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 הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א

 
 לליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו מזמינה בזה הצעות( "העירייה": להלן) עכועיריית  1.1 1

הליך הצעות  –מכרז זה  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי להכו, "(השירותים: "להלן)
 .("הליךה": להלן) 122/2412 מחיר

 כמפורטוהכל  השירותים מתןהיה האחראי על י( "הזוכה": להלן) שהצעתו תיבחר תףמשתה 1.2
   .הסכם ההפעלה על נספחיולרבות במסמכי ההליך 

 

 24למשך שעת ליווי אחת לשבוע לפחות כל משפחה תקבל . משפחות 24כוללת ליווי עד  תוכניתה 2
 . חודשים

 .'סמך גמ -כמפורט בחוזה₪  14,444 בסך של למשפחה סל תקציבי
 . תושבים החיים בעוני ובהדרה חברתית בעיר עכול ויינתנהשירותים  3
 
עם מצבם , שיפור יכולת התמודדות של אנשים החיים בעוני ובהדרה חברתית מטרת התוכנית הינה 4

 . ושילובם בחברה
 

יחי מר עמאצל , 44-9959412ניתן לעיין במסמכי ההליך במשרדי  עיריית עכו בתאום מראש בטלפון      5
 .או באתר העירייה  כהן

 

תנאי ההתקשרות בין העירייה לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על  9.1 9
 .הזמנה זוהמצורף ל, נספחיו

אמדן לשם קבלת הצעות בלבד וייתכנו שינויים  ןזה היננזכרות במסמכי הליך הכמויות ה כל 9.2
, ו לקבלן הזוכה בביצוע השירותיםאשר ימסר, שינויים. םשירותיאו בהיקף ה/בפרטים ו

או עילה /ות ו/י היחידה/לא יהוו עילה לשינוי במחיר, או לאחר חתימת ההסכם/במועד ו
בפועל לפי המחירים  שירותים המבוצעיםפרט לתשלום עבור ה -לתביעה מכל מין וסוג 

 .המוסכמים בחוזה שיחתם
 

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי , ותקודם למועד האחרון להגשת ההצע, בכל עת, העירייה רשאית 2
לידיעתם , בכתב, ויובאו הליךיהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ה, כאמור, השינויים והתיקונים. הליךה

 .או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם/המשתתפים בדואר רשום ושל כל 
 
ליווי משפחות  122/2412 הליך הצעות מחיר"במעטפה סגורה נושאת ציון  יש להגיש ,את ההצעות 8

 הליכי הצעות מחיר יש למסור ידנית ולהכניס לתיבת כל כיתוב נוסף  וללא " רווחה לעצמאות בעכו
בבניין העירייה ברחוב  שנייהה האשר בקומ, (אצל מר משה סעדה) העירייה מזכירותשבמשרדי 

ירה המתאימה יש לוודא כי המזכ. העירייה שלבחותמת נתקבל לאחר שהוחתמה , עכו, 35ויצמן 
 . תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה

הצעות אשר לא . 23000עד לשעה  12.2.22 עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 
למועד עד מכל טעם שהוא העירייה  מזכירותמשרדי אשר ב הליכי הצעות מחירתיבת תתקבלנה ב

  .ולא תידונה לא תתקבלנה - הנקובים לעילשעה ול
 
 
 
או להליך זה ותנאיו /או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או בקשות הבהרה ו/הערות ו, שאלות 9.1 9

: להלן)  מר עמיחי כהן – הפרויקטל המנל 44-9959142: ניתן להפנות בכתב בלבד לפקס
 .00023בשעה  2.2222.עד לא יאוחר מיום ( "מנהל הפרויקט"

 .44-9959419: ף לוודא קבלת הפקס בטלפוןבאחריות המשתת
תשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם  9.2

 .לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה
 האו על ידי כל גורם אחר בעיריי/בעל פה ו ההעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנ

 .והן לא יחייבוה , בכתב מנהל הפרויקטבות מתשולמעט 
 

אין . לצורך אומדן בלבד ינוה ההליךהיקף השירותים המצוינים במסמכי מובהר בזאת כי  14.1 14
ל או בכל "או לרכוש שירותים כאמור בהצעה ובהסכם בהיקף הנ/העירייה מתחייבת ליתן ו
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ילוצים תקציביים הקשורים היקף אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ועל פי א
 .בביצוע מתן השירותים

מחירי היחידה שינוי בעילה לתביעה ל זוכהלא תקנה ל, או הקטנה בהיקף השרותים/הגדלה ו 14.2
או תביעה כנגד העירייה /או לכל תביעה אחרת והמציע מוותר על כל טענה ו, בהצעתו שהציע
 . ן או גדול מהצפוילא יירכשו ממנו שרותים בכלל או אם הקפם יהיה קטשבמידה 

 

 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין שותפויות רשומות , בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 11
: להלן)( "חברה ביסוד"או " מיזם משותף"שהינו  שתתףויודגש לא תתקבל הצעה של מ)בישראל 

התנאים  בכלהצעות להליך במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ה, העומדים( "המשתתף"
 :המפורטים להלן

לווי אחת לפחות של תוכנית הפעלת ב ,ניסיון מקצועי מוכחועל המשתתף להיות בעל ותק    11.1
 . שלוש השנים האחרונות במהלך, ברשויות מקומיות משפחות רווחה לעצמאות 

שמשת לשאר העומדת בפני עצמה ומוכספית ארגונית  ,תשתית מבניתעל המשתתף להיות בעל  11.2
 .והכל להנחת דעתה של העירייה בתחומי הרווחה משתתףי ה"הפעולות המבוצעות ע

, לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב2ם בו תנאי סעיף מימי שמתקייעל המשתתף להיות  11.3
 . 1929-ו"התשל

 .או חבר מועצת העירייה/עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף  11.4

או מי ממנהליו /או נגד מי מבעליו ו/עומדות נגדו ועל המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא  11.5
או כינוס נכסים /או פשיטת רגל ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/תביעות משפטיות ו

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

אשר , לני משנהבין בשכר ובין כקב, העובדים אשר יועסקו  על ידי הזוכה בביצוע השירותים 11.9
יהיו כשירים לעבודה במוסדות חינוך בהתאם , יבצעו עבודתם כולה או חלקה במוסד החינוך

 .1002-א"תשס, החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימיםלהוראות 
אלא לאחר , לא יועסק אדם כלשהו על ידי הזוכה בביצוע השירותים בתחום מוסד החינוך

בתקנות למניעת העסקה של עברייני כהגדרתו של מונח זה " ור משטרהאיש"שניתן לגביו  
להלן בפרק ) 1003-ג"תשס, (אישור המשטרה)מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים 

 (."התקנות": זה
ימי עסקים מיום שקיבל הודעה ( חמישה) 5-המשתתף הזוכה יעביר לידי העירייה לא יאוחר מ

ה לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על ידו על זכייתו בהליך אשור משטר
 .במסגרת ביצוע השירותים בתחום מוסד החינוך

 
 

 

 –הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת . ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת 12.1 12
 .לא תידון

 .כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד 12.2
 
 
 
 
 
 

 הההצע .ג
 

  . הצעת הקבלן -' אך ורק על גבי מסמך ב ועל המשתתף ליתן הצעת 13.1 13

  .בהדפסה או בעט ואשר ימולא יםעותקשני תוגש ב' על גבי מסמך בהצעת המשתתף  13.2

 . על המשתתף לחתום בחתימה וחותמת הליד כל תיקון בהצע 13.3
 

מסמכי ההליך החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את  14
 .לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם, על נספחיהם, כולם

 
, על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  15.1 15
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 .בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו

 .תמתוהיה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חו 15.2

היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף  15.3
 . חותמת התאגיד

 

או הערה /או מחיקה ו/ואו תוספת /או כל שינוי ו/ו, הליךאי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ה 19
ן במכתב בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובי, הליךשיעשו במסמכי האו הסתייגות /ו

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

 
על המשתתף לצרף , לרבות כתבי כמויות מלאים, בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך 12

 : ןגם את המסמכים המפורטים להל להצעתו 
, למסמכי הליך זה 72'כנספח בבנוסח המצורף ונסיונו  דף מידע ארגוני עם פרטי המשתתף   121.

 .אליו מצורפות אסמכתאות כנדרש באותו נספח

בנוסח , לעיל 11.1קודם כדרישת סעיף  ניסיוןסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל א 2 12.2
חתום על ידי לשכה לשירותים  על הנספח להיות .למסמכי הליך זה 71'כנספח ב המצורף

רשות ציבורית על ידי  או /לאומי וביטוח על ידי המוסד לאו /ו קומיתחברתיים של רשות מ
 .אחרת

לעיל  11.4-ו 11.3ל המאשר התקיימותם של דרישות סעיפים "מנכ/ אישור מנהל כספים  12.3
 'א73'פח בנסכח בנוסח המצורף "למסמכי ההליך וכן אישור רו 73'נספח בכבנוסח המצורף 
 .למסמכי ההליך

או חבר מועצת העירייה בנוסח /הצהרה חתומה על ידי המשתתף בדבר העדר קרבה לעובד ו 12.4
 .למסמכי הליך זה 74'נספח בכהמצורף 

או מי ממנהלי  /או מי מבעלי המשתתף ו/תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו 12.5
או /או פשיטת רגל ו/נוגעים לפירוק ואו הליכים משפטיים ה/תביעות משפטיות ו, המשתתף

התצהיר .  או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף/כינוס נכסים ו
למסמכי  75'נספח בכב "בנוסח המצ, ד"י עו"יהא חתום על ידי המשתתף וכן חתום ומאומת ע

  .הליך זה

 122/2412 יך הצעות מחירהלאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף ב 12.9
נספח בשל עיריית עכו תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט 

האישור יהא חתום על . להסכם ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור 74'ג
 4/'נספח ג –נוסח אישור הביטוחים , בלתי נפרד ממנו כחלק , ידי חברת הביטוח ויצורף אליו

 .להסכם ההתקשרות
 .לחילופין ניתן לצרף את נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח 
 74'נספח גלמען הסר ספק מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש ב 

שאם לא כן , "(הסתייגות ביטוחית" :להלן)או תיקון , שינוי, ללא כל הסתייגות במדויק
 .צעהיגרום הדבר לפסילת הה

מציע המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית מכל סוג שהוא יפנה  
ויפרט את מהותה והנוסח החדש  לעיל 9בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף , בהסתייגות כתובה

 .המבוקש על ידו
כל . תותר לעיל 9רק הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת העירייה כקבוע בסעיף  

 .חית שלא אושרה תביא לפסילת האישור ובעקבותיו לפסילת ההצעההסתייגות ביטו
 
 
 

-ו"תשל,  ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםא 12.2
 .על שם המשתתף, 1929

 .על שם המשתתף, אישור על ניכוי במקור 12.8

  –למשתתף שהינו תאגיד  12.9

שם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של ד התאגיד על זכות החתימה ב"הצהרה של עו 12.9.1
 . מסמך הצעת המשתתף

 . עותק של תעודת הרישום של התאגיד 12.9.2

של רישום המשתתף ברשם  העמותות/תדפיס מעודכן מרשם החברות 12.9.3
 .חברי העמותה/לרבות רישום בעלי  המניות, העמותות/החברות

 .בתוקף אישור ניהול תקין -נאמנות /חברה לתועלת הציבור/לעמותה 12.9.4
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ח יפורטו "בדו. 2412והמחצית הראשונה של שנת  2419לשנת של המשתתף פעילות  ח"דו 12.14
 .ים שירותים בצירוף שמות אנשי קשר/שמות הארגונים להם ניתנו

חתומות על  –ככל שתהיינה כאלה , או לבקשות ההבהרה/כל תשובות העירייה להסתייגויות ו 12.11
 .ידי המשתתף

 –ככל שהועברו כאלה אל המשתתף , ההליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי  12.12
 .חתומים על ידי המשתתף

את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום 0 הערה
 .לעיל

 

תחולנה על בהליך הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות , כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא 18
 .נן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהואאו לשיפוי בגי/אשר לא יהא זכאי להחזרן ו, המשתתף

 
יום מהמועד האחרון  94ים ועד לתקופה של כההליההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת  19

 .להגשת ההצעות בהליך זה
 
 
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים 21.1 24
 ההליךאו לתקן בהתאם לדרישות /להשלים ו, המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לאחר

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

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

 

לקבלת הצעות זו ין לראות בהזמנה וא אין העירייה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה 22.1 21
    . שירותיםלהזמין את ה עירייהמשום התחייבות כלשהיא של ה

 תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות העירייה 21.2
כי כישוריהם אינם , ובין מניסיונם של אחרים הבין מניסיונ, או שנוכחה לדעת/ו, רצונה

 .או כי קיים פגם מהותי באמינותם/ו, מספיקים לפי שיקול דעתה

מבחינת מהות ההצעה או  העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה 21.3
 . תנאיה

 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיטין לחלו מפרטהעירייה רשאית לבטל חלק מסעיפי ה 21.4

או לפיצוי בגין הפעלת העירייה /או דרישה לתשלום נוסף ו/או זכות ו/לזוכה לא תהא תביעה ו 21.5
 .  זכות מזכויותיה לפי סעיף זה

 

את  ,המחלקה לשירותים חברתיים תנציג -תבחן , צעה עומדת בתנאי הסףהאחר הבדיקה כי הל 22
 :להלןההצעה על פי אמות המידה המפורטות 

 
אותו ימלא , 71'מנספח ביתבסס על הניסיון הקודם העולה על כל תתי סעיפיו הניקוד לסעיף זה 

ניסיון אשר . המשתתף ובלבד שניסיון זה נתמך באסמכתאות מצדדים שלישיים כנדרש באותו נספח
 .לא ילקח בחשבון לצורך הניקוד בסעיף זה 2/'לא ימצא ביטוי בנספח ב

 
 (.נקודות 34 –ניקוד מרבי ) לווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו ת תוכנית הפעלסיון בינ  22.1

 
 נקודות' מס היקף ניסיון

 5  מעל שלוש שנים
 14 מעל חמש שנים

 15 עשר שניםמעל 
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, ליווי משפחות נזקקות0 כגון בהפעלת תוכניות אחרות ושירותים נוספים בקהילהניסיון  22.2

השנים הקודמות למועד הגשת  5 -ב יות בתחום ההורות תכניות בתחום התעסוקה ותכנ
 (.נקודות 21 -ניקוד מירבי )ההצעה 

 

 נקודות ' מס היקף ניסיון
 שירות7לתוכנית

מספר 
שי7התוכניות
 רותים

ניקוד 
 מקסימלי
 

 9  3  עד שלוש שנים
 14עד ו מעל שלוש שנים

 שנים 
תוספת של נקודה 

 נוספת
 12 

 
 

עד למקסימום  נקודות 3-יזכה המשתתף ב ,עד שלוש שנים בקהילה בגין כל תוכנית או שירות
 .נקודות 9של 

יזכה  לוש שניםניסיון של למעלה מש משתתףבגין כל תוכנית או שירות כאמור לעיל שבו יש ל
-כ ניקוד לסעיף זה"סה .(נוספות) נקודות 4עד למקסימום של , נקודה אחת נוספתהמשתתף ב

 . נקודות 12
 

נקודות עד  3)נקודות בגין הפעלת כל תוכנית  4-שנים יזכה ב 9בעל ניסיון של משתתף  :דוגמא
 (.ונקודה נוספת בגין הפעלת השירות למעלה משלוש שנים, שלוש שנים

 
 

  (נקודות 35 -רביניקוד מי) תכנית ליווי משפחות רווחה לעצמאותבהפעלת מוגבר ניסיון  22.3
 

 נקודות' מס ניסיון 

 ניתמשפחות בתוכ 24-למעלה מ
  71'יש לצרף אישור על ניסיון זה על גבי נספח ב

20 

 :ת המשפחהלסדנאות לכלכ
 נקודות 5 -כל סדנא תזכה ב

 
יש לצרף , 71'בנוסף לאישור נסיון על גבי נספח ב

ד "תצהיר של מורשי החתימה מאושר על ידי עו
 קיום סדנאות כאמורבדבר 

מקסימום 
15 

 
 

22.4 
  -הכשרת מרצים ורקע מקצועי

לצרף תעודת הכשרה בתחום ליווי  יש
 .בתחום חינוך ותעסוקה/ ניהול כלכלי/משפחות

 .יש לצרף קורות חיים של המרצים
 

על כל 
תעודת 
- הכשרה
3.5 
 'נק

 ירביניקוד מ
 

14 

 
 
 
 

במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על ידו או /זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 23
 .במסמכי ההליך

 
  .לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב משתתף שהצעתו 24
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 מחויבויות הזוכה .ה
 

לחוזה  73'נספח גכבנוסח המצורף , ל הזוכה יהא להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחיםע 192. 25
ימים מהמועד בו קיבל הודעה  2תוך , כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, ההתקשרות

 .על זכייתו

ערבות ביצוע  ,ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו 2תוך  ,על הזוכה יהא להגיש לעירייה 25.2
להבטחת קיום תנאי חוזה , צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע": להלן)

לחוזה  74'נספח גכבנוסח המצורף ( ח"ש שמונת אלפים)₪ 8,444של בסכום , ההתקשרות
ימים  2וזאת תוך ים יום מהיום שנקבע לתום ביצוע השירות 94עד שתוקפה  ההתקשרות

 .מיום שיודע לו על זכייתו

את , ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו 2תוך , על הזוכה במכרז יהא למסור לעירייה 25.3
כשהוא חתום על ידו בחתימות מקוריות ומאושר  להליך זה' מסמך ג -חוזה ההתקשרות 

על כל ההעתקים תהיינה  החתימות. שיוכנו על ידו העתקים 9-ב, ד מטעמו"בסופו על ידי עו
 .מקוריות

 

 

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

ערבות המכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את  הליךבוטלה הזכייה ב 29.2
למי שייקבע על ידה והמשתתף  ירותיםשהבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה

 .שבוטלה זכייתו יפצה את העירייה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך

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

 .רת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרזעקב הפ
 

לפני מועד ההכרזה  ,ציע  להם שירותים כלשהםיאו /לחברי קהילה פוטנציאלים ומשתתף לא יפנה  22
  . על המציע הזוכה בהליך

 
 
 
 

 מסמכי ההליך .ו
 

ת והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעו, וקניינה הבלעדירכוש העירייה  םהינמסמכי ההליך  28
, שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות באו /משתתף וואין ללעירייה במסגרת ההליך בלבד 

 . מלבד שימוש לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך
 . לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתוהליך מקבל מסמכי ה

 
 
 
 
 
 
 

 _________________________ 
 עיריית עכו      
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 לכבוד
 יית עכועיר

 עכו, 35ויצמן 
 
 

 ,.נ.ג.א
 הצעת המשתתף0 הנדון

 
 

והננו מסכימים לכל , הבנו את כל האמור בהם, ההליךותנאי  ההליךלאחר שקראנו את כל מסמכי  1
יווי משפחות של עיריית עכו ל 122/2412 הליך הצעות מחיראנו מגישים בזאת הצעתנו ל הוראותיהם

  . רווחה לעצמאות בעכו
 

 . לווי משפחות רווחה לעצמאות בעכותוכנית יכולת כלכלית להפעלת  יבעל והננכי  להצהיר והננ 2

 

העומדת בפני עצמה ומשמשת לשאר וכספית ארגונית  ,תשתית מבנית נוכי קיימת ל יםמצהיר והננ 3
 .בתחומי הרווחה נול ידהפעולות המבוצעות ע

 

ורכי מתן השירותים בהתאם לצושיועסקו בעתיד  נולהצהיר כי העובדים המועסקים על יד והננ 4
בהליך זה הינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין  להצעתנו

  .2441 –א "התשס, במוסדות מסויימים
אלא , לפי מכרז זה נובמסגרת קיום מחויבויות במכרז לא יועסק אדם כלשהו על ידנו זכהנהיה ו

בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין כהגדרתו של מונח זה " אישור משטרה"לאחר שניתן לגביו 
 (."התקנות": להלן) 1003-ג"תשס, (אישור המשטרה)במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים 

במכרז זה אשור  נוימי עבודה ממועד ההודעה על זכיית 14להעביר לידי העירייה תוך  יםמתחייב והננ
 .ש"במסגרת הפעלת המע נוידים להיות מועסקים על ידמשטרה לעניין כל אחד מהעובדים שעת

 
גם  זו נוהצעתלו מצרפים הננ נווהחתומים על ידבנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך  5

 0נוכחלק בלתי נפרד מהצעת, את המסמכים המפורטים להלן

ות אליו מצורפ, למסמכי הליך זה 72'כנספח בבנוסח המצורף  נודף מידע ארגוני עם פרטי 5.1
 .אסמכתאות כנדרש באותו נספח

, להזמנה להציע הצעות 11.1קודם כדרישת סעיף  ניסיון יבעל ואסמכתאות המעידות כי הננ 5.2
  .למסמכי הליך זה 71'כנספח ב בנוסח המצורף

להזמנה להציע  11.4ד בדבר קיומם של תנאי סעיף "מאושר על ידי עוו נותצהיר חתום על יד 5.3
 . למסמכי הליך זה 73'נספח בכבנוסח המצורף  הצעות

או חבר מועצת העירייה בנוסח המצורף /בדבר העדר קרבה לעובד ו הצהרה חתומה על ידנו 5.4
 .למסמכי הליך זה 74'נספח בכ

או מי ממנהלי  /מי מבעלי המשתתף ונגד או /ו נותצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד 5.5
או /או פשיטת רגל ו/רוק ואו הליכים משפטיים הנוגעים לפי/תביעות משפטיות ו, המשתתף

התצהיר .  או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף/כינוס נכסים ו
  .למסמכי הליך זה 75'נספח בכב "בנוסח המצ, ד"י עו"חתום ומאומת עו נוחתום על יד

של  122/2412 הליך הצעות מחירזכה בב של חברת ביטוח בישראל כי היה ואאישור בכת 5.9
להסכם  74'נספח גבבכל פוליסות הביטוח כמפורט  נותוית עכו תהא היא מוכנה לבטח אעירי

 . ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור
נוסח אישור , כחלק בלתי נפרד ממנו, צורף אליומהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ו

 .להסכם ההתקשרות 1/'נספח ג –הביטוחים 
 .יטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוחספח הבנרף וצמלחילופין 

-ו"תשל,  ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבורייםא 5.2
 .מנועל ש, 1929

 .נושמעל , אישור על ניכוי במקור 5.8

  –למשתתף שהינו תאגיד  5.9

ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של "הצהרה של עו 5.9.1
 . מסמך הצעת המשתתף

 . עותק של תעודת הרישום של התאגיד 5.9.2
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העמותות של רישום המשתתף ברשם /תדפיס מעודכן מרשם החברות 5.9.3
 .חברי העמותה/לרבות רישום בעלי  המניות, העמותות/החברות

 .בתוקף אישור ניהול תקין -נאמנות /חברה לתועלת הציבור/לעמותה 5.9.4
 יםפורטמח "בדו. 2412ית הראשונה של שנת והמחצ 2419לשנת של המשתתף ח פעילות "דו 5.14

 .ים שירותים בצירוף שמות אנשי קשר/שמות הארגונים להם ניתנו

חתומות על  –כאלה  וככל שהי, או לבקשות ההבהרה/כל תשובות העירייה להסתייגויות ו 5.11
 .נויד

 .נוחתומים על יד – ככל שהועברו כאלה, ההליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי  5.12

 

 .אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים 9
 

יום לאחר המועד  94ותהא תקפה במשך , חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינוי-הצעתנו זו הינה בלתי 2
 .האחרון להגשת הצעות

 
  :תנוימים מיום שיודע לנו על זכיי 2תוך  להמציא לעירייההיה ונזכה במכרז אנו מתחייבים  8

כשהוא חתום על , ההתקשרות לחוזה 73'נספח גכבנוסח המצורף , אישור על קיום ביטוחים 8.1
 .ונידי חברת ביטוח מטעמ

להבטחת קיום תנאי , צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע": להלן)ערבות ביצוע  8.2
 74'נספח גכבנוסח המצורף ( ח"ש שמונת אלפים)₪ 8,444בסכום של , חוזה ההתקשרות

 .יום מהיום שנקבע לתום ביצוע השירותים 94עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות

כשהוא חתום על ידנו בחתימות מקוריות ומאושר  להליך זה' מסמך ג -וזה ההתקשרות ח 8.3
החתימות על כל ההעתקים תהיינה . העתקים שיוכנו על ידנו 9-ב, ד מטעמנו"בסופו על ידי עו

 .מקוריות
 .תהווה התקשרות מחייבת עם העיריההעירייה על החוזה ידוע לנו כי רק חתימה של 

 
הכל כאמור במסמכי , ידוע לנו כי העירייה רשאית להקטין או להגדיל את מספר החברים בתוכנית 9

 .ההליך
 

ליווי לצורך הפעלת תוכנית , ולפי כל דין הליךהננו מתחייבים לעמוד בכל הדרישות הנדרשות ב 14
 .עות רצון העיריהלשבי משפחות רווחה לעצמאות בעכו

 

 :מפורטים הנתונים הדרושים לשם הערכת הצעתנולהלן  11
 .לתנאי ההליך 71'כל פרטי הנסיון נתמכים באישורים בנוסח המצורף כנספח ב

 
 

 .לעיל הינם נכונים נוכי הפרטים שמסר יםהחתום מטה מצהיר ואנ 12

 
 

 
        
 
      
 
 

 
 ד"אישור עו

מאשר בזה כי , המציעד של "העו _________. ר.מ___ _____________________מ  "אני הח
 :שלם /חתימתו

 __________________. ז.ת_________ ___________________. 1

 __________________. ז.ת_________ ___________________. 2

 __________________. ז.ת_________ ___________________. 3

 __________________. ז.ת___ _________________________. 4

 חתימת מורשי החתימה
 השותפות7תאגידחותמת הו

 (במידה ויש)



 72172071הליך הצעות מחיר  

 ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו

 

 'במסמך 

   

01 

ל "הנוכי , מסמכי התאגדותועל פי  המציעשל  ות/המחייבת ות/החתימה הן/דלעיל היא מופיעות/המופיעה
 .ה זו בפניבקשעל טופס  מו/חתם

 
              חתימתו + ד "העוותמת ח_____________              : תאריך



 72172071הליך הצעות מחיר 

 ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו

 

 77'ב נספח
 

00 

 מידע ארגוני
 לכבוד

 עיריית עכו
 עכו ,35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 מידע אודות המשתתף ונסיונו 0הנדון
 

 (או שותפות תאגידאיננו  תתףבמקרה והמש) תתףפרטי המש 1
 

 _____________________: שם פרטי_________________________, : שם משפחה

 ________________________: טלפון_______________________________, : מען
 

 (או שותפות תאגידהינו  תתףשמוה במקרה) שתתףפרטי המ 2

 _________________________________________: העמותה/ השותפות/ שם החברה  2.1

 ________________________________________ :העמותה/ השותפות/ מען החברה  2.2

  :העמותה/ השותפות/ החברה מספרי טלפון  2.3

 ____________________________________________: טלפון

 _____________________________________________: פקס

 :העמותה/  השותפות/ ות מנהלי החברה /שם 2.4

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4 .__________________________________________________ 

5 .__________________________________________________ 

 :(או שם חברי הוועד של העמותה) ות בעלי המניות/שם 2.5

1 . __________________________________________   ________ 

2 .__________________________________________________ 

3 .__________________________________________________  

4 .__________________________________________________ 

5 .__________________________________________________ 

 :ודוגמת חתימתם שמות מורשי החתימה 2.9

 _____________דוגמת חתימה    ________   _______________________: שם . 1

 _____________דוגמת חתימה    ________   _______________________: שם . 2

 _____________דוגמת חתימה    ________   _______________________: שם . 3

 _____________דוגמת חתימה    ________   _______________________: שם . 4

 _____________דוגמת חתימה    ________   _______________________: שם . 5
 

 

___________________ 
 חתימת המשתתף    



 72172071הליך הצעות מחיר 

 ת רווחה לעצמאות בעכוליווי משפחו

 

 72'ב נספח
 

02 

 1אישור אודות נסיון קודם - 71'נספח ב
 לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 , .נ.א.ג
 סיון קודםיאישור על נ0 הנדון

 
 ( "המשתתף": להלן)_______________________ אני החתום מטה מאשר בזה כי 

 
 : את השרותים המפורטים להלן___________________________, ביצע עבור  

 

סוג 
 השירות

תאור 
 ההאוכלוסיי

מספר )
, נפשות

מעמד סוציו 
אקונומי 

 (וכדומה

 כמות
המשפחות 

שקיבלו 
 ליווי

 מיקום השירות

 
 
 
 

תקופת הפעלה מתאריך עד 
 תאריך

 

 

    

 

 

    

   

 

  

   

 

  

 
 : עת על הביצועחוות ד

 
 __________________________________________________________: ם נהניהיחס ל .1

_____________________________________________________________________ 

 ______________________________________:ווהענות לפניותינותן ההמלצה עם  פ"תש  .2

_____________________________________________________________________ 

 ____________________________________: וחוות דעת כללית על ביצוע השירותים תשונו .3

_____________________________________________________________________ 

 _____________: טלפון _________________: שם ושם משפחה 0 הממליץפרטי 

 _____________: תפקיד                 

 _____________: חתימה   _______________ : תאריך

 _____________: חותמת

 למלא את כל הפרטים המצוינים לעיל   יש

                                                      
1

 על המשתתף לצרף אישור נפרד להוכחת כל אחד מפרטי הנסיון הנדרש 



 72172071הליך הצעות מחיר 

 ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו

 
 73'נספח ב
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 ל"מנכ7אישור מנהל כספים – 73'נספח ב
 
 

 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 35ויצמן 
 
 

 ,נ.ג.א
 

 לכליתאישור אודות יכולת כ0 הנדון
 

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

 "(.המשתתף"
 

כמפורט , הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים
 .של עיריית עכו 122/2412 הליך הצעות מחירב
 

הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את , יובהתבסס על הבדיקה שערכת, לדעתי
 .ההליךיכולתו של המשתתף להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא 

 
 
 
 
 
 
 ,בכבוד רב    
 
 
 

 ___________________   ___________: תאריך
 מנהל כספים/ ל "מנכ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 72172071הליך הצעות מחיר 

 ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו

 

 'א73'נספח ב
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 ה חשבון לגבי עסק חיאישור רוא -' א73'נספח ב

 (ח"יודפס על נייר לוגו של משרד רו)

 
 לכבוד 

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 

 ,.נ.ג.א
 

 להלן) לליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכושל עיריית עכו  /7102/21 הליך הצעות מחיר0 הנדון
 ("ההליך"

 
 

הנני ( "המשתתף" :להלן)___________ ____________________לבקשתכם וכרואי החשבון של 
 :לדווח כדלקמן

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

 
 ._____נחתמה בתאריך 

 
 0לחילופין

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

 .______ל רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך אחרים וחוות הדעת ש
 

, ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המשתתף שנערכו לאחר מכן"הדוחות הכספיים המבוקרים הנ .א
כעסק "אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף , שנסקרו על ידי

 ".כעסק חי"ף להמשיך ולהתקיים או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתת, 1"חי

 

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

 

לרבות , תיל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיע"ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ .ג
מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של , לעיל' אבהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 

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

 ,בכבוד רב
 

 
 

___________      __________ 
 רואי חשבון         תאריך 

 
 

------------------------------------ 
 .ח בישראל"של לשכת רו 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –" עסק חי"לעניין מכתבי זה  .1

חודשים כי אז אין  3-דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ/ם מאז מועד חתימת דוח המבקריםא .2
 'ג', בדרישה לסעיפים 



 /21/7102' מס רהליך הצעות מחי
 ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו

 
 

 74'נספח ב
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 הצהרה בדבר העדר קרבה – 74'נספח ב
 

 
 _________: תאריך        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
  ,.נ.ג.א
 

 ה מועצת העירייאו לחבר 7לעובד הרשות ו העדר קרבההצהרה בדבר 0 הנדון
 

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

 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)' א 122סעיף  1.1
או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על , ו או שותפוסוכנ, קרובו, חבר מועצה"

לא יהיה , עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו
אח , בן או בת, הורה, בן זוג -" קרוב", לענין זה; צד לחוזה או לעסקה עם העירייה

 ."או אחות
ינים של נבחרי הציבור ברשויות של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עני( א)12כלל  1.1

 : המקומיות הקובע
חבר ', לענין זה; חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית" 

ראה )חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  - 'מועצה
 ((."ב()1)5-ו( ב()1)1בסעיף " קרוב"ו" בעל שליטה"הגדרות 

 : הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א) 124סעיף  1.1
על ידי עצמו או , במישרין או בעקיפין, פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין"

בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה , זוגו או שותפו או סוכנו-על ידי בן
 ."המבוצעת למענה

 
 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי 1

מי שאני לו ואף לא אח או אחות , בן או בת, הורה, בן זוג: ברי מועצת העירייה אין ליבין ח 1.1
 .סוכן או שותף

שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים , סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה 1.1
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 .אחראי בו
 .סוכן העובד ברשות מי שאני לושותף או , זוג ין לי בןא 1.1

 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  יםההליךידוע לי כי ועדת  1
 .או אם מסרתי הצהרה לא נכונה, לעיל

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

 

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

 .לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות( א)'א122לפי סעיף 
 
 
 
 

 __________________ : חתימת המשתתף________ ___________: שם המשתתף
 



 72172071הליך הצעות מחיר 

 ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכו

 
 75'נספח ב

 

06 

 
 
 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות – 75'נספח ב
 

 _____________: תאריך       לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 35ויצמן 
   
 ,.נ.ג.א
 

העדר תביעות והעדר , לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב1' הצהרה בדבר קיום הוראות סע0 הנדון
 וןהרשעות שיש עמן קל

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

ב לחוק עסקאות גופים 2' או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע/לא הורשע ו, המציע בהליך זה
ה במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעאו כי /ו 1929-ו"התשל ,ציבוריים
 .האחרונה

 

 ואו מנהלי/ו תאגיד המציע בהליך זהאו נגד חברי ה/ו ילא עמדו ולא עומדות נגדהנני מצהיר כי  .2
פעולות חריגות של חוב שיש לאו  תאגידאו הליכים משפטיים הנוגעים לפרוק ה/תביעות משפטיות ו

 .ואו בעלי התפקידים ב/ו אגידבהן כדי להשפיע על המשך תפקוד הת
 

הרשעה פלילית ולא או עובדיו /או למי ממנהלי התאגיד המציע בהליך זה ו/ו יאין ל הנני מצהיר כי .3
כגון אי מתן קבלות רשמיות , עבירה שיש עמה קלון או שנושאה פיסקלי כתב אישום בגין נוהוגש נגד

 .1981 -ה "התשמ, זולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי', וכד
 

או מנהל התאגיד והנני מוסמך /או בעל המניות העיקרי ו/י בעל השליטה והנני מצהיר בזאת כי אנ .4
 . ליתן הצהרה זו בשם התאגיד

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

 
 

 ___________________: שם המציע
  

 __________________: שם נותן התצהיר*
 

 _________________. פ.ח. / ז.מספר ת
  

 __________________: תעודת זהות' מס*
 

 ________________: חתימת המציע
  

 _______________: חתימת נותן התצהיר*
 
 

 ד"אישור עו

 (. "המציע": להלן)_______________ . ר.ע/ז.ת_______________, אני משמש כעורך הדין של  .1
או בעל /הינו בעל השליטה ו______________ . ז.ת_____________ ____הנני מאשר בזאת כי  .2

והינו  של עיריית עכו 122/2412 הליך הצעות מחירבאו מנהל התאגיד המציע /המניות העיקרי ו
 *._______________. ר.ע______________ מוסמך ליתן הצהרה זו בשם התאגיד 

' במשרדי  ברח, ד"עו________________ _____, הופיע בפני______ הנני מאשר בזה כי ביום  .3
. ז.נושא ת' _______________________ גב/מר_______________________, _______

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

       
       _________________ 

 ד"חותמת עוה+ חתימה        

                                                      
*

 הינו תאגיד מציעכאשר הד ימולא רק "אישור עוהל 2סעיף   
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 בעכו    ליווי משפחות רווחה לעצמאותהסכם ל
 

 /102 בשנת                     בחודש            ביום עכושנערך ונחתם ב                         
 

 
 עכועיריית   0ב י ן 

 24144 עכו, 35ויצמן מרחוב    
 44-9959142: פקס, 44-9959418: 'טל   
 ("עירייהה" :להלן)   
 מצד אחד            
  

 ______________________________  0 ל ב י ן 
 ______________________. פ.ח.7ז.ת   
 _________________________________מרחוב    
 _______________: פקס________________, : טלפון   
 ("מפעילה"  :להלן)   

 מצד שני            
        

 ;והמפעיל הוא גוף הפועל בין יתר מטרותיו למטרות רווחה :הואיל
  

 ;בעכותכנית לווי משפחות רווחה לעצמאות הפעלת ב תמעוניינוהעירייה  :והואיל
 

רווחה ליווי משפחות של העירייה ל 122/2412 הליך הצעות מחירוהמפעיל הינו הזוכה ב :והואיל
 ;בעכו לעצמאות

 
במועדים ובתנאים , כמפורט בהסכם זה באופן יםבביצוע השירות תמעוניינוהעירייה  : והואיל

 ;האמורים בהסכם
 

הכישורים , עבור העירייה והצהיר כי יש לו הידע יםבבצוע השירות ןמעונייוהמפעיל  :והואיל
 ;והמיומנות לכך

 
שלא במסגרת יחסי  יםע עבור העירייה את השירותושני הצדדים הסכימו שהמפעיל יבצ :והואיל

אלא כשהמפעיל פועל להענקת שירותיו כמתחייב  ,עבודה הנוהגים בין עובד למעביד
בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים בהסכם זה למפעיל , שירותים עצמאי כנותןממעמדו 

 ;  בסיס קבלני לע
  

 0הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן, לפיכך הוצהר
 

 בוא ופרשנותמ .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 הוראה  1.1
 .תחייב ההוראה שבנספח, שבהסכם

 .כותרות הסכם זה הנן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו 1.1

הזמנה או התקשרות בין הצדדים אשר , הצעה, מצג, ד"זכ, חוזה, הסכםהסכם זה מבטל כל  1.4
 .והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים, קדמו לו

 

 :בהסכם זה .1
כל מרכיביה להפעלת התכנית על  122/2412 הליך הצעות מחיר   - "ההליך"

  .על ידי העירייה םכפי שפורס, נספחיהו
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 ;ל הסכם זה לרבות עובדיו או מי מטעמוהחתום ע - "מפעילה"
 

לא יהא תוקף לכל . עיריית עכו באמצעות מורשי החתימה שלה -" העירייה"
אלא אם נחתמו על ידי , או התחייבות בשם העירייה/מסמך ו, הסכמה

, מורשי החתימה של העירייה שהם גזבר העירייה וראש העירייה
נציג כם זה  ללמעט באותם עניינים בהם מוקנית הסמכות בהס

 .העירייה
 .ביצוע  התשלוםהפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת   -" הפרשי הצמדה"
 .כהגדרתה לעיל ההליךהצעת המפעיל כפי שהוגשה לעירייה על בסיס   - "הצעת המפעיל"
אשר  , לווי משפחות רווחה לעצמאות בעכושירותי הפעלת תכנית   - "התכנית7 ""השירותים"

בהתאם להוראות הסכם זה וכל פעולה נלווית , על ידי המפעיל ינתנו
 .כךהנחוצה לשם 

 . ביצוע השירותיםשכר המפעיל בגין   - "התמורה"
 .1998-ח"תשנ, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  -" חוק השוויון"
י הלשכה המרכזית "המתפרסם  ע( כללי)המחירים לצרכן מדד    -" מדד"

 .לסטטיסטיקה
 .המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה  -" מדד הבסיס"
 .להלן 5התקופה במהלכה יפעיל המפעיל את התכנית כמוגדר בסעיף   -" תקופת ההפעלה"
 

  מטרת ההסכם .ב
 

והמפעיל מקבל על עצמו את ביצוע המפעיל ם מאת שירותיההעירייה שוכרת בזאת את  3.1 .1
  .סדירבאופן שוטף ו, השירותים בהתאם להוראות הסכם זה

 :השירותים כוללים
 .בתכניתמשפחות לכל משרה מלאה  24ליווי פרטני של עד  1.1.1

. חינוך ותעסוקה, ניהול כלכלי, איכות חיים: פרמטרים מרכזיים 4הליווי יתמקד ב  1.1.1
ועדות הערכה עם , המפגשים יתקיימו אחת לשבוע ויכללו תכנית עבודה לכל משפחה

 .במידת הצורך עובדים סוציאליים והפנייה ליועץ מקצועי

 .שעה שבועית של ליווי במהלך השנהלפחות כל משפחה תקבל  1.1.1

 . ליווי והדרכה לעובד על בסיס שבועי יבצעהמפעיל  1.1.4

המפעיל יבצע מדידה והערכת איכות השירותים המסופקים בשיתוף ובפיקוח של נציג  1.1.5
 . הרשות המקומית

צת מנחה עבור המשפחות בהמל₪  14,444על סך המפעיל יעניק סל תקציבי  1.1.3
 . המשפחות ונציג המחלקה לשירותים חברתיים

 

לרבות השתתפותה בעלויות ולא תפצה ולא תשפה את המפעיל , עירייה לא תשא בכל תשלוםה 3.2
או בקשר עם ביצוע הוראות /עקב ו, או נזקים שיגרמו לו בגין/בכל דרך שהיא בגין הוצאותיו ו

 .לעיל 2ק "הסכם זה טרם כניסתו לתוקף כאמור בס
 

 תקופת ההפעלה .ג
 
ועד ליום ________ יום מ החל, שנתייםשל  התקופהשירותים יבוצעו על ידי המפעיל במשך  .4

________. 

 

 תקופות ללהאריך ההתקשרות , על פי שיקול דעתה הבלעדי, העירייה תהא רשאית אך לא חייבת 5.1 .5
אחר הארכתו של ל, ובלבד שאורך כל ההתקשרות, שאורך כל אחת מהן לא יעלה על שנה, נוספות

על כוונתה להאריך ההתקשרות לא  מפעילשנים ובתנאי שהודיעה ל חמשלא יעלה על , הסכם זה
 .בטרם תום תקופת ההפעלה אותה תבקש העירייה להאריך ייםיאוחר מחודש

 
את , לפי שיקול דעתה הבלעדי, ירייה להפסיקעל אף כל האמור בהסכם זה רשאית הע 5.2

 34בהודעה מראש של , לצמיתות או לתקופה כלשהי, כולה או חלקה, ההתקשרות לפי הסכם זה
בגין ההפסקה , או תביעות כספיות או אחרות/לא תהיינה כל טענות ו מפעילול, מפעיליום ל

, אם בוצעו, בפועל ושבוצעו על ידהעבודות קבל את התמורה בגין ביצוע ל ולמעט זכות, האמורה
 .מורכא, למועד סיום או הפסקת ההתקשרותעד 
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 והתחייבויותיו הצהרות המפעיל .ד
 
 :המפעיל מאשר כי .3

 וכן בדק את כל הפרטים  והתנאים, דרישות העירייהואת  אופי והיקף השירותים הנדרשיםבדק את 
כי ביכולתו לבצע  והוא מצהיר, םובביצוע שירותיםאו הקשורים ב/או הכתובים ו/הדרושים ו
 .ביצוע השירותיםכוח האדם והציוד הדרושים ל, תהיכולו, וכי הוא בעל הכישורים השירותים

ככל , השירותיםאו מומחים שבדעתו להזמין לצורך ביצוע /המפעיל יודיע לעירייה בכתב על יועצים ו
 .שישנם כאלה

 

הידע והמומחיות הדרושים , התעודות, ההיתרים, שיונותימפעיל מצהיר כי יש לו את כל הרה 2.1 .7
 . מתן השירותיםל

בכלליות האמור לעיל מצהיר המפעיל כי הינו בעל כל האישורים המפורטים להלן            מבלי לגרוע 7.1
 : והם יהיו בתוקף כל תקופת ההפעלה בין הצדדים

אישור תקף על שמו אודות ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  7.1.1
 . 1929 –ו "תשל ,ציבוריים

 .אישור על ניכוי מס במקור 7.1.1

 

( "העובדים" :להלן)מצהיר בזאת כי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורכי ביצוע השירותים  המפעיל .8
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות הינם בגירים שאין מניעה להעסקתם לפי 

  .1002 –א "התשס, מסויימים
ר משטרה ימי עבודה ממועד חתימת הסכם זה אשו 5המפעיל מתחייב להעביר לידי העירייה תוך 

בתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותים כהגדרתו של מונח זה 
לעניין כל אחד מהעובדים שעתידים ( "התקנות": להלן) 1003-ג"תשס, (אישור המשטרה)לקטינים 

 .להיות מועסקים על ידו במסגרת הפעלת התכנית
אלא , במסגרת קיום מחויבויותיו לפי הסכם זה המפעיל מתחייב כי לא יועסק על ידו עובד כלשהו

גם אם תחל עבודתו בשלב מאוחר יותר במהלך ביצוע , "אישור משטרה"לאחר שניתן לגביו 
 .השירותים

 

המועסקים על ידו במסגרת הפעלת התכנית יועסקו בתנאי שכר עובדים המפעיל מתחייב כי כל ה .9
 .ם החלים על העסקתםלרבות בהסכמים הקיבוציי, שלא יפחתו מהקבוע בדין

 
לרבות תשלומים , המפעיל ישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי כל דין .11

לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליית ויהיה אחראי לכל תביעת עובד מעובדיו הנובעת מיחסי 
 .העבודה שבינו לבין עובדיו

 
התקנים , קוניהםיעל כל ת הרלוונטים קנותתלחוק ולבהתאם השירותים המפעיל מתחייב לבצע את  .11

 . תקנות והנחיות הגופים והמשרדים הקשורים ובהתאם לדרישות העירייה, נטיםווהרל
על המפעיל לפעול על , כמן כן.  היא הקובעת, מבין כל ההנחיות למען הסר ספק ההנחיה המחמירה

 . ים מעת לעתס והנהלים הקיימים המתעדכנ"פי הוראות כל דין לרבות הוראות התע
 
 
 

 מירת סודיותש .ה
 

שהגיעו לידי , ל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכללכ 12.1 .11
לא ימסרו ולא יועברו לגורם , או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה/או עובדיו ו/והמפעיל 

 .מראש ובכתב עירייהכלשהו ללא אישור ה
 .72'נספח גכבנוסח המצורף להסכם זה המפעיל יחתום על נספח סודיות 

או נותני /מתחייב לעגן את ההתחייבות דלעיל במסגרת התקשרויות עם עובדים ו מפעילה 11.1
ולהחתימם על נספח סודיות בנוסח המצורף  שירותים אשר עשויים להיחשף למידע כאמור

 .71'נספח גכלהסכם זה 
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 יחסי הצדדים .ו
 

וצרו והעירייה ולא י יכעובד ול מבצע עבודה מטעמו לא ייחשבבזאת כי המפעיל וכומוסכם מוצהר  .11
 .מעביד-לבין העירייה כל יחסי עובד םבינ

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

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

 

מפעיל אינו רשאי להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור ה .14
 .אלא בהסכמת העירייה בכתב ומראש, לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה

 
ועדת אלא בהסכמת , חלקםאו  םכול, השירותיםפעיל אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע המ 15.1 .15

 .מראש ובכתב  ההיגוי

, לאחר השירותיםאו מסר את ביצוע , העביר המפעיל את זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה 15.1
 .    יישאר הוא האחראי להתחייבויותיו על פי הסכם זה, םאו מקצת םכול

 

 

 ן חישובהואופהתמורה  .ז
 

לשנת מ "כולל מע₪  25,444בסך לתמורה  מפעילה יהא זכאי השירותיםתמורת ביצוע  19.1 .13
 . לשנת ההתקשרות השנייהמ "כולל מע₪  55,544 . ההתקשרות הראשונה

התמורה עבור תקופות , לעיל 5ככל שתוארך תקופת ההפעלה כאמור בסעיף , יובהר בזאת כי
 (. "מורההת": להלן) ת הפעלהלכל שנמ "ולל מעכ₪  55,544נוספות תהיה הפעלה הה

 .תכניתהאך ורק להפעלת , המפעיל מתחייב להשתמש בתמורה שיקבל לפי ההסכם 13.1

הפעלת נפרד עבור מערך חשבונאי הוא מתחייב לנהל , במידה והמפעיל מנהל שירותים נוספים 13.1
 .התכנית
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 מועדי תשלום   .ח
17.  

  

תוך ( כולו או חלקו בהתאמה)ישולם החשבון  ,י נציג העירייה"ון כולו או חלקו עהחשבאושר  17.1
י קבלה על יד/בכפוף להמצאת חשבונית, תום החודש בו אושר החשבון כאמוריום מ 45

 .המפעיל על הסכום שאושר לתשלום

 154באם התשלום תלוי בגורם מממן הוא ידחה וישולם תוך על אף האמור לעיל מוסכם כי  17.1
 . מקבלת התשלום מהגורם המממן יום

ישולמו למפעיל הפרשי ריבית , א הועברו התשלומים במועד מסיבה התלויה בעירייהל 17.1
 1991-א"התשכ, בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה( "תשלום פיגורים": להלן)והצמדה 

 .פיגור ועד ליום התשלום בפועלל 34 -החל מהיום ה
 .קבוע לעיל לא ישא כל ריבית פיגוריםיום מהמועד ה 34גור בתשלום של עד פי

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

 
 
 

 הפרתו ותרופות, ביטול ההסכם .ט
 

רשאית העירייה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי , על אף ובנוסף לכל האמור בהסכם זה 18.1 .18
משלוח על ידי  ,יום לפחות 34בהתראה מראש של  לידי גמר, כולו או מקצתו, סכם זהה להביא

יסתיים ההסכם , אמורכניתנה הודעה . הודעה בכתב על כך למפעיל מאת הנציג העירייה
 .בתאריך הנקוב בהודעה

התקופה בה תשלם העירייה למפעיל שכרו בעד  ,1ן הובא ההסכם לידי גמר בהתאם לסעיף קט 18.1
 . כתמורה סופית ומוחלטת ,השירותים עד מועד הפסקתם בוצעו

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

 . זכאית לבטל מיידית הסכם זה בגין הפרתו היסודיתתהא העירייה  19.1 .19

נגד המפעיל את הזכות לפעול העירייה לעצמה שומרת בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל  19.1
 .סעד משפטי לפי כל דיןכל באמצעות קבלת 

 

 קיומו של או /מסמכים הנדרשים לפי הסכם זה ו ם שלחידושאו /שמירתם בתוקף וכי בזאת מוסכם  .11
-29, 24-25, 13-15, 12, 9-11, 3 הוראה מהוראות סעיפים כלאו בר תוקף וכן /מתאים ו יכיסוי ביטוח

כל אחד  והפרת קריים להסכם זה ומהווים התחייבות יסודיתנקבעים כולם כתנאים עי 32, 29, 28
 .תהווה הפרה יסודית של  ההסכםמהם 

 

, בנוסף לאמור לעיל רשאית העירייה לבטל הסכם זה אם המפעיל הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו .11
והמפעיל לא תקן את ההפרה לאחר שקבל התראה על כך מאת נציג , שאינן התחייבויות יסודיות

 .  קבע בהתראהכפי שי, ייה תוך זמן סבירהעיר
 

תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל לפי הסכם זה כל סכום שמגיע מהמפעיל העירייה  .11
 .נשמעה עמדתו בטרם ביצוע הקיזוזלעירייה ובלבד ש

 
ייחשב הדבר כאילו בוטל הסכם זה , או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית, פשט רגל, פטר המפעילנ .11

 .לעיל 21 סעיף לפי
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 הפעלת התכנית בזמן חירום .י

 

בכפוף להנחיות ועדת , על כל רכיבי התכנית גם בעת חירום השירותיםהמפעיל יפעיל את  24.1 .14
 . או רשויות המדינה המוסמכות לכך באותה העת/ההיגוי ו

 .המפעיל יסדיר מראש עם עובדי התכנית ומפעילי המשנה דרכי מתן השירות בעת חירום 14.1
 

התחייבויות הצדדים או /היה ובמהלך ביצוע ההסכם ו, לעיל 24מבלי לפגוע באמור בסעיף  25.1 .15
או כוח עליון לרבות תנאים /או מצב מלחמתי ו/ו או עיצומים/לפיו תפרוץ במשק שביתה ו

למי מן הצדדים או שניהם למלא  ואפשריאשר לא ( "השביתה": להלן)חריגים של פגעי טבע 
על אף שאותו צד ניסה בשקידה ראויה למלא התחייבויות אלה , י רעהואת התחייבויותיו כלפ

או /לא ייחשבו אי מילוי התחייבות כלשהי ו –או למצוא דרך חלופית סבירה כדי לבצען /ו
אשר נגרמו במישרין עקב השביתה ולא עקב מעשה או מחדל של , איחור בביצוע ההתחייבות

 .כהפרה של אותו צד, אותו צד

, קיום השביתה עד למועד בו ניתן יהיה למלא את ההתחייבויות כאמור לעיל משך הזמן של 15.1
למשך אותה תקופה בה , כסיבה מספקת ומוצדקת לאיחור בקיום ההתחייבויותיחשב 

 .נתקיימה השביתה

 .היה ולא ינתנו בה השירותים, המפעיל לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין תקופת השביתה 15.1
 
 

 חבות וביטוח .יא
 

 וביטוח יות ושיפוי בנזיקיןאחר
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין
 

או נזק אשר /או  הוצאה ו/או  הפסד ו/ו אובדן  או /ו המפעיל ישא בחבות המלאה בגין כל פגיעה .13
עקב ( לרבות המפעיל וכל הבא מטעמו)או לרכושו של כל אדם או גוף /לגופו ומכל סיבה שהיא  ייגרם 

  .השירותים קשור לביצוע המי מטעמו בכל  או של/מעשה או מחדל של המפעיל ו
 

או נזק /ופגיעה , המפעיל מתחייב בזה לשפות את העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן .17
אשר  משפטיות ואחרות בגין הוצאות לרבות , להם אחראי המפעיל על פי האמור בהסכם זה לעיל

העירייה מתחייבת להודיע למפעיל בהקדם אודות קבלת כל תביעה  .בקשר לכך  בהן העירייה נשאה
על , מפניהובמידת הצורך להגן על העירייה או דרישה בגין האמור לעיל ולאפשר למפעיל להתגונן /ו

 . הודעה כאמור תינתן לכתובת האחרונה הידועה לעירייה. חשבונו של המפעיל 
 

 ביטוח 
 
 מבלי לגרוע מאחריותו של המפעיל כאמור לעיל מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על     28.1 .18

 , חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד מוטלת עליו חבות על פי דין ביטוחים בסכומים           
 ובלבד שביטוחי המפעיל לא יפחתו , כיסוי ביטוחי על פי שיקול דעתו גבולות אחריות והיקף           
 היקף כיסוי ביטוחי ותנאי ביטוח הנכללים באישור על קיום , גבולות אחריות, מסכומים           
 טופס האישור על קיום : "להלן)להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  4 /'גנספח , ביטוחים           

 (."ביטוחים           
את טופס האישור על קיום , עם חתימת הסכם זה, ייהלהמציא לעיר המפעיל מתחייב 28.2

מידי , המפעיל ימציא לעירייה. המורשית בישראלכשהוא חתום בידי חברת ביטוח , ביטוחים
וביחס לביטוח אחריות , תום תקופת ביטוח את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום

וזאת מבלי , ם זה שנים מסיום תוקפו של הסכ 2מקצועית גם למשך תקופה שלא תפחת מ 
 . קיומו של סעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם. צורך בקבלת בקשה כלשהי מצד העירייה

ישא בכל נזק יבסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן , בכל מקרה, ישאי מפעילה 28.3
עובדיהם וכל מי שבא מטעמם , קבלני המשנה, מפעילאו מחדל של ה/שיגרם עקב מעשה ו

 .מפעילידי פוליסות הביטוח של השאינו מכוסה על 

לרבות נזקים , לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו כאמור, בכל מקרה, המפעיל אחראי 28.4
 . שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות
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או זכויות העירייה יהא /את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו מפעילהפר ה 28.5
או /גרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו  תביעות ואחראי לנזקים שי מפעילה

 .כלפיה, כאמור, כלפיה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כספיות או אחרות, טענות
 

 
 ערבות ביצוע .יב

 

ם זה ימציא המפעיל לעירייה במעמד כלהבטחת מילוי התחייבויותיו של המפעיל לפי הס 29.1 29
( ח"ש שמונת אלפים)₪  8,444חתימתו על הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של 

חודשים  3שתוקפה עד , ("ערבות הביצוע": להלן) 75'נספח גכנוסח המצורף להסכם זה ב
 .לאחר מועד תום תקופת ההפעלה

העירייה תהא רשאית לחלט ערבות הביצוע לפי שיקול דעתה הבלעדי בגין כל הפרה של  29.3
 .או אי עמידה בהתחייבויותיו/הוראות הסכם זה על ידי המפעיל ו

 2יאריך המפעיל את תוקפה של ערבות הביצוע בהתאמה וזאת תוך  ,הוארכה תקופת ההפעלה 29.4
 .ימי עסקים מיום שקיבל הודעה על הארכת תקופת ההסכם לפי העניין

שאית תהא העירייה ראו הערבות החדשה על ידי המפעיל /א נמסרה התוספת לערבות ול
לית לחילוט בלי לגרוע מסמכותה הכלמזאת ו, לחלט את ערבות הביצוע הקודמת אשר בידיה

 .הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה הקיימים לעירייה מכח כל דין או הסכם
 

 

 שונות .יג
 

של העירייה בסעיף תקציבי  ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתקציבה הרגיל 34.1 34
1842441841. 

ההתקשרות בהסכם זה נערכת לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל ההחלטות  34.3
 . לכך על פי דין שורים הנדרשיםוהאי

 

כויתור על כל  דברלא ייחשב ה, ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה 31
ארכה או הנחה מטעם אחד , כל ויתור. שונה או אחרת, בין אם היא הפרה דומה, הפרה שלאחר מכן

 .דדים להסכם זההצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצ
 

על אף חילוקי השירותים המפעיל לא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע  32
 .לרבות בגין עיכוב התמורה לה הוא זכאי, ןדעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע

 
כות הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמ 33

ות או מביצוע עבוד/או הנובעים מהסכם זה ו/הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו
 .הייעוץ

 
 בליוויבדואר רשום או באמצעות הפקסימיליה  ומסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח 34.1 34

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

ימי  3יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם תום , לח בדואר רשום כאמורכל מסמך שנש 34.3
 מסמך שנשלח במסירה אישית או בפקסימיליה יראו אותו כאילו . עסקים מתאריך המשלוח

 
או במועד קבלת אישור , נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען

 .לפי העניין ,טלפוני לקבלת הפקס על ידי הנמען
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

__________________   ________________ 
 עיריית עכו                                                                 המפעיל
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ש "הסכם זה אושר לחתימת העירייה על ידי יועמ
 .עומד בדרישות הדיןההסכם  .עירייהה

 .כדיןהליך מכרז קדם  של ההסכם תימתולח
 
 

                             __________________ 
 חתימה             תאריך 
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 התחייבות לשמירת סודיות

 
 

 _________: תאריך                       לכבוד
 עכועיריית 
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 תהתחייבות לשמירת סודיו0 הנדון
 
 

( "השירותים": להלן) ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכונעניק לכם שירותים של הפעלת הואיל ואנו 
 :אנו מתחייבים  כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה כדלקמן, במסגרת הסכם בינינו לביניכם

 
תים בקשר או במהלך ביצוע השירו, אנו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע שיגיע אלינו אגב .1

, לחברי התכנית ולמשפחותיהם, הנוגע לעירייהאו אחר אישי , מנהלי, תפעולי, עסקילרבות מידע 
 .ל"ולקניינם הרוחני או האחר של כל הנ, לפעילותם, לעסקיהם

, שיטות עבודה, תכניות מחשב, תוכניות, נתונים: לרבות -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"
 .אישי או מידע מקצועי, שמיות תורשימ

 

ובכל אמצעי  ידינו לגבי המידע הסודי שלנו-אנו מתחייבים לנקוט באמצעי הזהירות הננקטים על .2
 .למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחרמתחייב אחר לשמירה על מידע זה ו

 

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

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

במהלך ביצוע השירותים וללא קשר  מידע אשר נוכל להוכיח שהיה ידוע לנו לפני שנמסר לנו .ב
 ;לביצוע השירותים

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

 
ההוצאות  או/ם ולפצות את עירית עכו מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הנזקיאנו מתחייבים  .4

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

 
 
 
 

 ,בכבוד רב

____________________________ 

 _____________________: באמצעות

_____________________________ 

 _______________________: חתימה
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 (עובד) התחייבות לשמירת סודיות
 

 _________: תאריך                       לכבוד
 עכועיריית 
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.א.ג
 

 התחייבות לשמירת סודיות0 הנדון
 

לבין סכם ביניכם המסגרת הב( "השירותים": להלן)הואיל ואני אספק לכם שירותים מסוימים 
, ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכולמתן שירותי ( "קבלןה": להלן) ________________________

ני מתחייב כלפיכם בתקופת מתן השירותים ולאחריה הנ, בין כעובד הקבלן ובין כקבלן משנה של הקבלן
 :כדלקמן

 
לרבות בקשר או במהלך ביצוע השירותים , אגב מתחייב לשמור בסודיות כל מידע שיגיע אלי יאנ .1

, לחברי התכנית ולמשפחותיהם, הנוגע לעירייהאו אחר אישי , מנהלי, תפעולי, עסקימידע 
 .ל"ולקניינם הרוחני או האחר של כל הנ, לפעילותם, לעסקיהם

, שיטות עבודה, תכניות מחשב, תוכניות, נתונים: לרבות -לעניין התחייבות זו משמעו  "מידע"
 .או אישי מידע מקצועי, שמיות תומרשי

 
הקבלן ובכל אמצעי  ידי לגבי המידע הסודי של-הננקטים עללנקוט באמצעי הזהירות אני מתחייב  .2

 .למניעת אובדן המידע או הגעתו לאחרמתחייב אחר לשמירה על מידע זה ו

 

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

שלא  יאו הפך לחלק מנחלת הכלל לאחר גילויו ל ילויו למידע שהיה חלק מנחלת הכלל לפני גי .א
 ;עקב הפרת התחייבות זו

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

 .פי הוראות כל דין-מידע אשר גילויו נדרש על .ג
 
ההוצאות  או/אשונה בגין כל הנזקים ולפצות את עירית עכו מיד עם דרישתה הראני מתחייב  .4

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

 
 

 ,בכבוד רב
 

 __________________________: שם
 

 __________________________.: ז.ת
 

 _______________________: חתימה
 

 ________________________: תאריך
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 ביטוחיםעל קיום אישור 
 לכבוד

 עיריית עכו  
 עכו, 35ויצמן 

 "(העירייה" -להלן )
 

 "רותיםינותן הש0 "להלן) _________________________אישור על עריכת ביטוחים של  :הנדון 
ומתן  ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכוהפעלת תכנית  שר עם או בק7ו בגין( " המפעיל"או 7ו

  "( השירותים0 "להלן)  _____________שירותים נלווים בקשר עם הסכם מיום 
 
 

 :מ מצהירים בזאת כדלהלן"חברה לביטוח בע_______________ מ "אנו הח
 

כמפורט , השירותים ביצוע עם  או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר/ו מפעילאנו ערכנו  ל .1
 :להלן

 
 (__________________ פוליסה מספר) (ביטוח צד שלישי)ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור  .א

 
 0 גבול אחריות

 מקרה ותקופת ביטוח , תובע
2,444,444  ₪ 

 
ואחריותו  בגין מי  או עובדיו/המפעיל ושל  על פי דין  אחריותו :כיסויהאור ית

צד שלישי ל שייגרמו או לרכוש /לגוף ו או נזק/ו בדןמטעמו בגין א
או מחדל של /ובגין מעשה , או עובדיה /ו כלשהו לרבות העירייה

או של העובדים הנשלחים על ידו וכל הפועל בשמו /ו המפעיל
או בקשר עם /כתוצאה מהשירותים ו, המפעילומטעמו של 

 .השירותים
או בקשר עם מעשה /ירייה בגין ואת הע לכסות הביטוח מורחב  .1 הרחבות נוספות

 .או מי מטעמו/או מחדל של המפעיל ו

כנגד  כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי .2
 .העירייה 

 .נזק לעירייה יחשב נזק לצד שלישי .3
 

 (_________________ פוליסה מספר ) ביטוח חבות מעבידים .ב
 

 , תובע0 גבול אחריות
 מקרה ותקופת ביטוח 

9,444,444  ₪ 
24,444,444  ₪ 

 : כיסויהאור ית
 

 לכל אחריות על פי דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו
 .השירותים במתן  המפעיל המועסקים על ידי 

אחריות  ההיה ותוטל עלי  ורחב לכלול את העירייהמהביטוח  :הרחבה נוספות
 .יללתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי המפע כמעביד

 
 (______________________פוליסה מספר )ביטוח אחריות מקצועית   .ג

 
 , תובע0 גבול אחריות

 מקרה ותקופת ביטוח 
1,444,444  ₪  

 : כיסויהאור ית
 

ואחריותו בגין מי מטעמו או עובדיו /ו המפעיל אחריות על פי דין של 
ות או נזק כספי או אחר שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרב/בגין אבדן ו

בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה המהווים , לעירייה ולעובדיה
או בקשר עם ביצוע השירותים  כולל /הפרת חובה מקצועית במהלך ו

 .עקב מקרה ביטוח עיכוב ושיהוי 
 

 :הרחבה נוספות
 

אבדן ( ב),אי יושר עובדים(א:)הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין.1
 . חריגה בתום לב מסמכות ( ג)ע גומיד מסמכים
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 השתתפות עצמית

 .חודשים 9הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת . 2
או בקשר עם הפרת /את העירייה בגין ו לכסות הביטוח מורחב .3

 .ומי מטעמו בביצוע השירותים המפעיל חובה מקצועית של 
תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת השירותים .4

 .לעירייה

 
 .לכל מקרה ביטוח₪   54,444עולה על אינה 

 
 
 

 (. כולל)__________ ועד ____________  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 
 . בקשר עם  השירותים, העירייהאו /והמפעיל  -בפוליסות יהיה" המבוטח"ל "למטרות הפוליסות הנ .3
 

 . ל"ם של הנעובדים ומנהליוחברות בנות  או/ו עכו עיריית  –למטרת אישור זה " עירייה"ה
 
 :בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים .4

 
 .למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון, או התחלוף כלפי העירייה ועובדיה/ביטול זכות השיבוב ו .א
 . סעיף אחריות צולבת .ב
לא א, או לשנוי תנאיהן לרעה/או ביזמתנו ו/ו המפעילהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת        .ד

יום לפחות לפני מועד הביטול  94, במכתב רשום, ולעירייה הודעה בכתב מפעיללאחר שנמסור ל
 .או השינוי המבוקש/ו

 של קבוצת כלל ביטוח" ביט"היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות        .ה
 .חריג רשלנות רבתי מבוטל .התקפות במועד התחלת הביטוח

 
אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות לבדו  המפעיל .5

 .בהן
  
המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ( אם יש כזה)כל סעיף בפוליסות  .9

הוא ל "ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ, ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה
טוחי יללא זכות השתתפות בב, המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, "ביטוח ראשוני"

לחוק  59העירייה מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
העירייה וכלפי  אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי, ספקלמען הסר . 1981 –א "חוזה הביטוח תשמ

 .מבטחיה
 

במפורש הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .2
 .הפוליסות המקוריות לצמצם מהיקףובלבד שאין בשינוי האמור כדי  באישור זה

 
 
 
 
 

________________             _____________________ _______________________ 
 תמת חברת הביטוחחו                   שמות החותמים    תאריך 
 חתימת מורשה חתימה                          
 
 

 _____________.:פקס____________________טלפון ______________________ :סוכן ביטוח
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 (דוגמא בלבד)ערבות ביצוע 
 

 
 _________: תאריך         לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 35ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 
 ערבות בנקאית0 הנדון

 
 

אנו ערבים בזה ( "מפעילה": להלן)_____________  ר.ע/.פ.ח/ז.ת_______ ________על פי בקשת 
עמידת המפעיל וזאת בקשר עם ( ח"ש שמונת אלפים)₪  8,444 כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

 .ליווי משפחות רווחה לעצמאות בעכובמחויבויותיו להפעלת תכנית 
 

בשיעור ( כללי)צמוד למדד המחירים לצרכן , ל"מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנאנו 
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום  2412 אוגוסטההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 

ס או מבלי להטיל עליכם לבס, יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 14תוך  ,סכום הערבות
מפעיל או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה, לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

 מפעילומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת
 .בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

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

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

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

 .ועד בכלל________________  קפה עדוערבות זו תישאר בת
 

 .לא תענה__ _______________ דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .ערבותינו זו בטלה ומבוטלת________________________   לאחר יום
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהאו בתקשורת מקוונת דרישה בפקסימיליה 
 

 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            

 
 
 
 

 
 


