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 הזמנה להגיש הצעות
 

 כללי .1

 

( מבקשת להתקשר בהסכם שיתוף פעולה עם "העירייה"עיריית עכו )להלן:  1.1
( לצורף הקמת והפעלת תכנית משולבת בתחום "המפעיל"גוף מפעיל )להלן: 

ות שונות מסגרהמפעילה בעיר  ("התכנית"מערך ההתנדבות בעיר עכו )להלן: 
 .חניכים לפחות 150בהן משתתפים 

 
פעולה עם העירייה את התכנית מוזמן להגיש גוף המבקש להפעיל בשיתוף  1.2

 הצעתו במסגרת קול קורא זה.
 
רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס  העירייה 1.3

כאמור, יהוו . השינויים והתיקונים, קול קורא זהשינויים ותיקונים במסמכי 
מצעות באים מציעלידיעתם של כל ה ויובאו הליך זה חלק בלתי נפרד מתנאי

פרסום באתר האינטרנט העירוני וכן בהודעה בדוא"ל לאלה מן המתעניינים 
 להלן.  4.1שהשאירו פרטיהם בעירייה, בכתובת המופיעה בסעיף 

 
 רכיבים כמפורט להלן: 3התכנית כוללת  2.1 .2

 הפעלת מכינה קדם צבאית. 2.1.1

 הפעלת מסגרת שנת שירות. 2.1.2

 תכנית שירות לאומי לחברה הערבית. הפעלת 2.1.3

 

המפעיל להפעיל את רכיבי התכנית כולם, בשיתוף פעולה עם העירייה, תוך על  2.2
שילוב המתנדבים בפעילות העירונית בתחום החינוך, החינוך הבלתי 

 פורמאלי והרווחה.

 

מאפיין חשוב של התכנית הינו שילוב שלושת המסגרות המצוינות לעיל  2.3
השירות  ובמיוחד שילוב פעילות מתנדבי שנת השירות בפעילות מתנדבי

 הלאומי.
 
 תנאי סף .3

 
)להלן:  העומד בכל התנאים שלהלן ףלקול קורא זה גו הלהגיש הצע רשאי

 :("המציע"
 

 לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן, במצטבר: מציעעל ה - תנאי רישוי 3.1

להפעלת מכינה קדם צבאית בתוקף להיות בעל אישור  מציעעל ה 3.1.1
הקדם צבאיות,  לחוק המכינות 2, מכוח סעיף ממשרד הביטחון

 .2008-התשס"ח

בתוקף מאת משרד הביטחון כגוף משלח  להיות בעל הכרה מציעעל ה 3.1.2
 מתנדבי שנת שירות.

-להיות בעל הכרה בתוקף מאת רשות השירות הלאומי מציעעל ה 3.1.3
 אזרחי כגוף מפעיל בשירות הלאומי.
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 לעמוד בכל הדרישות המפורטות להן, במצטבר: מציעעל ה -תנאי ניסיון  3.2

 :ותשנים לפח 5להיות בעל ניסיון של  מציעעל ה 3.2.1

 כמפעיל מכינה קדם צבאית;  3.2.1.1

 ;כגוף משלח מתנדבי שנת שירות 3.2.1.2

 אזרחי. -כגוף מפעיל בשירות הלאומי 3.2.1.3

שנים לפחות בפעילות בפריפריה  5להיות בעל ניסיון של  מציעעל ה 3.2.2
 חברתית.-הגאוגרפית

לוב שנים לפחות בעבודה של שי 5להיות בעל ניסיון של  מציעעל ה 3.2.3
 אוכלוסיות ממגזרי מיעוט )ערבים, עולים וכד'(.

 
להתחייב להקים ממקורותיו העצמיים מבנה לפעילות  מציעעל ה - בינוי 3.3

 מ"ר לפחות. 1,000התכנית בהיקף בינוי של 
 

 שאלות הבהרה .4
 

זה  קול קורא, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשאלות 4.1
)להלן:  אורית אסייג –חינוך לראש מינהל ותנאיו ניתן להפנות בכתב בלבד, 

עד לא יאוחר מיום , osnat@akko.muni.il, במייל ("נציגת העירייה"
 . 11:00בשעה  8.9.2019

 .04-9956040בטלפון:  המייללוודא טלפונית קבלת  מציעהבאחריות 
 

ר ותפורסמנה באתפונה בכתב ל נציגת העירייהתשובות תימסרנה על ידי  4.2
 האינטרנט העירוני בצירוף שאלות הפונה.

בעל פה ו/או על ידי כל גורם  ההעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנ
 והן לא יחייבוה. נציגת העירייהלמעט  האחר בעיריי

 
 ההצעה .5

 
תם הצעמוזמנים להגיש  עילגופים העומדים בתנאי הסף המפורטים ל 5.1

מסמך ב' למסמכי קול קורא  –, על גבי טופס ההצעה במסגרת קול קורא זה
 . osnat@akko.muni.ilלדוא"ל  12:00בשעה  15.9.2019 -א' ה עד ליום זה,

 
 המסמכים שלהלן: כללבקשה יש לצרף את  5.2

 
המפרטת בין היתר: לוחות זמנים  התכנית,הצעה מפורטת להפעלת  5.2.1

לתחילת הפעלה, כוח האדם המוצע להפעלת התכנית, מקורות 
 מימון.

אישור בתוקף להפעלת מכינה קדם צבאית ממשרד הביטחון, מכוח  5.2.2
 .2008-לחוק המכינות הקדם צבאיות, התשס"ח 2סעיף 

 בתוקף מאת משרד הביטחון כגוף משלח מתנדבי שנת שירות. הכרה 5.2.3

אזרחי כגוף מפעיל -בתוקף מאת רשות השירות הלאומי הכרה 5.2.4
 בשירות הלאומי.

 למסמכי הליך זה. 1סיכום ניסיון המציע בנוסח המצורף כנספח ב'/ 5.2.5

mailto:osnat@akko.muni.il
mailto:osnat@akko.muni.il
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, מציעואינו בעל תפקיד ב המציע שאינומסמכים, חתומים על ידי מי  5.2.6
 שנים לפחות: 5בעל ניסיון של  מציעהמעידים על היות ה

 כמפעיל מכינה קדם צבאית; 5.2.6.1

 ;גוף משלח מתנדבי שנת שירותכ 5.2.6.2

 אזרחי. -כגוף מפעיל בשירות הלאומי 5.2.6.3

 חברתית.-פעילות בפריפריה הגאוגרפיתכמפעיל  5.2.6.4

ל שילוב אוכלוסיות ממגזרי מיעוט כמקיים פעילות ש 5.2.6.5
 )ערבים, עולים וכד'(.

תכנית עסקית להקמת מבנה של קבע להפעלת התכנית הכוללת, בין  5.2.7
עליהם יוקם המבנה, פרוגרמה  היתר, תיאור זכויות במקרקעין בעכו

להקמת המבנה, אומדן עלויות להקמת המבנה, מקורות מימון 
לפחות מהמשאבים הנדרשים לשם  90%המעידים על קיומם של 

 בניית המבנה והפעלתו השוטפת.

 תעודת האגד. 5.2.8

למסמכי  2אישור מנהל כספים/מנכ"ל בנוסח המצורף כנספח ב'/ 5.2.9
 הליך זה.

 למסמכי הליך זה. 3ח המצורף כנספח ב'/אישור רו"ח לעסק חי בנוס 5.2.10

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות  5.2.11
 .1976 -גופים ציבוריים, תשל"ו 

 במקור.מס אישור על ניכוי  5.2.12
 למסמכי הליך זה. 4תצהיר העדר קרבה בנוסח המצורף כנספח ב'/ 5.2.13

לחוק  1ב'2-ב' ו2תצהיר העסקת עובדים בהתאם להוראות סעיפים  5.2.14
למסמכי הליך  5עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף כנספח ב'/

 זה.

כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו  5.2.15
 .המציע חתומות על ידי –כאלה 

, ככל שהועברו ההליךתיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי  5.2.16
 .המציא חתומים על ידי -כאלה אלי 

 
תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות  ההצעה 5.3

 משפטית אחת לא תידון. 
 

 בלבד. ציעהמסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המ כל 5.4

 

כי קרא  ציעחתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המה 5.5
והוא כולם, על נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות  את מסמכי ההליך

 מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 

לחתום על כל עמוד מעמודי מסמכי ההליך, לרבות חוזה  מציעעל ה 5.6
 , בחותמתו וחתימת מורשי החתימה בשמו.ונספחיו ההתקשרות

 
לקול קורא כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  5.7

להחזרן ו/או , אשר לא יהא זכאי מציעה ובהשתתפות בהליך תחולנה על
 לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.
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 בדיקת ההצעה .6
 

 מסמך ב' –ההצעה העירייה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס  6.1
חסרים בה פרטים ו/או שנעשתה שלא עפ"י ההוראות המפורטות  ו/או

  .זהקול קורא במסמכי 
 

הבלעדי לדרוש מכל ה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעת העירייה 6.2
ים ו/או לתקן , לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, להשליםמציעאחד מה

כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או  בהתאם לדרישות הליך זה
לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו  מציעהאישורים אותם נדרש ה

 בתנאי הסף של המכרז.
ו השלמת המסמכים ו/או דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/א

 האישורים, תוך הזמן הקצוב שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.
 

ו/או תתבקש על ידי  צעות, לאחר שתעמודנה בבדיקת עמידתן בתנאי הסףהה 6.3
, תבדקנה ע"י ועדה מקצועית העירייה השלמת ו/או תיקון מסמכיהן הנלווים

ה או מי : מנכ"ל העיריי( המורכבת משלושה"הועדה המקצועית")להלן: 
 מטעמו, ראש מנהל החינוך או מי מטעמה, ראש מנהל הרווחה או מי מטעמה. 

ים לפגישת מציעלזמן את נציגי ה חברי הועדה המקצועית יהיו רשאים
ובמסגרות אחרות המופעלות על  יםמציעלבקר במשרדי ה התרשמות ו/או

 לפי שיקול דעתם המוחלט ולצורך גיבוש הערכתם ביחס להצעות , הכלידם
 שיוגשו.

 

תמליץ על ידה ו ןתנקד את ההצעות בהתאם להערכתהמקצועית הועדה  6.4
פי -על תקשרותלה ציםהמומל יםמציעלועדת המכרזים של העירייה על ה

   .במסמך ב'ות מפורטאמות המידה ה
 

המליצה הועדה המקצועית  ןעליה ותאין העירייה  מתחייבת לקבל את ההצע 6.5
 או הצעה כלשהי.

 

אשר קשר חוזי קודם עמם ים מציעתהא רשאית לדחות הצעות של  העירייה 6.6
שלא לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי היה 

 שיקול דעתה.
 

לק כלשהו ממנו חשומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך ו/או  העירייה 6.7
ן לא תהא זכות תביעה כלשהי כלפי העירייה בגי מציעומובהר בזה כי ל

על כל זכות  מציעהביטול כאמור, כך שבעצם הגשת ההצעה מטעמו מוותר ה
 תביעה כאמור.

 
 הודעה על הזכייה .7

 
תחליט העירייה להתקשר בהסכם שיתוף  ים עמםמציעהחלטת העירייה אודות ה

 .הצעותב םעל יד ושנמסר המייל תוכתובם ליציעכל המלדוא"ל תימסר בהפעולה 
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 מחויבויות הזוכה .8

 
ימי עסקים ממועד  7תוך ציא לעירייה מיהא לה ים שהצעתם התקבלהמציעעל ה

 את כל המפורט להלן: כךעל  שהודע להם
 

למסמכי הליך זה, על נספחיו  וזה ההתקשרות בנוסח המצורף כמסמך ג'ח 8.1
 .ה העתקים חתומים ומאושרים כנדרש שםבשלוש

 
, לחוזה ההתקשרות 6ג'/כנספח על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  ישורא 8.2

 .כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו

 

 ההתקשרות .9
 

תתקבל במסגרת קול קורא זה  ים שהצעתםמציעתנאי ההתקשרות בין העירייה ל
 .המהווה מסמך ג' למסמכי קול קורא זההסכם על נספחיו, היהיו על פי תנאי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עיריית עכו
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 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.,
 הצעת המשתתף הנדון:

 
 פרטי המשתתף )במקרה והמשתתף איננו תאגיד או שותפות( 1

 
 , ת.ז. ___________, שם פרטי: ___________שם משפחה: ________________

 טלפון: _____________________ ,: _____________________________מען

 דוא"ל: ____________________________________

 
 פרטי המשתתף )במקרה והמשתתף הינו תאגיד( 2

 , מספר תאגיד ____________________: ________________תאגידשם ה

 טלפון: _____________________ ,מען: _____________________________

 דוא"ל: ____________________________________

 :תאגידות מנהלי המש

1 .   __________________________________________________ 

2__________________________________________________ . 

3__________________________________________________ .  

4__________________________________________________ . 

 בעלי המניות )או שם חברי הוועד של העמותה(: שמות

1   __________________________________________________  . 

2__________________________________________________ . 

3__________________________________________________ .  

4___________________________________________ ._______ 

 שמות מורשי החתימה ודוגמת חתימתם:

 .  שם: ____________________________      דוגמת חתימה _____________1

 .  שם: ____________________________      דוגמת חתימה _____________2

 .  שם: ____________________________      דוגמת חתימה _____________3

 _________________________      דוגמת חתימה _____________.  שם: ___4
 
של  2/2019נשוא קול קורא  מסגרות הבעל יכולת כלכלית להפעלת  הנניהנני להצהיר כי  3

  עיריית עכו. 
 
 ת המסמכים המפורטים להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעתי:אזו הנני מצרף להצעתי  4

מפורטת להפעלת התכנית, המפרטת בין היתר: לוחות זמנים לתחילת  הצעה 4.1
 הפעלה, כוח האדם המוצע להפעלת התכנית, מקורות מימון.

לחוק  2אישור בתוקף להפעלת מכינה קדם צבאית ממשרד הביטחון, מכוח סעיף  4.2
 .2008-המכינות הקדם צבאיות, התשס"ח
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 שנת שירות.בתוקף מאת משרד הביטחון כגוף משלח מתנדבי  הכרה 4.3
 אזרחי כגוף מפעיל בשירות הלאומי.-בתוקף מאת רשות השירות הלאומי הכרה 4.4
 למסמכי הליך זה. 1סיכום ניסיון המציע בנוסח המצורף כנספח ב'/ 4.5
המציע ואינו בעל תפקיד במציע, המעידים על  שאינו, חתומים על ידי מי מסמכים 4.6

 שנים לפחות: 5היות המציע בעל ניסיון של 
 מכינה קדם צבאית;כמפעיל  4.6.1
 כגוף משלח מתנדבי שנת שירות; 4.6.2
 אזרחי. -כגוף מפעיל בשירות הלאומי 4.6.3
 חברתית.-כמפעיל פעילות בפריפריה הגאוגרפית 4.6.4
 כמקיים פעילות של שילוב אוכלוסיות ממגזרי מיעוט )ערבים, עולים וכד'(. 4.6.5

תכנית עסקית להקמת מבנה של קבע להפעלת התכנית הכוללת, בין היתר, תיאור  4.7
ויות במקרקעין בעכו עליהם יוקם המבנה, פרוגרמה להקמת המבנה, אומדן זכ

לפחות  90%עלויות להקמת המבנה, מקורות מימון המעידים על קיומם של 
 מהמשאבים הנדרשים לשם בניית המבנה והפעלתו השוטפת.

 תעודת האגד. 4.8
 למסמכי הליך זה. 2אישור מנהל כספים/מנכ"ל בנוסח המצורף כנספח ב'/ 4.9

 למסמכי הליך זה. 3רו"ח לעסק חי בנוסח המצורף כנספח ב'/ אישור 4.10
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים  4.11

 .1976 -ציבוריים, תשל"ו 
 על ניכוי מס במקור. אישור 4.12
 למסמכי הליך זה. 4תצהיר העדר קרבה בנוסח המצורף כנספח ב'/ 4.13
לחוק עסקאות גופים  1ב'2-ב' ו2סעיפים תצהיר העסקת עובדים בהתאם להוראות  4.14

 למסמכי הליך זה. 5ציבוריים, בנוסח המצורף כנספח ב'/
 –כל תשובות העירייה להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שהיו כאלה  4.15

 חתומות על ידי.
 -, ככל שהועברו כאלה אלי ההליךנסו על ידי העירייה במסמכי שהוכ תיקונים 4.16

 חתומים על ידי.
 

 :המסגרותהצעתי להפעלת להלן  5
 

תוך התייחסות  תמצית ההצעה מדדים וניקוד קטגוריות 
 למדדים

הפעלת מכינה  1
 קדם צבאית

 :נקודות 20
 נקודות 3עד  - 1שנות ניסיון 
 נקודות 3עד  - 1מספר מסגרות 
  נקודות 4עד  -טיב הפעילות 
  נקודות 10עד  -התרשמות כללית 

 

הפעלת מסגרת  2
  שנת שירות

 :נקודות 51
 נקודות 3עד  - 1שנות ניסיון 
 נקודות 3עד  - 1מספר בוגרים 
  נקודות 3עד  -טיב הפעילות 
  נקודות 6עד  -התרשמות כללית 

 

הפעלת תכנית  3
 שירות לאומי

 :נקודות 51
 נקודות 2עד  - 2שנות ניסיון 
 נקודות 3עד  - 2מספר בוגרים 
  נקודות 3עד  -טיב הפעילות 
  נקודות 6עד  -התרשמות כללית 

 

                                                 
 הניקוד יקבע באופן יחסי לשאר ההצעות 1
 הניקוד יקבע באופן יחסי לשאר ההצעות 2
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תוך התייחסות  תמצית ההצעה מדדים וניקוד קטגוריות 
 למדדים

תכנית להקמת  4
 מבנה של קבע

 נקודות: 30
  נקודות 5עד  -ודאות מקורות המימון 
  היקף מקורות המימון יחסית לצפי

 נקודות 5עד  -העלויות 
 נקודות 10עד  - 2גודל המבנה 
  10עד  -מתן אפשרות שימוש לעירייה 

 נקודות

 

5 

הפעלת תכניות 
בפריפריה 
-החברתית
 גאוגרפית

 נקודות: 10
 נקודות 3עד  - 2שנות ניסיון 
 נקודות 3עד  - 2מספר מסגרות 
  נקודות 4עד  -התרשמות כללית 

 

6 
פעילות של שילוב 

אוכלוסיות ממגזרי 
 מיעוט

 נקודות: 10
 נקודות 3עד  - 2שנות ניסיון 
 נקודות 3עד  - 2מספר מסגרות 
  נקודות 4עד  -התרשמות כללית 

 

 
הנני מצרף בזאת כמסמך נלווה פירוט של הצעתי ובו התייחסות מפורטת לכל אחד  6

לוחות זמנים לתחילת הפעלה, כוח האדם  , וכן:לעילבטבלה דמהפרמטרים המצויינים 
 המוצע להפעלת התכנית, מקורות מימון.

 
 אני החתום מטה מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. 7

 
 

 
        

 
           

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ  ________________________ מ.ר. _________ עוה"ד של המציע, מאשר בזה כי 
 חתימתו/ם של:

 . ____________________________ ת.ז. __________________1

 __________________. ____________________________ ת.ז. 2

 . ____________________________ ת.ז. __________________3

המופיעה/מופיעות דלעיל היא/הן החתימה/ות המחייבת/ות של המציע על פי מסמכי התאגדותו, וכי 
 הנ"ל חתם/מו על טופס בקשה זו בפני.

 
 

                            תאריך: _____________              חותמת עוה"ד + חתימתו 

 חתימת מורשי החתימה
 השותפות/תאגידחותמת הו

 )במידה ויש(
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 לכבוד 
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 ג.א.נ.,
 

 ניסיון המציעהנדון: 
 

)ניתן לצרף דפים נוספים, במידת  שנים לפחות 5המעידים על נסיון של להלן פרטי נסיוני 
 :הצורך(

 
 )______ שנים;  _____ מסגרות( כמפורט להלן: מכינה/ות קדם צבאית/ותבהפעלת  .1

__________________________________________________  המכינה: 1.1
_________________________________________________________ 

 ___________________________________________________: מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
 מאפייני המכינה: ____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

__________________________________________________  המכינה: 1.2
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
 ______________מאפייני המכינה: ______________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

__________________________________________________  המכינה: 1.3
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
 ____________________________________________מאפייני המכינה: 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

___________________ _______________________________ המכינה: 1.4
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
 אפייני המכינה: ____________________________________________מ
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 )______ שנים;  _____ בוגרים( כמפורט להלן: שירותמסגר/ות שנת בהפעלת  .2

_________________________________________________  המסגרת: 2.1
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
 מספר בוגרים: ______________________________________________
 מאפייני המסגרת: ___________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

_________________________________________________  המסגרת: 2.2
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
 ______________________________________________מספר בוגרים: 

 מאפייני המסגרת: ___________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
_________________________________________________  המסגרת: 2.3

_________________________________________________________ 
 : ___________________________________________________מיקום

_________________________________________________________ 
 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר

 מספר בוגרים: ______________________________________________
 מאפייני המסגרת: ___________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

_________________________________________________  המסגרת: 2.4
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
 ____________מספר בוגרים: __________________________________

 מאפייני המסגרת: ___________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 )______ שנים;  _____ בוגרים( כמפורט להלן: אזרחי-שירות לאומיבהפעלת  .3

_________________________________________________  המסגרת: 3.1
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
 מספר בוגרים: ______________________________________________
 מאפייני המסגרת: ___________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

_________________________________________________  המסגרת: 3.2
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
 ____________מספר בוגרים: __________________________________

 מאפייני המסגרת: ___________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

______________________________________________ ___ המסגרת: 3.3
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
 מספר בוגרים: ______________________________________________
 מאפייני המסגרת: ___________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
_________________________________________________  המסגרת: 3.4

_________________________________________________________ 
 : ___________________________________________________מיקום

_________________________________________________________ 
 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר

 מספר בוגרים: ______________________________________________
 מאפייני המסגרת: ___________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 שנים;  __ מסגרות( כמפורט להלן: )___ חברתית-בקיום פעילות בפריפריה הגאוגרפית .4

_________________________________________________  המסגרת: 4.1
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
_________________________________________________  המסגרת: 4.2

_________________________________________________________ 
 : ___________________________________________________מיקום

_________________________________________________________ 
 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר

_________________________________________________  המסגרת: 4.3
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
_________________________________________________  המסגרת: 4.4

_________________________________________________________ 
 _____________________________: ______________________מיקום

_________________________________________________________ 
 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר

 
 )___ שנים;  __ מסגרות( כמפורט להלן: בפעילות המשלבת אוכלוסיות ממגזרי מיעוט .5

_________________________________________________  המסגרת: 5.1
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
_________________________________________________  המסגרת: 5.2

_________________________________________________________ 
 : ___________________________________________________מיקום

_________________________________________________________ 
 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר

_________________________________________________  המסגרת: 5.3
_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
_________________________________________________  המסגרת: 5.4

_________________________________________________________ 
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 _____________________________: ______________________מיקום
_________________________________________________________ 

 _____________________________________________יכי הפעלה: תאר
 
 

 
 
 

___________________ 
חתימה וחותמת המציע



 2/2019קול קורא 
 משולבת תכנית של והפעלה הקמה

 בעכו ההתנדבות מערך בתחום
 

 2/'ב נספח

[15] 

 לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 
 

 א.ג.נ,
 אישור מנהל כספים/מנכ"להנדון: 

 
 

הנני משמש כמנהל הכספים / מנכ"ל של __________________________________ 
 (."המשתתף")להלן: 

 
 הנני מצהיר כי לדעתי, ובהתבסס על הבדיקה שערכתי:

 
של מכינה צבאית, שירות לאומי המשתתף הינו בעל יכולת כלכלית להפעלת מסגרות  1

 ושנת שירות בעכו.
 

 המסגרות הנזכרות לעיל בעכו.  3, אשר תאפשר הפעלת ארגוניתולמשתתף תשתית מבנית  2
 

 
 
 

 בכבוד רב,        
 
 
 

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

 )יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח(

 

 לכבוד 
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 עיריית עכושל  2/2019קול קורא הנדון: 
 

( "המציע"לבקשתכם וכרואי החשבון של ______________________________ )להלן: 
 הנני לדווח כדלקמן:

 
הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _______, בוקרו על ידי וחוות 

 דעתי נחתמה בתאריך _____.
 

 לחילופין:
 

המציע הינם ליום ________ ובוקרו על ידי  הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של
 רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.

 
הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו  .א

ומו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קי
, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך 1של המציע "כעסק חי"
 ולהתקיים "כעסק חי".

 
לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז  .ב

 .2המאזן האחרון המבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע
 
ה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא ממועד החתימ .ג

לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ב' לעיל, מידע על שינוי מהותי 
לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של 

 המציע "כעסק חי".
 
 

 בכבוד רב,
 

        ___________      __________ 
 רואי חשבון        תאריך            

 
 

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

 בישראל.
חודשים כי  3-אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ .2

 ג'.-דרישה לסעיפים ב' ואז אין 
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 תאריך: _________        לכבוד
 עיריית עכו

 , עכו35ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

 העדר קרבה לעובד העירייה ו/או לחבר המועצה הצהרה בדברהנדון: 
 
 הנני מצהיר בזאת כי עיריית עכו הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1

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

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 
הונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא על עשרה אחוזים ב

בן זוג, הורה, בן או בת,  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" 
 אח או אחות."

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

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

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

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

עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי  "פקיד או
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

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

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

 מנהל או עובד אחראי בו.
 בעיריית עכו.זוג, שותף או מי שאני לו סוכן העובד -אין לי בן 2.3

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  3

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  4

 הינו אמת.
 
( 3א') 122כלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ב 5

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית  2/3לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 
א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו 122להתיר התקשרות לפי סעיף 

 ברשומות.
 
 

 ____  שם המציע: ___________________      חתימת המציע: ______________
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 תאריך: ____________        
           לכבוד

 עיריית עכו 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
  1976-תשל"ו, גופים ציבורייםלחוק עסקאות  1ב'2-ו 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 

 
אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

__ ____________, ח.פ/ע.ר ______________________הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
 .(המציע")להלן: 

 
והנני המציע הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל  .2

 . מציעמוסמך ליתן הצהרה זו בשם ה
 

, לא הורשע ו/או הורשעו למציעו/או כל בעל זיקה  המציעהנני מצהיר בזאת כי אני ו/או  .3
ו/או  1976-התשל"ו ,ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2משתי עבירות על פי סע'  ביותר

 כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 
לאחר שבדקתי את הוראות חוק שוויון המציע  אני נותן תצהיר זה בשםאני מצהיר כי  .4

 (. וויון זכויות""חוק ש)להלן:  1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח
 

 במשבצות המתאימות(: X)סמן לחוק שוויון זכויות  9תחולת סעיף  5.1 .5

  המציעלחוק שוויון זכויות לא חלות על  9הוראות סעיף. 

  אותן.   יםא מקיווההמציע לחוק שוויון זכויות חלות על  9הוראות סעיף 
 

 xלחוק שוויון זכויות חלות על המציע נדרש לסמן  9במקרה שהוראות סעיף  5.2
 במשבצת המתאימה:

 עובדים. 100-מעסיק פחות מ המציע 

 עובדים או יותר. 100מעסיק  המציע 
 

במשבצת   xעובדים או יותר על המציע נדרש לסמן  100המציע מעסיק ש במקרה 5.3
 המתאימה:

 יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה  הליךמתחייב כי ככל שיזכה ב המציע
לחוק  9והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן., שוויון זכויות,  ובמקרה הצורך

  התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה  המציע
לחוק שוויון  9חובותיו לפי סעיף והשירותים החברתיים לשם בחינת  יישום 

הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן , זכויות
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה 

 נתן התחייבות זו(.
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 בשם המציע מתחייבלחוק שוויון זכויות חלות על המציע הנני  9ככל שהוראות סעיף  .6
למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים  ההעביר העתק מתצהיר זל

 ימים ממועד ההתקשרות. 30החברתיים, בתוך 
         

 
_______________ 

 חתימת המצהיר                  
 
 

 
 אישור 

 
מאשר/ת כי ביום  , מ.ר _________אני הח"מ _____________________, עו"ד

 ____________________________________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___

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 לעונשים 

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

 
____________________ ____________________    ___________________ 

 חתימה  חותמת ומספר רישיון                   תאריך
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 הסכם שיתוף פעולה
 ______שנערך ונחתם בעכו ביום 

 
 

 עיריית עכו   בין: 
 , עכו35מרח' ויצמן   
 2412001, עכו 2007ת.ד.   
 (  "העירייה")להלן:   
 מצד אחד           

 
 

 _____________, __________________  לבין:
 ___________________________רחוב מ          

 טל': ____________________  
 דוא"ל: __________________  

                        ("עמותה"ה)להלן: 
 שנימצד 

 
 
 

עיר מסגרות התנדבותיות בוהצדדים הסכימו ביניהם על הפעלה משותפת של  :והואיל
  ;עכו

 
והאמצעים הדרושים להפעלת ון, כוח האדם, הכלים לעמותה הידע, הניסיו והואיל:

 התכניות;
 

הינה בעלת אישור בתוקף להפעלת מכינה קדם צבאית ממשרד והעמותה  והואיל:
 הביטחון;

 
כגוף משלח מתנדבי  טחוןוהעמותה הינה בעלת הכרה בתוקף מאת משרד הבי  והואיל:

 שנת שירות;
 

ף מפעיל בשירות הלאומי מאת רשות והעמותה הינה בעלת הכרה בתוקף כגו והואיל: 
 אזרחי;-השירות הלאומי

 
להפעלה המשותפת של להסדיר היחסים ביניהם בכל הנוגע  והצדדים מבקשים והואיל: 

 כמפורט בהוראות הסכם זה. התכניות
 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

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

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

 כותרות הסכם זה הנן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו. 1.3
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ין הסכם זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה, הזמנה או התקשרות ב 1.4
הצדדים אשר קדמו לו, והוא מהווה סיכום סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין 

 הצדדים.

 

 בהסכם זה: .2
מסלול שנת שירות, אשר יופעל בעיר עכו _____ בגרעין   -"הגרעין" 

 בהתאם לתנאי הסכם זה.
 ;1ג'/בנספח עמידר המפורטות דירות  -"הדירות" 

בין עמידר, העירייה והמתנדבים הסכמי שכירות משולשים   -"הסכמי השכירות" 
להשכרת הדירות מעמידר למגורי המתנדבים בנוסח המקובל 

 בעמידר;
בהתאם לתנאי בעיר עכו , אשר תופעל המכינה הקדם צבאית -"המכינה" 

 הסכם זה;
 ;משתתפי התכניות  - "מתנדבים"ה

 עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ;  -"עמידר" 
הגוף המשותף אשר יוקם לשם קביעת אופן פעילות התכניות   -הצוות המנהל" "

 להלן; 5ותכניהן כמפורט בסעיף 
 באוגוסט בשנה הקלנדרית העוקבת. 31בספטמבר עד  1  -שנת פעילות" 

 ;השירות הלאומיהמכינה, הגרעין ותכנית   -"התכניות" 
 ערבים תכנית שנת התנדבות בקהילה לצעירים וצעירות  - "השירות הלאומי"תכנית 

 ;אזרחי-המוכרת על ידי רשות השירות הלאומי
תופעלנה התכניות בשיתוף פעולה של הצדדים התקופה בה   -" התקשרות"תקופת ה

 .להסכם זה בפרק ז'להסכם זה כמפורט 
 

 מטרת ההסכם .ב
 
 צדדים מסכימים בזאת על הפעלה משותפת של התכניות אשר מטרתן:ה .3

השתלבות של צעירים תושבי  הפעלת מסגרות שנת התנדבות ככלי המקדם 3.1
 הפריפריה בחברה הישראלית.

בניית קבוצת צעירים הדוברים שפה אזרחית משותפת המבוססת על ערכים של  3.2
 אחריות חברתית.  ושוויון הזדמנויות, סובלנות, דמוקרטיה 

שינוי מדיניות והסרת חסמים חיצוניים המגבילים את אפשרותם של צעירים  3.3
 .הישראלית מהפריפריה להשתלב בחברה

 

, אשר יקבעו על ידי הצוות המנהל המכינה תופעל בהתאם לעקרונות מוסכמים 4.1 .4
 להסכם זה. 2/'גספח נואשר יהוו, עם גיבושם, 

מוסכמים, אשר יקבעו על ידי הצוות המנהל ואשר יהוו, עם הגרעין יופעל בהתאם  4.2
 להסכם זה. 3ג'/נספח גיבושם, 

מוסכמים, אשר יקבעו על ידי לעקרונות  תופעל בהתאם השירות הלאומיתוכנית  4.3
 להסכם זה. 4/'גנספח הצוות המנהל ואשר יהוו, עם גיבושם, 

 
לשם הפעלת התוכניות, קביעת תכניהן וניהולן המשותף בהתאם להוראות הסכם  5.1 .5

 זה מוקם בזאת לתכניות צוות מנהל בן  חמישה חברים שהרכבו כדלקמן:
 ______________נציגיה הראשונים של העמותה יהיו  -נציגי העמותה  2 5.1.1

_____________________________________; 
 ______________ יהיו העירייהנציגיה הראשונים של  –נציגי העירייה  3 5.1.2

._____________________________________ 
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כל אחד מהצדדים רשאי לשנות ולהחליף נציגיו בצוות המנהל בהתאם לשקול  5.2
 עתו הבלעדי.ד

הצוות המנהל יתכנס אחת לשישה חודשים לפחות לשם התווית מדיניות לפעילות  5.3
התכניות ופיקוח על הפעלתן בהתאם להוראות הסכם זה ובעיקר בהתאם 

 .4ג'/ – 2ג'/לנספחים 

 

את המבנים הנחוצים לשם  התכניותפעילות העמותה מתחייבת להעמיד לרשות  6.1 .6
 .("מבני הפעילות"הדרכת החניכים המשתתפים בהן )להלן: 

מתחייבת העמותה להקים בעיר עכו, על חשבונה,  1מבלי לגרוע מן האמור בס"ק  6.2
חודשים ממועד חתימת הסכם זה מבנה של קבע לפעילות התכניות בהתאם  24תוך 

 להסכם זה. 5כנספח ג'/לפרוגרמה המצורפת 
להסכם זה,  1/'גבנספח ם במכינה ובגרעין יתגוררו בדירות המפורטות המתנדבי 6.3

אשר יועמדו לרשותם, לצרכי מגורים בלבד, כמפורט בהסכמי השכירות 
 .המשולשים שיחתמו בין העירייה, עמידר והמתנדבים, בנוסח המקובל בעמידר

 שתתפותםהמתנדבים יחויבו להתגורר בדירות מגורי קבע משך כל תקופת ה
 שבועות בשנה. 46 :, קריאו בגרעין במכינה

 

שעות שבועיות של פעילות בקהילה  16יתרום המשתתפים במכינה כל אחד מן  7.1 .7
בתחום החינוך )פורמאלי ובלתי פורמאלי( או בכל תחום אחר עליו יוסכם בין 

 הצדדים, משך כל שבועות פעילות התוכניות.
שעות שבועיות של פעילות בקהילה  43כל אחד מן המשתתפים בגרעין יתרום  7.2

בתחום החינוך )פורמאלי ובלתי פורמאלי( או בכל תחום אחר עליו יוסכם בין 
 הצדדים, משך כל שבועות פעילות התוכניות.

שעות שבועיות של  30כל אחד מן המשתתפים בתכנית השירות הלאומי יתרום  7.3
בכל תחום אחר עליו פעילות בקהילה בתחום החינוך )פורמאלי ובלתי פורמאלי( או 

 יוסכם בין הצדדים, משך כל שבועות פעילות התוכניות.
התחומים, המוסדות והמסגרות בהם תתבצע הפעילות בקהילה של המתנדבים  7.4

 ייקבעו בתיאום ובהסכמה בין הצדדים.
 

 התחייבויות העירייה .ג

 

העירייה תאפשר למשתתפי התכניות התנדבות במוסדות העירוניים בהתאם לתכנית  .8
ערך על ידי הצוות המנהל ותעמיד לשם כך ליווי מקצועי למתנדבים מתוך אנשי סגל שת

 המוסדות בהם תבוצע ההתנדבות.

 

תחתום על הסכמי השכירות המשולשים בין עמידר העירייה והמתנדבים העירייה  9.1 .9
 בחברת עמידר. מעת לעת המקובלים בנוסחים

"סכום כמפורט להלן )להלן: ם מיבסכוהפעלת התכניות העירייה תשתתף בעלות  9.2
 (:"תההשתתפות העירוני

בכל אחת משלוש השנים הראשונות ש"ח לשנת פעילות  440,000של סכום  9.2.1
 של ההתקשרות;

בכל אחת מהשנים שלאחר מכן עד לתום תקופת ₪  240,000סכום של  9.2.2
 .ההתקשרות

תשלם העירייה ישירות לעמידר את דמי  תמתוך סכום ההשתתפות העירוני 9.3
 6-שכירות הדירות ויתרת סכום ההשתתפות העירונית תשולם לעמותה ב

 תשלומים דו חודשיים, שווים ורצופים.
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 התחייבויות העמותה .ד

 

העמותה תנהל באופן שוטף את התוכניות ותעמיד לשם כך את כל כוח האדם,  10.1 .10
 המשאבים, והציוד הנדרש. 

דה תשא בכל העלויות הנדרשות לשם הפעלת התוכניות בין העמותה לב 10.2
 יפיםעממקורותיה היא ובין ממקורות חוץ, למעט השתתפות העירייה כמפורט בס

 יל.לע 9.3-ו 9.2

 

המתנדבים המתגוררים בדירות, על הסכם השכירות כל אחד מן העמותה תחתים  11.1 .11
שהעירייה תעביר לידיה ימים ממועד  10תוך בגין הדירה בה הוא מתגורר וזאת 

 . את הסכמי השכירות
אשר ידרשו על ידי עמידר בהסכמי העמותה תערוך על חשבונה את כל הביטוחים  11.2

 .השכירות, ככל שידרשו כאלה
תהווה הפרה יסודית של הסכם זה  השכירות אי החתמת המתנדבים על הסכמי 11.3

 זו על פי דין,, בנוסף לכל סעד העומד לעירייה בגין הפרה תחייב את העמותהו
לשאת בכל נזק שיגרם לעירייה כתוצאה מכך, לרבות פיצוי העירייה בגין הפסד 
הנחות בדמי השכירות הניתנות על ידי עמידר בגין דירות המשמשות למגורי 

 סטודנטים.
 

 הפעלת וניהול התכניות .ה

 

קבעו יהתכניות תופעלנה בפעילות השוטפת על ידי העמותה בהתאם לעקרונות ש .12
האגף הביטחוני  -להסכם זה ובכפוף להנחיות משרד הביטחון  4ג'/ – 2ג'/ בנספחים

 מינהל כא"ב תיאום ובקרה. -חברתי ומשרד החינוך 

 

 התקשרותתקופת ה .ו
 

 . 31.8.2022ועד  1.10.2019תוקפו של הסכם זה החל מיום  13.1 .13
על הארכת תוקפו של הסכם זה בתקופות  לעמותההעירייה תהא רשאית להודיע  13.2

נוספות, ובלבד שאורכה המצטבר של ההתקשרות מכוח הסכם זה לא יעלה על 
( "הודעה ההארכה")להלן:  עמותהשנים ובלבד שנתנה על כך הודעה בכתב ל חמש

לא הודיעה על  התעמויום לפחות בטרם תום תקופת ההתקשרות שבתוקף וה 90
יום מיום  14ם כקבוע בהודעת הארכה, תוך סירובה להארכת תקופת ההסכ
 שנשלחה אליה הודעת ההארכה.

לא הודיעה על סירובה להארכת תקופת  והעמותהניתנה הודעה הארכה  13.3
ההתקשרות יראו את ההתקשרות כמוארכת לתקופה נוספת כקבוע בהודעת 

 ההארכה וכל הוראות הסכם זה יחולו על תקופת ההתקשרות הנוספת.
 ,לפי שיקול  דעתה הבלעדי, יהיל האמור בהסכם זה רשאית העירעל אף ובנוסף לכ 13.4

על לפני פתיחתה של כל שנת פעילות סכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר הלהביא 
נתן יובלבד שהודעת העירייה ת יהימאת נציג העיר עמותהידי הודעה בכתב על כך ל

 במאי שלפני פתיחתה של שנת הפעילות. 31לא יאוחר מיום 
בגין ו/או בקשר לסיום  לא תהיה כל טענה, דרישה, תביעה או זכות תביעה עמותהל

השתתפות העירייה בגין החודשים שולם תההסכם כאמור בס"ק זה לעיל ובלבד ש
 סקת ההתקשרות.שעד מועד הפ
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 תשלומים שונים .ז
          

דירות, בוהפעילות  במבני העמותה תשא בכל העלויות הכרוכות בהחזקת ובשימוש 14.1 .14
 לרבות מים, חשמל, ארנונה, ביוב, גז, ועד בית, גינון וכד'. 

לעירייה בקשה לפטורים/הנחות מארנונה אשר יינתנו,  יהיו רשאיםהמתנדבים  14.2
 ככל שינתנו, בהתאם להוראות הדין.

לעיל כל  9.2העירייה תהיה רשאית לקזז מסכומי השתתפותה האמורים בסעיף  14.3
חר בגין הדירות, בין אם חל תשלום זה על העמותה חוב ארנונה או תשלום חובה א

 ובין אם חל הוא על המתנדבים.

 

 אחריות, שיפוי וביטוח .ח
 

 אחריות ושיפוי בנזיקין
 

 שלישי לצד שייגרם אובדןאו /ו רכוש נזקאו /ו גוף נזק לכל אחראית תהיה העמותה .15
או /ו שלה השירותים עם בקשראו /ו מטעמה למיאו /ו לעמותהאו /ו לעירייהאו /ו כלשהו

 עם בקשר מטעמה מיאו /ו העמותה של מחדל או ממעשה כתוצאהאו /ו מטעמה
 סוג מכל לציוד קלקול או נזק, לאבדן בלעדית אחראית תהיה העמותה. השירותים

 .השירותים ביצוע לצורך מטעמה מי ידי עלאו /ו ידה על שהובא או הנמצא, ותיאור
 נזקים לגבי אחריות מכל מטעמה הפועלים ואת העירייה את בזאת פוטרת העמותה

 לשלם שיחויבו סכום כל על מטעמה הפועלים ואת העירייה את לשפות ומתחייבת כאמור
 "ד.עו"ט ושכ הוצאות לרבות כאמור נזקים עקב

 
העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר העמותה זכאית להם מכוח הסכם זה ו/או  .16

נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה מכל סיבה אחרת סכומים אשר 
או מחדל שהם באחריות העמותה כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת 

 מעשה או מחדל שהם באחריות העמותה כאמור לעיל.
 

זקים נבזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  תפוטרהעמותה  .17
ימים על כל  7ה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך לשפות תכאמור ומתחייב

סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע 
 . הלהתגונן מפניה על חשבונ העל כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר ללעמותה 

 
 ביטוח

 
 הפי הסכם זה ועל פי כל דין ולהבטחת אחריות על העמותה מאחריות לגרוע מבלי .18

לערוך ולקיים על  העמותה ת, מתחייבהוחובותי התוומבלי לגרוע מהתחייבכאמור, 
ביטוחים  הבמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפי החשבונ

הבלעדי, ובלבד שלא יפחתו  המתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעת
 נספחכהמצורף ם והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, מהביטוחי

 (.  "ביטוחים קיום על האישור"טופס )להלן:  הסכם זהל 6ג'/
 

לתחילת השירותים את טופס  וכתנאימציא במעמד חתימת הסכם זה ת העמותה .19
על קיום ועריכת הביטוחים העמותה האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי 

 בישראל המורשים העמותהידי מבטחי -הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על
לעירייה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות 

, הביטוח תקופת תום עם מיד ביטוח אישור מציאתו שובת העמותהבגין הפרת ההסכם. 
 .מהעירייה כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא וזאת, זה הסכם של חלותו זמן כל במשך
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ריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ע .20

ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו 
של  האחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות העלי

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-על העמותה
 

שא בדמי ההשתתפויות יתעל תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן  תאחראי הלבד העמותה .21
 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

 
ח לכל כלי רכב המשמש במישרין שנערך, ביטו וודאתאו  ערוךת העמותה -כלי רכב ביטוח .22

ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על  לתכניותאו בעקיפין 
פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח 
חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח 

 ₪. 600,000 -ובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מח
 

המתנדבים את  הבטח על חשבונת העמותה –במוסד לביטוח לאומי המתנדבים ביטוח  .23
במוסד לביטוח לאומי לרבות בענף נפגעי תאונות עבודה על מנת שיהיו מבוטחים מפני 

 .ות בעבודה לרבות לטובת העירייהפגיע
 

ו/או ציוד מכל סוג  לרכושלאבדן, נזק או קלקול  יההעיריכלפי  תאחראי הלבד העמותה .24
ו/או המשמש  השבאחריותאו /ו הו/או על ידי מי מטעמ הותאור הנמצא או שהובא על יד

שלא  תרשאי העמותהו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.  שירותיםלצורך ה
לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט לעיל במלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל 

 מטעם הבאים ואת העירייה את, המטעמ הבאים ובשם הבשמ, תפוטר העמותהמקרה 
 אובדן לכלאו /ו כאמור כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות העירייה
 .ההתקשרות עם בקשר תוצאתי

 
לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  תהיה אחראית הלבד ההעמות .25

, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, הו/או הפועלים מטעמ העמותה
אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם 

לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם  תאחראי היהת העמותהנזקים. מובהר, כי 
את העירייה  תפוטר העמותהמתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

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

וע לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפג תמתחייב העמותה .26
בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 
הביטוח. ולדרישת העירייה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת 

 הצורך.  
 

 היהתאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה,  העמותה ההפר .27
טענה כלשהי כלפי  הי מבלי שתהיה ללנזקים באופן מלא ובלעד תאחראי העמותה

 עקב זאת. והעירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל
 

לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או  הכמעבידה לשאת בתשלומים המוטלים עלי העמותהעל  .28
 כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

 
וניתנה  היה, מותההעהביטוח ובאישור על קיום ביטוחי  בפרקלגרוע מהאמור  מבלי .29

היה ת העמותה, החוזהולהעסיק קבלני משנה על פי תנאי  החוזההרשאה להסבת 
לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים  תאחראי

ככל שיהיה נחוץ ותואם לתנאי ו העמותההבלעדי של  הדעת לשיקול בהתאם ביטוחים
ולמשך כל תקופה  העמותהההתקשרות עימם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם 

את קבלני המשנה  העמותהכלול תנוספת בה ימצאו אחראים על פי דין. לחילופין 
. למען הסר ספק האחריות הבלעדית בגין ו/או בקשר קיום ו/או העדר הבביטוחי

 .העמותהנה תחול על ביטוחים ע"י  קבלני המש
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כמבוטחות נוספות לפי  החברהר יורחב ויכלול את העירייה והביטוח כאמו 29.2
 פוליסות הביטוח בכל מקרה של נזק. 

בתשלומי ההשתתפות  הועל חשבונ השא לבדת עמותהבכל אירוע ביטוח, ה 29.3
 העצמית שיחולו, אם יחולו.

 

 שינויים בתנאי החוזה .ט
 

המשנה הצדדים מסכימים בזאת כי שינוי בתנאי חוזה זה או כל הסכמה למעשה  .30
הצדדים  כללפי חוזה זה יכול להיעשות אך ורק בכתב, בחתימת  מהתחייבויות הצדדים 

 . ע"י המוסמכים כדין מטעמם

 

כל התנהגות לאחר חתימת חוזה זה אשר תעמוד בניגוד לתנאיו או לחלק מתנאיו או  .31
תשמש כשינוי רגיל או מכללא של תנאי חוזה זה, אלא אם ניתנה לכך בתוספת להם, לא 

 .צדדיםהסכמה מראש ובכתב ע"י ה
 
 
 
 

 סיום ההתקשרות .י
 

 על תכולתן, להחזיר לעירייה את הדירות ת העמותהמתחייב התקשרותבתום תקופת ה .32
ובמצב טוב וראוי לשימוש,   ות, תקינותלחלוטין מכל אדם וחפץ, נקי ותפנוי ןכאשר ה

 .מעט בלאי טבעי הנובע משימוש סבירל

 

על סעיפי המשנה שלהם הינם  17-15, 14 ,12, 10 ,7, 6, 5, 4, 3ם מוסכם בזאת כי סעיפי .33
 תנאים עיקריים ויסודיים בהסכם זה. 

 

 שונות .יא
 

העירייה בסעיף ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתקציבה הרגיל של  22.1 .34
1813200980. 

לאחר שנתקיימו לכך כל התנאים ונתקבלו לכך כל  ההתקשרות בהסכם זה נערכת 34.2
  ההחלטות והאישורים הנדרשים לכך על פי דין.

 

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב הדבר כויתור  .35
על כל הפרה שלאחר מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או 

ים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הנחה מטעם אחד הצדד
 הצדדים להסכם זה.

 
בליווי אישור או  בדוא"לאו הודעה לעניין הסכם זה ישלחו בדואר רשום או  24.1 .36

 במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצוין במבוא להסכם זה. 
כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם  36.2

 בדוא"לימי עסקים מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית או  3תום 
יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת 

ידי הנמען, לפי על  הודעת המיילקבלת  אודותהנמען, או במועד קבלת אישור 
 העניין.
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הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא  .37
הסמכות הבלעדית והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או 

 .מהפעלת התוכניות
 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 
 

__________________  __________________ 
 העמותה           העירייה             

 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

מאשר כי הסכם זה  , מ.ר ___________________, עו"ד/רו"ח_______אני הח"מ ___
________________________________________ על ידי ה"ה עמותה נחתם מטעם ה

ות.ז(, אשר הינו/הינם __ )שם מלא _______________________________________
ולאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או  עמותההמוסמכים לחתום על ההסכם בשם ה

 האישורים הנדרשים על פי דין. 
 

________________               ______________ 
 חתימה                                          תאריך                              

 
 
                             

 הסכם זה מאושר לחתימת העירייה.
ההתקשרות פטורה ממכרז בהיותה הסכם להפעלה 

יחד עם  משותפת של תכנית לקידום מטרות משותפות.
 זאת להסכם קדם קול קורא לבחירת העמותה.

ההתקשרות עומדת בדרישות הדין וההסכם מבטיח את 
 זכויות העירייה כנדרש.

 
_________________________               _____ 

                                         חתימת יועמ"ש                                תאריך  
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 ביטוחים אישור על קיום
 

 לכבוד
 "(העירייה)להלן: "עכו עיריית 

 , עכו35מרח' ויצמן 
 

 א.ג.נ.,
 

)להלן __________________ אישור על קיום ביטוחים של הנדון:
 ה שלהפעלהקמה ומתן שירותי  ( בגיןו/או "העמותה" "המפעיל"

ו/או מתן שירותים  בעיר עכותכנית משולבת בתחום מערך ההתנדבות 
ו/או "הפעלת  השירותים")להלן: "  ________נלווים בקשר עם הסכם 

 (ו/או "הפעילות" התוכניות"
 

 אנו הח"מ _______________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:
 
 ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע הפעילות, כמפורטלמפעיל אנו ערכנו  .1

 להלן:
 
 )פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( .א

 
 גבול אחריות: 

 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית
2,000,000  ₪ 

 
כלפי העירייה, המשתתפים והקהל, דין העל פי  העמותהשל  האחריות :אור כיסויית

ו/או של העובדים  העמותההמכסה אחריות בגין מעשה או מחדל של 
קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל קבלנים, הנשלחים על ידו לרבות 

 ., כתוצאה ו/או בקשר עם הפעילותהעמותהשל  הומטעמ הבשמ
ו/או   עם הפעילות. כיסוי אחריותה של העירייה בגין ו/או בקשר 1 הרחבות נוספות

 .ההפועלים מטעממעשי ו/או מחדלי העמותה ו/או 
.כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי, כלפי העירייה 2

 לחוק המל"ל.  328בהתאם לסעיף 
טוח אינו מחריג הרעלה מכל סוג שהוא עקב קיומו של חומר זר . הבי3

 או מזיק במאכל ו/או במשקה.
 . הביטוח מורחב לכסות את אחריות המתנדבים בקשר עם הפעילות.4
 שימוש בכלי נשק כחוק, בקשר עם הפעילות.טוח אינו מחריג . הבי5
. חריג אחריות מקצועית לא יחול על נזקי גוף שיגרמו בקשר עם 6

 הפעילות.
סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי  השתתפות עצמית:

 ₪ 40,000ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
  

 )פוליסה מספר _________________ ( ות מעבידיםביטוח חב .ב
 

 גבול אחריות: 
 תובע, 

 מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
6,000,000  ₪ 

20,000,000  ₪ 
 : אור כיסויית
 

אחריות על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, 
, קבלני העמותה עובדיל בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו

פעילות )ככל ויחשבו בביצוע ה העמותההמועסקים על ידי  משנה ולכל
 (.העובדי

ה אחריות כמעביד ההיה ותוטל עליעירייה ורחב לכלול את המהביטוח  :נוספות ותהרחב
 .העמותהלתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי 

  

 )פוליסה מספר _________________ (אחריות מקצועית ביטוח  .ג
 

 גבול אחריות: 
 תובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית

 
1,000,000   ₪ 
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 : אור כיסויית
 

בגין  הו/או מי מטעמ הו/או עובדי עמותהלכיסוי אחריות על פי דין של ה
בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם ו/או אבדן 

בות שיגרמו לצד שלישי כלשהו לר נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש
כתוצאה מהפר חובה מקצועית  ולעובדיה ולמי מטעמה לעירייה

מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה שמקורה במעשה ו/או 
 . הפעילותמקצועית במהלך ו/או בקשר עם 

 
בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  עירייהההביטוח מכסה את אחריות  .1 :נוספות ותהרחב

 בביצוע השירותים. הומי מטעמ עמותהמקצועית של ה

ביטוח אינו מכסה את אחריות האולם  סעיף אחריות צולבת .2
 .העמותה כלפי המזמינה

 חודשים. 6הביטוח כולל  תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת    .3
ביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: )א(  אי יושר עובדים,  )ב( ה   .4

  חריגה בתום לב מסמכות )ג( אובדן מסמכים ומדיה מגנטית.
 מועד התחלת מתן שירותים.מתאריך רטרואקטיבי    .5

 לכל מקרה ביטוח. ₪ סך  ____________  השתתפות עצמית:
   

 ____________ ועד __________ )כולל(.  -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 

 . , בקשר עם הפעילותו/או העירייה העמותה –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
 

ו/או חברות בנות ו/או תאגידים עירוניים  ו/או עובדים  עכועיריית  -ה"עירייה" לעניין אישור זה
 ומנהלים של הנ"ל. 

 
 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .4

ועובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק  עירייהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .א
 במתכוון.

 צולבת.סעיף אחריות  ב.
ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה,  העמותההביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת         .ד

יום לפחות לפני מועד  30הודעה בכתב, במכתב רשום,  עירייהול לעמותהאלא לאחר שנמסור 
 הביטול ו/או השינוי המבוקש.

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

 
 לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  תאחראי הלבד .         העמותה5

 הקבועות בהן.
  

מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או  .6
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא  עירייהוכלפי מבטחיה, ולגבי ה עירייהביטוח אחר לא יופעל כלפי ה

 יבביטוחבמלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות  עירייה"ביטוח ראשוני", המזכה את ה
 59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  עירייהביעה ממבטחי המבלי שתהיה לנו זכות ת עירייהה

, אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 
 וכלפי מבטחיה. עירייהה

 

המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  הביטוחים .7
 .זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות באישור במפורש

 
 
 
 

________________________     _____________________ 
 תמת חברת הביטוחוח            תאריך 

 חתימת מורשה חתימה               
 
 

 ___________פקס.:____ סוכן ביטוח:______________________ טלפון ____________________
 

 


