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 הזמנה להציע הצעות
 
 מבוא .א
 
 - לשנת תש"פ בעכולבגרות הפעלת תכנית העצמה ( מזמינה בזה הצעות ל"העירייה")להלן:  עכועיריית  1

מכרז  -מכרז זה  פורטים במסמכיהכל בהתאם לתנאים המ( "תכנית"ה)להלן:  שירותי הדרכה והוראה
 .("הליך"ה)להלן:   42/2019 פומבי

 

ביה"ס דרסקי, ביה"ס חילמי תיכונים בעיר עכו:  ארבעהב המפעיל ידי תתבצע על תכניתהפעלת ה 2.1 2
תת משיגים תלמידים  800 -לכ תמיועד תכניתה. ותיכון בנות בית יעקב ביה"ס אמית קנדישאפעי, 

 אנגלית ומקצועות רבי מלל.בתחומי הדעת: מתמטיקה, 

 שעות לקורס. 95-110קורסים בהיקף של  14הפעלת התכנית תכלול  2.2

תלמידים ובקבוצה של תלמידי אתגר ו/ או מב"ר, מספר התלמידים  5לימוד תכיל לפחות קבוצת  2.3
 תלמידים.  15בקבוצה לא יעלה על 

ינימאלי ולזוכה לא תהא כל מובהר כי העירייה איננה מחויבת להיקף הזמנות או למספר הזמנות מ 2.4
הנובעת ו/או הקשורה  –עילה לשינוי המחירים שהוצעו על ידו בהליך ו/או עילה לתביעה מכל מין וסוג 

 מהיקף ו/או כמות השירותים שיוזמנו בפועל.

 

, בשעות העבודה הרגילות תמורת איה קשתגב' אצל  -נהל החינוך בעירייהימבניתן לרכוש  הליךאת מסמכי ה 3
 .ה, לכל מעטפמכל טעם שהוא , שלא יוחזרש"ח( מאות ארבע₪ ) 400 בסךתשלום 

 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו,  4.1 4
 .הזמנה זוהמצורף ל

העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  4.2
ויובאו, בכתב, לידיעתם של  הליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי הליךהה

 בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם. מציעיםכל ה
 
" וללא כל כיתוב תה"להפעלת תכנית  – 42/2019 פומבימכרז את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 5

, אשר )אצל מר משה סעדה( העירייה מזכירותהמכרזים שבמשרדי  ידנית ולהכניס לתיבת יש למסורנוסף 
העירייה. יש  של, עכו, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל 35בבניין העירייה ברחוב ויצמן  שנייהה הבקומ

 ציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. יהמלא וכן  ותום בשממקבל המעטפה יחלוודא כי 
הצעות אשר לא  .13:00בשעה  12.1911. -', הד ליום עד במסירה ידנית בלבדמסירה יש לבצע את ה

הנקובים שעה למועד ולעד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי תיבת המכרזים אשר בתתקבלנה ב
  ולא תידונה. לא תתקבלנה - לעיל

 
  

 איו נוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנכל הבתיקון בקשות בקשות הבהרה ו/ או  ,שאלות הערות     6.1 6

   )להלן: "מנהלת  -  איה קשתגב' ל, aya@akko.muni.ilניתן להפנות בכתב בלבד לכתובת המייל:            
 ודא טלפונית קבלת לו משתתף. באחריות ה0013:בשעה  12.194. -', הד הפרויקט"( עד לא יאוחר מיום           
 .04-9956043בטלפון:  מיילה           

הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר  תמנהל תימסרנה על ידי תשובות 6.2
 המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

למעט  ,החר בעירייבעל פה ו/או על ידי כל גורם א ההעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנ
 והן לא יחייבוה. ,הפרויקטת מנהל

 הליךלא תידון וצירופה למסמכי ה 2הסתייגות ו/או בקשת הבהרה שתוגש לאחר המועד האמור בס"ק  6.3
 עלול להביא לפסילת ההצעה.

לעיל יהיה  2משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם להוראות ס"ק  6.4
 בדבר אי סבירות או אי בהירויות, שגיאות או אי התאמות וכיו"ב טענות. מנוע לטעון טענות

 
 
 
 
 

mailto:aya@akko.muni.il
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 תוקף ההצעה .ב
 

יום מהמועד האחרון  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  7
ע חייב יום נוספים והמצי 90הקבוע להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש להאריך את תוקפה למשך 

  עשות כן.ל

 

 הליךתנאי סף להשתתפות ב .ג
 
  הבאים:העומדים בכל התנאים זה מציעים  הליךזכאים להשתתף ב 8

לפחות מלאות שנים  5, בעל ניסיון מוכח של רשומה /תאגיד/שותפותעמותהיחיד או נו יהמציע ה 8.1
 500פחות )סמסטר חורץ + קיץ( בהגשה לבגרויות של תלמידים במצבי סיכון לנשירה בהיקף של ל

מהתלמידים שהשתתפו  75%ובשעור הצלחה של לפחות  ,תלמידים בכל אחת מהשנתיים האחרונות
  בקורס בכל שנה.

  אינו גוף המפעיל בתי ספר ברשות. המציע 8.2

העומדת בפני עצמה ומשמשת לשאר הפעולות המבוצעות ע"י וכספית ארגונית  ,למציע תשתית מבנית 8.3
 .דעתה של ועדת המכרזים להנחת והכל חינוךבתחומי ההמציע 

 המציע נעדר קרבה אסורה על פי דין לעובד העירייה או לחבר מועצת העירייה 8.4

 .1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1ב'/2-ב' ו2המציע עומד בתנאי סעיף  8.5

 

 הצעתו תפסל.לעיל  8בסעיף מציע אשר לא יעמוד באחד או יותר מהתנאים המפורטים  9

 

 ההצעה .ד
 

 לא תידון.  וגש על שם יותר מישות משפטית אחתתוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתעה ההצ 10.1 10

 . "מכולל מע₪  422,149ההצעה שתוגש לא תעלה על סך של  10.2

 בלבד. ציעכל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המ 10.3

 

כולם, על  מסמכי ההליךכי קרא את  מציעחתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של הה 11
 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 

בהדפסה או בעט. הצעות שתוגשנה ממולאות  ואשר ימולאזהים  יםעותקשני תוגש ב מציעהצעת ה 12.1 12
 לא תידונה.  –בעיפרון 

ת, בחותמתו וחתימת עמוד מעמודי מסמכי ההליך, לרבות חוזה ההתקשרו כללחתום על  מציעעל ה 12.2
 מורשי החתימה בשמו.

 

עליו לפרט את התוספות בו ו, למסמכי ההליך מסמך ב' –טופס הצעת המשתתף ל המציע למלא את ע 13
 .הליךבמסמכי ההן מן הפן המקצועי והן מן הפן התקציבי מעבר לנדרש  תכניתהמוצעות על ידו להפעלת ה

 

ה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף קירבהעדר לחתום על הצהרה בדבר  מציעעל ה 14.1 14
 למסמכי הליך זה. 4/'בכנספח 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב'/2-ב' ו2על המציע לחתום על הצהרה בדבר עמידה בהוראות סעיף  14.2
 למסמכי הליך זה. 5/'בכנספח העדר תביעות והעדר הרשעות בעבירות שיש עמן קלון בנוסח המצורף 

 

תו גם את המסמכים המפורטים לצרף להצע מציעהנספחים המצורפים למסמכי ההליך על הבנוסף לכל  15
 , כחלק בלתי נפרד מהצעתו:להלן

, על 1976 -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  15.1
 .מציעשם ה

 .מציעאישור על ניכוי במקור, על שם ה 15.2
 למסמכי ההליך. 1כנספח ב'/המצורף  8.1כאמור בסעיף סיון המציע אישור על פירוט ני 15.3
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לעיל בנוסח המצורף לתנאי הליך זה ומסומן  8.2אישור מנהל כספים / מנכ"ל לאישור האמור בסעיף  15.4
 למסמכי הליך זה. 3/'בכנספח ואישור רו"ח לגבי עסק חי בנוסח המצורף  2/'בכנספח 

של עיריית עכו  42/2019היה ויזכה המשתתף במכרז פומבי אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי  15.5
תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט באישור הביטוחים המצורף 

( ובהתאם לתנאים המפורטים באותו "אישור הביטוחים"להסכם ההתקשרות )להלן:  2כנספח ג'/
 אישור. 

, נוסח אישור כחלק בלתי נפרד ממנורף אליו, האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצו
 הביטוחים.

 לחילופין ניתן לצרף את אישור הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח. 
או בנוסח הנ"ל בצירוף , 2בנספח ג'/מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש 

 "הסתייגות ביטוחית"(.  להלן) בלתי מהותיותהסתייגויות 
 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, בין  

אש( ובין כהסתייגות מהותית, רשאי לפנות כהסתייגות שאיננה מהותית )שאינה חייבת אישור מר
לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על  6.1כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף  בבקשה 

  ידו.
לא תביא לפסילת אישור  6.1הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  

המשתתפים אופציונאלית ולא תחייב את  הביטוחים. הסתייגות ביטוחית שאושרה כאמור הינה
 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 מדובר בהסתייגות 

 חייבת את פסילת הצעת המשתתף.מהותית אשר מ
 החלטת העירייה בעניין זה סופית והיא איננה ניתנת לערעור.                  

פלט מרשם , וכן שהינו תאגיד יצרף אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין מציע 15.6
/ זהות בעלי המניות/העמותה ואודות בדבר מנהלי החברה/השותפות/העמותות החברות/השותפויות

 .השותפים/הועד המנהל בהתאמה

 תוהצעההגשת האחרון לעדכני בתוקף למועד מציע שהינו עמותה יצרף אישור אודות ניהול תקין  15.7
 .להליך זה

, בנוסח המופיע בסיומו של וסמכותם לחייבו בחתימתם מציעם האישור עו"ד על זכויות החותמים בש 15.8
 שתתף )מסמך ב'(.הצעת המטופס 

 על ידי המציע. הליךמסמכי ה קבלה המעידה על רכישת 15.9

חתומות על ידי  –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  15.10
 .ציעהמ

חתומים על ידי  – ציע, ככל שהועברו כאלה אל המהליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 15.11
 .ציעהמ

 להלן. 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  15.12

על  חתום 7/'בנספח  –להלן  23כמוסבר בסעיף ליהנות מהעדפת משתתף מקומי,  למשתתף המבקש 15.13
 האסמכתאות הנדרשות בו.

ריות ילתקנות הע (1)ה22משתתף המבקש להינות מהעדפת עסק בשליטת אישה, כקבוע בתקנה  15.14
כדרישת התקנה של מחזיקה בשליטה ותצהיר רואה חשבון , יצרף אישור 1987 -(, תשמ"חמכרזים)

 .כאמור
 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

 
, מציעה כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה להליך ובהשתתפות בהליך תחולנה על 16

 אשר לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.

 

ל ששהוצאה לבקשתו  מקורית בנקאיתאוטונומית להצעתו ערבות המציע יצרף  ליךהי תנאי הלהבטחת מלו 17
לפקודת עיריית עכו בנוסח  ,6.4.20עד ליום ש"ח(  עשרת אלפים)₪  000,10המציע ועל שמו בלבד, בגובה של 

 (."ערבות המשתתף" :)להלן  למסמכי הליך זה 6/'בכנספח  הליךהמצורף למסמכי ה
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 שינוי ההצעה: 18

, והוא חייב למלא במסמכי ההליךאסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי המופיעים  עלמצי 18.1
 הכלולים בחוברת זו, לרבות ההסכם. את הצעתו ולהגישה על גבי המסמכים

כל שינוי ע"י המציע בטופס ההצעה, בתנאי ההסכם ובנספחיו ו/או כל הסתייגות ע"י תוספת בגוף  18.2
 כל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.המסמכים או במסמך נפרד או ב

מחייבות אותו במידה והעירייה תאשר את הצעתו, והרשות בידו  במסמך ב'מציע המפורטות ההצעות  18.3
 לא לגרוע מהן.אך להוסיף עליהן 

 

 בדיקת ההצעה .ה

 
ם, לאחר ציעיהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמ 19.1 19

כל מסמך ו/או  הליך, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות ההליךעד האחרון להגשת ההצעות להמו
לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו  ציעאישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המ

 .הליךבתנאי הסף של ה
הזמן הקצוב דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך 

 שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.
 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 1ס"ק  19.2

 

אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה, ו/או  ציעיםתהא רשאית לדחות הצעות של מ העירייה 20.1 20
ובין מניסיונם של אחרים, כי כישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול  השנוכחה לדעת, בין מניסיונ

 ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם. דעתה,

 . הליךה ותנאי השירותיםלעומת מהות  העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה 20.2

לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות  20.3
 מזכויותיה לפי סעיף זה.  

 
21  

  :ההצעות תבחנה על בסיס הפרמטרים שלהלן -תוהערכת איכות ההצע 21.1

 
 מהניקוד להצעה ינתן על בסיס המחיר של המשתתף.  70% 21.1.1
           
, המומחה בשיטות המוצעהוראה הצוות בחינת מהניקוד להצעה ינתן על בסיס  30% 21.1.2

 ראה לעבודה עם תלמידים תת משיגים.הו
 

 ניקוד איכות+ ניקוד מחיר = ניקוד משוקלל    21.1.3                           
 
 "( אשר הרכבה כדלקמן:הוועדההערכת האיכות תבוצע על ידי וועדה מקצועית ) להלן:  21.2
 
 חברים בעלי זכות ניקוד:            21.3

 ראש מנהל חינוך; 

  החינוךסגנית חשב מינהל; 
 מנהלת הפרויקט; 
 וחואו בא כ גזבר העירייה. 

 
 העירייה רשאית לשנות את הרכב הוועדה בהתאם לשיקול דעתה. 21.4
 כל חבר בוועדה ינקד באופן עצמאי את ההצעות בהתאם לטבלה שלהלן והניקוד הקובע יהיה  21.5

  ממוצע משוקלל של  כל החברים בוועדה.            
 שר תבחן את המלצת הוועדה ותתן הוועדה תגיש את המלצותיה לוועדת המכרזים, א                           
 החלטתה.                            

בהתאם  ,המלצותו ;זמינותצוות המורים;  קודם; ניסיוןהערכת איכות ההצעה תבוצע על בסיס          21.6
 למשקלים שלהלן:
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 פירוט נקוד השירות 
בהיקף של ויותר קורסים  10הפעלת  1

 . לפחות לכל קורס שעות 60
 

  נק'  34

צוות הוראה המומחה בשיטות  2
הוראה לעבודה עם תלמידים תת 

שנים לפחות  3משיגים, וניסיון של 
 לכל מורה. 

  נק'  33

ניסיון מוכח למעלה מחמש שנים  
בהגשה לבגרויות של תלמידים 
במצבי סיכון לנשירה, בשיעור 

 אחוז 75% -הצלחה למעלה מ

  נק' 33

 
 טלפונים של ממליציםהמלצות,  כתאות המוכיחות את הדרישות דלעיל, לרבותיצרף לשם כך אסמהמשתתף 

 וכיוצא בזה. קורות חיים של המורים המוצעים על ידו 
 

 הניקוד בפרק המחיר יקבע כדלקמן:  21.7
נקודות. ציונן של ההצעות האחרות יקבע בהתאמה  70ההצעה הזולה ביותר תזכה בציון של 

נו( של יוקר ההצעה הנוספת מעל ההצעה הזולה, יפחית את הניקוד יחסית. כל אחוז )או חלק ממ
  שניתן לאותה הצעה בשיעור יחסי דומה.

 

חסרים בה פרטים ו/או שנעשתה  ו/או המשתתףהעירייה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת  22
  .מסמכי ההליךשלא עפ"י ההוראות המפורטות ב

 

 טובההצעה הבין ה בציון המשוקללההפרש היה ו מי כמפורט להלן:דיפות תינתן למשתתף מקוע 23.1 23
תהא העירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף  4%יהא עד הצעת המשתתף המקומי  ביותר לבין

במחירים  ותוזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבוד הזוכההמקומי, היא ההצעה 
 שקיבלה את הציון הגבוה ביותר. שיביאו את הצעתו לציון משוקלל השווה להצעה

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  1ס"ק "משתתף  מקומי"  לעניין  23.2

עסק פעיל ומשלם עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  3.32..
מועסקים ו )ככל שמעובדי 30%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עסבגין 

 תושבי העיר.עובדים( הינם 

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה לעירייה  עיר עכוב לתאגיד משרד פעילבאם  –" תאגיד"ב .3.3..
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%ולפחות 

 
  הודעה על הזכייה .ו

 

 במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי/או זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 24
 ההליך.

 

ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא זכה  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 25
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-בהליך לא יאוחר מ

 

 חזרת מציע מהצעתו .ז

 

ל האחרון לתוקפה ש היה ובמהלך התקופה שבין היום האחרון הקבוע להגשת ההצעות לבין המועד 26.1 26
הנובעת ממנה, לרבות אי  , המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבותערבות המשתתף
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תהא רשאית לראות את ההצעה כבטלה  הופעה לצורך חתימה על ההסכם בנוסחו הסופי, העירייה
 (."ההודעה" :מתן הודעה בכתב למציע )להלן מעיקרה ולבטל את ההסכם, אם נחתם, תוך

אחר את  ה כאמור, רשאית העירייה להפעיל בין בעצמה בין באמצעות גוףמיום משלוח ההודע 26.2
 .התוכניות, בלא שתהיה למציע כל טענה ו/או תביעה כנגדה

וזאת כפיצוי  ערבות המשתתף כולה או חלקה  אתהעירייה תהא רשאית לחלט  -שלחה הודעה כאמור נ 26.3
 ה.מוסכם בין הצדדים, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד

סעד אחר שייראה לה  לא יפגע בזכות העירייה לפעול ו/או לתבוע כל 3קטן  כאמור בסעיף חלוט 26.4
  בהתאם לכל דין.

 
 מחויבויות הזוכה .ח
 

עותקים חתומים של ההסכם המצורף להליך זה, חתומים כמקור  4 ל הזוכה יהא להמציא לעירייהע 27.1 27
ימים מהמועד בו  7תוך נספח להסכם,  ומאושרים כנדרש ואליהם מצורפים כל הנספחים המהווים

 .קיבל הודעה על זכייתו

 לחוזה 2נספח ג'/כהמצורף ל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח ע 27.2
ימים מהמועד בו קיבל הודעה על  7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך ההתקשרות

 זכייתו.

צמודה למדד המחירים לצרכן  (ערבות הביצוע""בות ביצוע )להלן: על הזוכה יהא להגיש לעירייה ער 27.3
מערך חוזה ההתקשרות עמו )כולל  10%של  בשעור, להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, )כללי(
  ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו. 7, וזאת תוך מע"מ(

יום מתום תקופת  90פה תוקו לחוזה ההתקשרות 1ג'/ כנספחהמצורף בנוסח ערבות הביצוע תהא 
 .ההתקשרות

 עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו.
ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו בהליך, "אישור  10על הזוכה יהא להמציא לעירייה, תוך  27.4

המכוון למתן בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד משטרה" כהגדרתו של מונח זה 
לגבי כל אחד מהעובדים אשר יועסקו על ידו  2003-שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג

 , בין בשכר ובין כקבלני משנה, בכל תפקיד שהוא.תכניתבמסגרת הפעלת ה

 

לפחות מהעובדים שיועסקו בהפעלת  30%-שעל הזוכה ליתן העדפה בביצוע השירותים לתושבי עכו כך  28
  תושבי העיר עכו. יהיו תכניתה

 

שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא העירייה רשאית לבטל לאלתר את זכייתו  ציעמ 29.1 29
 בהודעה בכתב.

ערבות הבנקאית המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב 29.2
שבוטלה זכייתו יפצה את  ציעע על ידה והמלמי שייקב תכניתהפעלת השבידה לגביה וכן למסור את 

 העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.

לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על  ציעסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמ 29.3
עצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרת 

 .הליךל על עצמו עם הגשת הצעתו לההתחייבויות שנט
 
 מסמכי ההליך .ט

 

ים למטרת הגשת הצעות לעירייה ציעוקניינה הבלעדי, והם נמסרים למרכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  30
, מלבד שימוש שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

 לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך. 
 לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו. הליך מקבל מסמכי ה       

 
 

 
_______________ 

 שמעון לנקרי
 ראש עיריית עכו
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 לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 ג.א.נ.,

 צעת המשתתףה הנדון:
 
 או שותפות( תאגידאיננו  תתף)במקרה והמש תתףפרטי המש 2

 
 ______________, שם פרטי: _____________________שם משפחה: ___________

 מען: _______________________________, טלפון: ________________________

 
 או שותפות( תאגידהינו  תתףשמ)במקרה וה שתתףפרטי המ .

 _____________________________________________: / העמותהשם החברה / השותפות 32.

 _____________________________________________ :/העמותה תפותמען החברה / השו .3.

  :/העמותה החברה / השותפותמספרי טלפון  .3.

 ____________________________________________טלפון: 

 פקס: _____________________________________________

 :/ העמותה שם/ות מנהלי החברה / השותפות 32.

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4__________________ .________________________________ 

5__________________ .________________________________ 

 :)או שם חברי הוועד של העמותה( שם/ות בעלי המניות 32.

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4__________________ .________________________________ 

5__________________ .________________________________ 

 :ודוגמת חתימתם שמות מורשי החתימה 32.

 דוגמת חתימה _____________   ________   _______________________________שם:  . 1

 _דוגמת חתימה ____________   ________   _______________________________שם:  . 2

 דוגמת חתימה _____________   ________   _______________________________שם:  . 3
  

זה,  הליךבמכוח זכייתי בעתיד לצורכי מתן השירותים על ידי העובדים שיועסקו כל צהיר כי לה יהננ 3.1 .
של חוק למניעת העסקה ההינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי בין בשכר ובין כקבלני משנה, 

 .2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

לא יועסק אדם כלשהו על ידי במסגרת קיום מחויבויותי לפי הליך זה, אלא לאחר  הליךהיה ואזכה ב .3.
בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד לגביו "אישור משטרה" כהגדרתו של מונח זה  שניתן

 .2003-טרה(, תשס"גהמכוון למתן שירותים לקטינים )אישור המש
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זה אשור  הליךימי עבודה ממועד ההודעה על זכייתי ב 10הנני מתחייב להעביר לידי העירייה תוך  .3.
 .תכניתמשטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידי במסגרת הפעלת ה

 
גם את המסמכים  זו יהצעתוהחתומים על ידי הנני מצרף לבנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך  2

 , כחלק בלתי נפרד מהצעתי:המפורטים להלן

, 1976 -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  232
 .על שמי

 .שמיאישור על ניכוי במקור, על  .23

 ההליך. למסמכי 1כנספח ב'/המצורף לעיל,  8.1כאמור בסעיף אישור על פירוט ניסיון המציע  .23
בנוסח המצורף לתנאי  להזמנה להציע הצעות 8.2אישור מנהל כספים / מנכ"ל לאישור האמור בסעיף  232

למסמכי הליך  3/'בכנספח ואישור רו"ח לגבי עסק חי בנוסח המצורף  2/'בכנספח הליך זה ומסומן 
 זה.

יית עכו תהא של עיר 42/2019  פומביזכה במכרז אאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ו 232
להסכם ההתקשרות ובהתאם  2/'נספח גבבכל פוליסות הביטוח כמפורט  יתוהיא מוכנה לבטח א

 לתנאים המפורטים באותו אישור. 
-, נוסח אישור הביטוחים כחלק בלתי נפרד ממנוצורף אליו, מהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ו

 להסכם ההתקשרות. 2/'נספח ג
 טוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.רף נספח הביוצלחילופין מ

פלט מרשם , וכן גיד הרשום בישראל כדיןהמציע תאאישור על היותו  -מציע שהינו תאגיד ל 232
/ זהות בעלי המניות/העמותה ואודות בדבר מנהלי החברה/השותפות/העמותות החברות/השותפויות

 .השותפים/הועד המנהל בהתאמה

עדכני בתוקף למועד האחרון להגשת ההצעות להליך ניהול תקין אישור אודות  -מציע שהינו עמותה ל 234
 .זה

, בנוסח המופיע בסיומו של אישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המציע וסמכותם לחייבו בחתימתם 234
 )מסמך ב'(.זה טופס 

 על ידי. הליךקבלה המעידה על רכישת מסמכי ה 234

 חתומות על ידי. –כאלה  יוכל שהכל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, כ 2324

 חתומים על ידי. – י, ככל שהועברו כאלה אלהליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי ה 2322

 .להזמנה להציע הצעות 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  .232

 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו. 7/'בנספח  -עדפת משתתף מקומי למשתתף המבקש ליהנות מה .232
 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל. יםמוגשהמסמכים כל 

 

 :תכניתלהלן הצעתי להפעלת ה 2

בצירוף מע"מ  שעות 95-110של קורס ל ___ ₪____של__אבקש תמורה בסכום  תכניתההפעלת  עבור 232
  .כדין

 בצירוף מע"מ כדין.____ ₪ _____ סכום כולל שלאבקש  ,לקורסשעות  95-110של  קורסים 14עבור 
 קורסים.  14כולל מע"מ לכל הפעלת התכנית/ ₪  422,149ההצעה דלעיל לא תעלה על סך של             

 . לעיל 1האמור בס"ק מסכום  1/14עבור כל קורס נוסף ישולם  .23

 מס' מינמום של קורסים. קורסים ו/ או להזמנת 14העירייה איננה מתחייבת להזמנת  .23
 

 

 ם נכונים.כי הפרטים שמסרתי לעיל הינ אני החתום מטה מצהיר 2
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 אישור עו"ד

 :של/ם מאשר בזה כי חתימתו , מ.ר. ________מציעהעו"ד של  _______________אני הח"מ  _________

 ________________ ת.ז. ______________________________. 1

 ________________ ת.ז. ______________________________. 2

 ________________ ת.ז. ______________________________. 3

 ________________ ת.ז. ______________________________. 4

הנ"ל , וכי ותומסמכי התאגדעל פי  מציעהשל  /ותהמחייבת /ותהחתימה /הןדלעיל היא /מופיעותהמופיעה

 ה זו בפני.בקשעל טופס  /מוחתם

 
               + חתימתו "ד העוותמת רו"ח/ח            תאריך: _____________  

 
חתימת מורשי החתימה 

 /השותפותתאגידחותמת הו
 )במידה ויש(
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 לכבוד 
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.,
 

 מציעהפרוט ניסיון הנדון: 
 

) סמסטר חורף+קיץ( בהגשה לבגרויות לתלמידים שנים לפחות  5של המעידים על נסיון להלן פרטי נסיוני 
 במצב סיכון לנשירה:

 
 _____________________________________________.תאור מקום העבודה _____

 המעסיק ___________________________________________________________.

 כמות התלמידים:_________________
 אחוז שעור ההצלחה:__________

 תאריך התחלה ___________.
 תאריך סיום _____________.

 ___________________________.המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ___
 

 תאור מקום העבודה __________________________________________________.
 המעסיק ___________________________________________________________.

 כמות התלמידים:_________________
 אחוז שעור ההצלחה:__________

 תאריך התחלה ___________.
 ך סיום _____________.תארי

 המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.

 
 תאור מקום העבודה __________________________________________________.

 המעסיק ___________________________________________________________.
 כמות התלמידים:_________________

 שעור ההצלחה:__________אחוז 
 תאריך התחלה ___________.
 תאריך סיום _____________.

 המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.
 

 תאור מקום העבודה __________________________________________________.
 _____________.המעסיק ______________________________________________

 כמות התלמידים:_________________
 אחוז שעור ההצלחה:__________

 תאריך התחלה ___________.
 תאריך סיום _____________.

 המלצות מצ"ב מהגורמים הבאים ______________________________.
 

__________________ 
חתימה וחותמת המציע
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 אישור מנהל כספים/מנכ"ל
 
 

 בודלכ
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 

 א.ג.נ,
 

 אישור אודות יכולת כלכליתהנדון: 
 

 
 הנני משמש כמנהל הכספים / מנכ"ל של ______________________________________ )להלן: 

 (."המשתתף"
 

הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים, כמפורט 
העומדת בפני וכספית ארגונית  ,תשתית מבניתשל עיריית עכו וכי קיימת אצלו   42/2019 פומביכרז במ

 .תכנית העצמה לבגרותבתחומי המשתתף עצמה ומשמשת לשאר הפעולות המבוצעות ע"י 
 

 לדעתי, ובהתבסס על הבדיקה שערכתי, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 
 ף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרז.יכולתו של המשתת

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,    
 
 
 

                                                                       ___________________ 
 מנכ"ל / מנהל כספים   
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 אישור רואה חשבון לגבי עסק חי

 (יר לוגו של משרד רו"חיודפס על ני)

 
 לכבוד 

 עיריית עכו
 , עכו35ויצמן 

 

 א.ג.נ.,
 

 -של עיריית עכו  42/2019 פומבימכרז הנדון: 
 )להלן "המכרז"( הפעלת תכנית תה"ל                                      

 
 

 י ( הננ"המשתתף"___________ )להלן: ___________________לבקשתכם וכרואי החשבון של _
 לדווח כדלקמן:

 
 _, בוקרו על ידי וחוות דעתי __הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום ____

 
 נחתמה בתאריך _____.

 
 לחילופין:

 
 __ ובוקרו על ידי רואי חשבון _____הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום _

 ן האחרים נחתמה בתאריך ______.אחרים וחוות הדעת של רואי החשבו
 
הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המשתתף שנערכו לאחר מכן,  .א

או   1שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי"
 תקיים "כעסק חי".כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמשיך ולה

 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המשתתף לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן האחרון  .ב
 .2המבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המשתתף

 

תבסס ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בה .ג
' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המשתתף עד לכדי אעל הבדיקות כמפורט בסעיף 

 העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי".
 
 
 
 

 ,בכבוד רב                                                                                                               
 

___________                               __________ 
 רואי חשבון                      תאריך      

 
 
 
 

                                                 

 .של לשכת רו"ח בישראל 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  .1
 .'ג',בחודשים כי אז אין דרישה לסעיפים  3-ועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות ממאם מאז  .2
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו32ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 
 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהיר בזאת כי עירייהנני מצ 2
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  232
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 

א יהיה צד לחוזה או לעסקה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, ל
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -זה, "קרוב"  ןלענייעם העירייה; 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות 12כלל  .23
 הקובע: 

 -"חבר מועצה" זה,  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .23

מו או על ידי "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצ
 זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."-בן

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .

או מי שאני  שותף ואף לא אח או אחות בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  32.
 לו סוכן.

סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  אין חבר מועצה, קרובו, .3.
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 העובד ברשות. מי שאני סוכנו,זוג, שותף או אין לי בן  .3.
 

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

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 2
 

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

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________   
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 _______תאריך: ______         
           לכבוד

 עיריית עכו 
 עכו, 35יצמן ו
 

 א.ג.נ.,
 

, העדר תביעות עסקאות גופים ציבוריים לחוק 1ב'/2-ב' ו2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 והעדר הרשעות שיש עמן קלון

 
 מציעהנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג, ה .1

 ,ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע'  בהליך זה, לא הורשע ו/או
 במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.ו/או כי  1976-התשל"ו

 

תביעות  וו/או מנהלי בהליך זה מציעתאגיד הו/או נגד חברי ה ילא עמדו ולא עומדות נגדהנני מצהיר כי  .2
פעולות חריגות של חוב שיש בהן כדי להשפיע לאו  תאגידמשפטיים הנוגעים לפרוק ה כיםמשפטיות ו/או הלי

 ו.ים בו/או בעלי התפקיד אגידעל המשך תפקוד הת
 
הרשעה פלילית ולא הוגש  /או עובדיוו בהליך זה מציעתאגיד הה ו/או למי ממנהלי יאין להנני מצהיר כי  .3

נושאה פיסקלי, כגון אי מתן קבלות רשמיות וכד', זולת עבירה שיש עמה קלון או ש כתב אישום בגין נונגד
 .1981 -אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי, התשמ"ה 

 
הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוסמך ליתן  .4

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 
 לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי .5
 

 
 : ___________________מציעשם ה

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 : ________________מציעחתימת ה

  
 ___________*חתימת נותן התצהיר: ____

 
 

 אישור עו"ד
 
 (. "מציע"ה. _______________ )להלן: ע.רת.ז/אני משמש כעורך הדין של _______________,  .1
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות  .2

והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם  ית עכושל עירי 42/2019 פומביבמכרז  מציעהעיקרי ו/או מנהל התאגיד ה
 *. _______________.ע.רהתאגיד ______________ 

________ הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע בפני, ________________ עו"ד, במשרדי  ברח'  .3
, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. _______________ , _______________________

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, 
 .בפני אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה

       
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       

 

 

                                                 
 הינו תאגיד מציעכאשר האישור עוה"ד ימולא רק ל 2סעיף   *



 42/2019פומבי  מכרז
 הפעלת תכנית תה"ל

 
 

 5/'בנספח 
 

16 

 תצהיר

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

בהליך ______ של ( "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:   .1
 עיריית עכו.

חוק שוויון זכויות את הוראות לאחר שבדקתי  אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע .2
 . ("חוק שוויון זכויות")להלן:  1998-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 וק שוויון זכויולח 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

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

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות , לחוק שוויון זכויות 9ובותיו לפי סעיף לשם בחינת  יישום ח

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

ביר העתק מתצהיר להע בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .3
 ימים ממועד ההתקשרות. 30למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  הז

             ___________ 
 חתימת המצהיר                        

 אישור עורך הדין

ני במשרדי אשר אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפ
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 התצהיר דלעיל.  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על

____________________ ____________________    __________________ 

 חותמת ומספר רישיון                            תאריך                     
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 תאריך: _________          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "מציע"ה_____________ )להלן:  /ע.רח.פ.ת.ז/_______ ____ת ____על פי בקש
 פומבימכרז ב מציעשתתפות ההש"ח( וזאת בקשר עם  פיםאל תעשר₪ ) 10,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 .בעכו תכנית העצמה לבגרות לתלמידים תיכוניםהפעלת  –  42/2019
 

בשיעור  צרכן )כללי(, צמוד למדד המחירים לאו סכומים עד לסך הנ"ל סכום אנו מתחייבים לשלם לכם כל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2019אוקטובר ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  14תוך  הערבות,
בתביעה משפטית או בכל  מציעם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת הדרישתכ

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. מציעדרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

אחת מהן  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 6.4.20קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 6.4.20 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 טלה ומבוטלת.ערבותינו זו ב 6.4.20לאחר 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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 תאריך: ________         לכבוד 

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 3הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:
 

ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%לפחות ו לעירייה

 

ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומצוי בעיר  /עסקימשרדי –לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר. 30%

 
 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 

 
 סקי בעיר.עמגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.    –ליחיד  □

 ב. אישור רואה חשבון בנוסח המופיע בסיומו של נספח זה.    
 
 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי/עסקי בעיר.א.    –לתאגיד  □

 בנוסח המופיע בסיומו של נספח זה.ב. אישור רואה חשבון     
 

 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 
____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון
 

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

 .מהעובדים המועסקים על ידי המשתתף הינם תושבי העיר עכו 30%הנני מאשר כי לפחות 
 

לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא 
 לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים 

ירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני סבור המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סב
 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.

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

 
 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________
 

 

                                                 
3
 מקומי משתתףהמבקש להנות מהעדפת  משתתףהאישור יוגש רק על ידי  
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 ת העצמה לבגרותתכניהסכם להפעלת 

 2019_________ שנת ביום _______ לחודש  עכושנערך ונחתם ב
 
 

 חינוךמינהל ה – עכועיריית    ב י ן :
 , עכו35ויצמן מרחוב    
 04-9956019טל':    
 ("עירייה"ה )להלן:   
 מצד אחד            

 
 _____________________, ________________  : ל ב י ן
 _________________________מרחוב ____   
 טל': _______________, פקס: _________________   

 ("המפעיל" :)להלן
 מצד שני         

 
 

 
 ;הפעלת תכנית תה"לשל העירייה  42/2019 פומביהינו הזוכה במכרז  המפעילו :הואיל

 
דים ובתנאים האמורים כמפורט בהסכם זה באופן, במוע יםוהעירייה מעונינת בביצוע השירות והואיל: 

 בהסכם;
 

 עבור העירייה והצהיר כי יש לו הידע, הכישורים והמיומנות לכך; יםמעונין בבצוע השירות המפעילו :והואיל
 

שלא במסגרת יחסי עבודה  יםיבצע עבור העירייה את השירות המפעילושני הצדדים הסכימו ש :והואיל
 כנותןלהענקת שירותיו כמתחייב ממעמדו פועל  המפעילאלא כש ,הנוהגים בין עובד למעביד

 בסיס קבלני;   לע מפעילשירותים עצמאי, בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים בהסכם זה 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

תירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו להסכם לבין הוראה שבהסכם, במקרה בו קיימת ס 1.2
 תחייב ההוראה שבנספח.

 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 אשר קדמו לו,  1.4
 ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.והוא מהווה סיכום סופי 

 

 בהסכם זה: 3.
עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה. לא יהא תוקף לכל הסכמה,  -"העירייה" 

מסמך ו/או התחייבות בשם העירייה, אלא אם נחתמו על ידי מורשי החתימה 
של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייה, למעט באותם עניינים בהם 

 .נציג העירייהמכות בהסכם זה למוקנית הס
 אמית קנדידרסקי, חילמי שאפעי,  תיכונים בעיר עכו: 4 -תת משיגים ב תלמידים                    -"התלמידים"

 ותיכון בנות בית יעקב. 
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תלמידים בתחומי הדעת: מתמטיקה, ל העצמה לבגרות לשנת תש"פתכנית   -" תכנית"ה
שעות  95-110קורסים בהיקף של  14 הפעלת. מללאנגלית ומקצועות רבי 

  .לקורס
 של עיריית עכו; 42/2019 פומבימכרז   -"המכרז" 

 ;החתום על הסכם זה לרבות עובדיו או מי מטעמו - "מפעיל"ה
 ביצוע  התשלום.הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת   -"הפרשי הצמדה" 

, אשר ינתנו על ידי המפעיל, בהתאם תהעצמה לבגרו תכניתשירותי הפעלת   -"השירותים" 
 להוראות הסכם זה;

 . להלן 18בסעיף כמפורט  ,השירותיםבגין ביצוע  מפעילשכר ה -"התמורה" 
 המתפרסם  ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.המחירים לצרכן )כללי( מדד    -"מדד" 

 המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה.   - "מדד הבסיס"
  .התקשרות זוכנציגה לצורך מי שהעירייה תמנה        -"נציג העירייה" 

 איה קשת.תשמש גב' כנציג העירייה הראשון  
 להלן. 5כמפורט בסעיף  תכניתאת ה עילהתקופה במהלכה יפעיל המפ  -"תקופת ההפעלה" 

 

 ותקופתו מטרת ההסכם .ב
 
 על עצמו את הפעלת והמפעיל מקבל  תכניתהפעלת הל מפעילהעירייה שוכרת בזאת את שירותי ה    3.1 3.

 יובהר כי המפעיל אינו רשאי להעסיק מורים לתכנית מאותו .בהתאם להוראות הסכם זה תכניתה         
 ביה"ס בו הוא מלמד.         

 יובהר כי העריייה רשאית לשנות את תלמידים.  5-25תכיל בכל קורס לימוד הקבוצת     3.2
 תלמידים.  5ובלבד שקבוצת הקורס תכיל לפחות כמות התלמידים בקבוצת הקורס,           

  15תכיל רק תלמידי אתגר ו/או מב"ר, מספר התלמידים בקבוצה לא יעלה על  קבוצת הלימודבמידה ו     3.3
 תלמידים.    

 

על מנת שינתן מענה מקצועי  תכניתרשאית לפקח ולהנחות את המפעיל בנוגע להפעלת ההעירייה  4.1 23
 .תלמידיםההולם לצרכי 

את  דברהלא ישחרר , והנחיות בדבר אופן ניהול, או נתן תכניתאופן הפעלת הנציג העירייה  אישר .23
 הם.כל חלק מ ביצוע השירותים או מאחריותו המקצועית ל מפעילה

 

  ._______ ועד ליום ______החל מיום , חודשים 10 המפעיל יבצע את השירותים למשך תקופה של 5.1 23

תקופות ל תקופת ההפעלה להאריךחייבת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  ת, אך לארשאיהעירייה  .23
 5הכוללת מכוח הסכם זה לא תעלה על  הפעלהחודשים כל פעם ובלבד שתקופת ה 12של עד נוספות, 

 העל כוונת, הבהודעה בכתב החתומה על ידי מורשי החתימה מטעמ מפעילל הובתנאי שהודיעשנים 
 בטרם תום תקופת ייםלא יאוחר מחודש (הודעת ההארכה"")להלן:  תקופת ההפעלהלהאריך 
  להאריך. עירייהבקש התאותה  ההפעלה

ימים  7לא הודיע המפעיל לעירייה על סירובו להאריך תקופת ההפעלה כמצוין בהודעת ההארכה  תוך  .23
ממועד קבלת הודעת ההארכה, תוארך תקופת ההפעלה על פי תנאי הסכם זה בהתאמה ללא צורך 

  ל כל מסמך נוסף.בחתימה ע
  הזמנת השירותים בפועל בכל שנה תהיה תלויה בקיומו של תקציב.

 
 

    והתחחיבויותיו מפעילהצהרות ה .ג

 

העירייה, וכן בדק את כל הפרטים  דרישותואת  אופי והיקף השירותים הנדרשיםבדק את  מאשר כי מפעילה 23
והוא מצהיר כי ביכולתו לבצע , םועובביצ שירותיםוהתנאים הדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים ב

יודיע  מפעילה .ביצוע השירותיםכוח האדם והציוד הדרושים ל וכי הוא בעל הכישורים, היכולות, השירותים
 ככל שישנם כאלה. השירותים,לעירייה בכתב על יועצים ו/או מומחים שבדעתו להזמין לצורך ביצוע 

  

 

ת, ההיתרים, התעודות, הידע והמומחיות הדרושים לביצוע שיונוימצהיר כי יש לו את כל הר מפעילה 7.1 43
 . השירותים
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כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן            מפעילמבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל מצהיר ה .43
 והם יהיו בתוקף כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים: 

חוק עסקאות גופים  אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי 43.32
 . 1976 –תשל"ו  ,ציבוריים

 אישור על ניכוי מס במקור. .43.3

 

הינם ( "העובדים" :)להלן השירותים ביצועלצורכי  על ידושיועסקו המפעיל מצהיר בזאת כי כל העובדים  43
-החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אבגירים שאין מניעה להעסקתם לפי 

2001. 
בתקנות למניעת לידי העירייה אשור משטרה כהגדרתו של מונח זה אי לביצוע השירותים העביר המפעיל כתנ

)להלן:  2003-העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים )אישור המשטרה(, תשס"ג
 נית.התכ( לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו במסגרת הפעלת ""התקנות

המפעיל מתחייב כי לא יועסק על ידו עובד כלשהו במסגרת קיום מחויבויותיו לפי הסכם זה, אלא לאחר 
 שניתן לגביו "אישור משטרה", גם אם תחל עבודתו בשלב מאוחר יותר במהלך ביצוע השירותים.

 

 .להדרכת העובדים והשתלמויות עבורם מתחייב לדאוגפעיל המ 9.1 43
 . וכדומה לימוד עזריכוללת תכנית צות להמפעיל מתחייב להק 9.2
 . ש"ש 10מערך תומך למידה כדוגמת רכז בית ספר בהיקף של  המפעיל מתחייב לספק 9.3
 מסך התמורה עבור  5%המפעיל רשאי לרכוש ציוד מתכלה לטובת הפעלת התכנית, אשר לא יעלה על  9.4

 קורס אחד.           
 

 

דין, לרבות בהסכמים הקיבוציים מהקבוע ב וקו בתנאי שכר שלא יפחתיועסהעובדים המפעיל מתחייב כי כל  243
 .החלים על העסקתם

 
ישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין, לרבות תשלומים לביטוח לאומי  המפעיל 223

בין ויתר הזכויות הסוציאליית ויהיה אחראי לכל תביעת עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבינו ל
 עובדיו.

 
קוניהם, התקנים יעל כל ת הרלוונטים תקנותלחוק ולבהתאם השירותים מתחייב לבצע את  מפעילה 2.3

 נטים, תקנות והנחיות הגופים והמשרדים הקשורים ובהתאם לדרישות העירייה. ווהרל
 למען הסר ספק ההנחיה המחמירה מבין כל ההנחיות, בנושא בטיחות, היא הקובעת.   

 

ומשפחותיהם,  תלמידיםעביר לאחר כל מידע אודות הלהיב לשמור על חובת הסודיות ולא המפעיל מתחי 2.3
אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת הסודיות והגנת הפרטיות.

  
 

 יחסי הצדדים .ד
 

וצרו בינו לבין ולא יוכל מבצע עבודה מטעמו לא ייחשב כעובד העירייה ו מפעילבזאת כי הומוסכם מוצהר  223
 מעביד.-העירייה כל יחסי עובד

הצדדים מצהירים כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה לפקח, להדריך או להנחות את 
ה או כל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח בצוע יעיל של הוראות הסכם זה, ולא יהי המפעיל

  .או עם עובדים המועסקים על ידו המפעילמעביד עם -בדבכך כאמור כדי ליצור יחסי עו
 

אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל  מפעילה 223
 זכות או חובה הנובעת מהסכם זה, אלא בהסכמת העירייה בכתב ומראש.

 
 ציג העירייהנ, אלא בהסכמת חלקםאו  םכול, השירותיםאינו רשאי למסור לאחר את ביצוע  מפעילה 16.1 223

 מראש ובכתב .

 םלאחר, כול השירותיםאת כל זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה, או מסר את ביצוע  מפעילהעביר ה .223
 , יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה.    םאו מקצת
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ובלבד שלא יהיה בכך משום ניגוד  העירייה עבורשלא  תכניות אחרותרשות להפעיל למפעיל  17.1 243
 כלפי העירייה.אינטרסים עם חובותיו 

ו/או בדומה להם, המופעלים על ידו, על מנת  תכניתהמפעיל יודיע לעירייה על שירותים נוספים של  .243
  למנוע ניגוד עניינים.

 
 

 התמורה ואופן חישובה .ה
 

      לאחר קבלת אישור ידי העירייה וזאת , תשולם למפעיל ישירות עלתמורה עבור השירותיםה    18.1 18
  .הנציג העיריי          
  .שעות 95-110לקורס של ___ ₪ _______תעמוד על מורה לה יהא זכאי המפעיל הת .243

 יחסי. ןתוקטן או תוגדל התמורה באופשעות או הוספת  שעותבגין הפחתת 

  

 כשיעורו במועד הוצאת החשבון. מע"מ כדיןווסף תמורה יל .243

 פעיל מתחייב להעניק השירותים בהתאם לתנאי הצעתו כפי שהוגשה במכרז על כל רכיביה. המ 2432
 
 
 
 
 לוח תשלומים ומועדי תשלום   .ו

 

 :מועדי התשלום 243

 ילכל חודש גריגוריאני, יגיש המפעיל לעירייה חשבון לתשלום בגין חודש 15-, עד לייםאחת לחודש 2432
 .השירותים שבוצעו על ידו שלח מפורט דויצרף לחשבון המפעיל  .פיםההפעלה החול

 בהתאם להסכם זה, ייבדק ע"י הנציג העירייה. על ידי המפעיל כל חשבון שיוגש  .243

יום  45ישולם החשבון )כולו או חלקו בהתאמה( תוך  ,אושר החשבון כולו או חלקו ע"י נציג העירייה .243
עיל על הסכום , בכפוף להמצאת חשבונית/קבלה על ידי המפתום החודש בו אושר החשבון כאמורמ

   יום ממועד אישורו של הסכום לתשלום על ידי נציג העירייה. 30שאושר לתשלום, תוך 

הפרשי ריבית והצמדה )להלן:  מפעילישולמו ל, א הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייהל 2432
גור פיל 30 -החל מהיום ה 1961-בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א ("תשלום פיגורים"

 ועד ליום התשלום בפועל.
 יום מהמועד הקבוע לעיל לא ישא כל ריבית פיגורים. 30גור בתשלום של עד פי

בגין איחור  מפעילתשלום הפיגורים בהתאם לס"ק זה יהווה פיצוי סופי ומוחלט בגין כל נזקי ה
 בתשלום כאמור לעיל.

 

 ביטול ההסכם, הפרתו ותרופות .ז
 

בהסכם זה, רשאית העירייה בכל עת ולפי שיקול  דעתה הבלעדי להביא על אף ובנוסף לכל האמור  20.1 43.
הודעה בכתב משלוח על ידי  יום לפחות, 60בהתראה מראש של  סכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמרה

 .סתיים ההסכם בתאריך הנקוב בהודעהאמור, יכ. ניתנה הודעה נציג העירייהמאת ה מפעילעל כך ל

התקופה בה בוצעו שכרו בעד  מפעילתשלם העירייה ל ,1ן אם לסעיף קטהובא ההסכם לידי גמר בהת .43.
 . כתמורה סופית ומוחלטת ,השירותים עד מועד הפסקתם

 לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תגמול נוסף על האמור בסעיף זה.  מפעילה
 

 זכאית לבטל מיידית הסכם זה בגין הפרתו היסודית. תהא העירייה  21.1 23.

הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו,  מפעיללאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם ה בנוסף .23.
נציג לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מאת  מפעילשאינן התחייבויות יסודיות, וה

 קבע בהתראה.  , כפי שיתוך זמן סביר העירייה

באמצעות  מפעילהזכות לפעול נגד האת העירייה לעצמה שומרת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  .23.
 .סעד משפטי לפי כל דיןכל קבלת 
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 קיומו של מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו/או  ם שלחידוששמירתם בתוקף ו/או כי בזאת מוסכם  22.1 3..
על  44 -ו ,41, 26-40, 15-16, 8 הוראה מהוראות סעיפים כלמתאים ו/או בר תוקף וכן  יכיסוי ביטוח

 והפרת ם נקבעים כולם כתנאים עיקריים להסכם זה ומהווים התחייבות יסודיתסעיפי המשנה שלה
 תהווה הפרה יסודית של  ההסכם.כל אחד מהם 

 יסודית של , יחשב הדבר כהפרה הסתלק מביצוע חוזה זה מפעיללהנחת דעתה של העירייה כי ההוכח  .3..
 הסכם זה.

, יחשב הדבר אלה לא תוקנווהשירותים שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן מפעיל יתנו לנ .3..
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו/או הסכם זה, תזכה כל  32..
בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך לעיל את העירייה  3-1"ק אחת מן ההפרות המפורטות בס

 .למדדכשהם צמודים  ש"ח(, פיים וחמש מאות)אל ₪ 2,500
 

לעירייה  מפעיללפי הסכם זה כל סכום שמגיע מה מפעילהעירייה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים ל 3..
 נשמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוז.ובלבד ש

 
, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם זה לפי מפעילפטר הנ 23.

 .21.1 סעיף
 

התחייבויות הצדדים לפיו תפרוץ במשק שביתה ו/או עיצומים ו/או /או ה ובמהלך ביצוע ההסכם והי 25.1 23.
( אשר לא "השביתה"מצב מלחמתי ו/או כוח עליון לרבות תנאים חריגים של פגעי טבע )להלן: 

למי מן הצדדים או שניהם למלא את התחייבויותיו כלפי רעהו, על אף שאותו צד ניסה  ואפשרי
לא ייחשבו אי  –ויה למלא התחייבויות אלה ו/או למצוא דרך חלופית סבירה כדי לבצען בשקידה רא

מילוי התחייבות כלשהי ו/או איחור בביצוע ההתחייבות, אשר נגרמו במישרין עקב השביתה ולא עקב 
 מעשה או מחדל של אותו צד, כהפרה של אותו צד.

יחשב , לא את ההתחייבויות כאמור לעילמשך הזמן של קיום השביתה עד למועד בו ניתן יהיה למ .23.
 , למשך אותה תקופה בה נתקיימה השביתה.כסיבה מספקת ומוצדקת לאיחור בקיום ההתחייבויות

 המפעיל לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין תקופת השביתה, היה ולא ינתנו בה השירותים. .23.
 
 
 אחריות ושיפוי בנזיקין .ח
 

אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרמו לעירייה ו/או  כלפי העירייה לכלאחראי בלעדית  המפעיל 23.
לעובדיה ו/או למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפרת 

ו/או בקשר למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של  לשירותיםהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או 
   השירותים.  תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע  ו/או ו/או כל מי שפועל מטעמוהמפעיל ו/או עובדיו 

המפעיל יהיה אחראי לכל נזק ו/או לאובדן שיגרמו לרכוש ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו  43.
 של המפעיל ו/או מטעמו בקשר עם העבודות.

אבדן ו/או נזק   נמצא בשירותה מכל אחריות לכלאת העירייה ו/או עובדיה ו/או כל אדם ה פוטר המפעיל 43.
להם אחראי המפעיל כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייב לשפות ולפצות את העירייה ו/או כל הפועל 
מטעמה בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו 

   , לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.מוטלת על המפעיל מכוח האמור לעיל

העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר המפעיל זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת  43.
סכומים אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של המפעיל 

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

 
 
 
 ביטוח .ט
 לגרוע ומבלי ,כאמורו אחריות ולהבטחת דין כל פי ועל זה הסכם פי על המפעיל ומאחריות לגרוע מבלי 43.

 קיימת עוד וכל ההסכם תקופת כל במשךו חשבונ על ולקיים לערוך המפעיל מתחייב, ווחובותי ומהתחייבות



 42/2019פומבי  מכרז
 הפעלת תכנית תה"ל

 
 

 מסמך ג'
 

24 

 שלא ובלבד, הבלעדי ודעת שיקול לפי כאמור אחריות להבטחת מתאימים ביטוחים כלפיו שבדין אחריות
 בלתי חלק המהווה 2ג' נספח, ביטוחים קיום על האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו

 "(.  ביטוחים קיום על האישור טופס: "להלן) זה מהסכם נפרד
 

 ביטוחים קיום על האישור טופס אתצוע הפעילות לבי וכתנאי זה הסכם חתימת במעמד מציאהמפעיל י 23.
 ידי-על חתום האישור מסירת. לעיל הנזכרים הביטוחים ועריכת קיום על המפעיל מבטחי בידי כדין חתום

 את מזכה הפרתו אשר זה בהסכם עיקרי תנאי הינה במועדים לעירייה בישראל המורשים המפעיל מבטחי
, הביטוח תקופת תום עם מיד ביטוח אישור מציאיו שובי פעילהמ. ההסכם הפרת בגין בתרופות העירייה

 .מהעירייה כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם של חלותו זמן כל במשך
 

 
 המפעיל מתחייב לכלול בביטוחיו את הסעיפים הבאים:  3..

 / ואו העירייה: מפעילה –"המבוטח" בפוליסות הינו  שם 32.1
 : לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. הביטוחייסוי "העירייה" לעניין הכ      

 גין ו/או בקשר עם מעשהביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות העירייה ועובדיה ב 32.2
 ו/או מחדל של המפעיל ומי מטעמו בביצוע השירותים.

מעבידה בגין ותוטל עליה אחריות כ ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המזמינה היה 32.3
 תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המפעיל בקשר עם ביצוע השירותים. 

ההשתתפות העצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח  סכום 32.4
 . ₪ 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

, למעט כלפי מי מטעמה מי/או ו הו עובדיו/א עירייהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה 32.5
 .שגרם לנזק בזדון

לעירייה  שתימסרהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  32.6
יום לפחות לפני מועד  60ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום,  המפעיל"י עהודעה בכתב, 

  .הביטול ו/או השינוי המבוקש
 וקיים בפוליסות מבוטל.  ככלבתי חריג רשלנות ר 32.7

)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות  המפעילסעיף בפוליסות  כל 32.8
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה המפעיל מבטחי 

ייה במלוא השיפוי המגיע הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העיר
זכות תביעה מבטחי המפעיל לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה ל

. 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
 בטחיה. על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מ יםמוותרהמפעיל למען הסר ספק, מבטחי 

 ל פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלללא יפחת מהיקף הכיסוי עהמפעיל היקף הכיסוי בפוליסות  32.9
  ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.

 ביטוחי  –כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה, הקמה ופירוק  המפעילועבודות  ככל 32.10
 ם בגין העבודות המפורטות לעיל.יורחבו לכסות אחריות בין היתר גהמפעיל              

להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת העירייה  מהמפעילרשאית, אך לא חייבת, לדרוש  העירייה 32.11
 מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש העירייה. והמפעיל

 
 יהוו לא לעירייה יםביטוח קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת 33

 בכך יהא לא או/ו לכך בקשר כלשהי אחריות עליה יטילו ולא הביטוחים התאמת על מהעירייה כלשהו אישור
 . דין כל פי-על או זה הסכם פי-על המפעיל שלו אחריות את לצמצם כדי

 
 עותהקבו העצמיות ההשתתפויות בדמי ישאי וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום על אחראי לבדהמפעיל  34

 .הביטוח בפוליסות
 

 שהובא או הנמצא ותאור סוג מכל ציוד או/ו לרכוש קלקול או נזק, לאבדן העירייה כלפי אחראי ולבדהמפעיל  35
 תוצאתי אובדן לכל או/ו השירותים לצורך המשמש או/ו ושבאחריות או/ו ומטעמ מי ידי על או/ו ויד על

 או/ו במלואו לעיל המפורט לציוד או/ו רכושל ביטוח לערוך שלא רשאי המפעיל. ההתקשרות עם בקשר
 הבאים ואת העירייה את, ומטעמ הבאים ובשםבשמו , פוטרהמפעיל  מקרה בכל כי יובהר אולם, בחלקו
 עם בקשר תוצאתי אובדן לכל או/ו כאמור כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות העירייה מטעם

 .ההתקשרות
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 הפועלים או/ו המפעיל של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר נזקיםל אחראי היהלבדו י המפעיל 36
 של חלקית או מלאה להפחתה יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלני, עבודות מבצעי קבלנים לרבות, ומטעמ

 בלתי לנזקים אחראי היההמפעיל י כי, מובהר. נזקים אותם בגין משולמים היו אשר הביטוח תגמולי
 את פוטרהמפעיל . בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים

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

, האמור בכלליות לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב המפעיל 37
 פעולה כל לעשות  העירייה ולדרישת. הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור

 .  הצורך בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי
 

 באופן לנזקים אחראי המפעיל היהי, העירייה זכויות את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את המפעיל הפר 38
 .זאת עקב ול שיגרם אחר או/ו כספי נזק כל על העירייה כלפי כלשהי טענה ול היהיש מבלי ובלעדי מלא

 
 בביטוח הדן אחר חוק כל או/ו הלאומי הביטוח חוק לפי כמעביד ועלי המוטלים בתשלומים לשאת המפעיל על 39

 .מעבידים ידי על עובדים
 

 ההחוז להסבת הרשאה וניתנה היה, המפעיל ביטוחי קיום על ובאישור הביטוח בפרק מהאמור לגרוע מבלי 40
 קבלני לפיו סעיף ההתקשרות בהסכמי לכלול אחראי היהי המפעיל, החוזה תנאי פי על משנה קבלני ולהעסיק

 ותואם נחוץ שיהיה וככל המפעיל של הבלעדיו דעת לשיקול בהתאם ביטוחים ולקיים לערוך יתחייבו המשנה
 בה נוספת קופהת כל ולמשך המפעיל עם התקשרותם תקופת כל למשך וזאת, עימם ההתקשרות לתנאי
 האחריות ספק הסר למען. ובביטוחי המשנה קבלני את המפעיל כלולי לחילופין. דין פי על אחראים ימצאו

 .המפעיל על תחול המשנה קבלני  י"ע ביטוחים העדר או/ו קיום בקשר או/ו בגין הבלעדית
 
 
 
 ערבות ביצוע .י

 

לעירייה במעמד חתימתו על מפעיל ציא הם זה ימכלהבטחת מילוי התחייבויותיו של המפעיל לפי הס 41.1 41
בהתאם לנוסח המצורף להסכם  )כולל מע"מ(, 10%של  שעורבנקאית אוטונומית הסכם זה ערבות ב

 .הפעלהחודשים לאחר מועד תום תקופת ה 3, שתוקפה עד ("ערבות הביצוע")להלן:  1כנספח ג'/זה 
דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של הוראות הסכם העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול    41.2

 זה על ידי המפעיל ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו.

הסכם זה, או הוגדל היקף ההתקשרות, יאריך המפעיל את תוקפה של ערבות הביצוע  הוארכה תקופת 41.3
ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על הארכת תקופת ההסכם  7או יעדכן את גובהה, בהתאמה וזאת תוך 

 ו הגדלת היקף ההתקשרות, לפי העניין.א
שאית תהא העירייה  לחלט את רו/או הערבות החדשה על ידי המפעיל א נמסרה התוספת לערבות ל

בלי לגרוע מסמכותה הכללית לחילוט הערבות ומבלי מזאת וערבות הביצוע הקודמת אשר בידיה, 
 .םמכח כל דין או הסכ  עירייהלגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים ל

 
 שונות .יא
 

 .1817600980בסעיף  ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתקציבה הרגיל של העירייה 42.1 42
ההתקשרות בהסכם זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל ההחלטות   42.2

 והאישורים הנדרשים לכך על פי דין. 

 

כויתור על כל הפרה  דברה, לא ייחשב הויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה ז 43
שלאחר מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא 

 יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
 

על אף חילוקי דעות או רותים השילא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע  מפעילה 44
 ן, לרבות בגין עיכוב התמורה לה הוא זכאי.מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע

 
הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות הבלעדית  45

 .ותיםהשירוהייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע 
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אישור  בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 46.1 46

 טלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה. 
 ימי עסקים 3כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום    46.2

ך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו נתקבל על ידי מתארי
, או במועד קבלת אישור טלפוני לקבלת הפקס על הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען

 ידי הנמען, לפי העניין.
 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

__________________   ________________ 
 מפעילעיריית עכו                                                                 ה

 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 
 

)להלן: ______________סכם זה נחתם מטעם מאשר כי ה____________, עו"ד/רו"ח אני הח"מ _________
_________________ )שם מלא "( על ידי ה"ה ___________________________________מפעיל"ה

ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או  מפעילות.ז(, אשר הינו/הינם המוסמכים לחתום על ההסכם בשם ה
 . האישורים הנדרשים על פי דין

 
 

________________               ______________ 
             חתימה                                          תאריך        

 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 הסכם זה מאושר לחתימת העירייה.

כדין והמפעיל הוכרז בו כזוכה.  פומבילהתקשרות זו קדם מכרז 
ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את זכויות העירייה 

 כנדרש.
 
 

________________               ______________ 
 תאריך                                                                        ת יועמ"שחתימ  
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 תאריך: _________          לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

בים בזה כלפיכם ( אנו ער"מפעיל"ה_____________ )להלן:  /ע.רח.פ.ת.ז/_______ ____על פי בקשת ____
עמידת וזאת בקשר עם ש"ח(  _____________________₪ )______________  לסילוק כל סכום עד לסך של

 תכנית העצמה לבגרות.הפעלת המפעיל במחויבויותיו ל
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  ____________המדד שפורסם עבור חודש  ההתייקרות בין

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את  14תוך  הערבות,
או בכל בתביעה משפטית מפעיל דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. מפעילדרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 לל הנ"ל.מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכו

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל.___________ קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה.___________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.___________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

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

 אי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.למעט במקרה שבו תנ
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹעיריית עכו )המזמינה 
ו/או חברות בנות ועובדים 

 של הנ"ל( 

 שם
 
 

 

 שירותים☒

 אספקת מוצרים☐

 אחזקה☐
 

 אחר : _____________☐

 

בעל חוזה )מזמינת שירותים / ☒
 מוצרים(

 

אחר ☐
______________________ 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 עכו 35ויצמן 

 מען
 

 תיאור הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים נשוא אישור הביטוח:
 

 שירותי הפעלת תכנית העצמה לבגרות  ו/או עבודות ו/או שירותים נלווים 
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 תגבולולפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך  תאריך תחילה
 סיום

כיסויים נוספים בתוקף  גבול האחריות/ סכום ביטוח
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי 
 צד שלישי

ביט  
______ 

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

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

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

 ויחשב כמעבידם 
 ראשוניות  328

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 סדנאות/ קורסים/ הדרכות 016

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

 בדבר השינוי או הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:

 

 


