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 הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א
 
תוכניות לצעירים במגזר הערבי להפעיל ( מזמינה בזה הצעות "העירייה")להלן:  עכועיריית  .1

 מכרז פומבי –זה  מכרז בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי להכו ,("השירותים")להלן: 
  .("הליך"ה)להלן:  3/2020

, בשעות מזכירת אגף מרכז צעירים עכו –אצל גב' גלית חן ניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה .2
, מכל טעם שהוא , שלא יוחזר)שלוש מאות ש"ח(₪  300 העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך

 .הלכל מעטפ
 

  

 היו על פי תנאי הסכם ההתקשרות עלתנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה י 3.1 .3
 .הזמנה זונספחיו, המצורף ל

דם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים העירייה רשאית, בכל עת, קו 3.2
. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הליךותיקונים במסמכי ה

ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי  הליךה
 הכתובות שנמסרו על ידם.

 
הפעלת תוכניות לצעירים  3/2020רז פומבי מכאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " .4

שבמשרדי המכרזים יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת וללא כל כיתוב נוסף  " ערביה במגזר
, 35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייהה ה, אשר בקומ)אצל מר משה סעדה( העירייה מזכירות

זכירה המתאימה תחתום העירייה. יש לוודא כי המ שלנתקבל עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת 
 בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. 

. הצעות 0031:עד לשעה  .208.3 -', הא עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 
עד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר באשר לא תתקבלנה ב

  ולא תידונה. לא תתקבלנה - הנקובים לעילשעה למועד ול
 

שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע להליך ותנאיו ניתן להפנות  5.1 .5

מר אלי  – למנהל מרכז צעירים youth.centr@akko.muni.ilמייל בכתב בלבד ל
שעה עד ל  27.02.20-, החמישי עד לא יאוחר מיום( "מנהל הפרויקט")להלן:  חביב

13:00. 
 . 9שלוחה  04-9917477חריות המשתתף לוודא קבלת הפקס בטלפון: בא

תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל  5.2
 בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

 האחר בעיריי בעל פה ו/או על ידי כל גורם ההעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנ 5.3
 והן לא יחייבוה.בכתב למעט מנהל הפרויקט 
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 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

או תאגידים הרשומים , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל .6
( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות "המשתתף"כדין בישראל )להלן: 

 התנאים המפורטים להלן: בכללהליך 

תוכניות לצעירים במגזר לפחות בהפעלת שנה  שלבעל ניסיון קודם על המשתתף להיות  6.1
 .הערבי

בעל יכולת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים להפעלת על המשתתף להיות  6.2
 .הערבי תוכניות לצעירים במגזר

עסקאות גופים  לחוק 1ב2 -וב' 2ם בו תנאי סעיף מימי שמתקייעל המשתתף להיות  6.3
 .1976-ציבוריים, התשל"ו

  .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  6.4

על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו/או נגד מי מבעליו ו/או מי ממנהליו  6.5
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס 

 ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  נכסים 

 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית  7.1 .7
 לא תידון. –אחת 

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 7.2
 

 ההצעה .ג
 

  . משתתףהצעת ה -מסמך ב' אך ורק על גבי  ועל המשתתף ליתן הצעת 8.1 .8

  בהדפסה או בעט. ואשר ימולא יםעותקשני תוגש בעל גבי מסמך ב' הצעת המשתתף  8.2

 על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת.  הליד כל תיקון בהצע 8.3
 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי  .9
 ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.ההליך כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם 

 
על  לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  1.10 .10

 , בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו.נספחיו

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 10.2

ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף  היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי 10.3
המשתתף יצרף הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם   חותמת התאגיד.

התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו 
 של התאגיד.

משתתף שהינו חברה יצרף תדפיס עדכני מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או 
 שותפים בתאגיד.ה

 על המשתתף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתובתו ופרטיו כנדרש שם. 10.4
 

ו/או מחיקה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה .11
, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין הליךשיעשו במסמכי ההערה ו/או הסתייגות 

לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם או לפסול לוואי או בכל דרך אחרת במכתב 
 את ההצעה הכוללת אותם וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 

 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  12.1 .12

 בהתאם לאמור השירותים להפעלתהצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות  12.2
 ך.ההלי מסמכי ב
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גם את  על המשתתף לצרף להצעתו  ,הנספחים המצורפים למסמכי ההליך בנוסף לכל .13

 המסמכים המפורטים להלן: 

בנוסח המצורף  לעיל 6.2 -ו 6.1תצהיר מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף  13.1
 .1כנספח ב'/להליך 

יים בנוסח לחוק עסקאות גופים ציבור 1ב2 -וב' 2 הצהרה אודות קיום הוראות סעיף 13.2
 עורך דין.המשתתף ומאושר על ידי חתום על ידי  2נספח ב'/כהמצורף 

הצהרה חתומה על ידי המשתתף בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה  13.3
 למסמכי הליך זה. 3כנספח ב'/בנוסח המצורף 

 ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, א 2.4
 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 13.5

ותדפיס עדכני  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 13.6
 10.3מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 

 לעיל. 

 –בהרה, ככל שתהיינה כאלה כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות הה 13.7
 חתומות על ידי המשתתף.

נספח  –להלן  18למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי, כמוסבר בסעיף  13.8
 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו. 4ב'/

 –, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף כנסו על ידי העירייה במסמכי ההליךתיקונים שהו 13.9
 חתומים על ידי המשתתף.

של  3/2020של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי  אישור בכתב 13.10
עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור 

( "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  3כנספח ג'/הביטוחים המצורף 
 ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. 

, נוסח כחלק בלתי נפרד ממנועל ידי חברת הביטוח ויצורף אליו,  האישור יהא חתום
 אישור הביטוחים.

 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.
או בנוסח הנ"ל , 3בנספח ג'/מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 

 הסתייגות ביטוחית"(. " להלן) בלתי מהותיותבצירוף הסתייגויות 
הסתייגות מהותית מאישור הביטוחים, אשר לא אושרה מראש ובכתב על ידי 

 העירייה, תביא לפסילת אישור הביטוחים.
משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית ומבקש לאשרה מראש, 

גות מהותית, בין כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מראש( ובין כהסתיי
לעיל ויפרט את מהותה  5כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  רשאי לפנות בבקשה 

  והנוסח החדש המבוקש על ידו.
לא תביא לפסילת  5הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף 

יב אישור הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה אופציונאלית ולא תחי
 את המשתתפים האחרים לכלול את אותה הסתייגות באישור הביטוח שלהם.

הסתייגות ביטוחית אשר לא אושרה מראש ובכתב כאמור לעיל עלולה להביא לפסילת 
אישור הביטוחים והעירייה תהיה רשאית להחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כי 

 המשתתף.מדובר בהסתייגות מהותית אשר מחייבת את פסילת הצעת 
 החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי ההליך. 13.11
 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

 

תחולנה על בהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  .14
 אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא. המשתתף,

 
יום מהמועד  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  .15

 האחרון להגשת ההצעות בהליך זה.
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 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה

 

הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה  .16
כל  ההליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ועד האחרון להגשת ההצעות להליךלאחר המ

מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין 
 .לצורך עמידתו בתנאי הסף של ההליך היתר,

ון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיק
 הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.

 

תר כהצעה הזוכה או הצעה כל העירייה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביו  17.1 .17
 עירייהלקבלת הצעות משום התחייבות כלשהיא של הזו ין לראות בהזמנה ואשהיא 

    . נה להליךלקבל הצעה כלשהי מההצעות שתוגש

שירותים או עבודה תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר  העירייה 17.2
ובין  השלא לשביעות רצונה, ו/או שנוכחה לדעת, בין מניסיונ כלשהי עבור העירייה

מניסיונם של אחרים, כי כישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה, ו/או כי קיים פגם 
 מהותי באמינותם.

מבחינת מהות ההצעה או  עירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירהה 17.3
 . תנאיה

לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין מימוש  17.4
 לעיל.   16עיפים קטנים של סעיף העירייה זכות מזכויותיה לפי אי אילו מס

 

 הגבוהה ביותר תהא נמוכההיה וההצעה  ורט להלן:דיפות תינתן למשתתף מקומי כמפע 18.1 .18
תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת  4%מהצעת המשתתף המקומי בשיעור של עד 

להעלות המשתתף המקומי, היא ההצעה הזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים 
את  עלות. היה והמשתתף המקומי לא יסכים להביותר הגבוהמחיר ההצעה ההצעתו ל

 כהצעה הזוכה בהליך. גבוהה ביותרו כאמור לעיל, תחשב ההצעה התהצע

מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים הינו לעיל,  18.1"משתתף  מקומי"  לעניין סעיף  18.2
 שלהלן: 

עסק עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  18.2.1
 30%ולפחות  רייהארנונה לעי אלה וקדירתו או מקום עספעיל ומשלם בגין 

 תושבי העיר.ו )ככל שמועסקים עובדים( הינם מעובדי

והוא משלם בגין משרד זה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" תאגיד"ב 18.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות ארנונה לעירייה 

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך  18.2.3
למסמכי הליך  4ב'/בנוסח ההצהרה המצורף כנספח הנדרשים  את המסמכים

 זה.

 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו או /זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול .19
 במסמכי ההליך.

 
  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. .20

 
 
 

 

 מחויבויות הזוכה .ד
 

 :מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתועבודה ימי  7לעירייה תוך  על הזוכה יהא להמציא .21

עותקים חתומים מהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג' למסמכי ההליך, על כל  3 21.1
 .נספחיו

, להבטחת קיום צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע"ערבות ביצוע )להלן:  21.2
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לחוזה המצורף בנוסח וכולל מע"מ כדין, ₪  7,000בסך תנאי חוזה ההתקשרות, 
 .תוקפת ההתקשרותיום מהיום שנקבע לתום  90עד שתוקפה , תקשרותהה

, כשהוא חתום לחוזה ההתקשרות 3/'גכנספח אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  21.3
 על ידי חברת ביטוח מטעמו.

 

לאלתר  שתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל מ .22
 תב.את זכייתו בהודעה בכ

 

 מסמכי ההליך .ה
 

וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת רכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  .23
 הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין להצעות לעירייה במסגרת ההליך בלבד 

 , מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. כלשהו שימוש
 תם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. לא יעתיק אוהליך מקבל מסמכי ה 

 
 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 נ.,ג.א.
 

 הצעת המשתתף
 
 
, יםמצהיר________________ ת.ז/ח.פ. _______________________________  הח"מ ונא

 בזה כדלקמן: יםם, ומתחייבמימסכי
 

של עיריית עכו )להלן: ( "ההליך")להלן:  3/2020 מכרז פומביבעיון את כל מסמכי  נוראק 1
המפורטים מטה  ("השירותים")להלן:  הפעלת תוכניות לצעירים במגזר הערביל( "העירייה"

, בין הזוכה בהליך לבין העירייה והעתידיים כולם יחד להוות הסכם (""מסמכי ההצעה: )להלן
הפעיל ל – בחר להתקשר בהסכם עמנות העירייהובמידה  -מתחייבים  את תוכנם ואנו והבנ

 בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. השירותים
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 
 משתתף על נספחיה: הצעת - 'במסמך 

 תוכניות לצעירים במגזר הערביתצהיר אודות נסיון בהפעלת  - 1נספח ב'/ 
 לחוק עסקאות גופים  1ב2 -ו 'ב2 ום הוראות סע'הצהרה בדבר קי - 2נספח ב'/ 

 ;ציבוריים                                          
 ;קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצההעדר הצהרה בדבר  - 3נספח ב'/ 
 הצהרת משתתף מקומי. – 4נספח ב'/ 

 מפעיל על נספחיו: ע"י ה השירותיםתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 
 ;התחייבות לשמירה על סודיות -1נספח ג'/                      

 ; התחייבות לשמירה על סודיות )עובד( -2נספח ג'/                      
 אישור קיום ביטוחים.  -3נספח ג'/                      
 מפרט שירותים 4נספח ג'/ 
 נוסח ערבות ביצוע 5נספח ג'/ 

  
 זו נוהצעתלו מצרפים הננ נווהחתומים על ידים למסמכי ההליך בנוסף לכל הנספחים המצורפ 2

 :נו, כחלק בלתי נפרד מהצעתגם את המסמכים המפורטים להלן

 הזמנה להציע הצעותל 6.2 -ו 6.1תצהיר מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף  2.1
 .1כנספח ב'/בנוסח המצורף להליך 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח  1ב2 -וב' 2הצהרה אודות קיום הוראות סעיף  2.2
 חתום על ידי המשתתף ומאושר על ידי עורך דין. 2כנספח ב'/המצורף 

הצהרה חתומה על ידי המשתתף בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העירייה  2.3
 למסמכי הליך זה. 3כנספח ב'/בנוסח המצורף 

ק עסקאות גופים ציבוריים,  ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוא 2.4
 , על שם המשתתף.1976-תשל"ו

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 2.5

ותדפיס עדכני  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין -תתף שהינו תאגיד למש 2.6
 10.3מרשם החברות המפרט את בעלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף 

 לעיל. 

 –הסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה כל תשובות העירייה ל 2.7
 חתומות על ידי המשתתף.

נספח  –להלן  18למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי, כמוסבר בסעיף  2.8
 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו. 4ב'/

 –תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ההליך, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  2.9
 על ידי המשתתף.חתומים 

 להזמנה להציע הצעות.  13.10כדרישת סעיף  ביטוחיםאישור  2.10
 קבלה המעידה על רכישת מסמכי ההליך. 2.11
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 כל המסמכים הנדרשים מוגשים כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.          

 
 תשומר העירייהכי , וההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי ידוע לנו כי  3

 הצעההמוחלט והבלעדי, להוסיף מסמכים נוספים למסמכי ה ההזכות, לפי שיקול דעתה לעצמ
 ו/או לשנות את המסמכים הקיימים.

 

ם לעירייה עבור לשל מציעיםהננו , לקחנו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זולאחר ש 4
 ₪ _________________ שלכולל סכום  ההליךבהתאם לדרישות מסמכי  השירותיםהפעלת 

 מע"מ כדין.  בתוספת ,כל ביצוע השירותיםל( ש"ח ___________________)במילים:___
 

סיון, המומחיות והאמצעים הדרושים על ינו בעלי הידע, הנא ננו מצהירים ומאשרים בזה כיה 5
ברשותנו )או שבכוחנו להשיג,  .בהתאם לדרישות ההליך השירותיםהפעיל ל לקבל הרשות מנת

דים ובכמויות הדרושים( את כל הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים וכוח האדם במוע
בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים  שירותיםהדרושים על מנת לבצע ולהשלים את ה

במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים הנדרש, ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע ולמלא את כל 
 .מפעילם וההתחייבויות המוטלות על ההתנאי

 

קופה של ועד לת לעירייהממועד הגשתה  ו מסכימים כי הצעתנו תהיה בתוקף ותחייב אותנונא 6
, וכי לא נוכל לבטלה, להליך זההצעות ה להגשתשנקבע מועד אחרון ה)תשעים( יום מ 90

טרם הודיע לנו כי החליט לקבל הצעתנו זו.  העירייהלשנותה ולתקנה במשך תקופה זו גם אם 
נזקים והוצאות  בגין, העירייהימים את  7התחייבותנו זו, נפצה תוך  אם נפר ו/או לא נקיים

, כפיצויים קבועים מגובה הצעתנו לשנת הפעלה 10% -בשל כך, בסכום השווה ל השיגרמו ל
כל נזק נוסף העולה על סכום  מאתנולתבוע  העירייהוזאת מבלי לגרוע בזכות  ומוערכים מראש

 זה.
 

 ימי עבודה: 5תוך  לעירייההמציא ל םאם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבי 7

עותקים חתומים מהסכם ההתקשרות המצורף כמסמך ג' למסמכי ההליך, על כל  6 7.1
 נספחיו.

, להבטחת קיום צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע"ערבות ביצוע )להלן:  7.2
לחוזה המצורף בנוסח וכולל מע"מ כדין, ₪  7,000בסך תנאי חוזה ההתקשרות, 

 .יום מהיום שנקבע לתום תוקפת ההתקשרות 90עד שתוקפה , ותההתקשר

 

 אנו מצהירים ומאשרים בזה כי: 8
לקבל את ההצעה הזולה ביותר  תמתחייב נהאינ העירייהידוע לנו ואנו מסכימים לכך ש 8.1

כל טענה  מוותרים בזאת עלהמוחלט, ואנו  האו איזה הצעה שהיא, הכל לפי שיקול דעת
 בקשר לכך.

 תאם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאי המסכימים לכך שבשיקולי לנו ואנו ידוע 8.2
, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הבעיני הלהביא בחשבון כל גורם ושיקול שירא העירייה

 , לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.ההסברים כלשהם לגבי שיקולי

ה או תביעה מכל סוג שהוא מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דריש ואנ 8.3
בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות  הו/או שליחי האו נגד מי מנציגי העירייהנגד 

 העירייהששהוצאו עבור הכנתה, בין אם תתקבל ובין אם לא, או בקשר לכל החלטה 
 .לבחירת הזוכה בהליךאו בקשר ו/ השירותיםהפעלת  ין יבענ קבלת

 
ו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהם פורטו הצעתנו ז כי אתאנו מצהירים בז 9

על ידנו( או בשם התאגיד, ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו )כמפורט באישור 
 במקרה של שותפות או תאגיד(. -הרשום מטה של עו"ד או רו"ח 

 

 .דיחיהאמור והמוצהר לעיל בלשון רבים דינו כדין לשון יחיד במידה והמציע הוא  10
 

 ____________________:_ח.פ/ע"ר.ז./ת ______________: _______________המציע שם



 3/2020  מכרז פומבי
 הפעלת תוכניות לצעירים במגזר הערבי

 
 'במסמך 

 

9 

 _______________________________________________, כולל מיקוד:___המציעכתובת 

 ___________________: ____________________מס' פקס: ____מציעמס' טלפון של ה

 ________________________________________מספר עוסק מורשה : ___________

 ________תאריך:__________________________וחותמתו: _________ מציעחתימת ה

 
 

 אישור עו"ד

של ם /מאשר בזה כי חתימתו המציעד של העו"__________ _________אני הח"מ

ת.ז.  ________________ -ו ________________ ת.ז. _____________________

 מו/חתםהנ"ל , וכי המציעהמופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של ___________________ 

 על טופס הצעה זו בפני.

               + חתימתו "ד העוותמת תאריך: _____________              ח
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 וקיום משאבים כספייםתוכניות לצעירים במגזר הערבי סיון קודם בהפעלת יאודות נ תצהיר
 

 
אני הח"מ __________________________, ת.ז. _________________ לאחר שהוזהרתי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזאת כדלקמן:
 
 : 1( בהיותי"המשתתף"הנני נותן אישור זה בשם __________________________ )להלן:  .1
 

 .המשתתף בעצמו 

 המשתתף. מנכ"ל 
 
תוכניות לצעירים לפחות בהפעלת  שנה אחתמוכח סיון יכי המשתתף הינו בעל נבזאת מצהיר הנני  .2

 .במגזר הערבי

תוכניות הפעלת להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים ל  הנני מצהיר בזאת כי המשתתף מסוגל .3
 .ת עכושל עיריי 3/2020כמפורט במסמכי הליך  רכז צעיריםמב לצעירים במגזר הערבי

 
 : תוכניות לצעירים במגזר הערבילהלן פרטי ניסיון המשתתף בהפעלת  .4
 

 תאריכי הפעלה
)חודש ושנה עד חודש 

 ושנה(

 ממליץ רלוונטי
 טלפון תפקיד שם

    

    

    

    

    

    

 
 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

  
___________    ___________________ 

 משתתף/ מנכ"ל המשתתף   תאריך       
 

 אישור
 

 ביום כי, בזאת ת/מאשר מ.ר ______________, ______________________ ד"עו, מ"הח אני
, ________________ מספר. ז.ת ת/בעל____ ___________________ בפניי ה/הופיע _________

 לעונשים ה/צפוי תהאיהא/ וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת את לומר הו/עלי כי הו/שהזהרתי ולאחר
 .בפניי עליה מהם/חתוחת הו/הצהרת נכונות ה/אישר, כן תעשהיעשה/ לא אם, בחוק הקבועים

 
 _____________   __________________ 
 חותמת וחתימה          תאריך          

 

                                                      
 במקום המתאים xסמן  1
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 _______ריך: ______תא
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 53ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
  1976-התשל"ו, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 
הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, 

ים לחוק עסקאות גופ 'ב2המשתתף בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' 
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-התשל"ו ,ציבוריים

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן 

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

 אים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומל
 

 
 ________________המשתתף: שם

  
 _____________*שם נותן התצהיר: 

 
 :_____________מספר ת.ז. / ח.פ.

 

  
 ______________*מס' תעודת זהות:

 _____חתימת המשתתף: _______
 

 ___*חתימת נותן התצהיר: ________ 
 

 
 
 

 אישור עו"ד

 

הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן: אני משמש כעורך  .1
 "(. המשתתף"

הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל  .2
המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד המשתתף בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם 

 *___ ח.פ. _______________.התאגיד ___________
הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי   .3

ברח' _________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. 
נשים הקבועים ______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעו

 בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 

                                                      
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2סעיף   *
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 תצהיר
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 ק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחו

 

 מכרז פומביב( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 . הפעלת תוכניות לצעירים במגזר הערבי –של עיריית עכו  3/2020

  

וק שוויון חלאחר שבדקתי את הוראות  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 
 (:ותת המתאימובמשבצ X)סמן  

  לחוק שוויון זכויות לא חלות על המציע. 9הוראות סעיף 

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף 
 

 במשבצת המתאימה: xחלות על המציע נדרש לסמן ת זכויו לחוק שוויון 9במקרה שהוראות סעיף 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 
 

 במשבצת המתאימה:  Xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה

 רווחה יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה וה הליךהמציע מתחייב כי ככל שיזכה ב
לחוק שוויון זכויות,   9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., ובמקרה הצורך

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
הוא פנה כאמור , תלחוק שוויון זכויו 9החברתיים לשם בחינת  יישום חובותיו לפי סעיף 

ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע 
 פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

 

להעביר העתק  בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
ימים ממועד  30משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך למנהל הכללי של  המתצהיר ז

 ההתקשרות.
        _______________ 

 חתימת המצהיר                       
 אישור עורך הדין

 
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

שוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה אשר ברחוב ____________ בי
על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 
____________________ ____________________    __________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו ,53ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 
 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: הביאה ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי .1

 
 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף   1.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים 
עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל  חלק העולה על 

 ןלעניים העירייה; או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה ע
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב" 

 
   )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 

עם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או 
או קרובו או תאגיד שהוא או  חבר מועצה -זה, "חבר מועצה"  ןלעניי

קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 "()ב((.1)2-()ב( ו1)1

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או 
ו שותפו או סוכנו, בשום חוזה זוגו א-בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 ואף לא  שותףאח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  2.1
 או מי שאני לו סוכן.

לאחד מהם חלק העולה על עשרה אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש  2.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו.
 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  2.3

 

ידוע לי כי ועדת הצעות המחיר של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .3
 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. כאמור

 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

 אמת.
 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5
ר שר הפנים רשאית להתיר מחבריה ובאישו 2/3 של העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 
 

 
 _______________      חתימת המשתתף: __________________   ___שם המשתתף: ____
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 תאריך: ________        לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 1משתתף מקומי הצהרתהנדון: 
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:
 

 יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  .1
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות  ה ארנונה לעירייהאל

 

שלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה ואני מ עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  .2
 מעובדי הינם תושבי העיר. 30%ולפחות 

 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:  .3
 

 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד 
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר)ככל שמועסקים עובדים(  

 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.. א  –לתאגיד 
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר.  

 

__________________    ____________________ 

 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 

_________________________________________________________________ 

 אה חשבוןאישור רו

 

 "(. המשתתף___________)להלן: "___________________אני משמש כרואה החשבון של __

 
לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 

 אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.
 

ובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מק
בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 

 מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
 

הצהרת לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 
 המשתתף.

 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________

 

____________________________
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  עכותוכניות לצעירים במגזר הערבי במרכז צעירים פעלת לה הסכם 
 

 שנערך ונחתם בעכו ביום            בחודש                     בשנת 2020
 

 
 עכועיריית   :ב י ן 

  , עכו35יצמן ורחוב מ
 טלפון:__________ פקס:__________

 ("עירייה"ה להלן:)
 מצד אחד           
  

 ______________________________  ל ב י ן : 
 ת.ז./ח.פ. ______________________

 מרחוב _________________________________
 טלפון: ________________, פקס: _______________

 ("מפעילה"  :להלן)
 מצד שני        

        
 

הפעלת תוכניות ל( "ההליך")להלן:  3/2020 מכרז פומביבוזכה הגיש הצעתו  מפעילוה   :הואיל
 ;"(השירותים" ) להלן:במגזר הערבי צעיריםל

 
את ביצוע ין לקבל מאת העירייה יינת למסור למפעיל, והמפעיל מעוניוהעירייה מעונ  :הואילו

בתמורה ובתנאים המפורטים פעל על ידו בהתאם לתנאי הסכם זה, אשר יוהשירותים 
 ;להלן, מתוך הסכמה מפורשת שחוק הגנת הדייר לא יחול על  חוזה זה

 
והמפעיל מצהיר ומאשר כי הינו בעל הידע, המומחיות, הניסיון, היכולת והאמצעים  :והואיל

יפות לתנאים הכול בהתאם ובכפ ,מטרת ההפעלההכלכליים והאחרים הנדרשים לשם 
 ;ולהוראות המפורטים בחוזה זה

 
שלא  וזאת למטרת ההפעלה בלבדשתמש בנכס י מפעילושני הצדדים הסכימו שה :והואיל

מקבל רשות  המפעילאלא כש ,גים בין עובד למעבידוהבמסגרת יחסי עבודה הנ
שירותים עצמאי,  כנותןלהענקת שירותיו כמתחייב ממעמדו  להשתמש בנכס ופועל

   בסיס קבלני; לע כמפעילתעריפים ולתנאים הקבועים בהסכם זה בהתאם ל
  

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא ופרשנות .א
 
 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1 .1

במקרה בו קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו להסכם לבין  1.2
 בהסכם, תחייב ההוראה שבנספח.הוראה ש

 כותרות הסכם זה הנן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.3
הסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה, הזמנה או התקשרות בין הצדדים  1.4

 אשר קדמו לו, והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.

 
 בהסכם זה: .2

תוכניות לצעירים במגזר הערבי פעלת לה 3/2020 רז פומבימכ   - "הליך"ה
  .במרכז צעירים עכו

 או מי מטעמו; , שלוחיוהחתום על הסכם זה לרבות עובדיו - מפעיל""ה
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עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל  -"העירייה" 
הסכמה, מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו 
על ידי מורשי החתימה של העירייה שהם גזבר העירייה וראש 
העירייה, למעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהסכם 

 .נציג העירייהל זה
או כל אדם אחר עליו הודיעה  יב מנהל מרכז צעיריםמר אלי חב   -"נציג העירייה"

 כנציגה בהודעה בכתב. מפעילהעירייה ל
ביצוע  הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת   -"הפרשי הצמדה" 

 ;התשלום
 ליך.בההצעת המפעיל כפי שהוגשה לעירייה   - "הצעת המפעיל"

ו בכל מקום אחר ו/ א 9רב הרצוג ה, בכתובת מרכז צעירים   - "הנכס"
 ;על ידי נציג העירייהשייבחר 

 בהתאם להוראותנכס בהערבי הפעלת תוכניות לצעירים במגזר   -" מטרת ההפעלה"
 ;הפעלה זוכל הציוד הנדרש לשם ולרבות הסכם זה 

בהתאם להוראות הסכם  הפעלת תוכניות לצעירים במגזר הערבי  -"השירותים" 
 ;ונספחיו זה

 ;השירותים בגין הפעלתירייה לעותו ישלם המפעיל התשלום א  - "התמורה"
ע"י הלשכה המרכזית  המתפרסםהמחירים לצרכן )כללי( מדד    -"מדד" 

 ;לסטטיסטיקה
 ;המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה  -"מדד הבסיס" 

לצורך מטרת  את השירותיםהמפעיל  יבצעהתקופה במהלכה   - ""תקופת ההפעלה
 הלן.ל ג'כמוגדר בסעיף ההפעלה 

 

  מטרת ההסכם .ב
 
, וזאת כחלק ממתחם השירותים הניתנים את ביצוע השירותיםהמפעיל מקבל בזאת  3.1 .3

 . ונספחיו בהתאם לתנאי חוזה זה צעיריםבמרכז 
ורשות השימוש  צעיריםאחרים של המרכז רשאי להשתמש בחלקים לא יהיה  המפעיל 3.2

אישור מראש מנציג  אלא אם קיבל מכוח הסכם זה ניתנת לו בגבולות הנכס בלבד
 העירייה לשימוש אחר וזאת על בסיס מקום פנוי. 

 הפעלת תוכניות לצעירים במגזר הערבי, אלא למטרת בנכסהמפעיל לא יעשה כל שימוש  3.3
 . הסכם זהובהתאם להתחייבויותיו ב

מתן והנכס הינו בבעלות העירייה לו כי המפעיל מצהיר ומאשר בזה במפורש כי ידוע  3.4
זה אינם נהנים מהגנת חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(,  הסכםע"פ  כסרשות השימוש בנ

( ו/או מהגנת כל חוק אחר שיבוא במקומו וכי הוראות "החוק")להלן:  1972 –תשל"ב 
החוק אינן חלות ולא יחולו על המפעיל ו/או על ההפעלה ע"פ חוזה זה למעט ההוראות 

 הפוטרות חוזה זה מתחולת החוק.
העירייה על כל תקלה ו/או כל גורם אחר שגורם ו/או עלול לגרום יג המפעיל יודיע לנצ 3.6

 .נכסהשירותים בהפעלת לשיבוש מהלך 
 

המפורט על פי  רמה מקצועית גבוהה,יעילות ובב השירותיםהמפעיל מתחייב להפעיל את  .4
  .בהסכם זה ובנספחיו

 
בהתאם ירותים השלהפעלת המפעיל ינהל, יפקח ויהא אחראי על איכות, כמות ולוח הזמנים  .5

 להוראות הסכם זה.
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 תקופת ההפעלה .ג
 
 .___________ועד ליום  _______יום מ החל ,השנשל  התקופל השירותים יופעלו 6.1 .6

 
 להאריך ההתקשרותת, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאיהעירייה  6.2

 5מכוח הסכם זה לא תעלה על ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת  תקופות נוספותל
בהודעה בכתב החתומה על ידי מורשי החתימה מטעמה,  פעיללמובתנאי שהודיעה שנים 

לא יאוחר מחודש בטרם  ("הודעת ההארכה")להלן:  על כוונתה להאריך ההתקשרות
  תום תקופת ההתקשרות אותה תבקש העירייה להאריך.

תקופת ההתקשרות כמצוין בהודעת  לעירייה על סירובו להאריך פעילהמלא הודיע 
ימים ממועד קבלת הודעת ההארכה, תוארך תקופת  7ההארכה של העירייה תוך 

 ההתקשרות על פי תנאי הסכם זה בהתאמה ללא צורך בחתימה על כל מסמך נוסף.
ירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את על אף כל האמור בהסכם זה רשאית הע 6.3

לצמיתות או לתקופה כלשהי, בהודעה ם זה, כולה או חלקה, ההתקשרות לפי הסכ
לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או  מפעיל, ולמפעיליום ל 30מראש של 

שירותים הקבל את התמורה בגין ביצוע ל ואחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכות
 רות, כאמור.למועד סיום או הפסקת ההתקשעד בפועל, אם בוצעו,  ושבוצעו על יד

 
 

 והתחייבויותיו הצהרות המפעיל .ד

 
שיונות, ההיתרים, התעודות, הידע והמומחיות יאת כל הר בידומפעיל מצהיר כי יש ה 7.1 .7

 . השירותיםלהפעלת הדרושים 
בדק את כל  דרישות העירייה, וכןואת  השירותיםבדק את הוא המפעיל מאשר כי  7.2

להפעיל את ביכולתו ו, השירותיםעלת הפהפרטים והתנאים הדרושים ו/או הקשורים ב
והאמצעים הכלכליים הציוד , כוח האדםהניסיון, , וכי הוא בעל הכישורים השירותים

  .שם כךהדרושים לוהמקצועיים 
באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים  השירותיםהפעיל את מתחייב להמפעיל  7.3

 פסקות. המקצועיים הגבוהים ביותר, בהתמדה, ברציפות וללא שהיות וה
 

, לרבות הגדלת השירותיםהפעלת המפעיל מצהיר, כי יש בידיו את היכולת והאמצעים ל 8.1 .8
יקף שיידרש במשך כל תקופת ההפעלה, ואין ולא תהיינה לו כל היקף השירותים בכל ה

 טענות ו/או תביעות כנגד העירייה.
שיון ו/ או היתר לעיל, מתחייב המפעיל לקבל כל רי 1בס"ק מבלי לגרוע מכלליות האמור  8.2

על פי  טרם ביצוע פעולה כלשהי הדרוש לה רישיון או היתר, במסגרת ביצוע התחייבותיו
 הסכם זה.

הפעלת המפעיל יודיע לעירייה בכתב על יועצים ו/או מומחים שבדעתו להזמין לצורך  8.3
 , ככל שישנם כאלה.השירותים

ל כל האישורים המפורטים מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר המפעיל כי הינו בע 8.4
 להלן  והם יהיו בתוקף כל תקופת ההפעלה בין הצדדים: 

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות  8.4.1
 . 1976 –תשל"ו  ,גופים ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. 8.4.2

 

 
, לרבות השירותים הפעלתהוראות כל דין ותקן במהלך המפעיל מתחייב לשמור ולקיים  .9

, ליידע ולהנחות את הנחיות משרד החינוך, הבריאות, משרד העבודה או כל גוף אחר ולתדרך
 מי מעובדיו ושלוחיו כך שיבצעו תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על כל הנ"ל.
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 מירת סודיותש .ה
 

שהגיעו לידי  ל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל,כ 10.1 .10
ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, לא ימסרו ולא יועברו המפעיל 

 מראש ובכתב. עירייהלגורם כלשהו ללא אישור ה
 .1כנספח ג'/המפעיל יחתום על נספח סודיות בנוסח המצורף להסכם זה                    

התקשרויות עם עובדים ו/או  מתחייב לעגן את ההתחייבות דלעיל במסגרת מפעילה 10.2
ולהחתימם על נספח סודיות בנוסח  נותני שירותים אשר עשויים להיחשף למידע כאמור

 2כנספח ג'/המצורף להסכם זה 
 

 יחסי הצדדים .ו
 

העירייה ולא  יכעובד ובזאת כי המפעיל וכל מבצע עבודה מטעמו לא ייחשבומוסכם מוצהר  .11
, וכי כל מי שיעסוק עבור המפעיל ו/ או מטעמו מעביד-דלבין העירייה כל יחסי עוב םוצרו בינויי

בכל צורה במתן השירותים ו/או בקיום התחייבות המפעיל לפי הסכם זה, יראוהו לכל דבר 
 ועניין כעובד של המפעיל בלבד.

 
 שא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין, לרבות תשלומייהמפעיל י .12

ויהיה אחראי  הסוציאליות,ויתר הזכויות  , קרנות, ביטוחיםוח לאומיביט מע"מ, מס הכנסה,
 לכל תביעת עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבינו לבין עובדיו.

באם תחויב העירייה, מטעם כלשהו, לשאת בתשלומים החלים על המפעיל לפי סעיף זה ישפה 
 חיוב זה. אותו המפעיל באופן מיידי בגין כל הוצאותיו בגין ובקשר עם

 
יועסקו בתנאי  השירותיםהמועסקים על ידו במסגרת הפעלת עובדים המפעיל מתחייב כי כל ה .13

 שכר שלא יפחתו מהקבוע בדין, לרבות בהסכמים הקיבוציים החלים על העסקתם.

 
די להרחיק אחד או יותר מעוב מפעילהבלעדי, לצוות על ה הסמכות, על פי שיקול דעתלעירייה ה .14

 ה, לצמיתות או לפרק זמן אחר על פי שיקול דעתמקום ביצוע השירותים , מתחומימפעילה
בכל עניין כאמור ולבצעם  עירייהמתחייב לשתף פעולה ולהישמע להוראות ה מפעילהבלעדי. ה

 לאלתר.
 

הצדדים מצהירים כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה לפקח, להדריך או  .15
חד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח בצוע יעיל של להנחות את המפעיל או כל א

מעביד עם המפעיל או עם -הוראות הסכם זה, ולא יהיה בכך כאמור כדי ליצור יחסי עובד
  .עובדים המועסקים על ידו

 
מפעיל אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר ה 16.1 .16

ו חובה הנובעת מהסכם זה, אלא בהסכמת העירייה בכתב או למסור לאחר כל זכות א
 מראש.ו

 השירותיםעביר המפעיל את זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מסר את ביצוע ה 16.2
 , יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה.    םאו מקצת םלאחר, כול
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 התמורה .ז
 

₪ ________ סכום של ____עירייה להמפעיל שלם י ביצוע השירותיםעבור  .17
 בצירוף מע"מ כדין.( ש"ח )_________________

 
 , חשבון מפורט בשני העתקים  אחת לרבעוןהמפעיל יגיש לנציג העירייה,  18.1 .18

 לעירייה  עד אותו שלב.   פיםהחול יםבגין השירותים שבוצעו על ידו בחודש                   
 ם להסכם זה, ייבדק ע"י  נציג העירייה.כל חשבון שיוגש בהתא      

 ישולם החשבון )כולו או חלקו בהתאמה(  ,אושר החשבון כולו או חלקו ע"י נציג העירייה 18.2
תום החודש בו הוגש ע"י המפעיל, בכפוף להמצאת חשבונית/קבלה על ידי יום מ 45תוך 

ה זכאית לנכות המפעיל על הסכום שאושר לתשלום, וזאת בניכוי כל הסכומים שהעיריי
 על פי האמור בהסכם זה ו/או עפ"י הוראות כל דין.

 מובהר בזאת כי על אף כל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן לא יהא תוקף להוראה   18.3
 המגדילה את התמורה ו/או המגדילה את השירותים ו/או פרטים קיימים ו/או המוסיפה                     
 ה כדין על ידי מורשי החתימה מטעם טים חדשים, אלא עם נחתמעבודות ו/או פר            

 העירייה, קרי: גזבר העירייה וראש העיר.
 

המפעיל לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין כל הגדלה מההגדלות המפורטות לעיל, אלא אם  .19
נחתמה כאמור בסעיף זה לעיל. המפעיל מוותר על כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או זכות 

או דרישת פיצוי בכל עילה שהיא נגד העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בקשר /תביעה ו
להוראת הגדלה שלא נחתמה על ידי מורשי החתימה כאמור לעיל ולפיכך לא שולמה, לרבות 

 טענות בדבר עשיית עושר ולא במשפט מצד העירייה או מי מטעמה.
 
 
 

                                                                                                                         ________________ 
 חתימת המפעיל             

 
 

        
וכוללת את כל השירותים, לרבות הוצאות המפעיל,  תוסופי הקבועהתמורה הקבועה לעיל הינה  .20

 ום הוראות הסכם זה. ישירות ועקיפות, הנלוות לביצוע השירותים ו/או לקי
 .שהןכלהתייקרויות לה  התיווספנלא התמורה הינה סופית ו         

 
 ובכפוף להמצאתה. חשבונית מס התשלומים למפעיל יבוצעו כנגד .21
  ילה עכל סכום שהמפעיל חב לעירייה מכל המשולם למפעיל עירייה רשאית לקזז מכל תשלום ה         

 כוח התחייבויות אחרות., בין מכוח הסכם זה ובין משהיא
 
 
 

 ביטול ההסכם, הפרתו ותרופות .ח
 

ירייה להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את על אף כל האמור בהסכם זה רשאית הע 22.1 .22
לצמיתות או לתקופה כלשהי, בהודעה ההתקשרות לפי הסכם זה, כולה או חלקה, 

עות כספיות או יום למפעיל, ולמפעיל לא תהיינה כל טענות ו/או תבי 30מראש של 
 אחרות, בגין ההפסקה האמורה.

    .בתאריך הנקוב בהודעה תסתיים תקופת ההפעלהאמור, כניתנה הודעה  22.2
ישלם המפעיל לעירייה את דמי השימוש עבור  ,1 לס"קהובא ההסכם לידי גמר בהתאם  22.3

 . שעד הפסקת תקופת ההפעלההתקופה 
ו/או הפסקת תקופת  רבגין קיצוגמול או תהמפעיל לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/ 22.4

הפסקת פעילותו על  בגיןלו כל טענה כלפי העירייה  ולא תהיה בסעיף זה ההפעלה כאמור
  ידי העירייה בהתאם לסעיף  זה. 
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 זכאית לבטל מיידית הסכם זה בגין הפרתו היסודית. תהא העירייה    23.1 .23

נגד כאת הזכות לפעול ירייה העלעצמה שומרת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  23.2
 .סעד משפטי לפי כל דיןכל מפעיל באמצעות קבלת ה

 
מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה  ם שלחידוששמירתם בתוקף ו/או כי בזאת מוסכם  24.1 .24

 הוראה מהוראות סעיפים כלמתאים ו/או בר תוקף וכן  יכיסוי ביטוח קיומו של או ו/
יפי המשנה שלהם נקבעים כולם כתנאים עיקריים על סע 48 -, ו27-43, 11-16, 7-10,3-5

תהווה הפרה יסודית של  כל אחד מהם  והפרת להסכם זה ומהווים התחייבות יסודית
 ההסכם.

את העירייה בפיצוי מוערך ומוסכם מראש  בגין הפרה יסודית של ההסכם יפצה המפעיל 24.2
 )חמשת אלפים ש"ח( להפרה.₪  5,000בסכום של 

 
שאית העירייה לבטל הסכם זה אם המפעיל הפר אחת או יותר בנוסף לאמור לעיל ר .25

מהתחייבויותיו, שאינן התחייבויות יסודיות, והמפעיל לא תקן את ההפרה לאחר שקבל 
 קבע בהתראה.  , כפי שיהתראה על כך מאת נציג העירייה תוך זמן סביר

 
כאילו בוטל  המפעיל, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחשב הדברפטר נ .26

 לעיל. 24.1 הסכם זה לפי סעיף
  

 אחריות ושיפוי בנזיקין .ט
 

אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו  כלפי העירייה לכלאחראי בלעדית  המפעיל .27
לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב 

ו/או בקשר למעשה ו/או  לשירותיםותיו על פי הסכם זה ו/או ו/או בקשר עם הפרת התחייבוי
תוך כדי   ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו

   השירותים.  ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע
ר המפעיל יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לרכוש ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאו .28

 הנמצא בשימושו של המפעיל ו/או מטעמו בקשר עם העבודות.
אבדן   את העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל פוטר המפעיל .29

ו/או נזק להם אחראי המפעיל כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות את 
יות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו העירייה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחר

לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על המפעיל מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות 
   משפט ושכ"ט עו"ד.

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר המפעיל זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה  .30
שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד 

באחריותו של המפעיל כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל 
 שהם באחריותו של המפעיל כאמור לעיל.

המפעיל מתחייב לתקן כל נזק שיגרם לנכס ו/או למבנה ו/או לסביבתם להם אחראי המפעיל  .31
 בכתב של העירייה. כאמור לעיל על פי דרישה ראשונה 

 
 

 ביטוח .י
 

לערוך ולקיים  פעילהממתחייב על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין,  פעילהממבלי לגרוע מאחריות  .32
הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות  ועל פי שיקול דעת וביטוחים מתאימים להבטחת אחריות

 ור להלן: האחריות והתנאים כאמור והמפורט בטופסי האישור על קיום ביטוחים וכאמ

לא יאוחר מיום  העירייהלהמציא לידי  פעילהמ, מתחייב העירייהלא צורך בכל דרישה מצד ל .33
 מבנהממועד קבלת ה במקרקעין ו/או ו/או  במבנה החתימה על ההסכם ו/או תחילת השימוש 

המוקדם , כבר רשות לצורך ביצוע עבודות ו/או ממועד הכנסת חפצים כלשהם ו/או המקרקעין
הווה חלק בלתי המ 3'ג נספח, המשתמשעריכת ביטוחי  טופס האישור עלאת  –דים מבין המוע

 ומטעמ כשהוא חתום על ידי המבטח,  "(המשתמשעריכת ביטוחי על אישור טופס ה)להלן: "
מבנה מציא, מידי תום תקופת ביטוח, במשך כל זמן שהותו בישוב וי פעילהמהמורשה בישראל. 

ו/או הוצאת הרכוש ו/או של הסכם זה ו/או תקופת הארכה  ו/או משך חלותוו/או במקרקעין 
 מפעילהלפי המאוחר, את טופס האישור על קיום ביטוחי  –)ככול ותהיה(  הציוד מהנ"ל 
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מטעם המורשה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה  מורשה בישראל  כשהוא חתום על ידי מבטח
  .העירייהכלשהי מ

ציוד מכל סוג ותאור לרכוש ו/או ן, נזק או קלקול לאבדהעירייה אחראי כלפי  ולבד פעילמה .34
מטרת לצורך ו/או שבאחריותו ו/או המשמש  וו/או על ידי מי מטעמ והנמצא או שהובא על יד
רשאי שלא  מפעילהו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. השימוש ו/או הפעילות 

ישור הביטוח במלואו ו/או לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל ו/או כנדרש בא
 העירייה את, מומטע הבאים ובשםמו בש, פוטר פעילמהבחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה 

כאמור ו/או  כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות העירייה מטעם הבאים ואת
 לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.

הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  או תיקונם והמצאת פוליסות/ריכת הביטוחים וע .35
אחריות  העל התאמת הביטוחים ולא יטילו עלי עירייהלא יהוו אישור כלשהו מה עירייהל

פי הסכם זה או -על פעילמהכלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 
 פי כל דין. -על

 
בדמי ההשתתפויות העצמיות  איישכן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל ו פעילהמ .36

 הקבועות בפוליסות הביטוח.

 
 פעילמהלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של פעיל מה .37

ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו 
מובהר,  ו משולמים בגין אותם נזקים.להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר הי

יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  פעילהמכי 
פוטר את העירייה ו/או הפועלים מטעמה  פעילהמ ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

 מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור למעט אם גרמו לנזק בזדון.

 
ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות  לשמור מתחייב פעילהמ .38

ולדרישת  האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.
  . לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך  עירייהה

 
 אחראי המפעיליהיה , עירייהה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות פעילהמהפר  .39

על כל נזק כספי ו/או  עירייהטענה כלשהי כלפי ה ולנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה ל
 עקב זאת. ואחר שיגרם ל

 
כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק  ולשאת בתשלומים המוטלים עלי פעילהמעל  .40

 .אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים

 מהווה תנאי יסודי בהסכם זה.  -ופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור המצאת ט .41

 סעיף הביטוחים הינו תנאי עיקרי בחוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית.  .42

 מתחייב לכלול בביטוחיו את הסעיפים הבאים:  פעילהמ .43

 :הסעיפים הבאיםלכלול את  פעילמתחייב המבכל הפוליסות הנזכרות  (1

 עירייה:ו/או ה פעילהמ –ת הינו בפוליסו"המבוטח" שם  (2

ת בת ו/או עובדים של וו/או חברלרבות עובדיה : הכיסוי הביטוחי" לעניין עירייה"ה (3
 הנ"ל.

בגין ו/או בקשר עם  הועובדי עירייהאחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות ה ביטוח (4
 ו בקשר עם ההתקשרות.ומי מטעמ פעילמהמעשה או מחדל של 
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 האחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי עירייהאת ה שפותמורחב ל חבות מעבידים ביטוח (5
בקשר עם מפעיל הלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 ההתקשרות.

בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח , בפוליסותסכום השתתפות עצמית  (6
 ₪ . 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי מי שגרם לנזק הו/או עובדי עירייהיטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי הב (7
 .בזדון

 רשתימסהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  (8
יום  60, במכתב רשום, וו/או חברת הביטוח מטעמ מפעילה"י עהודעה בכתב,  לעירייה

 .ו השינוי המבוקשלפחות לפני מועד הביטול ו/א

 . מבוטל בפוליסות וקיים ככלחריג רשלנות רבתי  (9

במלוא השיפוי  המגיע לפי  ה"ביטוח ראשוני", המזכה אות הןהפוליסות  עירייהלגבי ה (10
זכות  מפעילההביטוח של  לחברתמבלי שתהיה  התנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי

לחוק חוזה הביטוח  59עיף להשתתף בנטל החיוב כאמור בס עירייהתביעה ממבטחי ה
על טענה של ביטוח כפל  יוותרווחברת הביטוח  פעילמה, ולמען הסר ספק 1981 –תשמ"א 

 כלפי הנ"ל.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  (11
 .ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח

הביטוח לבחינת  פוליסות את להמציא פעילהעירייה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהמ (12
 מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה. פעילהעירייה והמ

 
 שונות .יא
 

התקשרות בהסכם זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל ההחלטות  .45
 והאישורים הנדרשים לכך על פי דין. 

 
 ה מתוקצבת בתקציבה הרגיל של העירייה בסעיף תקציביההתקשרות לפי הסכם ז .46

1712500751. 

 
כויתור על כל  דברויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב ה .47

הפרה שלאחר מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם 
 שו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נע

 
על אף השירותים המפעיל לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע  .48

 .ןחילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע

 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .49

עדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע הבל
 השירותים.

 
 אישור בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח .50

 טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה. 
 

 ימי  3מור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום ל מסמך שנשלח בדואר רשום כאכ .51
עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו 

 , או במועד קבלת אישורנתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען
 טלפוני לקבלת הפקס על ידי הנמען, לפי העניין.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

__________________   ________________ 
 עיריית עכו                                                                 המפעיל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 אישור עו"ד/רו"ח

 
סכם זה נחתם מטעם המאשר כי , עו"ד/רו"ח _______________________אני הח"מ ___

המפעיל על ידי ה"ה ____________________________________________________ )שם 
מלא ות.ז(, אשר הינו/הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם המפעיל ולאחר שנתקבלו לשם כך 

 . כל ההחלטות ו/או האישורים הנדרשים על פי דין
 
 

______               ________________________ 
 חתימה                                          תאריך
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 הסכם זה מאושר לחתימת העירייה.
 כדין. מכרז פומבילהתקשרות קדם 

ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את 
 זכויות העירייה כנדרש.

 
________________               ______________ 

 תאריך                                                                        ת יועמ"שחתימ  
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 תאריך: _________                       לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 
 

במסגרת הסכם  ים עכותוכניות לצעירים במגזר הערבי במרכז צעירנקבל להפעלתנו הואיל ואנו 
 ולאחריה כדלקמן: ההפעלהבינינו לביניכם, אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת 

 
 תקופת ההפעלהאנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע שיגיע אלינו אגב, בקשר או במהלך  .1

משתמשים לוכן כל מידע הנוגע הנוגע לעירייה, או אחר  עסקי, תפעולי, מנהלילרבות מידע 
 הרפואי םמצברבות לולמשפחותיהם,  עלת תוכניות לצעירים במגזר הערביהפבשירותי 
 .של כל הנ"לוהכלכלי 
תוכניות, תכניות מחשב, שיטות עבודה, נתונים, לרבות:  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

 .או אישי , מידע מקצועישמיות תורשימ
 

ובכל  בי המידע הסודי שלנוידינו לג-אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2
 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.אמצעי מתחייב אחר לשמירה על מידע זה ו

 

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

מידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לנו או הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו  .א
 לנו שלא עקב הפרת התחייבות זו;

במהלך ביצוע השירותים וללא  ל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנומידע אשר נוכ .ב
 קשר לביצוע השירותים;

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ג

 
 לפצות את עירית עכו מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקים ו/אואנו מתחייבים  .4

דלעיל, כולן או מקצתן, ההוצאות שיגרמו לה כתוצאה מהפרת ההצהרות ו/או ההתחייבות 
וזאת מבלי לפגוע בכל תרופות ו/או זכויות ו/או סעדים להם היא זכאית עפ"י החוזה ו/או עפ"י 

 כל דין.
 

 
 
 

 בכבוד רב,

____________________________ 

 באמצעות: _____________________

_____________________________ 

 חתימה: _______________________
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 תאריך: _________                                          ודלכב
 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 
 )עובד( התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 

 
לבין סכם ביניכם הבמסגרת ה הפעלת תוכניות לצעירים במגזר הערביעסוק בהפעלת הואיל וא

תוכניות לצעירים במגזר הפעלת ל רשות מתןל( "מפעיל"ה)להלן:  ________________________
ני מתחייב כלפיכם , הנמפעילובין כספק משנה של ה , בין כעובד המפעילהערבי במרכז צעירים עכו

 בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן:
 
 תקופת ההפעלהמתחייב לשמור בסודיות כל מידע שיגיע אלי אגב, בקשר או במהלך  יאנ .1

משתמשים לוכן כל מידע הנוגע הנוגע לעירייה, או אחר  ולי, מנהליעסקי, תפעלרבות מידע 
 לרבות מצבם הרפואיולמשפחותיהם,  הפעלת תוכניות לצעירים במגזר הערביבשירותי 
 .של כל הנ"לוהכלכלי 
תוכניות, תכניות מחשב, שיטות עבודה, נתונים, לרבות:  -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"

 .או אישי מקצועי, מידע שמיות תורשימ
 

ובכל  המפעיל ידי לגבי המידע הסודי של-הננקטים עללנקוט באמצעי הזהירות אני מתחייב  .2
 למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחר.אמצעי מתחייב אחר לשמירה על מידע זה ו

 

 למרות האמור לעיל, התחייבות זו לא תחול על: .3

 ילחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו לאו הפך  ימידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גילויו ל .א
 שלא עקב הפרת התחייבות זו;

י במהלך ביצוע השירותים וללא לפני שנמסר ל יוכל להוכיח שהיה ידוע לאמידע אשר  .ב
 קשר לביצוע השירותים;

 פי הוראות כל דין.-מידע אשר גילויו נדרש על .ג
 
ההוצאות  נזקים ו/אולפצות את עירית עכו מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל האני מתחייב  .4

שיגרמו לה כתוצאה מהפרת ההצהרות ו/או ההתחייבות דלעיל, כולן או מקצתן, וזאת מבלי 
 לפגוע בכל תרופות ו/או זכויות ו/או סעדים להם היא זכאית עפ"י החוזה ו/או עפ"י כל דין.

 
 

 בכבוד רב,
 

 שם: __________________________
 

 _ת.ז.: _________________________
 

 חתימה: _______________________
 

 תאריך: ________________________
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 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים  

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

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

 מעמד המבוטח המבוטח מעמד מבקש האישור מבקש האישור

 עיריית עכו
)המזמינה ו/או 

אגידים עירוניים ת
 ועובדים של הנ"ל( 

 משכיר ☒

 חברת ניהול☐
 
 
 

אחר ☐
_________________ 

 שם
 
 

 

 השוכר / הזכיין☐

 אחר: בר רשות שימוש☒
 
 

אחר: הרשאת שימוש בנכס ☒
למטרת ו/או הפעלת תכנית עירוני 

לצעירים במגזר הערבי ו/או 
 פעולות נלוות

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען

 עכו 35ויצמן 

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדור

ת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

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

 מטבע סכום

ביט   ג'צד 
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  2,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
  רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג 329

אחריות 
 מעבידים

 

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 ותהדרכות/ קורסים/ סדנא 021
 חינוך/ קורסים/ סדנאות 034
 שכירויות והשכרות 096

 ביטול/שינוי הפוליסה *
יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 מפרט שירותים
 
 

 ב מהפעלת תוכניות לשילוב צעירים בני המגזר הערבי בפעילויות במרכז הצעירים:ההליך מורכ

 תוכניות לשילוב גברים בני המגזר הערבי. .1

 תוכניות לשילוב נשים בנות המגזר הערבי. .2

 

שמטרתה התפתחות קהילתית ומיצוי הפוטנציאל האישי של  – "העצמת גברים"  1.1

 עכו המנדטורית " -ה דרך גיוס גברים מהמגזר " עכו העתיק  הגברים

 פעילויות תרבות ופנאי לגברים צעירים בני המגזר הערבי. 1.2

 יצירת קשר עם גורמי מפתח בעיר לעידוד השתתפות בני המגזר הערבי בתוכניות. 1.3

,בנוסף ופעל במהלך כל השנה עם מגוון רחב של פעילויות מחוץ לימי המפגשים הקבועים תהתכנית 

 קבוצות .בהעולים רכים פי הצ ים עלשונ תחומיםמזימון אנשי מקצוע ל

ים שיכולים לסייע לקידום התכנית כמו עיריית מיש לציין שאנו עובדים בשיתוף פעולה עם כל הגור

 עכו, מרכז תמיכה קהילתי, עיר ללא אלימות, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול.

 קבוצות.  2התוכנית לגברים תופעל ל 

 שעות שבועיות. 30-40 היקף התוכנית לגברים סה"כ 

 

 .שמטרתה לחזק את מעמד האישה ולתת הכוון בכל תחומי חייה  -" העצמת נשים " 2.1

 בעיקרסייע מהדבר  .עידוד האישה לצאת ממסגרת הבית ולחשוף בפניה עולם שונה  2.2

 .בהתמודדות עם האתגרים היומיומיים בבית או במקום העבודה

 . "מגיע יכי גם ל" והרווחה תחת הכותרת  ת חיפוש אחרי הרווחיוהפעלת תוכנית שמטרתה   2.3

 .קבוצות 4 התוכנית לנשים תופעל ל 

 שעות שבועיות. 20-30היקף התוכנית לנשים סה"כ  
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 תאריך: _________                         לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
                            מס'__________ ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו "מפעיל"הח.פ. _____________ )להלן: ז/ת.___ _____________על פי בקשת ____
( וזאת בקשר עם ש"חאלפים  שבעת) ₪ 7,000ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .הפעלת תוכניות לצעירים במגזר הערביעמידת המפעיל בהוראות הסכם 
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( ם או סכומים עד לסך הנ"לאנו מתחייבים לשלם לכם כל סכו
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  2020 ינוארתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש ההבשיעור 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  יום מקבלת דרישתכם 14תוך  סכום הערבות, תשלום

כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה  יךהלאת דרישתכם בת עליכם לבסס או לנמק
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה  פעילמאת המ
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. מפעיללעמוד ל

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 

מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל  אחת
 הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.ד ______ קפה עוערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. ________ דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 לה ומבוטלת.רבותנו זו בט________ ע לאחר יום

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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