברו בדרגות קושי שונות, תוך התאמת דרגות הקושי למתעמלים. ה 6.3

. שעות  07:30-13:00ה׳ בשעות  -ימים א׳  -ן הינרסום מכרז זה  נכון למועד פשעות פעילות הסביום   6.4

  את שעות מחלקת הרווחה תקבע  מנהלת    נוי בהתאם לצורכי המערכת.נים לשי לות נתווימי הפעי 

 צרכי המערכת. פי   לע, וחוג בהתאם לשיקוליה  ת של כלות של כל חוג ואת היקף הפעילוהפעיל

זה    חוגכל    תדירות  6.5 על  תקבבתחום  בכע  הרווחה,  מנהלת מחלקת  רצו  פוףידי  מנהלת  לשביעות  ן 

ובכפוף לצרכי המועצה  , בכפוף לקיומו של תקציב מאושר,  המחלקה והצוות המקצועי של הסביום
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לעת. מעת  שיהיו  חלמודגש  כפי  כי  מת,  הקצוק  תשלומיב  הינו  יגבו  ה  חוגים  אשר  שתתפות 

 . תפים, ובהתאם יופעלו החוגים כל עוד קיים תקציב להפעלתםמשתמה

כום הנקוב  דקות, יהיה המפעיל זכאי לתמורה בס  45  -ו לא יפחת מ ורכשא   עברת מפגשתמורת ה 6.6

 בהצעתו. 

לוודא  6.7 ידרש  החוג  מערכי    מפעיל  מחלקת    מולמראש    החוג אישור  עצה.  המו של    וחה הרו מנהלת 

  החוגרשאית לפטור את המפעיל מחובת קבלת אישור מראש של מערכי    הרווחהמנהלת מחלקת  

מערכי   מספר  של  אישור  שוכ  ,חוגלאחר  מחלקת  כל  מנהלת  פטרה  לנכון.  את    הרווחהתראה 

  ישור מראשלחזור ולדרוש מהמפעיל א   מראש כאמור, תהיה רשאית  החוגאישור מערכי  המפעיל מ

 עיל יהיה מחוייב להיעתר לדרישה כזו עם קבלתה. המפ, והחוגשל מערכי  

 

 -:האומנויותתחום ב .7

, תוך מטרה לחזק  וון חומרי יצירהגבמשי  העברת שיעורי אומנות/טיפול באומנות לבני הגיל השלי  7.1

 . כישורים ויכולות

אשר   7.2 בקבוצה,  יועברו  יקבע  השיעורים  מנהלגודלה  ידי  מחל על  לצורכי  ת  בהתאם  הרווחה,  קת 

יודגש, כי קבוועצה ולהמ משתתפים או יותר, אך גם    20ה  צה יכול ותמנשיקול דעתה המקצועי. 

 קת הרווחה כאמור. מחליכול ותמנה פחות מכך, הכל לפי החלטת מנהלת 

עבוי  מפעיל החוג אחרא 7.3 תוכנית  מי    ,ת מחלקת הרווחה של המועצהה בשיתוף מנהלדלבניית  או 

 קבוצה. ים ב ות ליכולות ולצרכי המשתתפ ת הפעיל מטעמה. מודגש, כי נדרשת רגישות והתאמ

 . מפעיל החוג אחראי ליצירת אוירה טובה בקבוצה 7.4

יסופ 7.5 החוג  העברת  לצורך  הדרושים  לסוג  קו  חומרים  בהתאם  המועצה,  ידי  וכמות  על  החומר 

לקיומו    כפוףווחה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובושר על ידי מנהלת מחלקת הר החומר כפי שתא

 של תקציב.  

 ועדון. עם צוות המצוות יקפיד לפעול כ מפעיל החוג 7.6

שעות    .07:30-13:00ה׳ בשעות  -ימים א׳  -הינן רסום מכרז זה  נכון למועד פשעות פעילות הסביום   7.7

  את שעות מחלקת הרווחה תקבע  מנהלת    ת.לות נתונים לשינוי בהתאם לצורכי המערכוימי הפעי 

 צרכי המערכת. פי   לע, וחוג בהתאם לשיקוליה  ת של כלות של כל חוג ואת היקף הפעילוהפעיל

זה    חוגכל    תדירות  7.8 על  תקבבתחום  רצוע  לשביעות  בכפוף  הרווחה,  מנהלת מחלקת  מנהלת  ידי  ן 

, ובכפוף לצרכי המועצה  ועי של הסביום, בכפוף לקיומו של תקציב מאושרצוות המקצוה  המחלקה 

לעת. מעת  שיהיו  חלמודגש  כפי  כי  מת,  הקצוק  תשלומיב  הינו  יגבו  ה  חוגים  אשר  שתתפות 

 . תפים, ובהתאם יופעלו החוגים כל עוד קיים תקציב להפעלתםמשתמה

כאי לתמורה בסכום הנקוב  המפעיל ז  היה קות, י ד  90  -חת מ פ ו לא ישאורכ  עברת מפגשתמורת ה 7.9

 בהצעתו. 

לוודא  מפעיל החוג   7.10 של המועצה.    הרווחהמנהלת מחלקת    מולמראש    החוגאישור מערכי  ידרש 

  החוג מערכי    רשאית לפטור את המפעיל מחובת קבלת אישור מראש של  הרווחהמנהלת מחלקת  

מערכי   מספר  של  אישור  וככל חוגלאחר  מ  שתראה   ,  פטרה  את    הרווחהלקת  מח  נהלתלנכון. 

מערכי   מאישור  כאמור,    החוגהמפעיל  לחמראש  רשאית  אישור  תהיה  מהמפעיל  ולדרוש  זור 

 , והמפעיל יהיה מחוייב להיעתר לדרישה כזו עם קבלתה.החוגשל מערכי  מראש

 

 -:המוסיקהתחום ב .8

,  קודשתתפים בשירה, רימההפעלת  לרבות  לבני הגיל השלישי    לי מוזיקלינגינה בכורי  העברת שיע  8.1

 . יצירת אוירה חגיגיתו

 העברת החוג. רך ברה וכל ציוד נלווה הנדרש לצוהמפעיל ידרש להגיע עם ציוד הג 8.2
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 )כדוגמת חגים(.  מנגינות לאירועים על פי לוח השנהמפעיל ידרש להתאים את השירים והה 8.3

  עות . ש07:30-13:00ה׳ בשעות  -ימים א׳  -הינן רסום מכרז זה  נכון למועד פשעות פעילות הסביום   8.4

  את שעות מחלקת הרווחה תקבע  ת  הלמנ  לות נתונים לשינוי בהתאם לצורכי המערכת.וימי הפעי 

 צרכי המערכת. פי   לע, וחוג בהתאם לשיקוליה  ת של כלות של כל חוג ואת היקף הפעילוהפעיל

זה    חוגכל    תדירות  8.5 על  תקבבתחום  רצוע  לשביעות  בכפוף  הרווחה,  מנהלת מחלקת  מנהלת  ידי  ן 

פוף לצרכי המועצה  יום, בכפוף לקיומו של תקציב מאושר, ובכהמקצועי של הסבות  המחלקה והצו

לעת. מעת  שיהיו  חלמודגש  כפי  כי  מת,  הקצוק  תשלומיב  הינו  יגבו  ה  חוגים  אשר  שתתפות 

 . תפים, ובהתאם יופעלו החוגים כל עוד קיים תקציב להפעלתםמשתמה

לתמורה בסכום הנקוב    כאי יל זפעמהיה  , יהדקות  60  -שאורכו לא יפחת מ   עברת מפגשתמורת ה 8.6

 בהצעתו. 

ידרש   8.7 החוג  מערכ מפעיל  אישור  מחלקת    מולמראש    החוג י  לוודא  המועצה.    הרווחה מנהלת  של 

  החוגרשאית לפטור את המפעיל מחובת קבלת אישור מראש של מערכי    הרווחהמנהלת מחלקת  

אי מלאחר  של  מערכי  שור  מנ חוגספר  פטרה  לנכון.  שתראה  וככל  מחל ,  את    ווחהרה  תקהלת 

  מהמפעיל אישור מראש  רשאית לחזור ולדרושמראש כאמור, תהיה    החוגהמפעיל מאישור מערכי  

 , והמפעיל יהיה מחוייב להיעתר לדרישה כזו עם קבלתה. החוגשל מערכי  

 

 -:עשרה והפנאיההתחום ב .9

לגיל השליעילות מעשירה המ פהעברת   9.1 ביותאמת  גינון,  כגון:  במגוון תחומים,  תישי  ן,  רו טאשול, 

הרצאכ יוצרת,  ועודתיבה  השלישי  לגיל  המותאמות  מות  להעשיר  תוך ,  ולחזק  מטרה  להרחיב   ,

 . ירה טובה ותוך שיתוף פעולה עם צוות מועדון הסביוםמיומנויות של האזרחים הוותיקים, באוו

 העברת החוג. ווה הנדרש לצורך  ל נה ציוד כל ההמפעיל ידרש להגיע עם  9.2

עות  . ש07:30-13:00ה׳ בשעות  -ימים א׳  -הינן רסום מכרז זה  פעד  נכון למושעות פעילות הסביום   9.3

  את שעות מחלקת הרווחה תקבע  מנהלת    לות נתונים לשינוי בהתאם לצורכי המערכת.וימי הפעי 

 צרכי המערכת. פי   לע, וחוג בהתאם לשיקוליה  ת של כלות של כל חוג ואת היקף הפעילוהפעיל

זה    חוגכל    תדירות  9.4 על  תקבבתחום  מנ ע  הר  הלת ידי  רצומחלקת  לשביעות  בכפוף  מנהלת  ווחה,  ן 

של הסביום, בכפוף לקיומו של תקציב מאושר, ובכפוף לצרכי המועצה  ות המקצועי  המחלקה והצו

לעת. מעת  שיהיו  חלמודגש  כפי  כי  מת,  הקצוק  תשלומיב  הינו  יגבו  ה  חוגים  אשר  שתתפות 

 . תםתפים, ובהתאם יופעלו החוגים כל עוד קיים תקציב להפעלמשתמה

מורה בסכום הנקוב  מפעיל זכאי לתדקות, יהיה ה  90  -שאורכו לא יפחת מ   מפגשעברת  ה  תמורת 9.5

 בהצעתו. 

 

 -)מקום בו הספק הינו תאגיד( החוג  מפעילהוראות לעניין  .10

 ; מנהלת מחלקת הרווחהואם עם תת  מפעיל החוגזהות  20.1

 ;החוג העברת ידע וכשירות נדרשת ל  בעל ה יהי מפעיל החוג 20.2

תנאי הסף הנדרשים במכרז    ד בכלויעמו,  בני הגיל השלישילעבודה עם    מוכשר  ג יהיההחו יל  מפע 20.3

 ;בתחום החוג הרלוונטי

כי ברצונה  פס ליע  רשאית להוד  מחלקת הרווחהמנהלת   20.5 וללא צורך לנמק הודעתה,  ק בכל עת, 

 . ימים ממועד קבלת ההודעה 21החליפו בתוך ייב לק מחו, והספ מפעיל חוגלהחליף 

במקרה    -חריגים קרים  מב שאינכגון  התנהלות  תה של  הולמת,  מנהלת  ה  הרווחה  יה  רשאית  מחלקת 

 די. יי מפן ו, והספק מחוייב להחליפו בא מפעיל החוגהחלפה מיידית של  לדרוש 
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, יהיה  תחום ותחוםלכל    לעיל בנוגעלא יפחת מהאורך הקבוע  שאורכו    עברת מפגשתמורת ה  -מורה הת .11

ב לתמורה  זכאי  הנקוסכוהמפעיל  בהצעת ם  כל   .וב  את  ויכלול  סופי,  יהיה  האמור  ההוצאות,    המחיר 

שהוציא   שהוא  וסוג  מין  השירותים,לצורך    המציעמכל  היטלים,    מתן  מיסים,  עובדים,  שכר  לרבות 

סכום נוסף  ל  זכאילא  ה  ומה. מובהר, כי המציע הזוכד כיעה, תצלומים, הוצאות משרדיות והוצאות נס 

 .אהי ה של סיבכממעבר לאמור 

זה(  לצורך )או מי אשר ימונה על ידה   רווחה מחלקת ההספק למנהלת קלנדרי, יעביר   חודשכל ב 5-עד ה .12

שבוצעו על ידי הספק בחודש שחלף. המנהלת )או מי שמונה על ידה  המפגשים    "ח שעות המפרט אתדו

הרות  הב   רשה המנהלתנים בנוגע לאמור בו. דת ו/או תיקו תדרוש הבהרוכאמור( תאשר את הדו״ח או  

 ודש.את הדו״ח המתוקן לאישור מח יבצע זאת הספק באופן מיידי, ויגיש  ,וניםאו תיק/ו

יועבר לספק בתנאיתה +    שלום  והעברתו    ר אישור המנהלת לדו״ח השעותלאח  30תשלום של שוטף 

 .  לגזברות המועצה
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 מועצה מקומית אבן יהודה 
 __ 10_/2023מס'   ומביז פמכר

 וםן הסביודבמוע ייש חוגים לגיל השל להעברת
 

 ב׳מסמך 
 הצעת המציע 

 לכבוד 

 יהודה ית אבןהמקומ המועצה  

 א.ג.נ.,

 חוגים לגיל השלישי להעברת  _____10 / 2023מס'  פומבימכרז   הנדון:

ת.ז./_____________________ הח"מ    ו/ אני .6 מס׳  רששותפ  ח.פ./   _____    ומה ות 

______________________________________ מרחוב  ע______ _________,  יר  ____, 

  ים, מתחייב/ים ומאשר/ים, / ______________, מצהיר___ ________, טל: _________________ 

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

יקונים  יון בתת עעל כל מסמכיו, לרבו  _10__ /2023פר  מס  מבי ופ כרז  את מ  -כולם יחד   -וותוהעתידים לה

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

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

 .               (3-ט  -ים א׳מכמסז )נו על כל מסמכי המכרחתימתי/

כל    כי המכרז, וכי תנאי המכרז,כל מסמפרטי המכרז ו  כל  את  נו/והבנתי   נו/ קראתיי  כ  ים/ריצה מ  ו/הנני .6

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

 אמור לעיל.  אם לבהת נו/ עתיהצ  את נו/, כי קבעתיים/מצהיר  ו/ להם. כן הנני  מים/מסכים

שבדקתי .6 הת  א   ונ /לאחר  לעכל  ולאחר  אמור  היל,  הענלההנוגעים  פרטים  שכלל  ידועים    שירותיםקת 

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

זה   ובכלל  הסתייגות,  כל  בלא  אתהמכרז  כל    השירותים  להעניק  מהו/או  בהתאםחלק  ,  נו/להצעתי   ם 

)למפגש(מחי החוג  בר  המלת  מכפ,  בפועל  פגשיםמספר  ידי/נו  על  בוצעו  בסעי  ,אשר    10ף  כמפורט 

להלן,  צעתלה זו  א כאמור  י/נו  המכרז  1-במסמך  א,  למסמכי  המלמסמ   2-במסמך  ובהסכם    כרז כי 

 .   ׳ למסמכי המכרז, המבוקש על ידי/נו בהצעתי/נו זודמסמך  -ות ההתקשר

 בזאת כי: יר/ים מסכים/ים ומתחייב/ים  מצה  אני/ו .6

בעל ני/ אנ 4.1 הידע,/ו  הכשירות  י  ה,  המומחיות,  והכישהרישיונות,  הדניסיון  להענקת  רושים  ורים 

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

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

 . ם בוהקבועיסף  רבות תנאי הל המכרז

וכח האדם    , האישוריםים, החומר המתקניםוד,  ת כל הצילהשיג א  נו/י, או יש בכוח נו/ שותירב 4.2

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

 . והדין  מסמכי החוזהשב

הוראות  על פי  ות  ו ההתחייבוי לבצע את כל הדרישות ו/א  ינה שהיא , מכל בח ים/ מסוגל  נו/הנני 4.3

ואני/נוהמכרז/החוזה ואז,  ים/מתחייב  ,  במידה  איתי   נזכה/כה כי  תתקשר  והמועצה    נו /במכרז 
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בשלמותשונ  ותיםהשיראת    אעניק/נעניקבהסכם,   המכרז  בהתםא  לצ,  המועצה  אם  ורכי 

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

למ הצענו  ה״להלן:  )ש  פגאותו  של  בילש״(,  התמורמחיר  המלא  רצונה  מחלקת  הלת  נמ עות 

לי/   המועצה.  ווחההר ומקידוע  אהי   ובלנו  לא  כי  כלשהו  עליי/נו,  לתשלום  זכאי/ם  ה/נהיה 

 ., לרבות בנסיבות של סגר כללי לא ינתן שירותבתקופה בה 

הבדיקות  ביצ   לאחר 4.4 כלל  הש ושקילוע  כל  הריקולים  ת  לעיל,  מצהכאמור  כי  יר/יני/ו  מחיר  ים 

כל    ,יסופ  הינו רה  מוהת את  כולל  כ  -ות ההוצאוהוא  ובין  מיוחדות  וסוג  בין  מין  מכל  לליות, 

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

 ף.  לום נוסלכל תש כאי/םה/נהיה זו כי לא אהי. ברור לי/נ רווח המציע

נאה על פיו  ובת ה תו, או כל טאו מקצכולו    את ההסכם,להעביר  ב ולא  להסלא    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  אלהענקת  לא,  אישור  א  קבלת  חר 

לגר   המועצה  של  החינוךלקת  חמ מבלי  ובכתב.  האמוע  מראש  לעילמן  יהא  ור  לא    בהעסקת , 

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

 במסמכי המכרז.  המועצה, הכל כאמור

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

המועצה    מועצה.גזבר הבכתב של    כמה לכךש הסראמ  ונ/ א אם קיבלתיה לאחר, אלהסכם ז  לפי

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

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

 של ההסכם.  ביצועו להבטחת וספיםבטחונות נ 

בכללעמו  םיב/מתחיי  ו/ אני 4.7 הנדה  ד  עתנאים  כלרשים  לצור  פ"י  הך  דין  נשוא    יםשירותמתן 

 .המכרז

וונת לבחור מספר מפעילי חוגים ביחס לכל  מתכ כי המועצה  הריני/ו מצהיר/ים, כי ידועים לי/נו   4.8

במכרז,   המפורטים  החוגים  מתחומי  ׳מאגר  אשר  תחום  את  )להלן:קיםהספיהוו  מאגר  ״ ׳ 

אם  התב  -בנוגע לכל שנת התקשרותתבחר  צה  של המוערווחה  ת המנהלת מחלק״(, וכי  הספקים

 בצע את החוגים.  ברו, ואיזה ספק י איזה חוגים יוע לשיקול דעתה הבלעדי והבלבדי,

 גם, וכי  מפגשיםנעניק מינימום של  אעניק/כי    נו/ לפיחייב כאינה מת המועצה  נהיר וברור לי/נו כי   4.9

וניכלל  ב במכרז,  כזוכה  אוכרז/נוכרז  בו  הספבמאמקרה  מבין  אבחר/ שלא    וליכ קים,  גר  נבחר 

הספקי בשנת  מאגר  ב  ציבתקם  או  ואמסויימת  מכלל  ת ני/ו  לא  כי  טענה  תחייב/ים  כל  לי  היה 

 עמה.  ו מי מטמועצה ו/אבהקשר זה כלפי ה 

כי   4.10 לי/נו,  וברור  נהיר  לפי החלטתה הבלעדיעוד  והבלבדית לפצל את  המועצה תהיה רשאית,  ת 

יופעלומסויימת    תקציב  בשנת  יםמסוי   גמסושחוגים  השירותים, באופן   ידי יותר  ל  ע   או בכלל, 

אחד,  מס מאופק  המועתחייב/ני/ו  כלפי  זה  בהקשר  טענה  כל  לי  תהיה  לא  כי  מי  ים  ו/או  צה 

 מטעמה. 

גביית  עות  מצבאבין היתר  יעשה    החוגיםידוע לי/נו ומקובל עלי/נו, כי בשל העובדה שמימון   4.11

  , נתונה לק מהן(ת או בח בכל הכיתו)  חוגים    יועברואם  ההחלטה  ,  ממשתתפי החוג  ת  השתתפו

 . מגבלות תקציבת הספר, בשים לב לדעתו של בי לשיקול
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(, ומתחייב/ים לפעול על פי  2-מסמך אם )השירותיראות מפרט  מודע/ים לכל הוני/ו מכיר/ים ונה 4.12

 הוראות אלו. 

אם לכל תנאי  כרז בהתא המשו נ  םלהעניק את השירותי  ים/ מתחייב  ו/הנדון, הנני  במכרז  נזכה/אם אזכה .5

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

מתחייב/ים   .6 הריני/נו  תתקבל,  הצעתי/נו  מתאריך  ימ   7תוך  אם  זכייתים  בדבר  במכרז הודעתכם    י/נו 

מסמך  כרז )למהמצורף  סח  בנו, וכרז וההסכםבמסמכי המ, כמפורט  ר קיום ביטוחיםלהמציא לכם אישו

 . ז(למסמכי המכר ׳ג

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  ולה בחוברת מכרלעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכל  6הפעולות המנויות בסעיף  

אחר לביצוע    קספלהתקשר עם  והמועצה תהא רשאית  ,  שירותיםת הק אלספזכותי/נו    ד/נאבד אתזו, אאב

כדי לפגוע בכל זכות או סעד  בכך    , מבלי שיהאא הצעתי/נו, הכל כמפורט במסמכי המכרזנשו  השירותים

למוע הפשיעמדו  עקב  ההתחייצה  שאנירת  עצמ /בויות  על  נוטל/ים  עםנו  ה  י/נו  למ/צעתי הגשת  כרז.  נו 

ב התקשרות המועצה עם  עק  ענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצויטנו כל  / היה ליא תהיר/ים כי ל י/נו מצאנ

 מציע אחר במקומי/נו.  

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

  ת ביצועל דחייט עו/או להחלי  ירותיםשהלק מן  יצוע ח על בלהחליט  ז ו/או  רשאית לבטל את המכרהיא  

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ר, למועד מאוחר יות 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

  פיצולה אי  ו או  ה מכוחל הזכייו, פיצוביצוע   חייתיקפו, ד הגדלת הכרז, הקטנת היקפו,  ם ביטול המבקשר ע

בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות    ונ/ ילביצוע  יםהמועבר  השירותיםוי היקף  או שינ 

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

 יקף מסויים. מכרז בהמכוח ה השירותיםי ביצוע אה בגין כל תביע נו/לי

א / אתישקר  לאחר .10 בעיון  לר נו  המכרז,  מסמכי  כלל  )  בותת  השירותים  מפרט  אאת    ו/הנני(  2-מסמך 

ך  לצרף מסמ  ספק, ניתן]במידה והמקום אינו מ   ובתמורה למפגש כמפורט להלן    את החוגיםלהעביר    ים/מציע

 -:יו[לם נדרש לחתום בשול נפרד, או

ום חת

 *החוג

  -שם החוג

ימולא על ידי  

 המציע

  יש -חוגתכני ה

קצרה  א בלמל

ור  את תיא

 ותכני החוג

אורך 

ר שיעו

 מינימלי 

המחיר   -מחיר מרבי לחוג

 ** למפגש המקסימלי

תמורה ה

על  קשת בוהמ

ידי המציע  

בעבור כל 

 ** מפגש

ספורט  

  ופעילות

 גופנית 

 

 

  יוגה/ מסוג  חוג  ל דקות  45 

  -ריקוד  פילאטיס/ 

   ₪ למפגש 180מקסימום  

ולחוג     פעילות ספורט 

מ   -אחר  סוגגופנית 

 ₪ למפגש  130ם  מקסימו
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  ויות מנאו

 

למפגש  מקסימום  מחיר   דקות  90 

 ₪.   400  -קבוצתי

לשעה   מקסימום  מחיר 

 ₪. 120 -פרטנית 

 

 

 

  

 

 

  

  מוסיקה 

 

של   דקות  60  מקסימום    370מחיר 

 ₪ למפגש 

 

 

 

  

 

 

  

שרה  הע

 ופנאי 

 

 

של   דקות  90  מקסימום    400מחיר 

 למפגש  ₪

 

 

 

  

 

 

  

. בהתאם יתכן  גים ביותר מתחום אחדוחהציע  ל. כן רשאי המציע  מחוג אחד  יותר  להציע המציע רשאי    * 

 ומציע יבחר למאגר ספקים ביותר מתחום אחד.

על  **    העולה  מחיר  הוצע  זה.  מחיר  על  העולה  תמורה  מחיר  להציע  ועדת  אין  תהיה  המרבי,  המחיר 

רשאי  להמכרזים  ל ת  או  המציע,  הצעת  את  שיקולפסול  לפי  הב דעת   חילופין,  במחיר  ה  לראות  לעדי, 

 . עומד על המחיר המרביהוא לו ידי המציע כאי  מוצע עלתמורה הה

 הערות:  

 ________________________ ________________________________________________

__________________________________________________ ______________________

______________________________________________________ _______ _______ ____

_______________ _________________________________________________________   

עצמי  ים/ מקבל  ו/הנני .11 את    נו / על  ידי  החוגיםלהעביר  על  שבב  המפורטים  אם  בהתלעיל,    10סעיף  טבלה 

ו מסמכי    להוראות והמכרז  שהחוזה  רצונה  הרווחה  מנהלת ל  לשביעות  בתמ המועצשל  ו  מחלקת  ה  ורה 

ילמחיר   על  הנמוך(המוצע  לפי  לעיל,  בטבלה  הנקוב  המקסימום  למחיר  )או  לעיל  בטבלה  ובהתאם  די   ,

 . ברו על ידי/נו בפועלאשר יוע  המפגשים למספר



23 

 

 

 המציע חתימת   צהגזבר המוע  ראש המועצה 

 

23 

פרט  ל  יש]  עילו על ידי המפעבר יו  לעיל  10בסעיף    פורטיםמ הם  מפגשי החוגי  -במידה והמציע הינו תאגיד .12

המיוע המפעיל  של  שמו/ה  לכלאת  שבסעיף    וג ח  ד  בטבלה    -[ לעיל  10המפורט 

__ ___ __ ___ __ ___ ___ _ _ _____________________________________________________

___________________________________________________________________ ______

__________________ _______________________________________________________   

 

המסמכים  נו/ להצעתי  פים/ מצרף  נו/הנני .41 כלל  הנדר  את  סעיף  והאישורים  פי  על  א  5שים    1-במסמך 

 המכרז.   למסמכי

ה  פי מסמכי  על  ו/או אישור הנדרש  ולא אצרף/נצרף מסמך  כי במידה  לי/נו  כרזים ועדת המז  מכרידוע 

   .נו/ול הצעתילולה לפסע

מסמך  להציג כל מידע/    מאיתנו/חקור ולדרוש ממניכות ל רה הזמוכי לוועדת המכרזים ש  נו/לי  ידועעוד   .15

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

דעתה.  מסמכים, להנחת  המידע/ האת מלוא  לוועדה  למסור    ים/יב חי  נהיה/אהיהו  /המלצות, וכיו"ב ואני 

אסרב מסמך,  נסרב /אם  א ה  למסור  ניתסבר  מסקו  להסיק  הוועדה  רשאית  כאמור,  כלשהוא  לפי  וח  נות 

 .זו נו/ ראות עיניה ואף לפסול את הצעתי

 ות. צע ת היום מהמועד האחרון להגש 90במשך תקופה של  נו /זו תהיה בתוקף ותחייב אותי  נו/ הצעתי .16

שרה עפ"י דיני  צעה כרה כה שיזו בכדי להכ  נו/גשת הצעתיבעצם השאין    נו /, כי ידוע ליםי/ מצהיר  ו/הנני .17

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

 המהותיים. 

מהם    וכל אחד  טה ביחדתומים מהחכל  אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את   .18

ו כאילו הובא על ידי כל החתומים  לראותד יש  חיזו מובא בלשון י   פרט מפרטי הצעהד, ובכל מקום ש לחו

 . ועל ידי כל אחד מהם לחוד מטה ביחד 

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

 . דלעילר ואמ כ נו/ אותי

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

 עם משתתפים אחרים.או תיאום א כל קשר ה זו מוגשת ללים בזה כי הצע/רנו מצהיי/ אנ .21

 :החתום י על ה באתאיולר

 ___________________   _____________________ 

 חתימה   תאריך 

 ____________________  ___________________ _____________________ 

 כתובת מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.  שם מלא 

 ___ ___ _________ ____  _____________________ 

 מס' פקס  ן מס' טלפו
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 פות,  יש למלא את האישור להלן: שות /תאגידו אם המציע במכרז הינ

 אישור 

ה"ה  הח  אני חתימות  כי  בזאת  מאשר   _________________ התאגיד  עו"ד/רו"ח   ___________ "מ 
מנה המשמש/ים   ,_________________ חבתאגיד  ם  ל/י________________,  התאבצרוף  גיד  ותמת 

התאגיד קיבל כדין את ההחלטה להציע  וכי    ניין,וע ות, את התאגיד לכל דבר  סמכי ההתאגדבים, עפ"י ממחיי
 תו כאמור לעיל.  את הצע

 ___________________  ____________________ _____________________ 

 חתימה  שם עו"ד/רו"ח וכתובת  תאריך 
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 ן יהודה אבית מועצה מקומ
 __ 10_/2023 מס'  מכרז פומבי

 דון הסביוםחוגים לגיל השלישי במוע להעברת
 

 ג׳מך סמ
 קיום ביטוחיםאישור 

 __/__/____(הנפקת האישורתאריך )  אישור קיום ביטוחים 

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

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

 * האישור מבקש מדמע * העסקה  אופי המבוטח  * מבקש האישור
 שם

מועצה מקומית אבן יהודה  
תאגידים עירוניים ו/או   אוו/

חברות עירוניות ו/או  
נבחריהם ו/או מנהליהם  

 ו/או עובדיהם 

 שם
 למלא 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☐

העברת  אחר: ☒
חוגים לגיל השלישי  

ביועצה המקומית  
 אבן יהודה 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 תים שירו ןמימז☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
 

 . ח.פ/ת.ז.
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 
, אבן  53רחוב המייסדים 

 יהודה 

 מען 

 כיסויים                                        

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך  
 חילה ת

  תאריך
 וםסי

  / גבול האחריות
 סכום ביטוח

   חריגים וביטול בתוקף םנוספי כיסויים
 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 מטבע  סכום 

       
 1,000,000   ביט    צד ג'

 
 )בגין נזקי גוף( 336 329 328 322 321 315 309 307 304 302 ₪

 הרחבה צד ג':
אחריות מקצועית  

  ככל ) נזקי גוףבגין 
קיימת פוליסת  שלא 

   אחריות מקצועית(
חוגי  ב  נדרש רק

 התעמלות 

    500,000  ₪  

אחריות 
 מעבידים 

 20,000,000   ביט   
 

 ₪ 309 319 328   

אחריות 
 מקצועית 

)ככל שלא קיימת  
הרחבת אחריות  

מקצועית בנזקי גוף  
 בצד שלישי(

נדרש רק בחוגי  
 התעמלות 

 חודשים  6תקופת גילוי  -332  328  321 309 304 303  302 ₪  500,000    

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

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60אלא ייכנס לתוקף  לאביטוח,   פוליסת  שלביטול  או  ורהאיש מבקש לרעת  שינוי

 בדבר השינוי   האישור
 או הביטול. 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי    
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 ועצה מקומית אבן יהודה מ
 __ 10_/2023מס'   רז פומביכמ

 דון הסביוםבמועל השלישי לגיחוגים  להעברת
 

 ׳דמסמך 
 קשרותהסכם הת

 ___ __________ __שנערך ונחתם באבן יהודה ביום 

 

 אבן יהודה  המקומיתהמועצה    בין:     

 , אבן יהודה 53מרחוב המייסדים    

       "( המועצה: ")להלן   
 אחד מצד            

 _______________________________   לבין:

 ____________ _, __ ___________מרח'    

 _, פקס. ________________ _________ טל. _

  ( "הספק)להלן: "   

 מצד שני            

___ הו הואיל  ביום  פרסמה  מס׳   ____מועצה  פומבי  הצקבל  __10/__ 2023מכרז  למתן  לת  שירותי  עות 

ציבורי אח  בתחומה של המועצה   חוגים במועדון הסביוםהעברת   מיקום  בו/או בכל  תחומה של  ר 

״(, בו  כרזמה)להלן: ״ צה, בו מועברים חוגים לגיל השלישי ל המועמי הרווחה שהמועצה ובניהול גור

ההת  הובהר  עם  שקכי  תעשה  המפוררות  החוגים  מתחומי  תחום  בכל  ספקים  ,  רזבמכטים  מספר 

את יהוו  לביצוע    אשר  הספקים  המכרזמאגר  נשוא  והשירותים״ )להלן:  השירותים    מאגר״   -״ 

 ; ״ בהתאמה(םיפקהס

הצעתו  והספק והואיל את  ב  ,למכרז  הגיש  מהזכיינים  כאחד  למאג  מכרזוזכה  נכנסו  של    הספקיםר  אשר 

 ; המועצה

ברשותו  והספק ילוהוא כי  המומחיות,מצהיר  הניסיון,  כהידע  ,  והציוד    םהכליהאישורים,    ,האדםוח  , 

זה  הנדרשים חוזה  הוראות  במ  לביצוע  המכרז  נשוא  השירותים  במומחיות    יות,וע צקולמתן 

 ;ועצההמולשביעות רצונה המלאה של 

 

 : מןקוצהר בין הצדדים כדללפיכך הוסכם הותנה וה

 מ ב ו א  .1

 לק בלתי נפרד מן החוזה עצמו.זה מהווה ח המבוא לחוזה  1.1

תנאי מתנאיו, ויכונו להלן לשם    ד מחוזה זה, ובבחינתחלק בלתי נפר  ויםמהו   ולםמסמכי המכרז כ 1.2

 ה".  החוזי כ מהנוחות והקיצור "מס

  אילו יקרא כ  ,בחברה בע"מ  מאוגדשהינו    ספקשל    קרהבמ  ",םקהסזה בו כתוב "בכל מקום בהסכם   1.3

 נכתב לרבות החברה. 

 

 הספק הצהרות והתחייבויות   .2
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את  כי    ,מצהיר  הספק 2.1 מסמבדק  כל   ז,המכרכי  כל  נ  וכן  אחרמסמך  לצורך    וסף  העברת  הנדרש 

כי  השירותים ממ,  הנדרשות  הבדיקות  כל  את  ותר  מוא  וה  וכי,  השירותיםברת  עה  ורךלצ  נוביצע 

 בקשר לכך. המועצהו/או דרישה כלפי  טענהכל  את על בז

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

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

 ועצה.ו/או על פי דרישת המלו  ורפיםמצם ה , בנספחימתנאיו(

מיומנות,  בים הכספיים, הכישורים, המצהיר, כי יש לו את הידע המקצועי, היכולת, המשא  פקהס 2.3

הציוד,   המקצועייםבדיהעוהאישורים,  הניסיון,  הם  וכל  מנת  ,  על  ברמה    יבוצעו  שהשירותים נדרש 

 עות רצון המועצה.  ולשבילים,  ובאיכות מעו 

כלא  כי  מצהיר,  הספק 2.4 אה  מניע  ין  בחוזה  או  לשבדין  כל    התקשרותוו אחרת  ולביצוע  עם המועצה 

 הסכם זה. התחייבויותיו על פי 

אי  קבלן עצמ מד שלמעב ועצהלמרותים  יתן שיאופן בלתי חוזר כי הוא במפורש וב מצהיר בזה הספק 2.5

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

 סכם זה. פי ה -ההתקשרות על

בנספח  או    א'בנספח  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  יר,  מצה  פקסה 2.7 לו  ניסיון    מוגדרים כתקופת   קשרותהחודשים הראשונים לתקופת ההת  3שידוע 

ה  עצה בהתאם לשיקול מוליט הים תחדש החו  3לאחר  וכי   או  ך את ההתקשרות  אם להמשידעתה, 

 סיומה. האם להביא את ההתקשרות ל

תים  שירוביצוע החדול מלהעסיק בפה ובין בכתב, ל-, בין בעל מהספקת לדרוש  למועצה שמורה הזכו 2.8

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

 מועצה אינה טעונה הנמקה. ראת הן. הות כדרישת המועצה לעשו יד עםמ

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

ספקימספ בכל  ר  חוגיםת ם  של  מאגרחום  את  יהוו  אלו  וכי  ת  הספקים  ,  ממנו  המועצה,  בחר  של 

בהתאם, המועצה  .  בתקציבאותה שנת    חוגים  ויעביר אשר    יםפעיל המ  את   חלקת הרווחהממנהלת  

חלוקת  אופן  אינה מתחייבת ל  עצההמו כמו כן  בכלל.  שירותים  יעניק את ה  הספקאינה מתחייבת כי  

אין ולא תהייה כל טענה בעניין זה    ולספק,  גר הספקיםים במאהנכלל   ם הזוכים השוניבין    עבודהה

   .צהכלפי המוע

באמצעות  בין היתר  יעשה    החוגים  ה שמימוןבשל העובדליו, כי  ע לו ומקובל ע ידומצהיר, כי  הספק   2.10

משתתפי   של  יועברוהחוגיםתשלומים  אם  ההחלטה  היקף  ,  ובאיזה  יועברו  חוגים  איזה  ,  חוגים, 

 . ם לב למגבלות תקציב, בשימנהלת מחלקת הרווחה של הדעתנתונה לשיקול 

 למסמכי המכרז(.  2-מסמך אים )רותהשי  הספק מתחייב למלא את מלוא הוראות מפרט 2.11

הספק   2.12 חוגמפזהות  סגרת המכרז  במהציג  העתיד יפיספצ   עיל  א  ,  יהיה מחוייב  ת השירולבצע  תים, 

ל ת מראש  בביצוע השירותים, למעט אם קיבל את אישור המנהל  ובהעסקת   פעיל העסקת מובכתב 

על  י הספק יהיה ביד   שר הוצע עלהחלופי א  עיל המפ . המנהלת לא תיתן אישור כאמור, אלא אם  אחר

 חליף. ים להמבקש תואשר או כמפעיל ות  הפח  ניסיון וכשירות לכל 

 

 סכם פת הה ותקו   השירותים  .3

למועצ 3.1 יספק  החוג הספק  לפ]  ים הבאיםה את הפעלת  נבחרויש  אשר  החוגים  את  ה  רט  של מתוך  צעתו 

 -:[ב׳ למסמכי המכרזלמסמך  10הטבלה שבסעיף הספק במסגרת 
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 _______________________ _________________________________________ _____

 ___________________________________________________________________ __

_________________________________________________________ ____________

_____________________________________________________________________ .   

כאמור  .  ״(תרותקופת ההתקש )להלן: ״  2023קציב  שנת הת  במהלך  הספקנקו על ידי  ים יועירות הש 3.2

כשלאחריהם  ניסיון    מוגדרים כתקופת  קשרותנים לתקופת ההת החודשים הראשו  3  לעיל  2.7בסעיף  

ה לשיקתחליט  בהתאם  ההתקשרות  מועצה  את  להמשיך  האם  דעתה,  את  ול  להביא  האם  או 

 ההתקשרות לסיומה. 

  תקופת ל  מעבר  את תקופת ההסכם  ה( להאריךצה בלבד נתונה זכות הברירה )אופציולמוע  צה למוע 3.3

. החליטה  (״תקופות האופציה)להלן: ״   שנה כל אחתעד  תקופות נוספות בנות    רבעאב  התקשרות, ה

מיהמועצ על  תודי ה  הברירה,  זכות  ימוש  חודש  לסוף  עד  לקבלן  כך  על  שנת  ע  של    התקציב ולי 

ה בשינויים  קופות האופציתגם בם זה  סכאמור, יחולו הוראות הברירה כה  הקודמת. מומשה זכות

 המחוייבים. 

יועב 3.4 לתוכהשירותים  בהתאם  שרו  עבודה  שיאנית  כפי  שיעור,  ומערכי  יונתית  על  ת  מנהלדי  שרו 

 ומעת לעת לפי הצורך.  התקציבהמועצה בתחילת שנת   וחה שלור מחלקת ה

נ   הספק 3.5 כפוף  וביצויהיה  להוראותיהולית  הרווחה ת  הל נמ   עית  ש  מחלקת  למי  מימו/או    ה טעמונה 

 ."(תהמנהל)להלן: " מעת לעת

במקצו   החוגים ת  א  להעבירמתחייב    הספק 3.6 ובדיובמומחיות,  מעולה  דין,  עיות  לכל  בהתאם  רב,  ק 

ה המלאה  , ולשביעות רצונלמסמכי המכרז  2-במסמך אבהתאם לאמור  ,  תנהלמ הבהתאם להוראות  

 צה.  של המוע

)אך  ת השירותיםקנעה לשם  ם  את כל המשאבים הדרושיל חשבונו  ע  מתחייב לספק  הספק 3.7 , לרבות 

 .להענקת השירותיםם הדרושים חומרים וחומרי העזר והכלי לא רק( כוח האדם, הציוד, ה 

  זכות כלשהי   לספקידי המועצה, לא תקנה  -ל אושרה מראש עא  ם, שלירותירת היקף השחריגה ממסג 3.8

 ם. ה מהמועצה ולא תאושר לתשלולקבלת תמור

ולהתריע בפני המועצה על חריגה או חריגה צפויה  ע  די להו  קפ סהופת ההסכם, באחריות  במהלך תק  3.9

   .יקף השירותיםמה

 

 ום נאי התשל תמורה ות  .4

הת   לספקהתמורה   4.1 ותנאי  כמפמאוגד  יהיו  ההתקשרות  'אפח  בנסורט  חשבנות  התמורה    .להסכם 

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

מכל מין    קהספפית וכוללת גם את כל הוצאותיו של  אושלית, סופה  ינ ורה התמ מובהר ומוסכם, כי ה 4.2

הו  וסף כלשסכום נ  לספקי לא ישולם  בהסכם זה, וכ  מתן השירותים כהגדרתםעם    וסוג שהוא בקשר

 . יןבהתאם לעני  בנספח ב'או  בנספח א'דרתה מעבר לסכום התמורה כהג מתן השירותיםבגין 

הכנס 4.3 ומס  אחרים  מיסים  ו/או  תשלא/ה  היט חי  ומ ו  ו/או  למוסד  ובה  תשלומים  לרבות  חובה,  לי 

על כלביט יוטלו  בין ש  לספקל תשלום המגיע  וח לאומי, אשר  זה,  על  לפי הסכם  מו  עצ  הספקיהיה 

ישפה את המועצה בגין    והספק בלבד,    הספקה על המועצה לנכות במקור, יחולו על  ובין שיהי  לשלם

 . פקהסה על חלואשר חבותו   ל המועצהם שיושת עכוכל ס

 

 הסבה   איסור  .5
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או    ולהעניק כל זכות מזכויותי  ואהיה רשאי לשעבד, למשכן,  יהיה רשאי להסב, וכן לא  ילא    הספק 5.1

ו לאחרים,  , במישרין או בעקיפין, לאחר, אן חלקאו  כולן  ם זה,  סכה  י עפ"  ומהתחייבויותי ת  בויהתחי 

 ומראש.לכך בכתב  ההמועצאישור  את אלא אם קיבל

לגרוע מה 5.2 ש  5.1  "ק ור בסאמ מבלי  ו/או  ו/או העביר  כי הסב  ומוסכם,  מובהר  ו/או משכן  לעיל  עבד 

העניק על    ו/או  התחייבויותיו  ו/או  מזכויותיו  יישאזכות  זה  הסכם  למלוא    הספקר  פי  אחראי 

 התחייבויותיו האמורות בהסכם זה.

רשאית   המועצה 5.3 זכויותי   תהיה  להעביר  ו/או  שיקול  זהבהסכם    הוחובותי  הלהסב  פי    העתד  על 

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

 

 טוח בי ו   נזיקין  .6

ה שהוא ישיר או עקיף, בלי יוצא  איז   כל נזק,חלטת לכל ובגין  יהא אחראי אחריות מלאה ומו  הספק 6.1

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

מי שבא    ו שלוחיו ו/או כל בדיו ו/או/או עו  הספקל מעשה ו/או מחדל של  או לרכוש, בשף  לגושהו,  כל

  הספקעל פי הסכם זה.    הספק חייבויות  יצוע התאו בעקיפין, מב  מישרין מטעמו בקשר ובכל הנובע, ב 

 ו לה/הם.הנזק שיגיעי ם לפי המקרה, בכל דמו/או את הניזוק/ייפצה את המועצה 

בל  יהיה  ספקה בשימושו  יתעדאחראי,  הנמצא  ותיאור  סוג  מכל  לציוד  קלקול  או  נזק  אבדן,  לכל   ,

ן  בקשר עם ביצוע השירותים, והוא פוטר את המועצה, את עובדיה ואת מנהליה מכל אחריות לאובד

 ו/או נזק לציוד כאמור, בין אם נערך ביטוח ובין אם לאו. 

ואומר  ן טילולחמשחרר    הספק 6.2 שלוחיה  עובדיה,  ו/או  המועצה  את  מאש  שבא  מי  מכל  ת  טעמה 

לכ  וחבות  מהרישאאחריות  כתוצאה  שארע  כנ"ל  נזק  כל  ובגין  לכל    ל  זה,  לגלסעיף  ו/או  אדם,  וף 

 ה שהיא. לרכוש, בכל עיל

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

)נוסח חדשת עליו לפי פמוטל  תזאכ  ותואחרי  לנזקים שיגרמ(, או לפי  קודת הנזיקין  ו  כל דין אחר, 

הקשורים, במישרין או  א מטעמו ומי שבו א/ ו/או שלוחיו וו/או עובדיו   הספקממעשה ו/או מחדל של 

התחי בביצוע  של  בעקיפין,  המועצה    הספקיבויותיו  תתבע  אם  זה.  חוזה  פי  ו/או  על  עובדיה  ו/או 

מי  או/ה  חי שלו על ו  מטעמה  מהאמ  שבא  כתוצאה  שנגרם  ינזק  לעיל,  על  ור  את    הספקהא  לסלק 

י בית משפט בפסק  ם על יד או לחובת מי מה/ם כל סכום שיפסק לחובתם ו ה כנגדם או לשלהתביע 

 פי. דין סו

או דרישה, מכל    עצה על כל נזק וכנגד כל תביעהלשפות בשלמות את המו מתחייב בזה לפצות ו   הספק 6.4

כתוגש  ש,  יאשה עילה   אדם  ידי  מיעל  נגד  ו/או  נגדה  ו  לשהו,  שבא  /מעובדיה  מי  ו/או  שלוחיה  או 

ות  או לרכוש, לרבות ההוצא/לגוף ו  ט לעיל לכל אדם,טעמה, בגין כל תאונה, חבלה או נזק כמפורמ

 המשפטיות שיגרמו להם.

את    יערוך ו ך  שיימ מצהיר כי ערך ו   הספק  לפי חוזה זה או לפי כל דין,  הספק גרוע מאחריות  י ל מבל 6.5

אחריותו    לכטוחים  הבי קיימת  זהעוד  חוזה  בח  עפ"י  דין,  כל  עפ"י  מוניטין  או  בעלת  ביטוח  ברת 

על    מועסק , על מנת להגן על עצמו, על כל אדם או גוף בשירותו או הפוליסות ביטוח כמפורט להלן

נספח  כרף  צוהמ  חתו מהמפורט באישור ביטוחעל המועצה וגופיה, בהיקף וגבולות שלא יפידו, וכן  

 זה.   כרזמ/כםלהס

 פי צד ג' אחריות כל 6.5.1

חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע  

 ₪. 1,000,000בגבול אחריות של 
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 הרחבות לפוליסה: 

 יהם.חבות המבוטח בגין קבלני משנה ועובד 

 של ביטוח לאומי. ב ביטול חריג תביעת שיבו 

 . ספקעבודות חוץ בזיקה לעיסוקו של ה 

 ה צד ג' כהגדרתו בפוליסה המועצה יהינזק לרכוש   

לחילופין, ניתן להמציא   חריג אחריות מקצועית לא יחול על נזקי גוף.  - בחוגי התעמלות

 פוליסת אחריות מקצועית. 

 אחריות מעבידים  6.5.2

 מת בקשר לביצוע העבודה.  נגר ה  חבות כלפי עובדים בגין פגיעה גופנית 

אם    ספקה מעבידים  ביטוח  מלהמציא  תצפטור  ליתן  ועליו  עובדים  מעסיק  היר  אינו 

 מתאים. 

ממועד    ימים  7-ועצה לא יאוחר מ מתחייב להמציא לידי המ  הספקמצד המועצה,  ללא צורך בדרישה   6.6

  סמכי המכרזלמ׳  כמסמך ג נוסח האישור הרצ"ב  התקשרות, אישור בדבר עריכת ביטוחיו, בהתאם ל

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור    .הספקטוחי  של ביומים  חתד עם דרישתה, העתקים  וכן, מי

ביטוחי  בה הא  הספקעתקי  בחוזלבין  מתחייב  מור  המועצה,  ולדרישת  זה,  לשינו   פקסהה  י  לגרום 

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

עריכתם או  כי  תם ו אמור בדבר התת איש להוו  דיצאתם ו/או בשינויים כביטוחים האמורים, בהמה

סכם  ע"פ ה  הספקתצמצם את אחריותו של    עצה ולא על המו   יאחריות כלשה   תטיללא  העדר עריכתם  

 ל דין. או ע"פ כ זה

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

 על פיהם.   מועצהיות הכושם שמירה ומימוש של זפעולה עם המועצה ל

ראות החוזה, או שלא קיים  פ הור עליו להתקשר בהם ע"בכל חוזי הביטוח, אש  הספקלא התקשר   6.8

 הבאות:  הביטוח, יחולו ההוראות  ות חוזיועדן את כל דרישבמלואן ו/או במ

ר בחוזי  יום, להתקש  15של    ראההת   לספק , לאחר שנתנה  חייבת(  )אך לא  המועצה רשאית  6.8.1

תחתיו   לשו/ביטוח  דמאו  ללם  ביטוח,  לפי רבי  הצמדה,  והפרשי  ריבית  דמים,  חוזי    ות 

 הביטוח. 

המועצ 6.8.2 בפעשתה  כאמור  הוצ  6.8.1סקה  ה  כל  יחולו  על  לעיל,  רשאהי ו  הספקאותיה  ית  א 

 .לספקת תשלומיה בגין כך מכל סכום אותו היא חבה לקזז א

הטיל  כדי ל, או  זההמפורטות בסעיף    הספק בות  זה כדי לגרוע מחון  הוראות סעיף קטבאין   6.8.3

 . צה חבות כלשהיועהמ על 

 

 קיזוז ועיכבון  .7

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

  הספק, וזאת להבטחת קיומן של התחייבויות  לספק  שיגיעו  ית לעכב תשלומיםהמועצה תהיה רשא 7.2

 זה. פי הסכם -על

מקרה  ו/או החברה )ב  קהספ י  יד -רה של הגשת תביעה עללעיל, במק  7.2בסעיף    ורמבלי לגרוע מהאמ 7.3

לרבות תביעה של גורם כלשהו    ועצה מ ו/או מי מטעמם, כנגד ה  פקהס מאוגד( ו/או עובד של    ספק של  

ה   בספקלהכרה   של  למועצה,  כעובד  רשאית  המועצה  א תהא  המעוכבים  הסכומים  את  חלק  קזז  ו 

ה לפי  למועצנתון  ה   ה וזאת בנוסף לכל סעדשייגרמו לה עקב התביעה  מהם כנגד כל תשלום או הוצא

 וז.  ה ו/או לפי כל דין, כולל זכות קיזז הסכם
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 פת ההתקשרות ולאחריה ם בתקוענייני ניגוד מניעת  .8

כ   הספק 8.1 במועד  מצהיר  ההסכהחתימה  י  הואעל  במקומו,ם,  או  מטעמו  מי  לרבות  קשור   ,    אינו 

  תיהם הוראון  שש לניגוד עניינים בי יש בהם כדי לגרום לח  שרבהסכמים ו/או התקשרויות אחרות א

למובין מתן ה בנוועצה  שירותים  זה.    תקשר בתקופת היה רשאי לה י לא    הספקסף,  כאמור בהסכם 

שירותים   אוד שלישי למתן אספקות ו/צ עם  ותים השיר מתן ר סיום חודשים לאח  6הסכם זה ובמשך 

ים  קטנושאים ו/או פרויול בו/או לפע   למועצהותים  יר אספקות ו/או ש  ויד -בהם יינתנו על בתחומים  

-על  ו יבויותיעם התחי  ענייניםניגוד  לש  חשעלולים ליצור  הנ"ל  ות  ו/או הפעיל  אם ההתקשרותמים  דו

 בכתב. ו מראש צה  המועלכך אישור  הסכם זה, אלא אם כן ניתןפי 

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

 . ראות הסכם זהודית של הו, והפרה יס וד ענייניםלהימנע מחשש לניג וחובת של 

נוגדות את    נןאיש לבצע התקשרויות    הספקו של  גרוע מזכות מור לעיל כדי לפק, אין באלמען הסר ס 8.3

 זה. ן נוגדות את הוראות הסכםלעיל ואשר אינ  8.1יף מור בסעהא

 

 סודיות .9

ו/או  , שהגיע  ו/או ידע  ידעמאדם כל    כלידיעת  ביא ל עביר ולא להוד ולא להבס לשמור    מתחייב  הספק 9.1

אגב או בקשר עם אספקת ו/או ביצוע  תח, ו/או יפו קומו ו/או יתגלהלמי מטעמו או במו או  גיע אלי יש

, לרבות כל  מסחרידסי או  רעיון ו/או מידע מדעי, מקצועי, טכני, הנ, כל  , וכןומ, דבר קיוותיםירהש

ת הדרכה  ידע, חובר, תמצית מדגםעבודה,    ישום, תרשים, נייר ון, רך, תכנית, תוכנה, רעיסמתיעוד, מ

במכוון    ו , אשר יגיעו אלילמועצההשייכים    ב וכיו"  םמחירונית לקוחות, ספקים,  וכדומה, וכן, רשימ 

 "(. הסודי המידע " -)להלן    של הסכם זה ו/או במסגרתו  קיומוכדי  ראי תוךאו באק

פך  אחר חתימת הסכם זה הל שמידע  הכלל ו/או    נחלת  כלל מידע שהואי " לא ידיבגדר "המידע הסו 9.2

 ת הסכם זה. שלא כתוצאה מהפר לנחלת הכללכדין 

ם, לא  כטרת ההסכל שימוש במידע הסודי או בכל חלק הימנו שלא למ  לא לעשותמתחייב ש  הספק 9.3

ו  צו או לפרסמו, כולו אפיהימנו, לכל צד שלישי שהוא ולא לה להעבירו ו/או לגלותו, כולו או כל חלק  

 ו, בכל אופן שהוא. חלק

להע  הספק 9.4 שלא  שמתחייב  לעשות  או  אלי ביר  שהגיע  במידע  אימוש  מטעמו  למי  או  במקומוו    ו 

עם   בקשר  ו/או  על  זה  הסכם  וענייני המועצהבמסגרת  עסקיו  ולשמו,  הקשור  ו  בכל  סודיות  על  ר 

 . הוענייני   המועצהבעסקי 

מטעמ  הספקהפר   9.5 מי  במקו/או  או  סעי  וומו  מהוראות  כלשהי  זההוראה  הדבר    ,ף  הפרה  יהווה 

 יסודית.

 

   יוביטולו ותוצאות החוזה,הפרות  .10

 ית של ההסכם.ה הפרה יסודה תהוולהסכם ז  9 -ו  ,8, 7.1, 6, 5.1,  3, 2סעיפים  הפרתם של 10.1

ובלבד שהצד  ,  סיבה שהיא התקשרות על פי הסכם זה בכל עת מכל  להפסיק את ה  יםם רשאהצדדי 10.2

   –תפחת מימסור על כך הודעה בכתב למשנהו בהתראה שלא    יא הסכם זה לידי סיוםהבהמבקש ל

 .יום 30

שירותי  ה 10.3 בס"ק    קהספופסקו  לקב  הספקיהיה  לעיל,    10.2כאמור  ה זכאי  את  בל  היחסי  גין  חלק 

כל המסמכים  ימציא למועצה את    שהספקסכם, בהתאם להסכם ובלבד  יטול הה שכרו עד לשלב ב 

א אחר  חומר  כל  הסכ  שרו/או  להוראות  בהתאם  ידו  על  נפסקו  הוכנו  שבו  שלב  אותו  עד  זה  ם 
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י   תיו.שירו לא  לכך  לק  הספקהיה  מעבר  פיצויזכאי  ו  בל  מין  שהמכל  בשלסוג  הפסקת    וא 

 מור. רות כאההתקש

מבלמוסכם   10.4 כי  הצדדים,  לגרוע בין  אחרים    י  בסעיפים  האמור  תמכל  המועצה  זה,  חוזה  הא  של 

 -מקרים הבאים:ב רשאית לבטל את החוזה מיידית

כישו  -הספקיחידי   10.4.1 )ככל שאינם מאוגדים  או חלקם  נפרד כולם  נפטרו ת משפטית  ת( 

הוכרזו   מו/או  כשירים  שהיבלתי  סיבה  וככל  כל  משפט  מאוגד  שהספקא,  ית כישות 

 כדין.  פטית זונפרדת, פורקה ישות מש

 הפר את החוזה הפרה יסודית.  הספק 10.4.2

יסודית,  פקהס 10.4.3 שאינה  הפרה  החוזה  את  הודעת א  הפר  למרות  אותה  תיקן  לא  ך 

 עו בהודעת המועצה.ימים כפי שנקבשנשלחה אליו בכתב, תוך מספר ההמועצה 

נ  לספקה  מונ 10.4.4 ו/או  כסים מכוח ככונס   -באם הינו תאגיד  ושט רגל, אוכרז כפ הול דין 

 . וע או זמניקב  -להקפאת הליכים או צו פירוק  גביו צוניתן ל

ה  הספקנגד   10.4.5 או  פלילית  חקירה  הורשעוגנפתחה  שהוא  או  אישום,  כתב  בנוגע   ש 

 עימה קלון.   ינת עבירה שישלמעשים שהרשעה לגביהם הינה בבח

 ה מרמה. או בכל מעש  ת שוחדיחבגניבה, בלק פס או נחשד טעמו, נת מי מ ו/או הספק 10.4.6

כי 10.4.7 למועצה,  בריא ינא   הספק   הוכח  מסיבה  ההסכם  בדרישות  לעמוד  מסוגל  ותית,  ו 

 . רתכספית, טכנית, או מכל סיבה אח

בסעיף   10.5 המפורטים  במקרים  כי  מובהר,  ספק  הסר  ה  10.4.4  -ו  10.4.1למען  תהא  מועצה  לעיל, 

האפוטרופוסים  ורשיו ו/או  יעות י תבר בירור כל  ורה, עד לאחם מתשלומי התמרשאית לעכב תשלו

 ו לקבלן. ו/או החליפים אשר מונו ו/או קמ  הנכסים ו/או כונסי

זה תשלם המול 10.6 ובוטל ההסכם כאמור בסעיף  כי היה  ומוסכם,    לספק עצה  מען הסר ספק מובהר 

ננו להתבצע  השירות שתוכרק בעד שעות    ו לזכאי לכך על פי דיןלכונסי נכסיו ו/או/או ליורשיו ו/או  

 .ותו שלבופה ו/או באותה תק בא

 . ןלפי כל די  ות המועצהרוע מכל סעד העומד לזככדי לג אין באמור לעיל 10.7

 
 
 

 בלעדיות ההסכם  .11

ים שבין  לבין המועצה יחולו הוראות הסכם זה בלבד, הממצה את כל ההסדר  הספקהיחסים בין  על   11.1

ומוואין בילתו. למען הסר  צדדים,  ה   ים לא יחולון הצדדביעל היחסים    צהר בזאת כי ספק מובהר 

 המועצה.העבודה החלים על עובדי   ם ותנאיהוראות ההסכמים, ההסדרי 

  ביחס הסכם זה יהיו כל ההתחייבויות ההדדיות הקודמות בין הצדדים, אם וככל שהיו,  עם חתימת   11.2

זה  נשואלעבודות   בעלהסכם  או  בכתב  לרפה-,  או במשתמע  במפורש  בדרך התנה,  בטלות  בות  גות, 

 . וחסרות תוקף

 

 תשונו .12

  י עפ"  ההסכם ו/או  יעפ"   לו הנתונות   מהזכויות  שהילכ זכות  מהצדדים, או אכף באיחור,אכף מי    לא 12.1

האמורה ו/או על זכויות   על הזכות  ויתור או בסדרת מקרים, לא יראו בכך    מסוים דין, במקרהכל  

 ת כלשהן. אחרו

תוקף,    לא יהיו בני ההסכם  מתנאי  תנאי    לשאו שינוי  /ו   זכויותר על  ו/או דחייה ו/או ויתו  ארכה כל   12.2

 הצדדים.   י"עב אש ובכת אלא אם יינתנו מר
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יפר    כל 12.3 אשר  יקייו/צד  לא  איז או  פי    ום  על  הצד    זה   הסכםמהתחייבויותיו  את  לפצות  חייב  יהיה 

מקיים לכל  לגרוע מזכות הצד ה  בלי מו עקב כך, וזאת  המקיים על כל הנזקים וההפסדים שנגרמו ל

 ם. פיים ו/או נוסותרופה אחר סעד

-יותיהם על בינו היטב את תוכנו ואת התחייבועיון, הבזאת כי קראו הסכם זה ב  דים מצהיריםהצד 12.4

את מלוא הנפקויות והמשמעויות של כל האמור בהסכם, והם מקבלים על עצמם ללא  , וההסכםפי  

 טות בהסכם. ייבויותיהם המפורסייג את כל התח

 ך מראש ובכתב.ר המועצה לכא אישוללציג המועצה , שליח או נו כסוכןלא יציג עצמ הספק 12.5

לכל דין, תהיה המועצה רשאית  להוראות חוזה זה, ובהתאם  ות המועצה בהתאם  ע מזכוי מבלי לגרו 12.6

שיגיע   סכום  כל  שיה  לספק לקזז  וככל  אם  אחר,  מקור  מכל  ו/או  זה  חוזה  פי  סכום  על  מכל  יה, 

 בלן יחוב לה. שהק

בית משפט השלום בנתניה  ה זה תהיה לע לחוזוגודית בכל הנ השיפוט הייחסכם בזאת, כי סמכות  מו 12.7

 ניין. המשפט המחוזי מחוז מרכז, לפי הע ו לבית א

ינוי ו/או תוספת לחוזה זה יש לערכם בכתב ולהחתים כדין את הצדדים לחוזה זה, וכל שינוי  כל ש 12.8

 ך וכל תוקף מחייב. יהיה להם כל ער א ייעשו בכתב, לאו/או תוספת של

 

 עות כתובות והוד .13

 בוא להסכם זה. ן כמפורט במדדים ה כתובות הצ 13.1

הודעה   13.2 עכל  למשתשלח  הצדדים  אחד  ל "י  הגיעה  כאילו  תחשב  ביד  שנהו,  נמסרה  אם    –תעודתה, 

קסימיליה  שעות מעת המסירה ואם נשלחה בפ  72כעבור    –ביום המסירה, אם נשלחה בדואר רשום  

 התקינה.   בלת אישור על העברתהום עסקים אחד מקתוך י  –

 
 :   החתום   דים על ראיה באו הצד ל ו 

 

 

  _ _____________   ______ _______ _ 
 הספק            המועצה        
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   'אנספח 

 תמורה ותנאי תשלום         
 מאוגד(  לספק)                       

 
תאגיד    _________   :מהח"  חברהה __ _________מס'  גב'/מרבאמצ_________מכתובת  : עות 

 _____  __________  זהותמספר  ____________
 מסכימה ומאשרת, כלהלן: "(חברה ה" - )להלן ________ :ועצהבמ' ספק מס

 : חברהל התמורה .1

השירותים    החוגיםהפעלת  תמורת   .1.1 מפרט  ולרבות  וההסכם,  המכרז  להוראות  בהתאם 
א) המ  2-מסמך  המוע(  כרזלמסמכי  של  המלא  רצונה  זכאית  תהצה,  לשביעות  החברה  יה 

אשר הוצע על ידה כתמורה בעבור מפגש  את הסכום    בפועלמועבר  ה  מפגשר כל  לקבל בעבו
   "(.התמורה)להלן: "  סמכי המכרזלמ  למסמך ב׳  10כמפורט בטבלה שבסעיף 

וחלטת  והתמורה המלאה והמאת הפיצוי המלא והשלם    ה פי הסכם זה מהוו-על   התמורה  .1.2
ההתחי   חברהל כל  סוג  יבויותעבור  מכל  והתשלומים  ההוצאות  ובין    ואשה,  שחלו  בין 

והכוללת גם את   בהתאם להסכם זה  ההקשורים למתן שירותי בעתיד    חברהו על השיחול 
 . ת לעובדי החברההסוציאליוכל הזכויות  

 

 : ותשלומי חובה אחרים מע"מ, מס הכנסה .2

 פי דין. -חובה על  ניכויילעיל ינוכו במקור  1בסעיף והמפורטים  חברהמהסכומים המשולמים ל  .2.1

 וק. לעיל יתווסף מע"מ כח יםובלסכומים הנק  .2.2

 ומים יבוצעו רק לאחר קבלת חשבונית מס כחוק. כי התשל בהר מו .2.3
 

 :ותתנאי תשלום והתחשבנ .3

בגינם  מוסכם .3.1 המגיעה  התמורה  ולחישוב  השירותים  לאספקת  כאסמכתא  כי  דווח  ת  ,בזה 
שירותי  חברהה עבור    הבמסגרת  ו   תחילת  שעתעל    המועצהכנ"ל  השירותים  שעת  על  מתן 

הבד  סיומם, שתקבע  בסיומועצהרך  של  .  מקבל יועברו    ווחיםהדי  ודשחכל  מו  לאישור 
 השירותים.

מפ  .3.2 חשבון  למועצה  תגיש  בהחברה  על  3  -ורט  שניתנו  השירותים  בגין  בחודש    ה יד-עותקים 
ו  ימים  חלקו.  תאשרו לתשלום, במלואו או בהחולף. המנהלת תבדוק את החשבון תוך שבוע 

על ידי   ם שאושרלסכובהתאם חברה חשבונית מס לתשלום הידי -עם אישור המנהלת תוגש על 
   המנהלת.

ה .3.3 בהמצאת  עיכוב  כי  ומוסכם,  מובהר  ספק  הסר  ו/אלמען  מטעם חשבון  המס  חשבונית  ו 
 , יוביל לעיכוב בתשלום התמורה בהתאמה. החברה

לת  המועצה .3.4 יותר    30תוך  ם  במינימו  חברהשלם  לא  אך  אישור    יום  45  -  מיום  מתאריך 
וקבלידי  -עלהחשבונית   בגזבר תהמנהלת  המוה  הסכ   עצה, ות  לאת  המגיעים  כאמור.    ה ומים 

ב יבוצע  המועד  התשלום  אצל  המקובל  ישירה  לרבמועצה  התשלום  העברה  של  בדרך  ות 
 . לחשבון הבנק של החברה

בוצעה  אישור  ת המפרט, כי העבודה נשוא הכל תשלום יבוצע בכפוף לאישור בכתב של המנהל .3.5
 לשביעות רצונה המלאה. 

למועצה אישור על פטור  החברה  ציא  מ תם כן  לא אמס, א  תשלום תנכה המועצה מקדמתהמ .3.6
 מניכוי מס במקור. 

 

 :ות החברההצהרות והסכמ .4

חשבוניות    למועצהגיש  תלעניין מס ערך מוסף, ו   כחברה בע"מ/כעוסק מורשה  מהרשו חברה  ה .4.1
סק פטור,  וע   ההינחברה  הסר ספק, במקרה שהלמען    .המועצהמן    התשלום שיגיע ל בגין כל  

 ק פטור. ות לעוסתאימ דין המיחולו הוראות ה

בע"מתיק    ת מנהל  חברהה .4.2 וב   סיקוכמע  כחברה  הכנסה  לבמס  לאומוסד  וביטוח  היה  תמי, 
ת  ו/או מס בריאוודמי ביטוח לאומי    , תשלומי החובה סיםיבלעדית לתשלומי כל המ  תאחראי

 .להה, ככל שיש כא עבור עובדי
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תחה .4.3 הסוציאל ברה  הזכויות  לכל  שיהיו  ידאג  הביטוחים  ולכל  ,  תיםהשירון  במת   כרוכיםות 
לגרוע מכלליות  ק( ומבלי  עסיתא  י)ככל שה  היד-כל עלות הכרוכה בהעסקת עובדים עללרבות  

בה החל  ו/או בקרן פנסיה לפי צו ההרח  ביטוח מנהליםהאמור: הסדר פנסיוני )לכל הפחות ב
  ה חשבונ  עלשא  יתא  יהצד שלישי, ו  יטוח תאונות אישיות וביטוח נזק , ביה(על עובדים בעניין ז

מלאבא ב  ופן  כרוך  שיהיה  תשלום  בכל  בקשת    .אלהומסודר  לפי  ספק,  הסר    עצה המולמען 
 .הלעובדי  נתנהא  יפירוט מלא של כל הזכויות הסוציאליות שהמזמינה לחברה הציג ת

במקר .4.4 ספק,  הסר  למלמען  ניתנים  החברה  ששירותי  בה  גם  ועצה  שהינו  מפעיל  אמצעות 
החברה  הבעלים "  של  יוהמפעיל)להלן:  הזכויות  המפעיל  עסק  "(,  כל  כאשר  החברה  כעובד 

 ה.  טחות בחבר הסוציאליות של המפעיל מוסדרות ומוב

 כי: מוסכם ומודגש בזאת .5

ה  .5.1 הסכימו  עליה  הכוללת,  הקבלנית  בהתחשב  נקזה  בהסכם    והמועצהחברה  התמורה  בעה 
  צורך יין וללכל דבר וענועצה  המ   ובד"ע "בגדר    איננו, ובעל עסק עצמאיהינו    שהמפעילבעובדה  

פעיל  המשל    ו קתו/או סיום העסהעסקתו  כל עלויות נוספות בגין  ועצה  מ , ושלא יהיו לכל דין
מעובדי מי  שה   וו/או  תנאים  כאלה(  מעסיקוא  )ככל  לרבות  )ובכללם  ,  למיניהם  סוציאליים 

ב חופש פיטורייטוח לה שנתית, דמי הבראה, דמי  פיצויי  , קרן השתלמות,  םאומי, תגמולים, 
הוצ רכהחזר  כאות  הב,  הקבלנית  לכלה,  שהתמורה  כך  וכיו"ב(,  ואירוח  טלפון  וצאות 

בגין כל    למועצהינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה  בהסכם, ה  המוסכמת, כאמור
מן   השירותים  כל  בקבלת  מהמפעיל    החברההקשור  כוללת  ו/או  כל  והיא  הזכויות  את 

 .שהוא במעמד של "עובד" האמורות, הנתונות למי

מה .5.2 ל הקבלנית  ורה  התמכי    אשרת חברה  באופן  ה  שתשולם  גבוהה  הינה  זה  הסכם  לפי 
תה המועצה משלמת לעובדים שכירים מקבילים של המועצה,  יכר שהייכר מן השמשמעותי ונ 

שנלקחים במסגרתה  מאחר    גם  -כיר מקביל כזה, וזאת   ואף מעלות העבודה הכוללת  של ש
תו גם  עסבחשבון  עצמאי,  מימון  לצורך  עהחבר ידי  -לפת  של  בגין  ה,  סוציאליות  זכויות  לות 

על התחייבה  שהחברה  החברה,  ה-עובדי  להפי  זה  עלויות  סכם  וכן  החברה  לעובדי  בטיח 
 . נוספות

כם זה תהיה התמורה היחידה  התמורה שתקבל החברה מהמועצה בגין מתן השירות לפי הס .5.3
ו  החברה א  –ה  הסכם זלתמורה שנקבעה במפורש ב  טה זכאית בגין מתן שירותיה. פרלה הינ

אחר  הטבה  ו/או  תשלום  כל  יקבלו  ולא  יתנו  ולא  יבקשו  לא  מטעמה  במישריןמי  ו/או    ת 
 בעקיפין מהמועצה ו/או מכל גורם שהוא עקב מתן השירות למועצה. 

י  .5.4 שהם  בניגוד לאמור בסעיף  טבה כלגבו או יקבלו תשלום ו/או ה אם החברה או מי מטעמה 
למויזה,   להחזיר  החברה  על  כלהיה  ואו  תשל   עצה  עלום  )שייקבעו  כזו  הטבה  ידי  -שווי 

וזאת מבלי לגרוע מזכויות המועצה לנקוט    ל המועצה,המועצה( מיד עם דרישתה הראשונה ש 
זכות    בגין הפרת הסכם זה ו/או כלבצעדים נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או לקבל כל סעד  

 אחרת של המועצה. 

 : לפיכך .6

דין לעבודה או גורם מוסמך אחר, בין  ה -בית  ייד-ל יקבע עאם יא דרישה סותרת ו/או  ואם תב .6.1
  ו שירותי את   הגישהמפעיל פניית גורם אחר כלשהו, כי פי -לעאם ובין  המפעילפי פניית -עלאם 

ולמ-כועצה  מל דים של הצדרות הסכמתם המודעת ההפוכה  "עובד", למרות האמור בהסכם 
תנאים  או למי אחר  /( ווקומ ו במו/א  ו מ)ו/או  למי מטעלמפעיל  ם  י מאז ומתמיד, וכי לכן מגיע

  -  כלמפעיל  ה מגיע  יכי השכר שה   ים הצדדיםכי אז מסכימ   -ו/או זכויות סוציאליות למיניהם  
, לפי שיקול דעתה  מועצהה השכר ותנאי ההעסקה האחרים שלפי קביעת הינו מועצה ה "עובד" 

לים על  ם החמאושרילפי ההסכמים המועצה  בד הו, לו הועסק כעלעובדיו מגיעים  עדי, ה הבל
 , כלהלן:הועובדימועצה  ה

כעובד שכיר היו מתווספות   במועצהל  המפעי   הצדדים מבהירים כי אילו היה מועסק .6.1.1
נסיעות,   -ר  המקבילים ובין היתמועצה  כל הזכויות הסוציאליות שמוענקות לעובדי ה 

דמ חופשדמי הבראה,  וכלי  פיטורים  ופיצויי  פנסיה  עו  ה,  זכאי  להן  הזכויות  בד  יתר 
כ.  ילמקב כי  במקרה  הצדדים  מסכימים  שכיר עלות  זה  לעובד  מגיע  שהיה  השכר 

וא ככאמור,  ישמש  הינ שר  המועצה,  כ"עובד"  הקבלן  של  זכויותיו  לחישוב   ה בסיס 
עבודה  _____ לשעת  על)בהתאם    ₪  ולתחשיב  השכר  השכר  ות  המצ"ב  לסימולציית 

"  ('הנספח  כ תימתו עד חה שממובמקרה שבתקופ  "(.כעובדם  כהמוסהשכר   )להלן: 
ועד למועד שבו יתקיימו הנסיבות שלפי סעיף זה תחול הפחש תה מכוח ל הסכם זה 
היה זכאי לו אילו  עובד  ין או הסכם על השכר כעובד ו/או על מרכיב שכר אחר שהד

 כר  כעובד. על הש , תחול ההפחתה בהתאמהמועצההיה נחשב עובד ה
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  גיעה לחברההמ  לניתהקב  התמורהידי הצדדים  -על  זה נקבעת  לצורך האמור בסעיף .6.1.2
סך  מהמועצה   סך  ש"ח  ________על  על  )או  בה  ש"ח______לשעה   ( תאמה לחודש 

 . "(התמורה הקבלנית לשעת מתן שירות")להלן 

ע  .6.1.3 בהתבסס  הצדדים  שני  דעת  על  חושב  הנ"ל  זכהסך  כל  לגלם  נועד  שהוא  כך  ות  ל 
 סי עובדיח ם  תקיימילו היו מעובד החברה  עה לישהייתה מגיאלית או זכות אחרת  סוצ

ה  התמורכך שלומסכימה    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 בעצהלמולהשיב    תחייבהיה  חברה  תביעה,  ו/או  דרישה  תוגש  בו  את  הסותרות    יום 
בההסכם  הוראות   החברהכי    טעןיין  זה,  מעובדי  של  הינו  ,  מי  שכיר  כל    ,מועצההעובד  את 

כתמורה ו/או ששולמו בגין ההתקשרות בינה לבין  המועצה  מן    הל שקיב  דפיםהתשלומים העו
ה  המועצה   )בתקופת  כלשהי  אחרת(  בתקופה  בתקופה  ו/או  זה  המוסכם  שכר  המעל  שסכם 

 , כלהלן:"(העודף םוהסככעובד )להלן: "

הספה כל   .6.2.1 מיום תחילת ההתקשרות  כ העודף  כום  רשי  החל  לעיל  בין הקבלנית  אמור 
 הצדדים.  

 ידי החברה יחולו העקרונות הבאים )רשימה לא ממצה(:-עודף עלת הסכום ה על השב .6.2.2

שירות   .6.2.2.1 מתן  לשעת  הקבלנית  השכר  התמורה  פחות  מע"מ(  סכם  המו )כולל 
די  י-על ניתנו  ולל של כל שעות השירות ש כ ובד, כשמנה זו מוכפלת במספר הכע

לבין    ההחבר שבינה  הקבלנית  ההתקשרות  תקופת  כל    המועצהלאורך 
התמורה )לדוגמה,   על    אם  מע"מ(    200עומדת  )כולל  שירות  מתן  לשעת   ₪

סכום ההשבה לפי סעיף    ₪, יהיה  100עובד לשעה עומד על  המוסכם כוהשכר  
( השיר  X(  100ות  פח   200זה  מתן  שעות    מתחילת המפעיל  ידי  -על  ת  ומספר 

 הסכם. פו של ה תוק תקופת

מקבי .6.2.2.2 הנובעות  עובד,  על  החלות  המס  חבויות  כל  ספק,  הסר  בדבר  למען  עה 
בין  ק ומעביד  עובד  יחסי  של  למועצה  יומם  החברה  החברה  עובד  על  יחולו 

. במקרה  ות המסבלעדית בעניין זה מול רשויבלבד והיא תהיה האחראית ה
נ"ל,  חובה כ  לומי או תש/בגין מיסים וועצה  שות למישרשויות המס תגשנה דר

חייבת  תישא בהן החברה מיד עם דרישה ואם היא לא תעשה כן היא תהיה  
בגין עלות שנגרמה או תיגרם לה בשל כך. אם נגרמו או  המועצה  ות את  לשפ

עובד ומעביד,  יחסי    בגין הקביעה בדבר קיומם של חבויות מס    למועצהייגרמו  
נגרמות   היו  הסכםמועצהלשלא  נחתם  אילולא  ת  ,  אשפה  זה,  ת  החברה 

 בגין כל עלות כזו. המועצה 

שה .6.2.2.3 עודף  סכום  ת כל  חייבחברה  כאמו בהש  ת היה  יבתו,  לעיל,  ריבית  יר  שא 
חוקית שביום  מרבית  המחיה  יוקר  של  הידוע  למדד  הצמדה  והפרשי   ,

 . למועצההסכום   השבת םביולעומת המדד הידוע   - עץיוהתשלום ל 

לגרוע מכ .6.2.2.4 עז סכומלקז  ת זכאיהיה  ת  המועצה ,  ךמבלי  כים  כנגד  ודפים  אמור 
ל  שיגיע  סכום  על -על   חברהכל  או  זה,  הסכם  ב-פי  החלטת  א-ית פי  ו  הדין 

מזכויות   לגרוע  מבלי  וזאת  המוסמך,  ה  המועצההגורם  מן  את    חברהלקבל 
 .ה יתרת הסכומים המגיעים ל 

לגרוע   .6.2.2.5 מבלי  עוד,  יי מהוראומוסכם  העודף  הסכום  כי  זה,  נספח  גם חת  שב 
ומוע נזק מצידה  יצוי סבש כפרך מרא כפיצוי מוסכם  בהוכחת  צורך  וללא  יר 

 .המועצהשל 

להכרה    המועצהל רשות מוסמכת כנגד  שתוגש תביעה לכ   יל, במקרהמבלי לגרוע מהאמור לע  .6.3
"התובע"(    -יף זה  )להלן בסע  בד אחר של החברה עוו/או    ו או במקומו ו/או מי מטעמ  במפעיל  

 הלן: , כלהחברה  י אז ידוע ומוסכם עוד עלכ, מועצהכעובד של ה

ר כפופה אש  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    פיקוחו והנחיותיו ל

להת הנ"ל,  בחוק,  החוק  שנקבעו  בתנאים  עובדי  בתנאי  ערב,  של   .המועצההעסקתם 
לךלפיכ קביעה  כל  כזה,  במקרה  תנ,  הגבי  האי   כעובד   תובעהשל  חלופיים  עסקתו 

פה גם להחלטה בעניין זה תהיה כפו  , למקרה שיגיש תביעה סותרת כאמור,המועצה
ולסעיפים   יסודות התקציב בכלל  ו  29בהתאם לחוק  יסודות  29  -א  התקציב ב לחוק 

פי  -סכום העודף, על   לחובת השבה נוספת של כ  תובעל התחול ע בפרט. לפי סעיף זה  
אי האמור  חוקה באמור.  המ   ן  של  מזכותה  לגרוע  כדי  זה  על   ועצה בסעיף  להסתמך 

 ב הנ"ל.  29א או  29קיומה של החלטה לפי סעיפים   "ל גם ללאהוראות החוק הנ
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אחרים בישרא  המקומיות   הרשויות   לעובדי   העבודה   חוקת  .6.3.2 קיבוציים  והסכמים  ל 
מתן  ורש  במפ  ים, מונעתובעהעל    שיחולו  עבשיק  וככל  אם,  המועצהעל עובדי  החלים  

ההסכהטב לפי  למגיע  מעבר  לעובד,  לסעיף  הקיבוציים   מיםה  בהתאם  ק  לחו  22, 
   .1957 –קיבוציים, תשי"ז הסכמים 

לצורך    חברהכל הוראה ל  לתתהמועצה    זכויותמבלי לגרוע מ  הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי .7
 : יםוספים, לצורך מתן השירותנ וככל שהחברה מעסיקה עובדים   תהשירו מתן

לא    המועצהלבין  חברה  , ובין עובדי ההשל עובדי  ת והבלעדי  ההיחיד  סיקתםמע   ההינ   ברהחה .7.1
 . מעביד-מו, לא קיימים ולא יתקיימו יחסי עובדהתקיי 

הש .7.2 במתן  העסקתם  כי  לעובדיה  להבהיר  תדאג  יחסיהחברה  כל  יוצרת  אינה  -עובד  ירותים 
 . מעביד שהם בינם לבין המועצה

לתשל באחריו  תנושא  ה לבדחברה  ה .7.3 שת  של  ום  ולזכויותיהם  העובדיכרם  בגינם  להפרשות   ,
דין, ו/או על פי כל הסכם ו/או הסדר, קיבוצי  -כל  דים על פיהסוציאליות ו/או האחרות כעוב

 ו/או אחר. 

עובדיה .7.4 עם  תתקשר  ההחברה  לרבות  מסודר  מפעיל,,  העסקה  על    ותחתים  בחוזה  אותם 
)המפעיל    להסכם  'ונספח  "ב כהמצסח  יעה הסותרת הסכם זה, בנובהתחייבות למקרה של ת
 . ׳ להסכם(כנספח גיחתום על הנוסח המצ״ב 

ה בלחברה  ה .7.5 עובדי  תא הרשאייוה  היבלא שקיבד  וה  הלקבל את  לבד ילעבודה,    ת הרשאי  הא 
 לפטרם. 

והמקצה את העבודה    תלקא המח ילעבודה וממנה, ה  האת עובדי   הא המביאיבלבד ה   חברהה .7.6
כמה שעות יעבוד כל    תא הקובעי, הביצועה  אופןם ועל  על עבודת  תא המפקחי, ה היד בין עוב

ה  העויעובד,  את  מקצועית  המנחה  וה א  הקובעיבדים,  העובדים    תא  חופשותיהם.  את 
 .המועצהשל   הק ו, הנבדל, לכל דבר ועניין, מעיסחברהשל ה המשתלבים בעיסק

מועצה  ה  מת, לרבות התמורה שמשלן בכל עניי   המועצהמול    הת עובדיא  ת יצגא המייה   חברהה .7.7
עובד,בגין  ה  חברל כל  של  המדווחיוה  עבודתו  ועל  ת א  העובדים  של  עבודתם  שעות  סוג    על 

 דה שביצעו. העבו

ת  לצרכי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל רשות אחר   הכעל עובדי   על העובדים  תמדווחחברה  ה .7.8
המ מיהו  הצהרה  נדרשת  לבדיוה ,  סיקעשבה  ו   תהאחראי  הא  יחסי  נלתשלומים  בגין  יכויים, 

 אמור.רשות כ ת כל, לטובעבודה

ה ו/או מחדל של  ם לכל מעשפי כל דין ו/או הסכ-באחריות על  הלבדחברה  ה   ת, נושאסיקהכמע .7.9
 שא באחריות כאמור בשום מקרה שהוא. תלא והמועצה   העובדי 

לקפח ואיננו מקפח את עובדי  נועד    לאמועצה  ל  ם שירותיאת ה  תפק מס החברה  ההסדר לפיו   .7.10
של    רהבחה לעובדים  ביו/אצה  מועהביחס  לכל  ו  ו/או  חס  אחר,  אופן  בכל  ו/או  אחר  עובד 

פי כל הסכם או -פי דין ו/או על-או תגיע להם עלהמגיעה ו/כל זכות  חברה,  לשלול מעובדי ה 
 הסדר, קיבוצי ו/או אחר.  

ויראו את ה הצדדים ראו מאז ומת .7.11 רואים  לכל  ה  של עובדי  תדיעהבל  קתם סיכמע  חברהמיד, 
 ועניין ולצורך כל דין.  רדב

מובהר ומוסכם כי המועצה רשאית לנכות מכל סכום שיגיע לחברה כל    ר לעיל,האמועל אף   .7.12
שידרשס להבטחת    כום  סוציאלי  לביטוח  לקרן  ולהעבירו  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי 

 .  החברהבדי  זכויותיהם הסוציאליות של עו

-תביבעו  יקאו  /תבוא דרישה ושל הצדדים,    אמור בהסכם זה, ולמרות הסכמתםמרות ההיה וללפיכך,   .8
, לצורך כל  מועצההם עובדי היו או הינהחברה  של   ה לעבודה ו/או רשות מוסמכת אחרת, כי עובדי ן יהד

ומים כלשהם לעובדי  דרש לשלם סכתמועצה  התשלום ו/או מתן כל זכות ו/או הטבה ולכל דבר ועניין, ו 
דית  מייפות לש ת מתחייבו  חברהה  האזי מצהיר  -הם ימהם ו/או לחליפיהם ו/או לשאיר ו למי א  חברהה

ו/או הטבה שמועצה  האת   זכות  ו/או  כל סכום  וב  ועצההמחוייב  תבגין  נלווית  לשלם,  הוצאה  כל  גין 
ד, פיצויי הלנת שכר,  לרבות, ובלי לגרוע מכלליות האמור: שכר טירחת עו"כאמור  מועצה  שתיגרם ל

 , וכיו"ב.  הריבית והצמדפיצויי פיטורים,  י הלנתפיצוי 

לא  העובד  , מוסכם מראש כי  מועצההינו עובד של העובד החברה  י  וסמכת כות מ ידי רש -אם ייקבע על .9
 . ועצהזה כעובד קבוע במב במקרה כייחש

סעיפים   .10 זה,  הסכם  ביטול  של  במקרה  כי  מוסכם  ספק,  הסר  י  4-9למען  לאחר  לעיל  גם  לחול  משיכו 
 יקול דעתה הבלעדי. שתבחר אחרת, לפי המועצה אם כן , אלא הביטול
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ה .11 באין  או    נספח אמור  של  זה  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    מעביד ביןו

   .מעובדיה

 

 ___ _____/______/___ :תאריך
 
 ____ _________________  :חברהה תימהח
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 ב' נספח 

 תמורה ותנאי תשלום                                                             
 לא מאוגד   לספק                        

 
 _____  __________  כתובת:מ __________      :מספר זהות  _________ :מהח" הקבלן

 ם ומאשר, כלהלן: ימסכ  "(הספק" - )להלן ________ :במועצה' ספק מס

 : חברהל התמורה .1

פרט  בהתאם להוראות המכרז וההסכם, ולרבות מ  שלישיחוגים לבני הגיל הת  הפעלרת  תמו .1.1
  הספקיה  הילמסמכי המכרז( לשביעות רצונה המלא של המועצה,    2-מסמך אים )השירות 

כתמורה בעבור    והוצע על יד  אשראת הסכום    בפועלמועבר  ה  מפגש  ר כללקבל בעבו  זכאי
   ."(התמורה: ")להלן למסמכי המכרז  למסמך ב׳  10כמפורט בטבלה שבסעיף ש מפג

על .1.2 הפ -התשלומים  את  מהווים  זה  הסכם  והשלם  פי  המלא  המלאה  יצוי  והתמורה 
בין שחלו    עבור כל ההתחייבויות, ההוצאות והתשלומים מכל סוג שהוא  לספקמוחלטת  וה

 אם להסכם זה. שירותיו בהת עתיד הקשורים למתןב הספקובין שיחולו על 
 

 : םומי חובה אחריותשל מע"מ, מס הכנסה .2

 פי דין. -במקור ניכויי חובה עללעיל ינוכו  1והמפורטים בסעיף   לספקמים כומים המשולמהס .2.1

 ומים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ כחוק. לסכ .2.2

 לאחר קבלת חשבונית מס כחוק.  מובהר כי התשלומים יבוצעו רק .2.3
 

 :תום והתחשבנולאי תש תנ .3

בזה .3.1 השי  מוסכם  לאספקת  כאסמכתא  ולחישכי  המג רותים  התמורה  בג וב  דווח  י  ,ינםיעה 
סיומם,    שעתעל  שעת תחילת מתן השירותים ול  ע   המועצהכנ"ל עבור    ובמסגרת שירותי   הספק

 ישור מקבל השירותים.לא יועברו  הדיווחים  חודש. בסיומו של כל  בדרך שתקבע המועצה

ש החולף.  ידו בחוד -עלבגין השירותים שניתנו    עותקים  3  -ב  מועצה חשבון מפורטגיש לי  הספק .3.2
או בחלקו. עם אישור  ן תוך שבוע ימים ותאשרו לתשלום, במלואו  וק את החשבולת תבד המנה

   חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר על ידי המנהלת.  הספקידי  -להמנהלת תוגש ע

ע .3.3 כי  ומוסכם,  מובהר  ספק  הסר  החשבולמען  בהמצאת  חשבונ יכוב  ו/או  מטעם ן  המס  ית 
 התאמה. שלום התמורה ב ל לעיכוב בת, יוביהספק

יותר    30תוך  במינימום    לספקם  שלת  המועצה .3.4 לא  אך  אישור    יום  45  -  מיום  מתאריך 
וקבלידי  -על  החשבונית המועצה,  תהמנהלת  בגזברות  לה  המגיעים  הסכומים  ור.  כאמ  ו את 

ב יבוצע  המועד  התשלום  ההתשלום  אצל  שמועצה  מקובל  בדרך  ישירה  לרבות  העברה  ל 
 . הספקבנק של לחשבון ה

אישור בוצעה  בכתב של המנהלת המפרט, כי העבודה נשוא הפוף לאישור  וצע בככל תשלום יב  .3.5
 לשביעות רצונה המלאה. 

כן   .3.6 אם  אלא  מס,  מקדמת  המועצה  תנכה  אישו  הספקמציא  ימהתשלום  פטור  למועצה  על  ר 
 מניכוי מס במקור. 

 
 

 ______ /_____/______ :ריךתא
 

 ________ _____________ :הספקת מחתי
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 ספח  ג' נ

 וספות מקרה של תביעה סותרת הצהרות והסכמות נ -עובד מעביד יחסי  היעדר
 מאוגד( לספק)            

 
 "( המפעילן: ")להל  _______________ כתובת:מ  ____________ :ת.ז. _________ :מהח"

ת  יימה התקשרוכל תקופה קודמת בה התק  סכם זה ולגבי)הן לגבי תקופת ה  מצהיר ומתחייב בזאת .1
 כי : , ככל שהייתה(, לבין המועצה פעילהמו/או בין   החברהבין   קבלנית 

 החברה שבה הוא מועסק כעובד.  במסגרת למועצה ניתנים   המפעיל  רותישי .1.1

לפגוע  מ .1.2 ולהלןמבלי  לעיל  האמור  אחר  המפעיל ,  כלליות  מעיהיה  לכל  לבדו  ומחדליו  אי  שיו 
נ על אשר  שלא  להפ-עשו  בניגוד  או  זה  הסכם  מי  והוא  הסכם,  את  בזה  מכל מועצה  שחרר 

 .למעשיו ו/או למחדליו, מכל מין וסוג שהואאחריות 

מעביד, לכל עניין ומטרה שהם  -ולא יתפרשו, כיחסי עובד  אינם,  למפעילמועצה  היחסים בין ה .1.3
 ן. ולצורך כל די

ג'ם הצד האחר כו רשאי להתחייב בש אף אחד מן הצדדים אינ   מאשר כי .2 ותו  , ללא קבלת רשלפי צד 
 ה אחראי או ערב לפעולות משנהו. דדים לא יהי מן הצ , ואף אחדם כךבכתב לש

 כי: ודגש בזאתמוסכם ומ  .3

ל  .3.1 שתשולם  עלחברהתמורה  שיסופקו  השירותים  בגין  ההסכם    ייד-ה  לפי  שירות  מתן  לשעת 
 במועצה. ל מקביעלות שכר לשעה של עובד שכיר  גבוהה מ

מועצה  הכנגד  רשות מוסמכת    לכל  תביעהי  יד-על עיל, במקרה שתוגש  רוע מהאמור למבלי לג .3.2
 : עוד, כלהלןעלי  ידוע ומוסכם  כי אז המועצה,כעובד של  יב  להכרה

ה כרשות מקומית, אשר כפופ מועצה  , חל על ה1985  -יב, התשמ"החוק יסודות התקצ 3.2.1
לפי    את סמכותו(,  הוא או מי שאצל לווהנחיותיו של שר האוצר, המוסמך ) לפיקוחו  

להתערב הנ"ל,  שנהחוק  בתנאים  בת ,  בחוק,  העקבעו  עובנאי  של  . המועצהדי  סקתם 
במקר קביעה  לפיכך,  כל  כזה,  העסקתיה  תנאי  כעובד  לגבי  ,  המועצה  החלופיים 

יין זה בהתאם להחלטה בענגיש תביעה סותרת כאמור, תהיה כפופה גם  אלמקרה ש
לפי    וק יסודות התקציב בפרט.ב לח29  -א ו  29בכלל ולסעיפים    לחוק יסודות התקציב 

אין    פי חוק האמור.-כל סכום העודף, עלה נוספת של  בת השבחו   עלי ה תחול  סעיף ז 
להסתמך על הוראות החוק הנ"ל גם   המועצה מור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של בא

 נ"ל.  ב ה29א או 29יפים ללא קיומה של החלטה לפי סע

העב 3.2.2 הרשויוחוקת  לעובדי  בודה  המקומיות  קיבוציים ת  והסכמים  אחרים   ישראל 
, מונעים במפורש מתן הטבה  יבע שיחולו על אם וככל שיק,  ועצהם על עובדי המ החלי

הקלעובד ההסכמים  לפי  למגיע  מעבר  לסעיף  ,  בהתאם  הסכמים   22יבוציים,  לחוק 
 . 1957 -קיבוציים, תשי"ז  

חשב  לא יי  המפעילם מראש כי  ה, מוסכועצהמהינו עובד של    עילהמפ ידי רשות מוסמכת כי  -ייקבע עלאם   4
 . המועצב זה כעובד קבועבמקרה כ

ן לי ולא תהיינה  , למען הסר ספק, כי לא היו לי, אי על מסמך זה אני גם מאשר באופן בלתי חוזרבחתימתי  5
ד ו/או לחוד, בין  עלים מכוחה ו/או מטעמה, כולם ביחו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפו  המועצהלי כלפי  

ל הקשור ו/או הנובע  סוג שהוא בכ מין ו  או דרישות מכלאו טענות ו/בעקיפין, כל תביעות ו/  במישרין ובין
ה עם  בגמועצהמיחסי  נילו,  תנאים  שכר,  לרבות  עילה  כל  דמי  ין  תגמולים,  סוציאליות,  הפרשות  וים, 

וותר  חרים והנני מפרישה או עבודה א  ורים, הודעה מוקדמת, פנסיה ותנאיחופשה, דמי מחלה, פיצויי פיט
  29ע לי, כפיצויי פיטורים עפ"י סעיף  , אם מגיעצהמהמוי  סכום המגיע ל   גם לגבי כל  ונותן הודאת סילוק

 ק פיצויי פיטורים. לחו

הגשת   6 של  כנגד  במקרה  תביעה  ו/או  בני   המועצהדרישה  במקומי,  ו/או  מטעמי  ו/או  ידי  גוד  על 
והצהרותילהתחייבויות  על  י י  ומבלי  י  זה,  כתב  בכלליופי  תבילפגוע  ו/או  דרישה  האמור  להכרתי  ת  עה 

" )להלן  המועצה "עובד"  כ סו:  תהיה  תרתתביעה  מממני    תאיזכהמועצה  "(,  הוצאותיה  לשיפוי  בגין  לא 
-ל ע  למועצהדים  שה ו/או תביעה סותרת שלי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומונזקיה בגין דרי

כפיצוי מוסכם  ל ייחשב גם  זה, כי סכום השיפוי הנ"הוראות נספח  עוד, מבלי לגרוע מ מוסכם    פי כל דין.
 . מועצההי סביר וללא צורך בהוכחת נזק מצידה של מראש כפיצו  ומוערך

במקרה של ביטול ההסכם הנ"ל, נספח זה ימשיך לחול גם לאחר הביטול,    למען הסר ספק, מוסכם כי גם .7
 י. שיקול דעתה הבלעד תבחר אחרת, לפי המועצהאלא אם כן  
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יחסי עובד ומעביד  או יתקיימו  קיימו  כי הת  המועצה  וה הודאה שלבנספח זה או בהסכם מהו  אין האמור .8
   .מפעילהברה ו/או ן הוא מהווה הודאה בכל טענה של החואי ועצה  למ  המפעילבין 

 

 _____/______/______  :תאריך
 

 ___ _________________ _  :פעילהמ תחתימ
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 '  דנספח 
 

 ת נוספות הרות והסכמוקרה של תביעה סותרת, הצמ  -בד מעביד היעדר יחסי עו

 לא מאוגד( לספק)                       
 

 _______________   כתובת:מ_________    מספר זהות:  _________  :מהח" הספק
 

 ________ :במועצה' ספק מס

  ה התקשרות מת בה התקיימלגבי כל תקופה קוד )הן לגבי תקופת הסכם זה ו ב בזאת  מצהיר ומתחיי .1
 כי : , , ככל שהייתה(ועצהלבין המבינו  קבלנית 

 . במסגרת עסק עצמאיניתנים   למועצה הספק שלשירותיו  .1.1

לעניין מס    הספק .1.2 ויגיש לרשום כעוסק מורשה  בגין כל תשלום  ועצה  מערך מוסף,  חשבוניות 
ין  לו הוראות הדנו עוסק פטור, יחו הי  שהספקלמען הסר ספק, במקרה    .ההמועצשיגיע לו מן  

 . המתאימות לעוסק פטור

ו  מנהל  הספק .1.3 כעצמאי  הכנסה    כמעבידתיק  לוב במס  אחראי  מוסד  ויהיה  לאומי,  ביטוח 
כל המבלעדי לאומי    ה, תשלומי החובסיםי ת לתשלומי  ביטוח  בריאות  ודמי  עבורו,  ו/או מס 

לעניין חוק  "עובד"    -נחשב כ    שהספקלמען הסר ספק, במקרה  כאלה.  , ככל שיש  ועבור עובדיו
,  1972  -  (, תשל"ביעת מעבידיםים וקב)סיווג מבוטח  יטוח הלאומיצו הבביטוח הלאומי לפי  ה

יח  מתקיימים  שלא  אז  למרות  כי  הצדדים,  בין  עבודה  התשלומים  ועצה  המשלם  תסי  את 
והת  החוק,  מהוראות  כמתחייב  לאומי  לביטוח  המגיעה  למוסד  הקבלנית  לפי    לספקמורה 

 כום, בהתאמה. סכם תופחת באותו סהה

הזכויות  הספק .1.4 שיהיולכל הביטוחי  הסוציאליות  ידאג לכל    כספק תן שירותיו  ו כרוכים במם 
שהוא יעסיק( וגם לגבי עצמו  ידו )ככל  -כרוכה בהעסקת עובדים עלכל עלות העצמאי, לרבות  

ו בקרן פנסיה  ו/א   ביטוח מנהליםני )לכל הפחות בומבלי לגרוע מכלליות האמור: הסדר פנסיו
י,  זקי צד שלישיטוח ננות אישיות וב, ביטוח תאול על עובדים בעניין זה(צו ההרחבה הח לפי  

הסר ספק,    למען   .אלהבכל תשלום שיהיה כרוך ב  באופן מלא ומסודרעל חשבונו  ישא  הוא  ו
יות הסוציאליות שהוא ערך  פירוט מלא של כל הזכו מועצה  ל  הספקיציג    המועצהלפי בקשת  

 .  ואו לעובדי/ו לעצמו 

ר  ומחדליו אש  מעשיו  חראי לבדו לכליהיה א   הספקיות האמור לעיל ולהלן,  כללמי לפגוע  בלמ .1.5
על  בניגוד להס-נעשו שלא  או  זה  והוא משחרר בזה את  פי הסכם  אחריות    מכלועצה  המכם, 

 למעשיו ו/או למחדליו, מכל מין וסוג שהוא. 

שהם  עניין ומטרה  מעביד, לכל  -עובד  אינם, ולא יתפרשו, כיחסי  לספק   צההמועהיחסים בין   .1.6
 ולצורך כל דין. 

  , ללא קבלת רשותו שם הצד האחר כלפי צד ג'י להתחייב בנו רשא מן הצדדים אי  אף אחדר כי  מאש .2
 לא יהיה אחראי או ערב לפעולות משנהו. , ואף אחד מן הצדדים בכתב לשם כך

בלבד,   .3 זהירות  עצמו  לב פק  הסמתחייב  ליתר  את  עובדיו  טח  את  על)ו/או  אחד  חלק-כל  היחסי  פי  ו 
גיע לו לפי ההסכם,  הקבלנית שת  התמורה בגין מלוא    נוחשבויפה על  בקרן פנסיה מק  השירות(   במתן

לפי הסכם    המועצההתקשרות עם  כל תקופת הולגבי  במהלך  וזאת  ועצה  ללא כל השתתפות של המ
לזה ולהמציא  הנוגמועצה  ,  בכל  לאסמכתאות  המתע  והאחרים  החודשיים  מכךתשלומים  ,  חייבים 

מ כגון   דוחות  ביצוע  הצגת  בדבר  הגמל  כאמקופות  אחת  ההפרשות  וזאת  .  תלפחו  חודשים  6  -  לור, 
יסודית   הפרה  תהווה  זו  התחייבות  ההסכםהפרת  היתרלמועצהשתקנה    , של  בין  לסיומו  ,  זכות   ,

כ  והספק די של ההסכם  המי או  / ך והכל מבלי לגרוע מכל סעד אחר ולא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל 
י  ו/או על מ  קהספעל  זה לא יחולו    הוראות סעיף  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  הספקלנית הכוללת, עליה הסכימו  התמורה הקב  .4.1
  לכל דבר ועניין ולצורך   בגדר "עובד"  בדים משלו, ואיננו עורשאי להעסיק  העצמאי    ספקשהוא  

וש  דין,  יהיו  כל  ע  הלמועצ לא  נוספוכל  של  לויות  סיום העסקתו  ו/או  בגין העסקתו    הספק ת 
)ובכללם  , לרבות תנאים סוו/או מי מעובדיו שנתית, דמי הבראה,    חופשה ציאליים למיניהם 

לאומי ביטוח  קרן  דמי  פיטורים,  פיצויי  תגמולים,  הוצ,  החזר  כלכהשתלמות,  רכב,  לה,  אות 
וכיו" טלפון  שהתמהוצאות  כך  הב(,  הקבלנית  בהסמוסכמתורה  כאמור  העלות  ,  הינה  כם, 
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,  הספקכל השירותים מן    בגין כל הקשור בקבלת למועצה  שתהיה  המלאה, הכוללת והבלעדית  
מעובדי   הזכויות  הספקו/או  כל  כוללת את  במעמ  והיא  למי שהוא  הנתונות  של  האמורות,  ד 

 . "עובד"

שעה של  משכר לההסכם גבוהה    ן שירות לפילשעת מתו   ורה שתשולם ל התמ מאשר כי    הספק .4.2
 . מועצהב  מקבילשכיר  עובד

 : לפיכך .5

הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר, בין  -תבי  ידי-ל אם ייקבע עשה סותרת ו/או  אם תבוא דרי .5.1
פניית  -עלאם   כ-לעם  אובין    הספקפי  כלשהו,  אחר  גורם  פניית  שירות  הספקי  פי  יו  הגיש 

ים  וכה של הצדדעת ההפ ת הסכמתם המוד בהסכם ולמרו "עובד", למרות האמור    -  כ  למועצה 
מגיעים   לכן  וכי  ומתמיד,  במקומו(  )ו/  לספק מאז  ו/או  מטעמו  למי  זכויות    תנאיםאו   ו/או 

"עובד" הינו    -  כ  לספקה מגיע  יהכי אז מסכימים הצדדים כי השכר ש  -סוציאליות למיניהם  
ם  די, היו מגיעיל דעתה הבלע, לפי שיקו המועצהקביעת  האחרים שלפי  שכר ותנאי ההעסקה  ה

 , כלהלן: עצההמועובד לפי ההסכמים המאושרים החלים על לו הועסק כ לספק

שכיר היו מתווספות כל   במועצה כעובד  הספקלו היה מועסק הצדדים מבהירים כי אי .5.1.1
הסו המועצה  הזכויות  לעובדי  שמוענקות  היתציאליות  ובין  נסיעות,    -ר  המקבילים 

ופיצודמי הבראה, דמי חופשה,   וכ פנסיה  פיטורים  יתר  יי  להןל  עובד    הזכויות  זכאי 
הצ מסכימים  כזה  במקרה  כי  מקביל.  לעובעלות  דדים  מגיע  שהיה  שכיר השכר  ד 

לחישו כבסיס  ישמש  ואשר  של  כאמור,  זכויותיו  ה  הספקב  הינו כ"עובד"  מועצה, 
עלו  )בהתאםלשעת עבודה  ₪    _____  ולציית השכר המצ"ב  לסימו   ת השכר לתחשיב 

שבתקופה שממועד חתימתו   במקרה  "(.בדכעוכם  המוסהשכר   : ")להלן  ('הח  נספכ
עיף זה, תחול הפחתה מכוח  למועד שבו יתקיימו הנסיבות שלפי ס של הסכם זה ועד  

ו  היה זכאי לו איל  שהספקב שכר אחר  על מרכי דין או הסכם על השכר  כעובד ו/או  
 כעובד.  ההפחתה בהתאמה על השכר , תחול מועצההיה נחשב עובד ה

בסעילצו .5.1.2 האמור  נרך  זה      לספק המגיעה    הקבלניתהתמורה  הצדדים    ידי-על  קבעתף 
)אוש"ח  ________על סך  מועצה  מה  ( לחודש בהתאמהש"ח  ______על סך    לשעה 

 . "(ירותהתמורה הקבלנית לשעת מתן ש")להלן 

שנ .5.1.3 דעת  על  חושב  הנ"ל  עהסך  בהתבסס  הצדדים  נוי  שהוא  כך  זכות  ל  כל  לגלם  עד 
  יחסי עובד ומעבידמתקיימים לו היו  ספקלגיעה שהייתה מאחרת ית או זכות סוציאל 

המ לבין  לעילבינו  כמפורט  ש  םכי ומסמודע    הספק.  ועצה,  הקבלנית לכך  התמורה 
לעומת גבוהה  שירות  מתן  ה  לשעת  עבודה  לששכר  עלות  מקביל שכיר    עובדשל  עת 

 . עצהבמו

בו תוגש דריש עצהמויב להשיב לחייהיה    הספק .5.2 ביום  ו/או תביע,    הוראות את  ה הסותרות  ה 
ב זה,  כי  הסכם  ייטען  שכ  הספקהן  עובד  הינו,  או  של  היה,  התשלומים    ,המועצהיר  כל  את 

מן    דפיםהעו בגין ההתקש  המועצהשקיבל  בגינו  ו/או ששולמו  רות קבלנית  כתמורה קבלנית 
המ לבין  )בתקופתבתקועצה  בינו  כלשהי  ו/א  ופה  זה  שהסכם  אחרת(  בתקופה  כר   שהמעל  ו 

 כלהלן: , "(העודף םהסכו" כעובד, )להלן:המוסכם 

בין   הקבלניתהחל מיום תחילת ההתקשרות    כאמור לעילפרשי הסכום העודף  הכל   .5.2.1
 הצדדים.  

 אים )רשימה לא ממצה(: יחולו העקרונות הב הספקידי -על השבת הסכום העודף על .5.2.2

הקב .5.2.2.1 לשעת  התמורה  ששולמה  )כלנית  שירות  השכר  מתן  פחות  מע"מ(  ולל 
כעובדהמ מוכ  ,וסכם  זו  במ כשמנה  שפלת  הכולל  השירות  ספר  שעות  כל  ל 

על שבלא   הספק ידי  -שניתנו  הקבלנית  ההתקשרות  תקופת  כל  לבין  ורך  ינו 
שירות    ₪ לשעת מתן  200עומדת על    כספק)לדוגמה, אם התמורה  המועצה  

והשכר   מע"מ(  עומד  כעובד    המוסכם)כולל  יה   100על  לשעה  סכום  ₪,  יה 
מתחילת    מתן השירות  ר שעותמספ  X(  100ות  פח  200זה )   ההשבה לפי סעיף

 תקופת תוקפו של ההסכם. 

עוב  למען הסר  .5.2.2.2 על  כל חבויות המס החלות  הנובעות מקביעה בדבר  ספק,  ד, 
בלבד והוא    הספקיחולו על  ה  מועצל  הספקקיומם של יחסי עובד ומעביד בין  

ות המס  שויות המס. במקרה שרשוייין זה מול רהאחראי הבלעדי בעניהיה  
דרישות  תגשנ ו/אבגי  צהלמועה  מיסים  בהן  ן  יישא  כנ"ל,  חובה  תשלומי  ו 

הוא   מידהקבלן   כן  יעשה  לא  הוא  ואם  דרישה  את    עם  לשפות  חייב  יהיה 
כך.המועצה   בשל  לה  תיגרם  או  שנגרמה  עלות  ייגרמו    בגין  או  נגרמו  אם 

לא  של יחסי עובד ומעביד, שבדבר קיומם    ות מס בגין הקביעהחבוי  למועצה
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בגין כל  ועצה  את המ  הספקשפה  הסכם זה, י  א נחתםלולועצה  ות למהיו נגרמ
 עלות כזו. 

מרבית  שא ריבית  יתו, כאמור לעיל, ייהיה חייב בהשב  שהספקל סכום עודף כ .5.2.2.3
הידוע למדד  הצמדה  והפרשי  התשלום    פסוקה,  שביום  המחיה  יוקר  של 

 .למועצהת הסכום  דוע ביום השבלעומת המדד הי  - קלספ

ודפים כאמור כנגד  זז סכומים עלק  ת איזכהיה  ת  מועצה הגרוע 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    פקהס לקבל  את 
 . ההסכומים המגיעים ל

ל .5.2.2.5 מבלי  עוד,  מהוראותמוסכם  העו  גרוע  הסכום  כי  זה,  גםנספח  ייחשב    דף 
וי סביר וללא צורך בהוכחת נזק מצידה  ך מראש כפיצומוער  כפיצוי מוסכם

 . ספקההמועצה במקרה של תביעה סותרת של של 

להכרה    המועצהכנגד  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שתוגש תביעה לכל רשות מוסמכת   .5.3
 : , כלהלןהספקד על  וע ומוסכם עויד כי אז ,מועצהה כעובד של בספק

אשר כפופה   כרשות מקומית,  ההמועצחל על  ,  1985  -  יב, התשמ"היסודות התקצ חוק   .5.3.1
ו מי שאצל לו את סמכותו(, לפי  של שר האוצר, המוסמך )הוא א  יותיולפיקוחו והנח 

ב שנקבעו  בתנאים  הנ"ל, להתערב,  עובדי  החוק  של  בתנאי העסקתם    . צההמועחוק, 
במקרה   קביעלפיכך,  כל  החלכזה,  העסקתו  תנאי  לגבי  של  ה  כעובד,   פק הסופיים 

בעניין יש תביעה סורה שיגלמק גם להחלטה  כפופה  זה בהתאם    תרת כאמור, תהיה 
ב לחוק יסודות התקציב בפרט. לפי  29  -א ו  29ל ולסעיפים  לחוק יסודות התקציב בכל

תחו  זה  על  סעיף  כל   הספקל  של  נוספת  השבה  על  חובת  העודף,  חוק הי  פ -סכום 
 . האמור

ו  מיותהמקו  רשויותה  לעובדי  העבודה  חוקת .5.3.2 הסדרי  הסכמיםבישראל    ם ו/או 
עובדי  קי על  החלים  אחרים  שיחולהמועצהבוציים  שיקבע  וככל  אם  ,  הספקעל    ו, 

בהתאם   במפורש מתן הטבה לעובד, מעבר למגיע לפי ההסכמים הקיבוציים,  יםמונע 
 .  1957 -וציים, תשי"ז לחוק הסכמים קיב 22לסעיף  

לצורך    לספק  כל הוראה  תת ל  ועצהמוע מזכויות המבלי לגר  כימסכימים ומצהירים בזאת  הצדדים   .6
   :ק עובדים לצורך מתן השירותיםמעסי שהספקוככל   השירות מתן

לא התקיימו,    מועצההלבין    הספקעובדי    הינו מעבידם היחידי והבלעדי של עובדיו, ובין  פקהס .6.1
 מעביד.  -ד יתקיימו יחסי עוב לא קיימים ולא

ל  פקהס .6.2 באחריות  נושא  שכרם  לבדו  להתשלום  עובדיו,  יותיהם  ולזכובגינם  פרשות  של 
  ו/או הסדר, קיבוצי   דין, ו/או על פי כל הסכם -על פי כלהסוציאליות ו/או האחרות כעובדים  

 ו/או אחר. 

 רשאי לפטרם.ל את עובדיו לעבודה, והוא לבדו הבלבד הוא שקיבל והוא הרשאי לקב הספק .6.3

עוב  הספק .6.4 עם  מסודר  יתקשר  העסקה  בחוזה  אותם דיו  התחייבות    ויחתים  של  למקרה  על 
הס בנוסח  תביעה  זה,  הסכם  כותרת  המצ״ב  )המ  'זנספח  המצ"ב  הנוסח  על  יחתום  פעיל 

 .׳(גכנספח 

  ה את העבודה בין צ בלבד הוא המביא את עובדיו לעבודה וממנה, הוא המחלק והמק  הספק .6.5
המ הוא  ועלעובדיו,  עבודתם  על  ביצועה  פקח  יאופן  שעות  כמה  הקובע  הוא  עוב,  כל  ד,  עבוד 

המנחה העובדימקצועי  הוא  את  משת  העובדים  חופשותיהם.  את  הקובע  והוא  תלבים  ם, 
 . המועצהשל   הקודל, לכל דבר ועניין, מעיס, הנבהספקבעיסקו העצמאי של 

עובדי  הספק .6.6 עניין, לרבות ההמועצה  ו מול  הוא המייצג את    מת לתמורה הקבלנית שמשבכל 
כל    ספק ל  מועצה ה והוא  בגין עבודתו של  ועל  תם של העובדת עבודהמדווח על שעועובד,  ים 

 סוג העבודה שביצעו. 

נסה, ביטוח לאומי וכל רשות אחרת שבה  ל העובדים כעל עובדיו לצרכי מס הכמדווח ע  הספק .6.7
והו המעביד,  מיהו  הצהרה  וניכוייםנדרשת  לתשלומים  האחראי  לבדו  עבודהא  יחסי  בגין   ,  ,

 שות כאמור. לטובת כל ר

נוש .6.8 על   לבדו  הספק א  כמעביד,  דפ-באחריות  כל  הסכי  ו/או  של  ין  מחדל  ו/או  מעשה  לכל  ם 
 ה שהוא. שא באחריות כאמור בשום מקר ית לא ה  והמועצעובדיו, 

מספק   .6.9 לפיו  ה  הספקההסדר  ואועצה  מ ל  םשירותיאת  לקפח  נועד  עובדי  לא  את  מקפח  יננו 
לשלול    ן אחר, ו/אועובד אחר ו/או בכל אופ   או ביחס לכל/ומועצה  ה ובדים של  ביחס לע   הספק
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המג   הספק  מעובדי זכות  על כל  להם  תגיע  ו/או  על-יעה  ו/או  דין  הסדר,    פי-פי  או  הסכם  כל 
 ר.  קיבוצי ו/או אח

ויראו את   .6.10 רואים  לכל דבר  די שעכמעבידם הבל  הספקהצדדים ראו מאז ומתמיד,  עובדיו,  ל 
 כל דין.  ועניין ולצורך

וא דרישה  תביד,  דדים מאז ומתמסכמתם של הצמור בהסכם זה, ולמרות היה ולמרות האהלפיכך,   .7
ביאו  ו/ ו/או רשות מוס  ין הד-תיקבעו  עובדיו של  לעבודה  כי  עובדי  היו    הספק מכת אחרת,  או הינם 

לשלם    דרש ית  והמועצהולכל דבר ועניין,    , לצורך כל תשלום ו/או מתן כל זכות ו/או הטבההמועצה
כלשה לעובדי  סכומים  לחלי   קהספם  ו/או  מהם  למי  לאו  ו/או    הספק   מצהיר  אזי  -שאיריהם  פיהם 

לשפות  ומתחי  סכום  מועצה  האת  מידית  יב  כל  שבגין  הטבה  ו/או  זכות  לשלם  ה  המועצב  יחו תו/או 
  , ובלי לגרוע מכלליות האמור: שכרלרבותכאמור  מועצה  , ובגין כל הוצאה נלווית שתיגרם לולעובדי 

פיצוי  עו"ד,  הלנת שכר,  טרחת  פיט י  פיצויי  הלנת  וכיו  ריביתורים,  פיצויי  עוד,  מו"ב.  והצמדה,  סכם 
השיפמב סכום  כי  זה,  נספח  מהוראות  לגרוע  ומלי  מוסכם  כפיצוי  גם  ייחשב  הנ"ל  מראש  וי  וערך 

 .מועצה כפיצוי סביר וללא צורך בהוכחת נזק מצידה של ה

לא ייחשב    הספקמראש כי  , מוסכם  ועצההמהינו עובד של    קהספידי רשות מוסמכת כי  -ייקבע עלאם   .8
 . עצהועובד קבוע במ במקרה כזה כ

זה,  מען הסר ספקל .9 ביטול הסכם  כי במקרה של  זה ימשיך נספ, מוסכם  גם לאחר הביטול,    ח  לחול 
 תבחר אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המועצה אלא אם כן  

בנ  .10 האמור  של  אין  הודאה  מהווה  בהסכם  או  זה  התקיימומועצה  ה ספח  יתקיימו    כי  עובד  או  יחסי 
   .הספקשל ה בכל טענה ה הודאואין היא מהוו ועצה למ  ספקהומעביד בין  

 

 _____/______/______  :תאריך
 

 ___ __________________  :הספק תחתימ
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 ' ה נספח  
 סימולציית שכר 
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 ' ו נספח  

 נוספות   ה של תביעה סותרת הצהרות והסכמותמקר -היעדר יחסי עובד מעביד 
 מאוגד(  ספק )לעובד של            

 
 "(עובד החברה________ )להלן: "_______בת: כתו מ _ ___________ :ת.ז. ______ ___ :מהח"

ניתנו שירותי החברה למועצה  )הן לגבי תקופת הסכם זתחייב בזאת  מצהיר ומ .1 ה ולגבי כל תקופה קודמת בה 
 כי : כל שהייתה(, באמצעותי, כ

 ה שבה הוא מועסק כעובד. החברבמסגרת  ברה למועצה ניתניםעובד הח שירותי .1.1

ליו אשר יהיה אחראי לבדו לכל מעשיו ומחד ד החברה  עובולהלן,    ר לעילכלליות האמומ  בלי לפגועמ .1.2
על זה א-נעשו שלא  והוא משחרר בזה את הפי הסכם  בניגוד להסכם,  מכל אחריות למעשיו  מועצה  ו 

 למחדליו, מכל מין וסוג שהוא. ו/או

הם מטרה ש, לכל עניין ומעביד-עובד  ינם, ולא יתפרשו, כיחסיאעובד החברה  מועצה ל חסים בין ההי .1.3
 ל דין. ולצורך כ

ו/או המועצהמאשר כי   .2 ג'להתחייב בשם הצד האחר    םרשאי  םאינ  עובד החברה  ללא קבלת רשותו  כלפי צד   ,
 יה אחראי או ערב לפעולות משנהו. , ואף אחד מן הצדדים לא יהבכתב לשם כך

 כי:  מוסכם ומודגש בזאת .3

המועצה להכרה בי וסמכת כנגד  רשות מדי תביעה לכל  י-שתוגש על  רוע מהאמור לעיל, במקרהמבלי לג .3.1
 ידוע ומוסכם עלי עוד, כלהלן:  כעובד של המועצה, כי אז

ופה לפיקוחו , חל על המועצה כרשות מקומית, אשר כפ1985  -יסודות התקציב, התשמ"ה  חוק 3.1.1
האו שר  של  אוהנחיותיו  )הוא  המוסמך  לוצר,  שאצל  מי  החוק    ו  לפי  סמכותו(,  הנ"ל, את 

לפיכך, במקרה כזוק, בתנאי הבעו בחב, בתנאים שנקלהתער עובדי המועצה.  ה, עסקתם של 
החל העסקתי  תנאי  לגבי  קביעה  סותרת כל  תביעה  שאגיש  למקרה  המועצה,  כעובד  ופיים 

ולסעיפים   סודות התקציב בכללם להחלטה בעניין זה בהתאם לחוק י כאמור, תהיה כפופה ג
בה נוספת של כל עלי חובת השתחול    . לפי סעיף זההתקציב בפרטב לחוק יסודות  29  -א ו  29

על  העודף,  ה-סכום  חוק  לגרפי  כדי  זה  בסעיף  באמור  אין  המועצה אמור.  של  מזכותה  וע 
 ל.  ב הנ"29א או 29החלטה לפי סעיפים להסתמך על הוראות החוק הנ"ל גם ללא קיומה של 

והסכעובדי הרשויו חוקת העבודה ל 3.1.2 על   ם אחרים החליםמים קיבוציית המקומיות בישראל 
רש מתן הטבה לעובד, מעבר למגיע אם וככל שיקבע שיחולו עלי, מונעים במפו  בדי המועצה,עו
 . 1957 - לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 22י ההסכמים הקיבוציים, בהתאם לסעיף לפ

לא ייחשב  ברה  עובד החכי    של המועצה, מוסכם מראש  הינו עובדרה  עובד החבוסמכת כי  ידי רשות מ-אם ייקבע על 4
 בוע במועצה. כזה כעובד קבמקרה 

פק, כי לא היו לי, אין לי ולא תהיינה לי כלפי  מאשר באופן בלתי חוזר, למען הסר סבחתימתי על מסמך זה אני גם   5
ו/או הפועלים מכוחה  ו/או עובדיה    המועצה ו/או לח ו/או מטעמה, כולם  ו/או מורשיה  וד, בין במישרין ובין ביחד 

בגין ,  מועצהמיחסי עם ה  מכל מין וסוג שהוא בכל הקשור ו/או הנובעאו דרישות  /ענות ותביעות ו/או טעקיפין, כל  ב
ל עילה  נכל  תנאים  שכר,  דרבות  חופשה,  דמי  תגמולים,  סוציאליות,  הפרשות  פיטורים,  לווים,  פיצויי  מחלה,  מי 

 סכום המגיע   גבי כלאת סילוק גם לר ונותן הודעבודה אחרים והנני מוותאי פרישה או  מוקדמת, פנסיה ותנהודעה  
 רים. לחוק פיצויי פיטו 29ים עפ"י סעיף , אם מגיע לי, כפיצויי פיטורמהמועצהלי 

כנגד   6 תביעה  ו/או  דרישה  הגשת  של  מטע  המועצהבמקרה  ו/או  ידי  להתחייבועל  בניגוד  במקומי,  ו/או  י  ייותמי 
עיוהצהרות זה,י  כתב  פי  ה  ל  בכלליות  לפגוע  דרישה  ומבלי  להאמור  תביעה  כו/או  )להלן:    צההמוע"עובד"  כרתי 

תיה ונזקיה בגין דרישה ו/או תביעה סותרת  לשיפוי מלא בגין הוצאוממני    תזכאיהמועצה  "(, תהיה  תביעה סותרת"
לגרוע מכל וזאת מבלי  העומדים    שלי,  ו/או סעד  דין.-ל ע  למועצהזכות  כל  עוד, מבלי  מוסכ  פי  לגרוע מהוראות ם 

זה, הש  נספח  סכום  ייחכי  הנ"ל  גם  יפוי  מוסכשב  בהכפיצוי  צורך  וללא  סביר  כפיצוי  מראש  ומוערך  נזק ם  וכחת 
 מצידה של המועצה. 

גם במקרה של ביטול ההסכם  למען ה 7 כי  לבין המועצהסר ספק, מוסכם  לחול גם  שבין החברה  ימשיך  זה  נספח   ,
 לעדי. חרת, לפי שיקול דעתה הבמועצה תבחר איטול, אלא אם כן הלאחר הב

עובד חסי עובד ומעביד בין  ודאה של המועצה כי התקיימו או יתקיימו יסכם מהווה האו בה  אמור בנספח זהאין ה 8
   .עובד החברהמועצה ואין הוא מהווה הודאה בכל טענה של החברה ו/או ל החברה

 

 _____/______/______  :תאריך
 

 _________ ____________   :עובד החברהת ימחת
 



48 

 

 

 המציע חתימת   צהגזבר המוע  ראש המועצה 

 

48 

 ' ז נספח  

 הצהרות והסכמות נוספות  תביעה סותרת רה של מק -בד מעביד עדר יחסי עוהי
 לא מאוגד( ספקובד של )לע             

 
 

 "(הקבלן עובד _______________ )להלן: "כתובת: מ ____________  ת.ז.:______ ___ :מהח"

בזאת   .1 ומתחייב  ז)הן  מצהיר  הסכם  תקופת  תלגבי  כל  ולגבי  שיה  ניתנו  בה  קודמת  מועצה  ל  הספקרותי  קופה 
 י : כשהייתה(,  י, ככלבאמצעות

 המעסיק אותו כעובד. הספקצעות למועצה ניתנים באמ הספקעובד  שירותי .1.1

לפגוע  בלמ .1.2 ולהלן,  מי  לעיל  האמור  לכל  הספקעובד  כלליות  לבדו  אחראי  אשר   יהיה  ומחדליו  מעשיו 
בני-נעשו שלא על זה או  ו פי הסכם  ת למעשיו  מכל אחריוה  מועצהוא משחרר בזה את הגוד להסכם, 

 וסוג שהוא. יו, מכל מיןלמחדל ו/או

ה .1.3 בין  לעובד  היחסים  עובד  פקהסמועצה  כיחסי  יתפרשו,  ולא  שהם -אינם,  ומטרה  עניין  לכל  מעביד, 
 ולצורך כל דין. 

עובד   .2 כי  המועצהו/א  הספקמאשר  בשם  םרשאי  םאינ  ו  צד  להתחייב  כלפי  האחר  קבלג'  הצד  ללא  רשותו ,  ת 
 ולות משנהו. או ערב לפע אחראי צדדים לא יהיהאף אחד מן ה, ובכתב לשם כך

 כי:  מוסכם ומודגש בזאת .3

ידי תביעה לכל רשות מוסמכת כנגד המועצה להכרה בי -עללגרוע מהאמור לעיל, במקרה שתוגש    מבלי .3.1
 כלהלן: צה, כי אז ידוע ומוסכם עלי עוד, כעובד של המוע

וחו ה לפיקמית, אשר כפופה כרשות מקו, חל על המועצ 1985  -מ"ההתקציב, התש  חוק יסודות 3.1.1
שאצלוהנחיות מי  או  )הוא  המוסמך  האוצר,  שר  של  הנ"ל,   יו  החוק  לפי  סמכותו(,  את  לו 

לפיכך, ל עובדי המועצה.  במקרה כזה,   התערב, בתנאים שנקבעו בחוק, בתנאי העסקתם של 
תנאי   לגבי  קביעה  ככל  החלופיים  המועצה,העסקתי  סות  עובד  תביעה  שאגיש  רת למקרה 

 בהתאם לחוק יסודות התקציב בכלל ולסעיפים בעניין זה    להחלטההיה כפופה גם  כאמור, ת
בפרט. לפי סעיף זה תחול עלי חובת השבה נוספת של כל ב לחוק יסודות התקציב  29  -א ו  29

על  העודף,  בסעיף  -סכום  באמור  אין  האמור.  חוק  מזכופי  לגרוע  כדי  המועצה זה  של   תה 
 ב הנ"ל.  29א או 29י סעיפים לטה לפ א קיומה של הח הנ"ל גם לל להסתמך על הוראות החוק

לעובדי הרש  3.1.2 והסכמים קיבחוקת העבודה  על ויות המקומיות בישראל  וציים אחרים החלים 
ר למגיע נעים במפורש מתן הטבה לעובד, מעבעובדי המועצה, אם וככל שיקבע שיחולו עלי, מו

 . 1957 -ציים, תשי"ז הסכמים קיבולחוק  22, בהתאם לסעיף ים הקיבוציים לפי ההסכמ

לא ייחשב    הספק  בד של המועצה, מוסכם מראש כי עובדהינו עו  הספקידי רשות מוסמכת כי עובד  -לאם ייקבע ע 4
 במקרה כזה כעובד קבוע במועצה. 

  לי ולא תהיינה לי כלפי   היו לי, אין  ען הסר ספק, כי לאאני גם מאשר באופן בלתי חוזר, למ בחתימתי על מסמך זה   5
ו/אוו/א  המועצה ו/או הפועמורשי  ו עובדיה  ו/או לה  ו/או מטעמה, כולם ביחד  חוד, בין במישרין ובין לים מכוחה 

, בגין מועצהו הנובע מיחסי עם הל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל מין וסוג שהוא בכל הקשור ו/אבעקיפין, כ
לרבות  כ עילה  נ  שכר,ל  תלוויתנאים  סוציאליות,  הפרשות  דמים,  מ   גמולים,  דמי  פחופשה,  פיטורחלה,  ים,  יצויי 

ודאת סילוק גם לגבי כל סכום המגיע עבודה אחרים והנני מוותר ונותן ה  הודעה מוקדמת, פנסיה ותנאי פרישה או
 ויי פיטורים. לחוק פיצ 29י פיטורים עפ"י סעיף , אם מגיע לי, כפיצוימהמועצהלי 

דרבמקר 6 הגשת  של  כנגד  ה  תביעה  ו/או  ידי   ועצההמישה  ו  על  מטעמי  במ/ו/או  בניגואו  להתחייבויותיקומי,    י ד 
זהיוהצהרות כתב  פי  על  דרישי  האמור  בכלליות  לפגוע  ומבלי  כ"עובד"  ,  להכרתי  תביעה  ו/או  )להלן:    המועצהה 

ו/או תביעה סותרת    ה בגין דרישהין הוצאותיה ונזקילשיפוי מלא בגממני    תזכאיהמועצה  "(, תהיה  תביעה סותרת"
זכווזאת מבלי    שלי, ו/אולגרוע מכל  העומדי  ת  דין.-ל ע  למועצהם  סעד  כל  עוד, מבלי  פי  לגרוע מהוראות   מוסכם 

סכום   כי  זה,  וללא  נספח  סביר  כפיצוי  מראש  ומוערך  מוסכם  כפיצוי  גם  ייחשב  הנ"ל  נזק השיפוי  בהוכחת  צורך 
 . מצידה של המועצה

מ 7 ספק,  הסר  בלמען  גם  כי  ההסכם  וסכם  ביטול  של  המועצהלבי  הספקין  שבמקרה  נספן  י,  זה  גח  לחול  ם  משיך 
 חרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר הביטול, אלא אם כן המועצה תבחר א

יימו יחסי עובד ומעביד בין עובד האמור בנספח זה או בהסכם מהווה הודאה של המועצה כי התקיימו או יתקאין   8
  .ספקהו/או עובד  הספקודאה בכל טענה של הוא מהווה ה למועצה ואין הקבלן

 

 ___ ______/___ /_____ :תאריך
 

 ______ _______________  :הספקת עובד חתימ
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 נספח ח׳ 
 ר תקופת ההתיישנות הסכם נפרד לקיצו

 מאוגד(   לספק)
 

   ת  שנב חודש  ב נערך ונחתם ביום  ש
 

            ___________   רשות מספר  מועצה מקומית אבן יהודהבין : 

 מצד אחד                יהודה, אבן 53ים  רח' המייסד מרחוב
 

 _________ מס' תאגיד:___ _________ :מהח" חברהה ין:לב
 _______________   כתובת:מ____________ : מספר זהותר ___________ באמצעות גב'/מ         

      "(החברה" -  )להלן         
 מצד שני    

 
 

 י לישמצד ש _ ______________ ובת: כתמ_______ : _____ מספר זהות_____ ____  :מהח"ל המפעי
 
 
לגרו .1 שמבלי  הצדדים,  בין  ומוצהר  הצדדיםמוסכם  בין  הקיים  ההסכם  מהוראות  תקופת  ע  תקוצר   ,

מצד   תביעות  הגשת  של  מרההתיישנות  ו/או  גב'_______/המפעיל  באופן החברה_____________   ,  

היווצשלאחר שישה חודשי מיום  לפעולהם  עילה המתייחסת  עבי  המועצהשל    ו/או למחדל  ר  ם  חסיה 

-י עובד, בעילה של יחסהמועצהת תביעה נגד  זכו   למפעיל, והמקנה לחברה ו/או  המפעילו  ו/א  החברה

  ברה זכאים להגיש כל תביעה משפטית ו/או הח  המפעילמעביד ו/או מכוח דיני עבודה כלשהם, לא יהיו  

 לעילה זו.  ה בכל הקשור ו/או הנוגע ישה ו/או טענו/או לבוא בכל דר

 
 ו/או החברה.  המפעילכלפי   המועצההי של כלש ם הודאהיל משואין באמור לע  .2

 
לחוק    19ביל את תקופת ההתיישנות בהתאם לדרישות שבסעיף  יש לראות הסכם זה כחוזה נפרד, המג .3

 . 1958 -תשי"ח ההתיישנות,  

 
כי חתמו על המא  והמפעיל החברה   .4 והיוסכם זה לאחר  שרים  יעץ  רשאים להתי  שהבינו את משמעותו 

 צונם. לפי ר בעניין זה 

 
 

 ___  ____________________          _______ _________  ____________ 

 החברה      המפעיל         ה מקומית אבן יהודה מועצ     
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 פת ההתיישנות הסכם נפרד לקיצור תקו
 

 לא מאוגד(  לספק )
 

     תשנב חודש  ב נערך ונחתם ביום  ש
 
 

 ___ ______   רשות מספרה ית אבן יהודמועצה מקומ בין: 

  , אבן יהודה53מייסדים ה וברחמ

    אחדמצד           ("המועצהו/או "  "נההמזמי" -  )להלן 

 
 _______________  תובת: כ מ:  ____________ מספר זהות _________ :מהח" הקבלן  לבין:
 י מצד שנ                              "( הספק" -  )להלן         

 
 

ו .1 הצדמוסכם  בין  שמוצהר  לגרוע  דים,  תקוצר מבלי  הצדדים,  בין  הקיים  ההסכם  מהוראות 

באופן שלאחר שישה חודשים מיום היווצר    הספקצד  תקופת ההתיישנות של הגשת תביעות מ

זכות    ספקל, והמקנה  הספקעם  ה ו/או למחדל של המזמינה ביחסיה  עילה המתייחסת לפעול

נגד  תבי שהמועצהעה  בעילה  עובד,  יחסי  מ-ל  ו/או  דימעביד  כלכוח  עבודה  יהיה  ני  לא  שהם, 

ו/או   זכאי להגיש כל תביעההקבלן   ו/או לבוא בכל דרישה  ו/או    משפטית  טענה בכל הקשור 

 הנוגע לעילה זו. 

 
 . הספקכלשהי של המזמינה כלפי   אין באמור לעיל משום הודאה .2

 
רישות שבסעיף  ות בהתאם לדמגביל את תקופת ההתיישנחוזה נפרד, הש לראות הסכם זה כי .3

 . 1958 -, תשי"ח ק ההתיישנותלחו 19

 
והיה רמאשר כי חתם על ה   הספק .4 שאי להתייעץ בעניין זה  סכם לאחר שהבין את משמעותו 

 לפי רצונו. 

 

 

  _______________________                                                      __________ ______ 

 הספק                            ן יהודה ה מקומית אבמועצ           
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 10_/2023מס'   פומבימכרז 
 דון הסביוםלגיל השלישי במועחוגים  להעברת

 
 1-ה מסמך 

 תנאי הסף ובדבר ניסיון מקצועיתצהיר המציע בדבר עמידה ב

 
_______________________ ה  אני בעל/ת  ח״מ   ,____________________ לאחת.ז.  שהוזה_,  כי  רתי  ר 

הקבו לעונשים  צפוי/ה  אהיה  וכי  האמת,  את  להצהיר  מצהיר/ה  עלי  כן,  אעשה  לא  אם  בחוק  בכתב  עים  בזה 
 -כדלקמן:

_______ בשם  זה  תצהיר  על  לחתום  מוסמך/כת  ח.פ./חהנני  .  .צ__________________________ 
 ״(.המציע ״_ )להלן: _________________________

 -:פרטי המציע .1

ע:  ם המציש

____ ____ ___________________ 

 _______ מס׳ עוסק מורשה: _______________

סוג התאגדות:  

__________ _______________ 

 תאריך התאגדות: _______________________ 

תאגיד: מספר 

 _________________________ 

 _________ ובת המציע: ________________כת

טלפון במשרד:  

______________________ __ 

 קס: ________________________________ פ

כתובת דוא״ל:  

 ________________________ 

תר אינטרנט של המציע )אם יש(:  כתובת א

________________________________ ___ 

 -רז, כדלקמן:מכעומד בכל תנאי הסף של ה המציע .2

 בישראל.שבו מקום מוואשר  שראל או תאגיד הרשום כדיןח ותושב יהמציע הינו אזר 2.1

סעיפים יש למחוק את ה]  הגיש הצעתו  גים לגביוחותחום    בכלמקיים את כל התנאים הבאים,    המציע 2.2
 -:[ לגביהם הגיש המציע הצעתומים שאינם בתחו

תאגיד)ע  שהמצי  ככל   2.2.1 הינו  שהמציע  ב  -ובמקרה  מנהל  ו/או  עיקרי  מניות  מי  בעל  וכן  מציע 
 -:ורט ופעילות גופניתבתחום ספהגיש הצעה ירותים( של את השעתיד לספק בפוע

בוגר   2.2.1.1 השלישי,  קהמציע  לגיל  ספורט  מדריכי  מוסד ורס  ידי  על  שניתנה  תעודה  בעל 
   .מורהעברת קורסים כאשקיבל אישור ממשרד התרבות והספורט ל

ניסיון מוכח של שנתיים להמצי 2.2.1.2 )  3פחות מתוך  ע בעל  (  2020-2022השנים האחרונות 
 שי;פעילות גופנית לגיל השלידרכת חוגים לספורט ו/או לבה

מה 2.2.1.3 תעודת  בעל  אישור  מציע  קיבל  אשר  חברה/מוסד  ידי  על  שניתנה  בתוקף,  ע״ר 
 ום של משרד הבריאות.כמוסד להכשרת רפואת חירהכרה 

שה  2.2.2  תאגיד)מציע  ככל  הינו  שהמציע  מי    -ובמקרה  וכן  במציע  מנהל  ו/או  עיקרי  מניות  בעל 
 -:מנויותאובתחום  ש הצעה הגירותים( י ל את הששעתיד לספק בפוע
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ש 2.2.2.1 שלוש  של  מוכח  ניסיון  בעל  מתוך  ניהמציע  לפחות  )  5ם  האחרונות  -2018השנים 
 של בני הגיל השלישי; צותפעילויות בתחום האומנויות לקבו/ דרכת חוגים( בה2022

לופין, טיפול באמצעות אומנויות ממוסד אקדמי מוכר, או לחי   MAהמציע בעל תואר   2.2.2.2
 עודת הוראה; ת המציע הינו מורה לאומנות בעל

שהמציע    2.2.3 תאגיד)ככל  הינו  שהמציע  מ  -ובמקרה  וכן  במציע  מנהל  ו/או  עיקרי  מניות  י  בעל 
 -:המוסיקהבתחום  צעה גיש ההירותים( ל את השעתיד לספק בפועש

ה 2.2.3.1 השנים  שלוש  מתוך  לפחות  שנתיים  של  מוכח  ניסיון  בעל  )המציע  -2020אחרונות 
 גיל השלישי. ( בהעברת שיעורי מוסיקה ל2022

שהמציע   2.2.4 תאגיד)ככל  הינו  שהמציע  מ  -ובמקרה  וכן  במציע  מנהל  ו/או  עיקרי  מניות  י  בעל 
 -:איבתחום ההעשרה והפנגיש הצעה הירותים( ל את הששעתיד לספק בפוע

שנתיים  2.2.4.1 של  מוכח  ניסיון  בעל  האחרונות    המציע  השנים  שלוש  מתוך  -2020)לפחות 
 שלישי.ה לגיל הרשברת חוגי הע( בהע2022

כויים,  אלי כגון אי העברת ניהמציע לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון או בעבירה שנושאה פיסיק 2.3
י העבודה והעסקת  ת וכו׳, או בעבירות מתחום דינתן קבלות רישמיויווח לרשויות המס, אי מאי ד

ימה קלון או  בירה שיש עת בערה משטרתיאו חקי /העובדים, לא מתנהל נגדו הליך משפטי פלילי ו 
זולת   העבודה,  דיני  מתחום  בעבירות  או  פיסיקלאיים  שנושאן  תקופת  בעבירות  חלפה  אם 

חוק ההתייש לפי  ה  נות  ותקנות  הפלילי  התשמ״אהמרשם  תאגיד1981  -שבים,  שהמציע  ככל   ;-  
 מצהיר כי בעלי השליטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו כאמור;  הריני

ספרי חשבונות, בעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם    מע״מ, מנהלורך  מורשה לצ   יע עוסקהמצ 2.4
וריים,  ת חוק עסקאות גופים ציבהתאם להוראועם גופים ציבוריים ב  פקיד שומה ומורשה לעבודה 

 . 1976  -תשל״ו

סגרת  כינוס ו/או הקפאת הליכים ו/או במסגרת הליכי פירוק ולרבות במהמציע אינו פועל תחת צו   2.5
לא נכללה בדו״חות הכספיים המבוקרים של    -ה שהמציע הינו חברהמור. ובמקרם כא וים זמנייצו

אזהרת עסק חי׳  ע על דו״חות מבוקרים( ׳בה חתם המצי)שנת הדיווח האחרונה    2020החברה לשנת  
מה על הדו״חות הכספיים ועד למועד האחרון להגשת ההצעות  ו ׳הערת עסק חי׳, וממועד החתיא

עסקי של החברה עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי  רעה במצב ה תי לשינוי מהולא חל    במכרז
 י׳. המשך קיומה של החברה כ׳עסק ח

על הזוכה במכרז, או    עד למועד ההכרזהה ובמהלך הליכי המכרז ו ר לי, כי הילמען הסר ספק ברו
ר  הדב  ם(, יהווהם זמנייהמועד האמור, יוצאו כנגד המציע צווים כאמור )ובכללם גם צוויאף לאחר  
אש  טול ההצעה ו/או הודעת הזכיה של המציע, וזאת מבלי שתהיה למציע, והוא מוותר מרעילה לבי

 ה ו/או תביעה בקשר לכך.ה ו/או דרישובמפורש על כל טענ 

 רכש את מסמכי המכרז. מטעמו ו/או מי המציע   2.6

בתנאי 2.7 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)

 לה: אדם, אחד מאר בני אם המציע הוא חב (  2)

 ו;בעל השליטה ב  )א(  

ב )ב(    החבר  לפי  שותפיו,  או  מניותיו  בעלי  שהרכב  אדם  להרכב  ני  במהותו  דומה  ענין, 
ש  פעילותו  ותחומי  המציע,  של  ב כאמור  חבר  דל  האדם  לתחומי    ומים ני  במהותם 

 פעילותו של המציע; 

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; )ג(   

בר בני אדם אחר, שנשלט  שליטה  ח  –ליטה מהותית  וא חבר בני אדם שנשלט שאם המציע ה   (    3)
 י ששולט במציע;  מהותית בידי מ
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אמצעי שליטה בחבר בני  של    סוג מסויםיותר ב  החזקה של שלושה רבעים או  –"  שליטה מהותית "
 האדם;

 ; 1981 –(, התשמ"א )רישויכמשמעותם בחוק הבנקאות  –" שליטה" ו"החזקה ", " אמצעי שליטה"

 (ימהאת המשבצת המתא -Xסמן בבעל זיקה אלי:     ) את כי אנוכי וכלהנני מצהיר/ה בז

  1987  –כר מינימום, התשמ"ז  וק שות  לפי חתי עבירדין חלוט ביותר מש-לא הורשענו בפסק 
   מכרז. "( עד המועד האחרון להגשת ההצעות ב חוק שכר מינימום" -)להלן  

ך במועד האחרון  ת לפי חוק שכר מינימום, בפסקי דין חלוטים, איותר משתי עבירו הורשענו ב    
 ה. עה האחרונעד ההרשלהגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממו

עומד  ה 2.8 בסעיף  מציע  הקבועים  התשל״ו  1ב2בתנאים  ציבוריים,  גופים  עסקאות  ,  1976  -לחוק 
 -:כדלקמן

סעיף    זכויותלחו  9הוראות  שוויון  התשנ״ח  ק  מוגבלות,  עם  חוק  "   -)להלן    1998  -לאנשים 
 .   לא חלות על המציע"( שוויון זכויות

 -עובדים לפחות  100סיק  המציע מע אם    

למנהל    לפנות  המציע  של  התחייבותו  על  מצהיר  העבהכללי  הריני  משרד  ודה, של 
והשירותים   בחהרווחה  לשם  סעיף  החברתיים  לפי  המציע  חובות  יישום  לחוק   9ינת 

    לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;  -ון זכויות, ובמידת הצורךשווי 

החברתיים,      והשירותים  הרווחה  העבודה,  משרד  של  הכללי  למנהל  בעבר  פנה  המציע 
אית  התקרונעשתה  הו  שלגביה  ואםות  כאמור,  המציע  הנח   תחייב  המציע  יות קיבל 

 זכויות, הוא גם פעל ליישומן;  לחוק שוויון  9ליישום בחובותיו לפי סעיף 

המצי התחייבות  על  מצהיר  להעביהריני  מה ע  העתק  למנהל  תצהיר  זו,  פסקה  לפי  שנמסר  ר 
 ת.ועד ההתקשרומים ממי 30הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 -העברת חוגים לגיל השלישיירותי ש המציע נתן  םלה  הלקוחותלהלן רשימת  2.9

 

לו   העניק    הלקוח 
שירותי    המציע

לגיל   חוגים  העברת 
 השלישי 

עיקרי  פירוט 
 שניתנו  ם  השירותי

החוג )סוג    עלפוב
ופירוט   שהועבר 
תכניו  אודות 

 ( העיקריים

היקף  
הקבוצות 

העביר  להן 
את   המציע 
  החוגים אצל 

 הלקוח 

מן זמשך  
הענקת  

  השירותים
ן )בי

 תאריכים( 

גורם הממליץ,  שם ה
טל׳   מס׳  תפקידו, 

 להתקשרות 

 התחלה     .1

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה     . 2

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 ה התחל    . 3

 

 שם

 ל׳ ט סיום 
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 התחלה     . 4

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה     . 5

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה     . 6

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

 התחלה     . 7

 

 שם

 סיום 

 

 טל׳ 

כאמור, ולברר את    העניק המציע שירותים  םלה  מהלקוחות  דהמועצה תהיה רשאית לפנות אל כל אח •
 . מהשירותים שקיבל מהמציע הלקוחון ת רצואת שביעו, ניתנוש השירותיםהיקף ומהות 

תאגיד .3 הינו  המציע  שבו  פרטי    -במקרה  את    עדהמיו   המפעיללהלן  כהחוגיםלהעביר  שאוכרז/נוכרז,    כל 
 -כזוכים במכרזים וניבחר ממאגר הספקים:

אותו   החוגסוג   המפעיל שם  
  המפעילמיועד  

 להעביר 

ניסיונו   עיקר  פירוט 
ברת  בהע  המפעילשל  

 חוגים לגיל השלישי 

ממלישם    על  ץגורם 
מס׳ המפעיל תפקידו,   ,

 טל׳ להתקשרות 

 שם    .1

 טל׳ 

 שם    . 2

 טל׳ 

 שם    . 3

 טל׳ 

 שם    . 4

 טל׳ 

 שם    . 5

 טל׳ 

 שם    . 6

 טל׳ 
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 שם    . 7

 טל׳ 

 שם    . 8

 טל׳ 

 שם    . 9

 טל׳ 

 שם    .  10

 טל׳ 

 המצויינים בטבלה לעיל.  מהמפעיליםכניים לכל אחד ם עדקורות חייש לצרף י •

ם לגיל  חוגישירותי העברת    ילהמפעלהם העניק    קוחותמהל  דנות אל כל אחיה רשאית לפהמועצה תה •
ומהות    השלישי היקף  את  ולברר  שניתנוכאמור,  ואת  השירותים  רצון  ,  מהשירותים    הלקוחשביעות 
 . מהמפעיל שקיבל

העביר את  בו אוכרז/נוכרז כזוכה במכרז, וניבחר ממאגר הספקים ל   מקרהבזה, כי במתחייב  הריני מצהיר ו  .4
השלישיהח לגיל  נעסיוגים  א,  כל  ואחד  ק  שבסעיף    המפעיליםמחד  בטבלה  למעט    3המפורטים  לעיל, 

כאמור, אלא אם    המנהלת לא תיתן אישור.  מחלקת הרווחהבמקרים חריגים אשר אושרו על ידי מנהלת  
ים  ר אותו מבקש אש מפעיל כ י הספק יהיה בעל ניסיון וכשירות לכל הפחות ל יד שר הוצע ע חלופי אה  המפעיל

 להחליף. 

 פרטים שמילאתי בטבלה המצ״ב נכונים ומדויקים.  ה בזה, כי כל ה /הריני מצהיר  .5

 מת. זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי זה א .6

 

 _________________ 
 ר חתימת המצהי

 
 אישור

 
בזה מאשר  ביו   הנני  _______כי  שברחוב  ___  ם  במשרדי  עו״ד______________,  בפני  הופיע/ה 

 _________________________ מר/גב׳  זי__,  אשר  מס׳  ________  ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  הה/תה 

להצהיר   עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  צפוי/ה ________________,  יהיה/תהיה  כן  לא  שאם  האמת    את 
 רתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני. הצה את נכונותאישר/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 
, עו״ד _____________  _________________ 
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 ן יהודהמועצה מקומית אב
 __ 10_/2023מס'   מבימכרז פו

 דון הסביוםחוגים לגיל השלישי במוע להעברת
 

 2-ה מסמך 

 נוסח המלצה 

 
 _ _____________ ______  ון )חובה(:: __________________ מס' טלפהלקוחשם 

________________________________יץהממלשם   הלקו  :  אצל  __________תפקידו  ,    __________ח: 

 __________________, מייל ליצירת קשר _________________________; ת קשר _________טל׳ ליציר

 
 בוד מועצה מקומית אבן יהודה, לכ

ה כי  בזה,  מאשרים  ___הננו  העני_______ מציע/ה  שיר________  לנו  מסוג ותי  ק  השלישי  לגיל  חוגים   העברת 
_____________מיו  החל  ______________ _____________ ___________________ ועד  ם   _________

._____________________ 
 

ינימלית,  רצון מ  שביעות  -1  -מ  -)נא לדרג בטבלה לגבי כל קריטריון  כאמורשירותים  הנ״ל העניקו/מעניקים את ה 

 יעות רצון מירבית(:שב – 10 -לועד 

 

   מידת שביעות הרצון הקריטריון

 

 הערות

   עברת החוג מקצועיות בה 

   זמינות 

   אמינות

   ה בלוחות זמנים נדרשים עמיד

   שירותיות

יצירת קשר עם משתתפי החוג, 

 ושביעות רצון המשתתפים מהחוג

  

ולה עם  יכולת לעבוד בשיתוף פע

   גורמי המועצה השונים

  

   ללית שביעות רצון כ

 
_____________________  _______________ _____ 

 חתימה + חותמת         ותפקיד בלקוח  םש      

 

 , ולצרף להצעת המציע לקוח ממליץ**** יש לצלם טופס זה לכל  
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 10_/2023מס'   כרז פומבימ
 דון הסביוםלגיל השלישי במוע חוגים להעברת

 

׳ ו מך מס  

 ירת סודיות כתב התחייבות לשמ 

 
 לכבוד 

 הודה, מועצה מקומית אבן י

 א.ג.נ.,

 

חוגים לגיל  העברת למתן שירותי __ 10_/ 2320מס'  פומבימכרז  םבקשר עסודיות   התחייבות לשמירת הנדון: 

 קבותיונכרת בע_________ ש10 /2023ובקשר לחוזה  מס'  ,השלישי

 

_____/הנני מטה  החתום/מים  בזה  נו  ומתחייב/ים  מצהיר/ים   ______________ ת.ז./ח.פ.   __________

 "( כדלקמן: ההמועצדה )להלן: "בן יהופי המועצה המקומית אכל

לידי/נ כל   .1 יימסר  וסוג שהוא אשר  והכרוך  מידע מין  לפי הוראותיה בכל הקשור  ידי המועצה או  על  ו 

יש  זבמסגרת המכר  עימי/נובחוזה שנחתם   ולא  ו/או החוזה שבנדון,  ידי/נו בסודיות מוחלטת  על  מר 

 . יין זהורך ביצוע החוזה בענ יעשה בו כל שימוש אלא אך ורק לצ

לע .2 האמור  עלהמידע  יועבר  לא  בהסכמתה    יל,  אלא  אחר,  גורם  לכל  והמפורשת  ידי/נו,  המוקדמת 

 מראש ובכתב של המועצה.

ר/ים עמי/נו מבלי שאלה  לי/נו או לגורם/ים הקשושמקצתו לעובד  ולו או  המידע האמור לא יימסר כ .3

 . דיות זה ויחתמו עליהיהיו מחויבים על פי התחייבות זו לשמירת סו

או אחר שנמסר לי/נו    טת כל מידע, תכנית, חומר, מסמך עיוניור בסודיות מוחללשמו מתחייב/ים  /הנני .4

 ו חומר כזה לעיון.נ ם שיימסר לי/יים מיו בכתב או בעל פה בכל דרך שהיא בתקופה של שנת 

וו מתחייב/ים  /הנני .5 מידע,  כל  להרשות לאחרים להעתיק  לא  ו/או  כל העתקה  לא להעתיק  זה,  בכלל 

צל או  רבות  א ילום, תדפיס,  צורת העתקה  בכל אמצכל  ולנקוט  בהקפדה  לשמור  וכן  זהירות  חרת  עי 

החזיר כל חומר  ל ידע כאמור, ומר או מהנדרשים לשם מניעת אובדנו או הגעתו לידי אחר של כל חו

 די/נו על העתקיו, לידי המועצה, וזאת מיד עם דרישתה. שנמסר לי

חרים ולא להעביר או  ובין באמצעות א  ידע בין בעצמי/נומוש במלא לעשות כל שיב/ים  הנני/ו מתחיי .6

 ד ג' מכל מטרה שהיא. למסור מידע זה לצ

מתחייב/ים   .7 התחייהנני/ו  כתב  של  תוכנו  זה  להביא  אחבות  כל  וכאמור    ד לידיעת  מעובדי/נו, 

 ה/נהיה אחראי/ם כלפי המועצה לכל מטרה שהיא.אהי

מתחייב/ים   .8 עםלפצ הנני/ו  מיד  המועצה  את  כדרישת   ות  בגין  הראשונה  הה  ו/או  הנזקים  הוצאות  ל 

ההתחי מהפרת  כתוצאה  לה  ו/או  שיגרמו  זכויות  ו/או  תרופות  בכל  לפגוע  מבלי  וזאת  דלעיל  יבויות 

 י החוזה. פ יא זכאית על ם להם הסעדי

 עיל, התחייבות זו לא תחול על:למרות האמור ל  .9
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יו לי/נו  ת הכלל לאחר גילולק מנחויו לי/נו או הפך לחמידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גיל (1)

 .ב הפרת התחייבות זושלא עק

אוכל/נ (2) אשר  השירומידע  ביצוע  במהלך  לי/נו  שנמסר  לפני  לי/נו  ידוע  שהיה  להוכיח  תים  וכל 

 השירותים. א קשר לביצועולל

 ויו נדרש על פי הוראות כל דין. מידע אשר גיל (3)

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 __ ___________________שם: _______        

 _________ _______________ ת.ז./ ח.פ.:        

 _______________ באמצעות: _________        

 חתימה: _________________________        

 

 

ו שיועסקו על ידו במתן השירותים למועצה בפועל )לאחר  תים כל אחד ואחד מעובדי ח ציע הזוכה לה* על המ***

 או לידי המועצה. חייבות זה ולהמציוסח התמועצה להעסקתם( על נ קבלת אישור ה
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 10_/2023מס'   מכרז פומבי
 דון הסביוםחוגים לגיל השלישי במוע להעברת

 

 ׳ זמסמך 

 לעובד/חבר המועצה היעדר קירבה  הצהרת

 

 ד לכבו

 המועצה המקומית אבן יהודה

 

ת.ז .1  ___________________ הח״מ  __________________,אני  בשם  נותן    .  זו  הצהרה 

״(, והנני מצהיר, כי הנני מוסמך לתת הצהרה זו  מציעה__________ )להלן: ״__________________ 

 בשם המציע. 

, וכי יחידי המציע בחנו בעצמם  יע הוראות הסעיפים הבאיםעת יחידי המצכי הובאו לידי י מאשר  הרינ  .2

 בנוסחם העדכני ביותר:  את הוראות הסעיפים המפורטים להלן

 -כדלקמן , הקובע1950 -התשי״א ,ועצות המקומיותא לצו המ103סעיף    2.1

או שותפו, או תאגיד שיש לאחד    ל עשרה  ם חלק העולה עמהאמורי״חבר מועצה, קרובו, סוכנו 

אחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה  ם בהונו או ברווחיו או שאחוזי

 ות״. או בת, אח או אחן זוג, הורה, בן ב -וב״המועצה; לענין זה, ״קר עם 

, ותהמקומי ל ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות)א( ש12כלל  2.2

 -קמןהקובע כדל

 או לעסקה עם הרשות המקומית;מועצה לא יהיה צד לחוזה ״חבר ה 

ה בו )ראה  קרובו בעלי שליט  הוא אוה או קרובו או תאגיד שחבר מועצ  -לעניין זה, ״חבר מועצה״ 

 ()ב(״.1)2 -()ב( ו1)1ב״ בסעיף ת ״בעלי שליטה״ ו״קרוהגדרו

 -ע כדלקמן, הקוב1950  -א, התשי״לצו המועצות המקומיות  142סעיף  2.3

לא״  מועצה,  לעובד  יהיה  או    לא  סוכנו  זוגו,  בן  ידי  על  ולא  בעצמו  לא  בעקיפין,  ולא  במישרין 

 , למענה או בשמה, פרטשנעשה עם המועצהבכל חוזה או עסק  הנאה    שותפו, כל חלק או טובת

לענ ופרט  לתושבים  מספקת  שהמועצה  מהשירותים  שירות  קבלת  בדבר  שיש  לחוזה  לעובד  ין 

ועצה. אין לראות עובד כאילו יש לו חלק או  בהסכם הכללי של עובדי המ בודה שלו או  בהסכם ע

בר  )ב( לגבי ח103ף  ים המפורטים בסעיא בתנאזיקתו לעסקי המועצה היטובת הנאה כאמור, אם  

 המועצה״.

 -היר כילנוסח העדכני של ההוראות הנ״ל, לפי בדיקתי, הנני מבקש להודיע ולהצבשים לב  .3

 חברי מועצה ברשות מקומית כלשהי; מבין יחידי המציע איננו ו/או כל אחד   אני הח״מ 3.1

וג,  ידי המציע: בן ז אין לי ו/או ליח   גובלת,דה ו/או ברשות מקומית  בין חברי המועצה באבן יהו  3.2

 אח או אחות, ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. הורה, בן או בת, 

חוזים בהונו או  מהם חלק העולה על עשרה א ו, שיש לאחד סוכנו או שותפ קרובו, אין חבר מועצה,  3.2

 בו.  אחראי שאחד מהם מנהל או עובדברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או 

 או מי שאני סוכנו, העובד במועצה. י המציע בן זוג, שותף ו/או לאחד מיחיד אין לי  3.3

כי הפרטים שמסרתי   .4 היהריני מצהיר,  ומללעיל  נכונים  לי  אים, והאמור  נם  ידוע  זו אמת.  כי  בהצהרה 

 תתברר כלא נכונה.  המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, אם וככל שהצהרתי זו
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לצו המועצות    142  -א ו 103עיפים  בכלל ובפרט מהוראות סמהוראות כל דין  לעיל כדי לגרוע    באמור   אין  .5

לפיהן המוע1950  -המקומיות, תשי״א ברוב ,  ובאישור שרמחברי  2/3של    צה  להתיר    ה  הפנים, רשאית 

 .א׳ לצו, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות103שרות לפי סעיף  התק

 ם: ולראיה באתי על החתו

 

__________________ _  _____________ ___________  _____________________ 

 + חותמת  חתימה שם מלא  תאריך 

 

 אישור 

____ הח"מ  כי    ת/ מאשר  ,עו"ד  _______אני  בפביובזאת  הופיע/ה   __________ ני  ם 
צהיר  ו/ה להרי שהזהרתיו/ה, כי עלי______________________ נושא/ת ת.ז. _________________, ואח

וכ  האמת,  צפואת  יהיה/תהיה  הקבועים  י  לעונשים  נכונות  י/ה  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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צה מקומית אבן יהודהועמ  

 __ 10_/2023מס'   כרז פומבימ
 דון הסביוםגיל השלישי במועחוגים ל להעברת

 

 ׳ ח מסמך 

 [ ציע הינו תאגיד רשוםבמקרה שהמאישור עו״ד בדבר פרטי המציע ]
 

 לכבוד 

 אבן יהודההמועצה המקומית 

 א.ג.נ.,

   אישור פרטי המציעהנדון: 

______________  לבקשתו של ____________ _______________,_______ני הח״מ, עו״ד  א
 :״(, מאשר בחתימתי, כדלקמןהמציע)להלן: ״ __ __________ ____ ___   ז.צ./ת.ח.פ./ח.

 מנהלי המציע הינם:  .1

 __________________;ב׳/מר _________________________ ת.ז. ______ ג

 _;________________________ ת.ז. _______גב׳/מר _________________

 _____;__________ _____ ____________ ת.ז. ____גב׳/מר _____________ 

 י החתימה של המציע במכרז הינם: מורש .2

 _ ת.ז. ________________________; גב׳/מר ________________________

 ________; ______________________ ת.ז. ________________גב׳/מר ___

 ____________; _____ ת.ז. ____________ ________________גב׳/מר ____ 

ניין, לרבות, לצורך התחייבויותיו, הצהרותיו ומצגיו במסמכי  לכל דבר וע   ציעת של הממחייבחתימתו ה .3
הצעת המציע למכרז ועל המסמכים המצורפים  ובחוזה שבכללם, הינה החתימה המופיעה על גבי   המכרז

 החתימה שלו כאמור לעיל.   מה באמצעות מורשיהמציע למכרז, והיא נחתלהצעת 

 להלן דוגמת החתימה:  .4

_________________ ___________ .________________________ 

הה  .5 להגשת  מחייבת  החלטה  במציע  שהתקבלה  ההתאגדות  מסמכי  ולפי  דין  כל  לפי  למכרז,  ל  צעה 
 המציע. 

ת שלו, המציע  ם למסמכי ההתאגדות סמכויות המציע ובהתאביצוע העבודות נשוא המכרז הינו במסגר  .6
היא חתומה על ידי המוסמכים  עת המציע כש והצ המכרז,  תנאי  כדין להגיש הצעה עפ״י    קיבל החלטה

 לכל דבר ועניין. לחתום כמפורט לעיל, מחייבת את המציע 

 הינה: ____________________________________. כתובת משרדו הרשום של המציע  .7

 

 ____________________ ___      ________ _______________ 

 וחותמתתימה , חעוה״ד, מ.ר.שם        תאריך 

מציע, אישור עו״ד  יע הינו תאגיד, מצורף העתק מאומת של תעודת ההתאגדות של התאגיד הבמקרה שהמצ ***

ה במציע, וכן תמצית מידע מעודכן מרשם החברות. בדבר בעלי מניות ובעלי שליט
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המועצה מקומית אבן יהוד  

 __ 10_/2023 מס'  מכרז פומבי
 ביוםדון הס לגיל השלישי במועחוגים  להעברת

 

 1-טמסמך 

 סיכום ראיון עם המציע ועם מפעיל החוגים המוצע   -דף ניקוד
 [מבצעי הראיון]למילוי על ידי 

 

 _____________________________ פרטי המציע: __________________ 

 

 %20 – ראיון 

 

 הוועדה  ניקוד ע״פ  מס׳ נקודות מקסימלי  פרמטר  

   התרשמות כללית 1

 

7  

מציע  שמציע ה הפעילותהערך המוסף של   2

 )חיזוק גמישות הגוף, מוטוריקה עדינה וכו׳( 

 

3  

יכולת להתמודד עם האתגרים הייחודיים   3

עברת חוגים  , והתאמה להלבני הגיל השלישי

 ל השלישי ני הגי לב

3  

התכנים המועברים  ו/או מגוון של ייחודיות  4

 המציע  ל ידיע

 

5  

 מידע מקצועי וניסיון המציע  5

 

2  

  20 ה״כ ס 

 
 הערות כלליות :  

 ____________ ______________ ___________________________________________________

 ___________________________ __________________________________________________

_____________________________ ____ ______ _____________________________ ________ _

 _____________________________________ ______________ __________________________

 ____________________________________________________ _________________________

________________________________________________________________ _____________ 

 

קוד בגין כל אחד מהפרמטרים הקבועים בטבלה הני  , יוכפל ניסיון   חוגיתאפשר קיום  ככל ולא  מובהר, כי  ***  

 ( 20%)במקום  40% יע בגין הראיון יעמוד עללעיל, כך שציון האיכות הכולל של המצ

 ______________________שם חבר הוועדה וחתימה:    תאריך: _______________
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 10_/2023מס'   מבימכרז פו
 דון הסביוםלישי במועחוגים לגיל הש להעברת

 

 2-טמסמך 

 [ צה נציג המועלמילוי על ידי ] טופס סיכום שיעור ניסיון שהעביר המציע  -דף ניקוד
 

 _________ פרטי המציע: ______________________________________ 

 

 %20 – ן שיעור ניסיו

 

 דה עע״פ הווניקוד  מס׳ נקודות מקסימלי  פרמטר  

   התרשמות כללית 1

 

8  

 שהעביר המציע  ערך המוסף של הפעילותה 2

 

3  

 משתתפי החוג שירותיות וקשר עם  3

 

4  

4 

 

נים המועברים על  התכ ו/או מגוון ייחודיות 

 ידי המציע 

3  

 סיון המציע מידע מקצועי וני 4

 

2  

  20 סה״כ  

 
 רות כלליות :  הע

______________________________________ _____________________________________ __

__________________________________ ______________ _____________________________

 __________________________________________________________ ___________________

 ___________ ________________________________________________ _ ___ _____ _________

 ____________________________________________________ _______ ______________ ____

 ____________________________________ _________________________________________ 

 

ם עם המציע  קיילריאיון שיתת המיוחס  יעמוד ניקוד האיכו,  ניסיון  חוגמובהר, כי ככל ולא יתאפשר קיום  ***  

 . (20%)במקום  40%איון יעמוד על יהרשל המציע בגין הכולל  יון האיכותכך שצהמוצע  ועם מפעיל החוג

 

 _________________שם חבר הוועדה וחתימה: _____   תאריך: _______________
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 מועצה מקומית אבן יהודה

 __ 10_/2023מס'   מבימכרז פו
 ביוםהס  דוןישי במועחוגים לגיל השל להעברת

 

 3-טמסמך 

 [ מילוי על ידי נציג המועצהלקוחות המציע ]עם ל ות סיכום שיח -דף ניקוד
 

 ______________ פרטי המציע: _________________________________ 

 ח המציע: ______________________________________ לקו -שם הרשות

ש .1 בטבלה  נציג  הציונים  ידי  על  ימולאו  העורלהלן  אהמועצה  דעתו,  ך  שיקול  לפי  הטלפוני,  הסקר  ת 

ע  ך עלסתמבה באופן אקראי מבין  שיחה שיקיים  בין אם  לקוחות  ם לקוחות המציע שידגמו  המציע, 

 .ובאין אם לאו  פורטו בהצעתו

עורך השיחה שמורה הזכות  יו הנושאים המפורטים להלן, כאשר להנושאים שיבחנו בשיחות אלה יה .2

ו מארבעלהרחיב  אחד  בכל  הלשאול,  לתשובנ ת  ובהתאם  להבנתו  בהתאם  להלן  שיקבל  ושאים  ות 

 רשמותו מהן. חות והתבשי

מקומית אבן יהודה, ניתן יהיה  ען הסדר הטוב מודגש, כי מקום בו המציע נתן שירותים למועצה הלמ .3

 עתם. ולמלא טופס זה בהסתמך על חוות ד  ון העבר של גורמי המועצה עם המציע להתחשב גם בניסי

לכ .4 הסופי  מהניקוד  ממצל  ע״פ  יקבע  זה,  איכות  ברכיב  ומציע  הציונים  יע  אחת    שיוענקווצע  כל  ע״י 

 רשויות אליהן פנתה המועצה. מה

 

האיכות/   שאלות המהוות בסיס לקביעת מדדי

 שביעות הרצון

ניקוד 

 מקסימלי 

ניתן  ניקוד ש

 למציע 

 הערות

 ון הכללית מהמציע רמת שביעות הרצ

 

6   

 ציע המ  שהעביר הערך המוסף של הפעילות

 

3   

ביר  ים שהעג הלקוח מהחורמת שביעות רצון  

 המציע  

3   

מהחוגים  משתתפי החוג  רמת שביעות רצון  

   המציע שהעביר

6   

 ים שהעביר המציע ייחודיות התכנ

 

2   

   20 סה״כ 

 
 הערות כלליות :  

_________________________ ___________________________ ________________________ _

__ ____________________________ ______________ _________________________________

____________________________________________________ _ ________________________ 

 ___ _______שם מבצע השיחה מטעם המועצה ותפקידו: ____________ 

 ________ ___שעה: ______________ ____________תאריך: ___

  ___________________________ חתימת מבצע השיחה: __________ 


