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 מסמך א'

 
 האזורית גן רווההמועצה 

  14/ 2020 'מכרז מס

 לילדים  פיסול ילהפעלת חוג

 
 

 הזמנה להציע הצעות
 פיסוללניהול והפעלת תכנית העשרה בענף ההצעות  אתמזמינה בז "(המועצה)להלן: " גן רווה האזוריתהמועצה              

 פי התנאים המפורטים במכרז.  גן רווה.  והכל על במועצה האזורית  7-12י לגילא

מסמכי " :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י
 במשרדי המועצה. שלא יוחזרו,  ₪ 200 (, ניתן לרכוש בעבור סך שלהמכרז"

לתקופה של חצי שנה , ש"ח 5,000 על סך  שיק בטחון המכרז, בנוסף לכל מסמכי  ,על המציע לצרף להצעתו
ממועד ההצעה. לאחר חצי שנה יחדש המציע את תוקף השיק עד למועד סיום ההסכם. כמו כן, למועצה 
תעמוד הזכות לפדות את השיק או להחזיקו כערבון להצעת המציע וכבטוחה לביצוע המכרז באם יוכרז 

  המציע כזוכה. 

, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה הנדרשים רוף כל מסמכי המכרזיבצ תקים(,וע בשניאת ההצעה )
ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים במועצה  פיסול חוגלהפעלת  14/ 2020 מס' מכרז" –סגורה, עליה מצוין 

 .בצהריים 12:00 בשעה 2020.624.ליום עד  ,במועצה

 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. אין לשלוח 

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 

        _________________  
 שלמה אלימלך      

 המועצהראש                
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 'מסמך ב                       
 

 האזורית גן רווההמועצה 
 14/ 2020 'מכרז מס

 לילדים פיסול ילהפעלת חוג

 

 
 לי כל .1

 פיסול יחוגהצעות להפעלת מזמינה בזאת ( "המועצה"להלן: ) האזורית גן רווה המועצה .א
במתחם המועצה האזורית  הספרייהבמבנה ( ו/או "הפעילות" " החוג")להלן גם: לילידם 
 . בעיינות

 מסמכי המכרז כוללים .2

 הודעה  – מסמך א

 תנאי ההזמנה והוראות כלליות למשתתפים -מסמך ב 

 צעת המציעה -מסמך ג 

 הסכם ההתקשרות – מסמך ד

 אופן הפעלת חוג פיסול. – להסכם 1נספח 

 פירוט הנחות ותשלומים. –להסכם  2נספח 

 אישית. ערבות  – מסמך ה          

 אישור עריכת ביטוח לתקופת ההפעלה    - ומסמך  

 1976 -ריים, תשל"ו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבו - זמסמך 

    1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  - חמסמך  

 

 מהות המכרז .3

להדריך בעצמו או להעסיק, על חשבונו, מדריכים מקצועיים המוסמכים  יידרש  הזוכה במכרז .א
 חוג פיסול שיכלול: עיצוב בחימר, טכניקות בעבודת יד, טכניקות צביעה יצירת כליםלהעביר 

  וקישוטים. 

 תנאי סף –כשירויות המציע  .4

 :התנאים הבאים באופן מצטבר בכלרשאי להשתתף במכרז מציע העומד 

או עמותה רשומה או עוסק פטור עוסק מורשה  או שותפות רשומההמציע חברה בע"מ או  .א
 בישראל.

הוא בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  -ככל שהמציע אינו עוסק פטור  .ב
 .1976 –וריים )אכיפה ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו ציב

 ת בהפעל עד למועד הגשת ההצעות( 2015שנים )מתוך השנים  3ניסיון של לפחות המציע בעל  .ג
 . 7-12ילדים בגילאי  50)בכל שנת פעילות( לכל הפחות השתתפו בהם  פיסול יחוג

טה במציע, או באם המציע הינו בעל השלי -יע, או באם המציע הינו חברה בע"מ המצ .ד
בעל , הינו /שותפותהעמותה מטעם פיסולה חוגהאחראי על ניהול והפעלת  - /שותפותעמותה

 .פיסולתעודת הוראה ב

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .ה
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להשתתפות במכרז וחתימת ערב למסמך ערבות אישית "שיק ביטחון" ו המציע צירף להצעת .ו
 בנוסח מסמך ה'.

 תוקף מוגבל,  ה בו האישורים / התעודות המפורטים לעיל הינם בעלימובהר, כי במקר
ולאורך תקופת המכרז עד להכרזה על  נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה

 .זוכה

 אישורים ומסמכים .5

 על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:

 תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ. .א

 טעם פקיד שומה או פטור מכך.אישור על ניכוי מס במקור מ .ב

האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .ג
 .1976 –חובות מס(, התשל"ו 

וערבות חתומה כמפורט במסמך  להלן 6כמפורט בסעיף שיק ביטחון תקף לתקופה של חצי שנה  .ד
 ה'

  ג לעיל.4קודם כמפורט בסעיף סיון יסיון קודם ואישורים המעידים על נינפירוט  .ה

  הוראה / הסמכה אחרת העתק תעודת  .ו

 . פיסולשיעורי פירוט תכנית מוצעת ל .ז

המציע רשאי להגיש ולצרף להצעתו מסמכים נוספים אשר יש בהם כדי להצביע על כושרו ו/או  .ח
 ידיעותיו ביחס להפעלת החוג. סיונו ו/אוינ

 של המציע.אישור מורשי חתימה במידה ומדובר בחברה בע"מ  .ט

 צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. .י

להלן,  10במקרה בו שלח המנהל מסמך תשובות, הבהרות או תיקונים למכרז כמפורט בסעיף  .יא
 על המציעים לצרפם להצעה המוגשת על ידם, כאשר הם חתומים בכל עמוד.

רדת, אשר ע"ג מסמך "הצעת המציע" )מסמך ג'( בתוך מעטפה קטנה, נפ –הצעת המחיר בלבד  .יב
תוכנס לתוך מעטפת המכרז הגדולה. אין לציין את המחיר המוצע במקום נוסף, למעט במסמך 

 הצעת המציע.

ידי ועדת -הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה להיפסל על
 המכרזים.

ידרש להוכחת כשירותו, ה שמורה הזכות לחקור ולדרוש מאת המציע להציג כל מסמך נוסף שילמועצ
, המועצהידי -ניסיונו, ויכולתו של המציע. אם המציע יסרב למסור מסמכים או הסברים כנדרש על

 ף לפסול את ההצעה.היא תהא רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה וא

 שיק ביטחון ערבות אישית  .6

ה למסמכי  ידו בנוסח המצורף כנספח-שטר ערבות אישי שיחתם עלהמציע יצרף להצעתו  .א
בויות המציע ובמידה יאשר ישמש כערובה לקיום התחי ₪ 5,000שיק ביטחון על סך המכרז וכן 

 ביצוע הסכם ההתקשרות. להבטחת עמידתו באף ויזכה במכרז 

עם חתימת המועצה למציע במידה ולא יזכה במכרז  והשיק יוחזרשטר הערבות החתום כמו גם  .ב
 . על הסכם עם הזוכה
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בכל עת במידה הבטחון ו/או לממש את הערבות האישית לפדות את שיק ת תהא רשאיהמועצה  .ג
 הודעה מוקדמת. צורך במתן ללא זאת והמציע לא עמד בהצעתו במכרז, ו

השיק יהווה בטוחה להבטחת הצעת המציע ולהבטחת ביצוע החוזה אולם לא ישמש  סכום .ד
קבועים בהסכם תיקרה לפיצויים או נזקים אשר ייגרמו למועצה באי מילוי תנאים ה

     ההתקשרות.

 הצהרות המציע .7

הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי  .א
את כל הנתונים, המכרז ידועים ונהירים לו, וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן 

 פיסולחוג עלת והוא מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לצורך הפהפרטים והעובדות, 
 במועצה. 

בנוסף, הגשת ההצעה, כמוה כהצהרה, כי יש למציע ו/או למי מטעמו, את כל הידע, הכישורים  .ב
, וכי הוא מסוגל מכל בחינה פיסולחוג להפעלת  ות והאחרות הדרושיםוהסגולות המקצועי

 שהיא, ללא יוצא מן הכלל, לעמוד בהצעתו. 

בהתאם לכל דין ובאמצעות  פיסולחוג העיל את להפמובהר ומודגש בעניין זה, כי על המציע 
 גורמים מוסמכים.  

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על נספחיו, לרבות  .ג
 החוזה, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  .ד
המכרז ו/או החוזה על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר מפרטי 

 הגשת הצעת המציע.

 הצעות מחיר .8

הערבות האישית ההצעה תוגש ע"י ישות משפטית אחת. כל המסמכים והאישורים לרבות  .א
 המציע המשתתף במכרז בלבד.ידי -יחתמו עלשיק הביטחון ו

באחוזים  פיסול יחוגידו עבור הפעלת -בוקשת עלהמ נדרש לפרט את התמורה המציע .ב
 בגין ההשתתפות בפעילות. יתקבלו למועצה אשר  מהתקבולים נטו

" הכוונה לתקבולים המתקבלים בחשבון תקבולים נטומובהר ומודגש בזאת, כי בגדר המונח "
ת בניכוי עמלות מכל סוג שהוא )לרבו פיסולבחוג בגין השתתפות תלמידים  המועצההבנק של 

עמלות אשראי, עמלות תשלומים, עמלות הפקדת המחאות מראש, עמלות החזר המחאות 
 וכיוצא בזה.  ,וכיו"ב(, החזרי תשלומים למשתתפים

עוד מובהר ומוסכם, כי התמורה המפורטת בהצעת המציע הינה התמורה הבלעדית והיחידה 
 לכל תמורה נוספת.  לה יהיה זכאי המפעיל וכי פרט לתמורה האמורה לא יהיה זכאי המפעיל

לשלם את למען הסר ספק מובהר, כי מתוך התקבולים המפורטים לעיל מתחייב המציע 
הוצאות קבועות ונסיעות תשלום למי מטעמו לצורך העברת החוג וכן הוצאות לרבות  הוצאותיו

ימסר לזוכה לצורך הפעילות מאת המועצה זאת אשר  פיסולציוד הוצאות בגין למעט אחרות 
  .תשלום לצורך רכישת ציוד כאמור מההוריםישירות גבה המועצה תלאחר ש

 

למסמכי המכרז, במקומות  מסמך ג'ידרש למלא בעט, בכתב יד קריא וברור, את יכל מציע 
 המסומנים לכך בלבד. 

 הצעת המחיר תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. 
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המציע להציע בגין הפעלת  יהיה רשאי האותהתמורה המקסימלית מודגש בזאת, כי  .ג
וכי הצעה העולה על אחוזים אלה תפסל ולא  מהתקבולים נטו %65הינה  פיסולחוגי ה

 תדון כלל.

מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר, ובחירת  המועצהבשל אופי הפעילות, אין  .ד
המועצה סיון המציע והתרשמות יהזוכה במכרז תעשה תוך שקלול הצעת המחיר עם נ

 כמפורט במסמכי המכרז. המציע הכלמ

ימים מהמועד האחרון להגשת  90הצעת המציע תעמוד בתוקפה, על כל מרכיביה, לתקופה של  .ה
שמורה הזכות לדרוש את הארכת תוקף ההצעה )והערבות להצעה( לתקופה  למועצהההצעות. 

 ימים נוספים מהמועד האחרון להגשת הצעות והמציע מתחייב לעשות כן. 90של עד 

 סת שינויים והסתייגויותאיסור הכנ .9

אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי המכרז או כל פרט בהם, וכל מחיקה / תוספת / 
 שינוי במסמכי המכרז עלולים להוביל לפסילת ההצעה.

 הבהרת מסמכי המכרז .10

מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף השירות שעל המציע לבצע. מובהר  .א
בד מסמכים אלו יתבצע השירות גם בהתאם להנחיות מי שימונה על ידי המועצה בזאת, כי מל

 "( ו/או מי מטעמו.המנהלכאחראי מטעמה למכרז זה )להלן: "

סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י המציע לתשומת לב  .ב
 08-9408241: בפקסות באמצע 11.6.2020( בכתב, לא יאוחר מיום "המנהל"המועצה )להלן: 

 ובנוסף בקובץ PDF השאלות תשלחנה באימייל בפורמטadi@ganrave.org.il :ובאימייל
Word .בלבד 

תשלח לכל המשתתפים במכרז בכתב ותהא סופית. כל  הו/או מי מטעמ המועצהתשובת  .ג
 פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד המנהל ו/או מי מטעמו

 לא יחייבו את המועצה.

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד  המועצהאיחור בקבלת התשובה מצד  .ד

להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה 
 אחרת לכל דבר ועניין.

ז ו/או לתקן מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך המנהל ליתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכר .ה
 טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תשלח לכל המשתתפים במכרז.

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .ו

כמו כן, למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור על עריכת  .ז
ץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול ביטוחים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יוע

דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב 
לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש בתנאי 

 החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה.

 הזוכה במכרז חובת .11

הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף למכרז )מסמך ד'( ולהחזירו למועצה כשהוא חתום  .א
  ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו במכרז. 7ככל שנדרש עפ"י דין, תוך 
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 הזוכה ימציא למועצה עד למעמד חתימת החוזה על ידו את המסמכים הבאים: .ב

ח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור חתום מאת חברת ביטו (1
 אישור על קיום ביטוחים. 

ימים מיום בו הודע  7כשהוא חתום כנדרש בתוך זוכה שנדרש לחתום על החוזה, ולא החזירו  .ג
לו על זכייתו כאמור, בצרוף המסמכים הנדרשים המצורפים בס"ק ב' לעיל, המועצה תהיה 

כל הודעה או התראה ולהתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת  רשאית לבטל זכייתו מבלי לתת
לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב 

 התקשרותה של המועצה עם מציע אחר במקומו. 

יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את ההפרש בין ההצעה  –התקשרה המועצה עם מציע אחר 
המועצה לבין הצעתו הוא, והמועצה רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי שנבחרה על ידי 

 .  שיק הביטחון שפורט לעיל

שיק היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום 
לפדות את פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והמועצה תהא רשאית  השיק, ישמש סכום הביטחון

מכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי המועצה תהא המציע בהשיק להבטחת הצעת 
 לפדות את השיק להבטחת ההצעה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר.רשאית 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת 
 שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. ההתחייבויות

יום מיום הודעת המועצה לזוכה בדבר זכייתו  30ו כן, יהא על  הזוכה להציג למועצה, תוך כמ .ד
במכרז ובטרם כניסתו למוסד חינוך בו שוהים קטינים, אישור משטרה על כך שהוא וכל 
המועסקים מטעמו במסגרת השירותים נשוא מכרז זה, הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין 

. המצאת 2001-עברייני מין במוסדות מסוימים", תשס"א כהגדרתן ב"חוק למניעת העסקת
 האישור האמור תהווה תנאי לתשלום החשבונות, כמפורט בחוזה.

לבצע ולספק את השירותים, כהגדרתם במסמכי המכרז, בהתאם להנחיות  יידרשהזוכה  .ה
 המנהל ולשביעות רצונו ורצון המועצה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או  יר את החוזה,הזוכה לא יסב ולא יעב .ו
למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק  התחייבות על פיו לאחר במישרין או בעקיפין.

קבלני משנה לצורך מתן השירות, אלא לאחר קבלת אישור המנהל מראש ובכתב. מבלי לגרוע 
גרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י מסמכי מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי ל

 .המכרז, לרבות אחריותו כלפי המועצה, הכל כאמור במסמכי המכרז

הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי חוזה זה לאחר,  .ז
המועצה תהא רשאית לסרב  אלא אם קיבל מראש הסכמה לכך בכתב של גזברית המועצה.

עניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים או התניית ההמחאה בתנאים לבקשות הזוכה ב
שייראו לה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות תנאים בדבר הגדלת ערבות הזוכה או קביעת 

 בטחונות נוספים להבטחת ביצועו של החוזה. 

      יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכרז. .ח

 הצעות, מועדים הגשת .12

מורשי המציע או ידי -חוברת המכרז תוגש בשני העתקים )מקור והעתק( חתומים על .א
החתימה מטעם המציע, בראשי תיבות, בכל עמוד ועמוד וזאת בצירוף כל המסמכים 

פי תנאי המכרז. המציע נדרש למלא את הצעתו לקבלת אחוזים -והאישורים הנדרשים על
 במקום המיועד לכך.מהפעילות במסמך הצעת המציע 
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 בנוסף על המציע לחתום חתימה מלאה על גבי החוזה וטופס ההצעה בשני העתקים.  .ב

 רשם בגוף המכרז עלולה להוביל לביטול ההצעה. יהערה שת .ג

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז תחולנה על המציע בלבד,  .ד
פות אותו בגין כל הוצאה שהיא כאמור, מכל להשתתף ו/או לש המועצהוהמציע לא ידרוש מ

 סיבה שהיא.

 רשאי להגיש הצעות למכרז כל מי שעומד בכל תנאי הסף המפורטים במכרז. .ה

הנושאת את במעטפה סגורה  המועצהההצעות תוכנסנה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי  .ו
 .עד למועד האחרון הנקוב בפתח המכרז מספר המכרז

טפת מכרז שנמסרה לאחר פקיעת המועד להגשת מסמכי המכרז מובהר בזאת במפורש, כי מע .ז
לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר למוסר המעטפה מבלי לפתוח אותה זולת לצורך בירור שמו 

 ומענו של המוסר.

שומרת לעצמה את הזכות לדחות ו/או להאריך את המועדים הנקובים במכרז זה  המועצה .ח
 לרבות את המועד האחרון להגשת הצעות.

 אופן שקלול ההצעות  .13

לאחר המועד הקבוע להגשת ההצעות תתכנס ועדת המכרזים לפתיחת ההצעות ובחינת עמידת  .א
אשר יבוצע  שיעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב ניקוד האיכותהמציעים בתנאי הסף. הצעות 

 פי הפרמטרים הבאים:-על

יקוד בסעיף זה ויתר את מלוא הנ ע יקבלהתקבולים המינימלי המוצאחוז  - מוצעמחיר  25%
עות ידורגו באופן יחסי אליו כך שככל שאחוז התקבולים גבוה יותר כך ההצעה תקבל ההצ

 יודגש, המועצה אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה. ניקוד נמוך יותר. 

 חוג כמפעיל/מנהל מקצועי/מאמן של בגין כל שנת פעילות של המציע - סיוןיקצועיות ונמ 30%
 נקודות נוספות. חמשיהיה זכאי המציע לאת תנאי הסף  חודשים המהווים 36 -מעבר ל  פיסולה

 יהיה זכאי המציע לחלק היחסי בניקוד.  -בגין חלק של שנה 

פעיל המציע הש פיסולההמשתתפים בפעילות  תלמידים 20בגין כל  - היקף פעילות קיים 25%
נקודות וזאת  5 -יע זכאי ל משתתפים, יהיה המצ 50 הסף ל מעבר לדרישת 2019בשנת הפעילות 

  נקודות. 25עד למקסימום של 

תמנה ועדה מקצועית אשר תראיין את המציע ותדרג את  ועדת המכרזים – ראיון אישי - 20%
 .פיסולאת חוגי ההתרשמותה מהמציע ומיכולתו לנהל ולהפעיל 

ן הכולל תאריך זימו  25.6.2020ביום על המציעים להיות ערוכים להתייצב לראיון אישי כאמור 
מדויק ושעה ישלח למציעים שיעמדו בתנאי הסף. מציע שלא יגיע לראיון האישי יוותר על 

 זכותו לקבלת ניקוד ברכיב זה.

הסופי ע"י סכימת כל הנקודות שקיבל המציע ברכיבים  ניקוד האיכותחישוב לאחר ביצוע  .ב
ניקוד הפחות ל כלשל מציעים שזכו לרק , תפתחנה מעטפות המחיר המפורטים בס"ק א'

ויחושב ניקוד מחיר הצעתם. המציע שיציע את המחיר ברכיב האיכות נקודות  60מינימלי של 
 25הנמוך ביותר )קרי, האחוז המבוקש הנמוך ביותר( יקבל את מלוא הניקוד לרכיב המחיר )

 נקודות( ויתר המציעים ינוקדו באופן יחסי אליו.

גבוה ביותר בהתאם למפורט לעיל תדורג במקום הראשון הצעה שתקבל את הציון המשוקלל ה         .ג
 ואחריה לפי הסדר ידורגו יתר הצעות המשתתפים במכרז.

 כשיר שני .14
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המועצה תהא רשאית לבחור במציע אחד, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעה הזוכה,  .א
 כ"כשיר שני". 

תה במסמכי המכרז ה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז אם עד תום תקופת הניסיון כהגדר .ב
הזוכה הראשון יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, 

 מכל סיבה שהיא.

כן רשאית המועצה להכריז גם על הזוכה השני כזוכה במכרז במשותף, יחד עם הזוכה הראשון,  .ג
 רש מכח המכרז.במקרה בו תיווכח כי הזוכה הראשון אינו מסוגל לעמוד בהיקפי השירות הנד

הצעת הכשיר השני, תעמוד בתוקפה עד תום תקופת הניסיון כאמור. במידת הצורך, אם  .ד
 יתבקש על ידי המועצה ויהא מוכן לכך, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.

לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו,  .ה
תיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד והיא תהא לרבות הארכו

 .רשאית שלא לפנות לכשיר ב' אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף

 המועצההחלטות  .15

שומרת על  המועצהרשאית לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה.  המועצה .א
 המכרז כאמור לעיל. זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול

מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי והיא רשאית, לפי  המועצהאין  .ב
 שיקול דעתה הבלעדי, לא להתחשב בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר. 

בוטל המכרז נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציעים ו/או לזוכה כל  .ג
ות תביעה בגין פיצוי ו/או שיפוי אף אם יגרם להם נזק כתוצאה מהאמור, תביעה ו/או זכ

והמשתתפים ו/או הזוכה לא יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה 
 ידם. -שתשולם להם בין הפעילות כמוצע על

 

         

_________________________ 

 שלמה אלימלך
 ראש המועצה
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 מסמך ג'

 מסמך זה יוגש במעטפה נפרדת – ת המציעהצע
 

 לכבוד
 המועצה האזורית גן רווה

 
 א.ג.נ.,

 
 14/2020 'מספומבי מכרז הנדון: 

 לילדים פיסול ילהפעלת חוג

ליות למשתתפים, לאני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות תנאי ההזמנה וההוראות הכ .1
 הסכם ההתקשרות וכן את יתר מסמכי המכרז.

פי המכרז, וכי -מצהיר, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, וברורים לי חובותיי וזכויותיי עלהנני  .2
 בהתאם להם קבעתי את הצעתי.

 אני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: .3

 כי הנני עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. .א

נני מסוגל, מכל וה ,פיסול חוגכי הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לצורך הפעלת  .ב
 או ההתחייבויות על פי המכרז./בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו

ידי -כי כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים במסמכי המכרז ובמסמכים המוגשים על .ג
 כחלק מהצעתי למכרז הינם נכונים, מלאים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה.

כל הליך של פשיטת רגל, הוצאת צו כינוס נכסים, כי נכון למועד הגשת הצעתי, לא ידוע לי על  .ד
פירוק, מינוי מפרק קבוע או זמני וכיו"ב, אשר ננקט או התבקש כנגד האישיות המשפטית 

 המגישה את ההצעה. 

כל יש לי את ההכשרה המתאימה ויש בידי את כי לצורך מילוי התחייבויותיי בהתאם למכרז  .ה
 כמו כן אין לי הרשעות פליליות. ן פי כל די-האישורים וההיתרים הנדרשים על

כדי להקנות לי זכות שימוש ו/או חזקה ו/או הרשאה  מועצהחוג בהכי ידוע לי שאין בהפעלת  .ו
 . בו יועבר החוגבמבנה 

חוג באחריותי המלאה, ובכל שלב הכי בכל עת, ולכל אורך תקופת ההתקשרות תהא הפעלת  .ז
 .כל אחריות להפעלת החוג למועצהשהוא לא תהא 

במסמכי המכרז, גם אם לא מוזכרת במפורש בפרק זה מחייבת  המועצהוע לי, כי כל התחייבות יד .4
 פי מכרז זה.-חוג עלהיועסק בהפעלת במידה ואותי, וכל גורם מטעמי, 

 לתנאים הכלליים למכרז. 6ור בסעיף כאמורף בזה שיק ביטחון להבטחת קיום הצעתי מצ .5

עקב הפרת  המועצהלפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות די כשבפדיית השיק לא יהיה בכן ידוע לי, 
 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

 הצעת המחיר הינה כדלקמן: .6

 בתנאים המפורטים בהסכם על נספחיו, הננימועצה ב פיסולי חוגתמורת הפעלת 

 מהתקבולים( __________________________מבקש _________% )במילים:

בגין השתתפות בפעילות )להלן:  המועצהנטו אשר יתקבלו בחשבון הבנק של 

 "התמורה"(.
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בית הספר בגין הפעלת ידוע לי, כי אחוז התקבולים המקסימלי אותו אהיה רשאי להציע 
בגין השתתפות  המועצהאשר יתקבלו בחשבון הבנק של  מהתקבולים נטו % 65 ואה פיסולל

 , תיפסל ולא תדון כלל.טווח זהכי הצעה החורגת מידוע לי  . כןלקוחות בפעילות

" הכוונה לתקבולים המתקבלים בחשבון הבנק של תקבולים נטובגדר המונח "עוד ידוע לי כי 
בניכוי עמלות מכל סוג שהוא )לרבות עמלות אשראי,  פיסולבחוג בגין השתתפות תלמידים  המועצה

החזר המחאות וכיו"ב(, החזרי תשלומים עמלות תשלומים, עמלות הפקדת המחאות מראש, עמלות 
 .למשתתפים

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא, וכי  המועצהידוע לי, כי  .7
 פי שיקולים של מקצועיות והתרשמות כקבוע בתנאי המכרז.-בחירת המפעיל תעשה בין היתר על

ימים מהמועד  90והיא תחייב אותי במשך תקופה של  הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי .8
 האחרון להגשת ההצעות. 

הנני מצרף להצעתי את כל האישורים והמסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי המכרז וההוראות  .9
, שםידוע לי, כי במידה ולא אצרף אחד או יותר מהמסמכים ו/או האישורים המפורטים ולמשתתפים 

 ת הצעתי.רשאית ועדת המכרזים לפסול א

שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת  למועצהעוד ידוע לי, כי  .10
כשירותי וניסיוני, וכי אם אסרב למסור למועצה מסמך ו/או אישור ו/או הסבר כנדרש על ידה, רשאית 

 היא להסיק מסקנות כראות עיניה ואף לפסול את הצעתי.

 
 חתימת המציע:

 

 ____________/_____________ __________________________ ת.ז. / ח.פ: :שם המציע

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט:  _________________________

 __________________________________________________ כתובת:

 דואר אלקטרוני: ____________________________________________

 __________________________________________________ טלפון: 

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

____________________________________________________________ 

  __________________________________________________ חתימות:

 _______.______________  תאריך:

 כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוב'(אישור חתימה: )

 אני הח"מ _________, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

 ה"ה __________ ת.ז. ___________ )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

 ה"ה __________ת.ז. ____________)ימולא כשהמציע הוא תאגיד( .2

 _____ת.ז. ____________ה"ה _____

 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _________ ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני.

 _______________   _______________ 
 חתימה     תאריך        
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 מסמך ד
 
 

  14/ 2020 'מספומבי מכרז 
 לילדים פיסול ילהפעלת חוג

 
 הסכם

 2020וה  ביום  ____ לחודש  ________   שנערך ונחתם בגן רו

 

 

  המועצה האזורית גן רווה בין:           
 70490עיינות ד"נ עמק שורק      

 "(המועצה)להלן: "

 ;מצד אחד                                                                                                      

 
 _______________________  לבין:       
 ח.פ./ ע.מ. ________________  

 מרחוב ___________________                           

 "(נותן השירות)להלן:  "                  
 ; נימצד ש                                                                                                         

 
עמותה העוסקת  / שותפות / חברההינו  או פיסוללהוראת מנהל עסק עצמאי המפעיל ו הואיל

תעודת למתן שירות כאמור, וביכולתו להציג ההסמכה הנדרשת והינו בעל  ,פיסולבהוראת 
 ;המועצהעל פי דרישת הסמכה כאמור 

 

(, והינו בעל כל האישורים עילות"הפ" )להלן:לילדים  פיסול חוגהול סיון בנייולמפעיל ידע ונ והואיל
והאמצעים הדרושים להפעלת הפעילות לרבות כח אדם מקצועי, בהיקף הנדרש וברמה 

 מקצועית גבוהה;
 
( להתקשרות עם גורם מקצועי "המכרז")להלן:  8/2020פומבי מס'  פרסמה מכרז המועצהו הואילו

 ; במועצה פיסול חוגלהפעלת 
 

המליצה לקבוע אותו כזוכה  המועצהשל מכרז וועדת המכרזים והמפעיל הגיש הצעתו ל  והואיל

 במכרז. 
 

 לפיכך התנו והסכימו ביניהם הצדדים כדלקמן:
 

 כללי .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו. .א

 כותרות הסעיפים הן לנוחיות ההתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. .ב

 מהות ההסכם .2
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בעל השליטה בו לנהל ולהפעיל מבחינה מקצועית את בהתאם לתנאי המכרז, ידרש המפעיל או  .א
 ובכלל זה:להסכם זה  1בנספח כמפורט לילדים  פיסולה חוג

בהתאם ללוח השעות אשר יתואם עם המועצה והוא מתחייב שלא  פיסולה חוגלקיים את  .ב
ם ו/או פעילויות אשר נקבעו במערכת הפעילות. פעילות אשר תוחסר בשל  מחלה יחוגלהחסיר 

תוך עדכון מועד ההשלמה ידי המפעיל בהזדמנות הראשונה -, תושלם עלהמפעילרות של עדי/ ה
  את המועצה. 

 המועצההצהרות  .3

 מצהירה בזה כדלקמן : המועצה

אי המפעיל לתמורה המפורטת בהצעתו שהוגשה יהיה זכ ועצהבמ חוגהבתמורה להפעלת  .א
היה זכאי המפעיל לכל ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. מלבד תמורה זו, לא י למכרז

 תמורה שהיא באיזה אופן שהוא. 

פי המקובל בשוק לפעילות בהתאם -עלתגבה מהמשתתפים בחוג דמי השתתפות  המועצה .ב
כמו כן תגבה המועצה תשלום עבור  .2לסיכום שיערך עם המפעיל ובהתאם למפורט בנספח 

 אשר יידרש על פי כמות הנרשמים ואופן הפעילות.  פיסולציוד 

 כלל זה תפעל לניקיון כללי של חדרובהאולם בו יתקיים החוג תתחזק באופן שוטף את  צההמוע .ג
כגון כיבוי אש, מים, מיזוג אוויר הפעילות והשטחים המשותפים, וכן תדאג לאחזקת מערכות 

 להשתתף בעלויות הכרוכות בכך. והמפעיל אינו נדרש  וכיו"ב

  הצהרות והתחייבויות המפעיל  .4

 מתחייב בזאת כדלקמן:המפעיל מצהיר ו 

 כי הינו קבלן עצמאי המנהל ספרים כחוק ובהתאם לכל דין. .א

 . פחיועל נס הסכםמכרז ובקבוע בכפי שחוג הכי הוא נכון ומסוגל להפעיל את  .ב

באופן מקצועי ומלא, וכי  חוגכי קיבל את כל המידע אשר לדעתו עליו לקבל לצורך הפעלת ה .ג
 ינה ברורים לו.הפעילות, טיבה וכל הפרטים הנדרשים בג

חוג ברמה גבוהה, בנאמנות הכי בידו הידע, הניסיון, המומחיות הכישורים והיכולת להפעיל את  .ד
פי ההסכם -ובמסירות, וכי לא קיימת כל מניעה, מכל מין וסוג שהוא לביצוע התחייבויותיו על

 ו/או לצד ג' כלשהו. למועצהמבלי שיגרם נזק, מטרד או הפרעה 

גובה דמי השתתפות מאת המשתתפים בפעילות, והוא  ,והיא בלבד המועצהכי ידוע לו ש .ה
 המועצהמתחייב שלא לגבות מאת המשתתפים בפעילות כל תמורה מעבר לתמורה אותה גובה 

 .המועצהשלא באישור 

, וכי לא תהיה לו כל המועצהידי -כי הוא מקבל על עצמו את מדיניות מתן ההנחות הנקוטה על .ו
 ממתן הנחות למשתתפים בפעילות. הנובעת המועצהטענה כנגד 

כי הוא מתחייב שלא לאפשר למי שלא שילם דמי השתתפות להשתתף בפעילות, אלא באישור  .ז
 (.""המנהל)להלן: כמנהל לצורך הסכם זה  המועצה מי שימונה על ידי

לא יעסוק בשום נושא בו עלול להיווצר ניגוד במועצה  פיסולה יחוגכי במשך תקופת הפעלת  .ח
לבין עיסוקו הנוסף. לצורך בחינת עמידתו בתנאי זה  המועצהאינטרסים בין שירותיו עבור 

 מראש על עסקיו האחרים הקיימים או המתוכננים.  למועצהמתחייב המפעיל להודיע 

, במועצה פיסולה חוגתמצא כי יש בעסקים כדי להוות תחרות להפעלת  המועצהככל שהנהלת  .ט
תהא היא רשאית להורות למפעיל שלא לקיים את הפעילות הנוספת, והמפעיל מתחייב 
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בעניין זה ללא שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניין כלפי  המועצהשמע להוראות ילה
 .המועצה

כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, הוא פועל כקבלן עצמאי, וכי עליו בלבד תחול  .י
ת המלאה הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או האחריו

 הפסד שיקרו או יגרמו למפעיל או למי מטעמו במהלך הפעילות.

כי לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, ידאג המפעיל לשלם כל מס והיטל אשר חלים  .יא
הרשויות כולן, כולל ביטוח לאומי, מס על פי כל דין על ביצוע העבודות ו/או על התמורה, לכל 

הכנסה, וכל רשות אחרת שהיא, וכמו כן ידאג לתשלום כל תשלומי החובה המוטלים על פי כל 
 דין, באשר לכל עובד שיעסיק לצורך העברת הפעילות.

המכסה כל נזק ואובדן שעלולים  תאחריות מקצועי או עבור מדריך מטעמו עבורו כי יערוך  .יב
 הפעילות וזאת כמפורט בנספח הביטוחים המצורף למכרז.גרם כתוצאה מילה

 כי לא ימכור כל ציוד ו/או מוצרים שהם ללא קבלת אישור בכתב ומראש של המנהל. .יג

 תקופת ההסכם .5

)להלן:  30.6.2021וכלה ביום  1.9.2020החל מיום שנת פעילות אחת ההסכם הינה לתקופת  .א
 "(. תקופת ההסכם"

שנות פעילות נוספות,  4-פי הסכם זה ל-ת ההתקשרות עלתהייה רשאית להאריך א  המועצה .ב
 ימים לפני תום תקופת ההסכם. 90את בהודעה מראש שתימסר למפעיל שנה ומעלה בכל פעם וז

, יפסיק יע ההסכם לקיצו בגין החלטת המנהלבתום תקופת ההסכם כאמור לעיל, או אם יג .ג
 במקומו. פיסול חוגחליפי להפעיל  ו/או ממפעיל המועצההמפעיל, ולא ימנע באיזה אופן שהוא מ

 התמורה .6

כמפורט במכרז את התמורה  פיסולחוג תשלם למפעיל עבור הפעלת  המועצהמוסכם בזאת, כי  .א
 אחוזים( ____)ובמילים  %     על המציע בהצעתו למכרז העומדת ידי -אשר פורטה על

 .כתוצאה מהחוג המועצהמהתקבולים נטו אשר יתקבלו בחשבון הבנק של 

והיא כוללת את ורה המפורטת לעיל מהווה תמורה סופית ומוחלטת בגין קבלת השירות, התמ .ב
אשר ישולמו למפעיל לרבות עלויות המע"מ בגין מתן השירות  כל התשלומים מכל סוג שהוא

 אשר יחולו על המפעיל. 

המשקף את התקבולים  המועצהידי -פי דו"ח תקבולים המופק על-התמורה למפעיל תחושב על .ג
 בגין הפעילות.  המועצהל )נטו( המתקבלים בחשבון בפוע

 למועצהימים, מיום שימציא המפעיל  30ל בתנאי תשלום שוטף + יהתמורה תועבר למפע .ד
 .חשבון עסקה -ובמקרה שהמפעיל הינו עמותה  חשבונית מס

 שיק ביטחון ערבות אישית ו .7

אשר   ₪ 5,000ך שיק ביטחון על סלמועצה המפעיל עם חתימת הצדדים על ההסכם ימסור  .א
וזאת בנוסף לערבות האישית  פי חוזה זה-עלהמפעיל בויות יישמש כערובה לקיום התחי

  .שנחתמה על ידו עם הגשת ההצעה למכרז

  .דת המועצה האזורית גן רוה ולא ישא כל תאריךוימסר למועצה יהיה לפקיהביטחון ששיק  .ב

בהתחייבויותיו  לא עמד והמפעיללפדות את השיק בכל עת במידה תהא רשאית המועצה  .ג
 . בהתאם להסכם
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אולם לא עמידת המפעיל בהתחייבויותיו בהתאם להסכם סכום השיק יהווה בטוחה להבטחת  .ד
אי מילוי תנאים ידי המפעיל בשל -עלישמש תיקרה לפיצויים או נזקים אשר ייגרמו למועצה 

 הקבועים בהסכם ההתקשרות.    

 ליחותו/או יחסי ש אי תחולת יחסי עובד מעביד .8

הוא פועל כקבלן עצמאי וכי אין,  המועצההמפעיל מצהיר ומתחייב בזאת, כי בהתקשרותו עם  .א
מעביד, וכן כי אינו זכאי, ולא יהיה זכאי -יחסי עובד המועצהולא יוצרו בינו ו/או עובדיו לבין 

לכל זכות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי מלבד התמורה הנקובה בהסכם זה 
 .לעיל

בעתיד תנאים  המועצההמפעיל מתחייב שלא לפנות לערכאה משפטית כלשהי ו/או לדרוש מ .ב
 ו/או סכומים אשר משולמים לעובד מאת מעבידו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על  .ג
מפעיל ו/או מי מטעמו, יראו מעביד בין המועצה לבין ה-אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד

מהתמורה הנקובה בהסכם  65%את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בשיעור של 
"( כשכר ראוי בגין השירות, והמפעיל מצהיר בזאת כי התמורה התמורה המופחתתזה )להלן: "

 המופחתת הנה ראויה, מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה.

יום מהמועד בו ייקבע, כי היא או מי מעובדיו היו  30תוך  למועצהבמקרה כאמור, המפעיל ישיב 
במשך התקופה שעד  המועצהאת כל התשלומים העודפים שקיבל מ המועצהאו הינם עובדי 

יתה משולמת לו ו/או לעובדיו, בהתאם לאמור לעיל, לרבות ילאותו מועד מעבר למשכורת שה
בסיס ההנחה המוסכמת כי המפעיל הגיש את שירותיו כקבלן עצמאי.  את המע"מ ששולם על

 (. "סכום ההשבה")להלן: 

פי חוק -בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית על למועצהסכום ההשבה יועבר 
, ממועד תשלומם בפועל ועד למועד ההשבה בפועל, 1961 -פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א 

קזז את סכום ההשבה מכל סכום שתחוב למפעיל ו/או מי מטעמו על פי תהא זכאית ל המועצהו
הסכם זה ו/או כל דין, לרבות כל סכום לו יהא זכאי המפעיל ו/או מי מטעמו עקב הקביעה בדבר 

 מעביד על פי פסיקת הערכאה המוסמכת כאמור.-קיומם של יחסי עובד

בגין כל סכום בו תחויב לכל  המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל לשפות את  .ד
כעובד ולא כקבלן עצמאי, לרבות  למועצהגורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו 

בגין כל הוצאה,  המועצהתשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן יפצה את 
די לרבות הוצאה משפטית שתהיה כרוכה בדרישה או תביעה להכרה בו או במי מעובדיו כעוב

 או הוצאה הנובעת ממנה. המועצה

כל סכום עודף שהמפעיל יהא חייב בהשבתו כאמור לעיל, ישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית  .ה
צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו 

 .למועצה

עפ"י  המועצהעיל מתהא זכאית לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע למפ המועצה .ו
 תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.

יחסי שליחות וכי אינו מוסמך  המועצההמפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לבין  .ז
, אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל עניין המועצהלהתקשר ולהתחייב בשם 

 ועניין בנפרד.

 פרסום .9

שמתבצע על ידה ובדרך הפרסום במסגרת הפרסום השוטף  סולפיחוג התפרסם  המועצה .א
 עלויות הפרסום האמור. בישא לא והמפעיל הרגילה 

 רשאי לעשות זאת על חשבונו בהסכמת המועצה. , יהיה ליזום פרסום נוסף יבקשכל שהמפעיל  .ב
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בעניין אופן  למפעיל ובאישור המנהל המועצהבין  יבוצע בתיאום מראשהנוסף הפרסום  .ג
  לוגו המועצה.יכלול את ם ותוכנו. כל פרסום כאמור הפרסו

 העדר ניגוד עניינים .10

, מיד וללא דיחוי, על כל עניין אשר לגביו יכול להיגרם נזק או למועצההמפעיל מתחייב להודיע  .א
ו/או על כל עניין העומד בניגוד אינטרסים לביצוע השירות הקבוע בהסכם  במועצהפגיעה 

 .למועצה

להכריע אם ניגוד האינטרסים מחייב סיום תוקפו של הסכם זה, ואם  תהא רשאית המועצה .ב
יכריע כי על המפעיל להפסיק את שירותיו, יגיע הסכם זה לסיום מבלי שלמפעיל תהיה תביעה 

 או מי מטעמה. המועצהמכל מין וסוג שהוא כלפי 

 איסור הסבת זכויות  .11

ביר לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו המפעיל אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להע
פי הסכם זה, כולן או חלקן, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ובכלל זה אינו רשאי למסור לאחר -על

 מראש ובכתב.  המועצהאת ביצוע השירות על פי הסכם זה, כולו או חלקו, אלא בהסכמת 

ה, או הסבה באיזה אופן ליתן הסכמה להעברה, המחא המועצהאין באמור לעיל, כדי לחייב את 
 שהוא. 

למען הסר ספק מובהר, כי העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם 
 משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירות לאחר.

 ושיפוי בנזיקין אחריות .12

שיגרמו ו נזק לגוף ו/או לרכוש /אולכל אובדן ו/או עובדיה  המועצהאחראי כלפי המפעיל יהיה  .א
ו/או לקבלני המפעיל ו/או לעובדי  המטעמ הבאיםו העובדי, למועצהו/או לצד שלישי כלשהו 

הנובע בקשר או  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמםהמפעיל ו/או למי מטעמו משנה מטעם 
המפעיל ל ש השימושמפעילות המפעיל ו/או מי מטעמו ו/או הפעילות והשירותים ו/או כתוצאה 

 בשטחים המוקצים לפעילות. 

המפעיל יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד של המפעיל ו/או ציוד ורכוש  .ב
שבאחריות ו/או המשמש לטובת ההתקשרות ו/או הפעילות והשירותים ככל שהאבדן ו/או 

מועצה מאחריות לכל ו/או את ה המועצהידי המפעיל או שלוחיו והוא פוטר את -הנזק יגרמו על
 ".אובדן ו/או נזק כאמור ו/או מכל אובדן תוצאתי, הפטור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון

להם אחראי המפעיל אחריות לנזקים  מכלו/או עובדיה  המועצהפוטר בזאת את המפעיל  .ג
 הדרישת, על פי הומטעמ ההפועל בשמ וכל המועצהומתחייב לשפות ולפצות את כאמור לעיל, 

 הוצאותחויב לשלם לרבות תתבע ו/או כל סכום שתיראשונה בכתב, על כל תביעה שה
. כאמור ו/או על פי דין אחראי להםהמפעיל משפטיות ושכר טרחת עורך דין, בגין נזקים אשר 

 . התגונן מפני התביעותלו ל אפשרתעל תביעות ו/או דרישות כאמור ולמפעיל  ודיעת המועצה

 המפעיל, להם אחראי ולסביבתו א לו שטח המוקצהזק שיגרם למתחייב לתקן כל נהמפעיל  .ד
על לעיל ו/או על פי דין ו/או בכל מקרה של נזק הנגרם כתוצאה מהפעילות והשירותים, כאמור 

ולמעט נזקים הנובעים מבלאי טבעי כתוצאה משימוש  המועצהפי דרישה ראשונה בכתב של 
 סביר.

  ביטוח .13

במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת  ום על חשבונמתחייב לערוך ולקיינותן השירות   .א
המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, ביטוחים את ה לפחות ואחריות שבדין כלפי

נותן  המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.  'ונספח 
קיום ביטוחים חתום כדין בידי במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על  מציאהשירות י
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ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח,  נותן השירות .נותן השירותמבטחי 
 במשך כל זמן חלותו של הסכם זה.

 :את הסעיפים הבאים לכלול נותן השירות מתחייבהנזכרות  הפוליסותבכל  .ב

 :המועצה או/ו נותן השירות – הינו בפוליסות" המבוטח" שם .1
  חברות בנות ועובדים של הנ"ל. המועצה ו/או : הביטוחי הכיסוי לעניין"  המועצה" .2
 עם בקשר או/ו ועובדיה בגין המועצה אחריות את מכסה שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .3

 .בקשר עם ההתקשרות מטעמו ומי  נותן השירות של מחדל או מעשה
 .גוף נזקי לעניין יחול לא מקצועית אחריות חריג .4
 הכיסוי,  כי להבהרה בכפוף לעיל מקצועית אחריות חריג למחיקת כחלופה לקבל ניתן .5

  ההתקשרות עם בקשר נפרדת בפוליסה מקצועית אחריות ביטוח עריכת במסגרת יהיה
 בגבולות להלן הביטוח באישור הכלול המקצועית האחריות ביטוח לסעיף בהתאם
 .  משותפים אחריות

 כמעבידה אחריות עליה ותוטל היה המועצה את לשפות מורחב מעבידים חבות ביטוח .6
 עם בקשר נותן השירות לעובדי שיגרמו מקצוע מחלות או/ו עבודה תאונת בגין לנזקים

 .ההתקשרות
 הפרת עם בקשר או/ו בגין ועובדיה המועצה אחריות את מכסה מקצועית אחריות ביטוח .7

 .בקשר עם ההתקשרות מטעמו ומי נותן השירות של מקצועית חובה
 התחלת ממועד יאוחר לא רטרואקטיבי תאריך יכלול –  מקצועית אחריות ביטוח .8

 .ההתקשרות
 ביטוח מקרי של סדרה או אחד ביטוח מקרה בגין, בפוליסות עצמית השתתפות סכום .9

 . ₪ 50,000 סך על יעלה לא אחת מקורית מסיבה הנובעים
 .בזדון לנזק גרםש מי כלפי למעט, המועצה כלפי התחלוף או/ו השיבוב זכות ביטול .10
 . בפוליסות יחול לא רבתי רשלנות חריג .11

רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מנותן השירות להמציא את פוליסות הביטוח ונותן  המועצה .ה
/או ו תיקון/או ו שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היההשירות מתחייב 

 .המועצה שתדרוש התאמה

נותן השירות מתחייב להמציא לידי מועצה עם החתימה על ללא כל דרישה מצד המועצה,  .ו
הסכם זה, את אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי מבטחו. נותן השירות מצהיר כי ידוע לו כי 
המצאת אישור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי למתן 

של נותן השירות על פי הסכם  השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו
, יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי נותן השירות 14-זה ו/או על פי כל דין. לא יאוחר מ 

 הארכת בגין לעיל כאמור הביטוח אישור את המועצה בידי להפקיד נותן השירות מתחייב
 ערוךל התחייב בה התקופה כל ולמשך ביטוח תקופת מידי, נוספות ביטוח לתקופות תוקפו
 .ביטוח

 למועצהרשאית, אך לא חייבת, לדרוש מנותן השירות להמציא את פוליסות הביטוח  המועצה .ז
 תיקון/או ו שינוי כל ולבצע כאמור הפוליסות את להמציא ויתבקש היהונותן השירות מתחייב 

 .המועצה שתדרוש התאמה/או ו

ידי נותן השירות  המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על .ח
כאמור לעיל, ונותן השירות מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת 
להתאים את הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו על פי הסכם זה. נותן השירות 

ל מצהיר כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה ע
המועצה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, 
טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
נותן השירות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט 

 לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.לעיל ובין אם 

נותן השירות מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם  .ט
ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע 

י ההשתתפויות העצמיות את תוקף הביטוחים. יודגש, כי נותן השירות יישא בכל מקרה בסכומ
 הנקובים בביטוחי נותן השירות.
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מובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי נותן השירות כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  .י
מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את נותן השירות מחובתו לשפות ו/או 

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  לפצות את המועצה בגין כל נזק שנותן השירות אחראי לו
תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו 

 יהיו זכאים המועצה ו/או מי מטעמה בגין נזק או הפסד.

מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת  .יא
נת דרישת מינימום המוטלת על נותן השירות שאינה פוטרת אותו הביטוחים הינה בבחי

ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על נותן השירות לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות 
האחריות בהתאם. נותן השירות מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או 

בולות האחריות האמורים ו/או היקף דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לג
 הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו. 

נותן השירות פוטר את המועצה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא  .יב
על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי המועצה ו/או המשמש לצורך מתן השירות, ולא תהיה לו כל 

צה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המוע
 הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

 סודיות וקניין רוחני .14

במשך תקופת ההתקשרות ואחריה, מתחייב המפעיל שלא להעביר או לעשות שימוש במידע  .א
כן ו עצההמוו/או בקשר עם  למועצהאו במידע שהגיע אליו במסגרת מתן שירותיו  המועצהשל 

ובענייניה ולא לפגוע בדרך כלשהי  המועצהסודיות בכל הקשור בעסקי לשמור על מתחייב 
. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המפעיל אינו רשאי להשתמש בשם המועצהבמוניטין של 

 ללא אישור מראש ובכתב מאת המנהל.  המועצה

קרה להשתמש ברשימת במשך תקופת ההתקשרות ולאחריה, לא יהיה המפעיל רשאי בשום מ .ב
המשתתפים שהשתתפו ו/או שנרשמו לפעילות שהועברה על ידו במסגרת הסכם זה, אלא 
למטרת קיומו של הסכם זה, ולא יהיה רשאי לפנות למשתתפים בפעילות אליהם בכל דרך 
שהיא, לרבות בעל פה, בכתב, באמצעים אלקטרוניים או בפרסומת, ולהזמינם לפעילות דומה 

 מקיים בכל מסגרת אחרת, ולרבות לאחר תום ההתקשרות על פי הסכם זה. או זהה שהוא 

הזכויות ברשימת המשתתפים בפעילות שייכות  ילמען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כ .ג
 והמפעיל אינו רשאי לעשות בהן כל שימוש לכל מטרה שהיא. למועצה

 פיקוח .15

 נה סופיות ומכריעות.בנושא הפעילות תהיי המנהל, והחלטות נהלמהמפעיל יהא כפוף ל .א

ביחס  ידו-ר טענות ו/או תלונות שיתקבלו אצלו ו/או שימצאו עלעדכן את המפעיל בדבי המנהל .ב
חוג ובכלל זה ביחס לליקויים ו/או תלונות ו/או טענות ביחס לפעילות של מי מטעם הלהפעלת 

 ה / תלונה.(, והמפעיל יפעל לתיקון הליקויים מיד עם קבלת ההער"הליקויים" המפעיל )להלן:

הבלעדי, לדרוש מהמפעיל להחליף את מי  בנוסף יהא המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו .ג
ככל שימצא כי התושבים הלינו על אותו מדריך. במקרה זה תינתן  מהמדריכים מטעמו,

מובהר ומוסכם בזאת, כי במקרה בו המפעיל לא  למדריך הזדמנות להביע את עמדתו בעניין. 
לראות בכך הפרה  המועצה, תהא רשאית יום 30בתוך ביעות רצון המנהל יחליף את העובד לש
 יסודית של ההסכם.

מנהל יהיה ב מקצועי ואישי על מדריכי החוג והלאחר שנת פעילות התלמידים ימלאו משו .ד
 רשאי לזמן מדריכים אשר המשוב שלהם נמוך לשיחה. 

 הפסקת ההתקשרות  .16

הסכם זה לידי סיום, בכל זמן, במידה והמפעיל  הזכות להביא למועצהמוסכם בזאת, כי ניתנת  .א
א ישתתפו לכל ל פיסולי הוגלא יעמוד בהתחייבויות המפורטות בהסכם זה או במידה ובח
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חודשי הפעילות  חמשת)לא משתתפים אקראיים( לאחר  משתתפים רשומים 50הפחות 
 הראשונים.

מועד הפסקת מסר למפעיל בכתב ובה יפורט יההתקשרות כאמור ת הודעה על הפסקת .ב
 ימים ממועד ההודעה.  60ההתקשרות אשר יחול לכל המוקדם לאחר 

למפעיל תמורה עבור השירות  המועצהבמקרה שהסכם זה יבוא לידי סיום כאמור לעיל, תשלם  .ג
מכל מין וסוג  המועצהשביצע עד ליום סיומו של ההסכם, ולמפעיל לא תהיה תביעה כלפי 

 שהוא.

להודיע למפעיל על תום תקופת ההתקשרות וזאת  המועצהאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רש .ד
ימים  7במקרה שהמפעיל הפר את הוראות הסכם זה הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה תוך 

 מיום שניתנה לו הודעה על כך. 

 תחשב כהפרה יסודית של ההסכם. 12,13-15, 7-9, 4הפרת אחד מהתנאים הקבועים בסעיפים 

 קיזוז .17

לקזז מכל סכום שמגיע למפעיל על פי הסכם זה, כל תשלום המגיע לה ממנו, בין רשאית  המועצה
מכח הוראות הסכם זה, ובין מכח חיוב אחר. מוסכם בזאת, כי בטרם ביצוע קיזוז כאמור, תשלח 

 למפעיל התראה בדבר הכוונה לבצע קיזוז כאמור.  

 העברת הפעילות .18

להעביר את תפקידו בצורה מסודרת, ולמסור הופסקה או תמה תקופת ההתקשרות, מתחייב המפעיל 
ם חוגאת כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהגיע אליו או הוכן על ידו בקשר להפעלת ה למועצה

 .המועצהעד להפסקת ההתקשרות עם 

 ישוב סכסוכים ומחלוקות .19

לבתי המשפט באזור המרכז תהא הסמכות המקומית לדון במחלוקות בין הצדדים ביחס  .א
 בהתאם לסמכותם העניינית. להסכם זה 

מוסכם ומובהר בזאת, כי לביה"ד לעבודה, אין ולא תהא סמכות עניינית בכל מחלוקת או  .ב
 בגין או מכוח הסכם זה. למועצהסכסוך בין המפעיל 

 כללי .20

כל שינוי ו/או תיקון של סעיף מסעיפי הסכם זה יהיה בר תוקף, אם נעשה בכתב ונחתם על ידי  .א
 שני הצדדים.

, ואין ולא יהיה המועצהמסדיר באופן בלעדי וממצה את היחסים בין המפעיל לבין הסכם זה  .ב
 תוקף לשום הסכם אחר / קודם בין הצדדים ככל שקיים הסכם כאמור.

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע בכותרת ההסכם, כל הודעה שתשלח בדואר רשום לצד  .ג
ימים ממועד מסירתה למשרד  3האחר על פי כתובתו כאמור, תחשב כאילו נתקבלה בתום 

 בעת מסירתה. -הדואר, ואם נמסרה ביד 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 
 

 המפעיל                             המועצה
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  פיסול יתכנית מוצעת לחוג – 1נספח 

 

  בכפוף לכמות הנרשמים(בשבוע בשעות אחר הצהריים יומיים במשך לפעול מתוכנן החוג(. 

  פורסם בתחילת שנת הפעילותים אשר יחוגהתאם ללוח היתקיים באופן קבוע וסדיר ב סולפיה חוג 

 . בתיאום עם המפעיל

 .המפעיל מתחייב לדאוג להשלמת כל שיעור שיוחסר שלא בשל חג שבתון או מועד 

  ידי המציע במסגרת הצעתו למכרז תצורף לנספח זה -אשר הוגשה על פיסולמוצעת לפעילות התכנית
 . ת המציעותחייב א

  אשר עשויה להשתנות בהתאם לביקוש המשתתפים  בתכניתכי מדובר מוסכם, יחד עם זאת

 בפעילות.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 המפעיל  המועצה      
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 פיסולה חוגדמי ההשתתפות ב – 2נספח 
 

יועברו  פיסולציוד לרבות  פיסולהחוג המשתתפים בפעילות התשלומים עבור  מוסכם בין הצדדים, כי
אשר יסוכמו בין המפעיל למועצה לפני כל שנת פעילות ובלבד והכל על פי הסכומים  המועצה, לחשבון

 שמדובר בסכומים העומדים בתנאי השוק.

 

 פי מדיניות המועצה-בהם מחוייב המפעיל עלהנחות 

 לכל תלמיד.  5% -הנחת אחים ואחיות  

 הנחה. 5%לנרשמים בתקופת רישום מוקדמת 

 המנהל. ת מיוחדות לנזקקים בכפוף לאישור מהמשתתפים להנחו 3%עד 

 

 

 

 

 

 המפעיל  המועצה      
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 מסמך ה

  14/2020 'מספומבי מכרז 

 לכבוד

 המועצה האזורית גן רוה

 ערבות אישיתהנדון: 

  מטה  אנו החתומים

     ת.ז,            ת.ז

מטעם המועצה האזורית גן  פיסולפעלת חוג לה 14/2020מסמכי מכרז מצהירים בזאת כי קראנו היטב את 
על המציע , לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור את כל התחייבויות םהיטב והבנו את תוכנ הםעיינו ברוה, 

 .המכרז פי

בלתי לערוב באופן מוחלט         מתוקף תפקידנו, אנו מתחייבים בשם

המכרז וההסכם המצורף לו וזאת עד פי -על המציעהתחייבויות מלוא ג לקיום ולמילוי יחוזר ובלתי מסו
 .ש"ח 5,000לסכום של 

 .ידי המציע בהתאם לתנאי המכרז-לשיק הבטחון המופקד עלערבותנו זאת ניתנת בנוסף 

 ערבותנו זו תעמוד בתוקפה גם לגבי כל תיקון ו/או שינוי ו/או תוספת להסכם.

מכרז ו/או פי ה-למועצה על םלשלעיל המציע או המפאנו מתחייבים ביחד ולחוד לשלם כל סכום שעל 
( ימים מיום שנדרש לעשות כן, בין אם נדרש לשלם בתשלום עשרה) 10הסכם ו/או על פי כל דין, וזאת תוך ה

 .ש"ח 5,000וזאת עד לסכום של  אחד בפעם אחת ובין אם נדרש לשלם לשיעורין

 ____שם: __________ ת.ז: ___________ תאריך:__________ חתימה:______

 שם: __________ ת.ז: ___________ תאריך:__________ חתימה:___________

 

 אישור עו"ד

 ו                מאשר בזאת כי זיהיתי את ה"ה    אני , עו"ד 

כמפורט בכתב ולהתחייב אשר מוסמכים לחתום על כתב ערבות זה      
 הערבות.

     

                    עו"ד
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  וסמך מ
 

 
 

 אישור על קיום ביטוחים
 

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

אזורית גן רווה ו/או מועצה 
חברות בנות ועובדים של 

 הנ"ל.
 

 שם
 
 

 

 נדל"ן☐

 ירותים ש☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ☒
 

הפעלת חוג ספורט ו/או שירותים 
 נלווים.

 

 משכיר☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 
 

 מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך  תאריך תחילה
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

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

 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

  1,000,000 ₪  
  

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

 

 צד ג' – אחר
 אחריות חריג

 חל אינו, מקצועית
 גוף נזקי על

ביט   אחריות מעבידים
______ 

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

      אחריות מקצועית
   

 
 
 
 
 
 
 

 ת. רטרו: 
__________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000,000 ₪  
 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

 (*:ג'פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
 אימוני ספורט 031
 פעילות לילדים 055

 ביטול/שינוי הפוליסה *

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 חתימת האישור
 המבטח:
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 זמסמך 
 

   לכבוד
 גן רווה האזוריתהמועצה 

 
 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

________, ________________ מכתובת _אני הח"מ, ____________, נושא/ת תעודת זהות מס' ____
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזאת כדלקמן:

חוק )להלן: " 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
במועצה  פיסול חוגלהפעלת  14/2020 מס' פומבירז כחלק מהצעה במכ"(, עסקאות גופים ציבוריים

 . רבהתאם למכרז האמו, האזורית גן רווה

 עסקאות גופים ציבוריים. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2

חוק שכר )להלן: " 1987 –משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז הורשענו ביותר 
 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 –התשנ"א  ,"( ו/או לפי חוק עובדים זריםמינימום

לחלופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או  .3
 ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. במועד הגשת  -חוק עובדים זרים 

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה: .4

חוק )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  .א
 "( אינן חלות עליי.שוויון זכויות

( 2)א()1ב2ט בסעיף לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפור 9הוראות סעיף  .ב
  לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 
    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                                 תאריך  

 
 אישור

___________ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום _________
ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה 
באמצעות ת.ז. מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש 

ר בתפקיד________________ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאח
שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.
 

           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                        
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 חמסמך 
 

 1976-על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואישור 
 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים  .1

 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו

_______________  __________________________ 
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם    שם            

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך -מנהל*/פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על .א

 .1975-מוסף, תשל"ו

ערך נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס  .ב

 מוסף.

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת  .2

ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות 

 הסכומים ששולמו על פיהם.

 __________________________**.תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום ___ .3

 

 
________________                     _____________         _______________          ___________ 

 חתימה        מס' רשיון    תואר        שם        

 

 

 תאריך: ____________________

 

 * מחק את המיותר.

 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31ם ** רשום את המועד, ולא יאוחר מיו

 

 

 

 

 

 

 

 


