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 'אמסמך 
 

 
      להפעלת מרכז הורים וילדים נייד 20/014מכרז פומבי מס' 

 
 הזמנה להציע הצעות

 
 , עיריית כפר יונה, המועצה המקומית תל מונד והמועצה האזורית לב השרוןןצורמה המועצה המקומית קדי

לחוק הרשויות  2, החליטו על פרסום מכרז משותף בהתאם לסעיף ("הרשויותו/או " "רשותה)להלן: "
שותפת, בהתאם "(, באמצעות ועדת מכרזים מהחוק)להלן: " 1972 -המקומיות )מכרזים משותפים(, תשל"ב 

 .1973 -קומיות )מכרזים משותפים(, תשל"ג ות הרשויות המתקנל 1לתקנה 

, הכל כמפורט במסמכי הפעלת מרכז הורים וילדים נייד בשטחי הרשויותלבזאת הצעות  ותמזמינ הרשויות
 המכרז.

)להלן:  zoran.muni.il-adimaw.kwwניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: 

 .לשם הגשת הצעה, יש לרכוש את מסמכי המכרז"( תחת לשונית "מכרזים". אתר המועצה

למכרז הנוגעים ועדכונים  שינויים ות,הבהר ,פרסום תשובותהמועצה אחר באחריות המציעים לעקוב באתר 
שיפורסמו באתר מחייבים ן כועד הבהרה ו/אוובה ו/או תשכל . וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות זה

 .את המציעים

₪, כולל מע"מ כדין, אשר לא יוחזרו בכל מקרה  500על המציעים לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 
, המקומית קדימה צורן לרבות במקרה של ביטול המכרז. התשלום יעשה במחלקת הגבייה של המועצה

וביום ג' בין  08:00-13:00ן השעות ה' בי-, בימים א'"(צהמשרדי המוע)להלן: " ורן, קדימה צ1ברחוב ההגנה 
את הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז יש לצרף למסמכי ההצעה שיוגשו על ידי . 16:00-19:00השעות 
 .המציע

לאחר ביצוע התשלום, יש להדפיס מאתר המועצה את מסמכי המכרז לרבות כל מסמך ו/או נספח הקשור 
 וראות המכרז.ה, ולהגישם בהתאם להצלמכרז, שיפורסם באתר המוע

להשתתף במכרז ימציא את כל מסמכי המכרז, בצרוף כל המסמכים הנדרשים עפ"י תנאי כל המעוניין 
 -המכרז, בשני עותקים זהים, במעטפת המכרז כשהיא סגורה ללא סימני זיהוי של המציע עליה מצוין 

 זים במשרדי המועצהות הפקדה לתיבת המכר", אך ורק במסירה ידנית באמצע014/20"מכרז פומבי מס' 
לא יאוחר מיום  עד ,, קדימה צורן1, בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב הרצל המקומית קדימה צורן

למען הסר ספק, יובהר כי לא תידון הצעה שתוגש לאחר מכן ו/או שלא . בלבד 12:00עד השעה  16.12.2020
 .מכרזיםבתיבת הבאמצעות הפקדה ידנית 

 .ן כרוכות או משודכותש להגיש כשהי את ההצעות

 למעט במסירה ידנית, כמפורט לעיל.אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת 

 המועצה. במשרדי 13:00בשעה  16.12.2020ביום פתיחת ההצעות תתקיים 

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

 

______________ 

 המכרזים המשותפת יו"ר ועדת
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 מסמך ב'
 014/20פומבי מס'  רזמכ

 להפעלת מרכז הורים וילדים נייד   
  

 

 תנאי המכרז  
  

 ההתקשרות עיקרי  .1

המועצה המקומית קדימה צורן, עיריית כפר יונה, המועצה המקומית תל מונד והמועצה  .א
מכרז משותף  , החליטו על פרסום("הרשויותו/או " "רשותה)להלן: " האזורית לב השרון

)להלן:  1972 -המקומיות )מכרזים משותפים(, תשל"ב  רשויותלחוק ה 2סעיף בהתאם ל
לתקנות הרשויות המקומיות  1"(, באמצעות ועדת מכרזים משותפת, בהתאם לתקנה החוק"

הפעלת מרכז הורים לבזאת הצעות  ותמזמינ הרשויות .1973 -)מכרזים משותפים(, תשל"ג 
 .זבמסמכי המכר , הכל כמפורטהרשויותוילדים נייד בשטחי 

, הפעלת מרכז הורים וילדים, היתרהשירותים כוללים בין מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .ב
השירותים יבוצעו בהתאם והפעלת מרכז הורים למתבגרים. הרך הפעלת מרכז הורים לגיל 
לן: )לה ההתקשרות( חוזה)נספח א' ל שירותיםבמפרט הו למפורט במסמכי המכרז

 :באההחלוקה ה ל פי, וע"(השירותים"

. היקף נפשות לכל רשות 25יופעל עבור כלל הרשויות בהיקף של  - מרכז הורים וילדים -
מרכז הורים )להלן: " 20:00 - 13:00הפעילות הינו יום בשבוע בכל רשות בין השעות 

 ."(ילדים

שות נפ 10ונה, בהיקף של יופעל עבור קדימה צורן, תל מונד וכפר י - מרכז הורים לגיל הרך -

)להלן:  20:00 - 13:00היקף הפעילות הינו יום בשבוע בכל רשות בין השעות  בכל רשות.
 ."(מרכז לגיל הרך"

נפשות בכל  10יופעל עבור קדימה צורן ותל מונד, בהיקף של  - מתבגרים - מרכז הורים -
 מרכז)להלן: " 20:00 - 13:00היקף הפעילות הינו יום בשבוע בכל רשות בין השעות  רשות.

 ."(גריםמתב

 .38בהר, כי השירותים ינתנו בהתאם להוראות התע"ס וי .ג

יובהר, כי ההתקשרות מכוח מכרז זה וביצועה מותנה בקבלת כל התקציבים ו/או המימון  .ד
, לרבות לצורך תשלום התמורה לזוכה ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 "(.המשרדלן: ")לה כמפורט להלן במסמכי המכרז

, אשר יפעיל את כלל השירותים הכלולים במפרט השירותים זוכה אחדרז יבחר ת המכבמסגר .ה
  .עבור כלל הרשויות, בכפוף לאמור בסעיף ב' לעיל

הזוכה במכרז יחתום על חוזה התקשרות נפרד מול כל אחת מהרשויות, בהתאם לנוסח המצ"ב  .ו
 למסמכי המכרז.

הצדדים על חתימת ביום  םשתחילת, חודשים 12-להינו  תוקפו של החוזה מכוח מכרז זה .ז
להאריך את תקופת החוזה  בלבד שמורה הזכות רשותלהחוזה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

סך כל תקופת החוזה לא תעלה . הםאו חלק מ חודשים 12נות כל אחת בנוספות  קופותת ארבעב
  .חודשים 60על 
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מתן די ת בכל עת על ילבטל את ההתקשרו שותראין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של ה .ח

  יום מראש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בחוזה. 30 ,זוכהבכתב להודעה 

ומבלי  , לפי ראות עיניהעל ידה םחלקאת או  השירותים את לבצערשאית  רשותה ,ןכ כמו .ט
או תביעה או כל טענה  רשותלזוכה לא תהיה כלפי הו להיזקק להזמנת שירותים מאת הזוכה,

לביצוע על ידו. הזוכה מצידו  שירותיםשל ה םאו מסירת חלק/סירת וצוי בגין אי מזכות פי
במועד ובאופן הנדרש ובמחירים להם  רשותבהתאם לדרישות ה שירותיםמתחייב לבצע ה

 .והתחייב במסגרת הצעת

  .גם בשעת חירום, בהתאם להוראות החוזה רשותהמציע מתחייב לספק את השירותים ל .י

  .שירותיםה חוזה ובמפרטת מפורטים בנוסח השרואות ביחס להתקיתר התנאים וההור .יא

 ריכוז התאריכים במכרז   .2

 התאריכים הפעילות

 12:00בשעה  2.12.2020 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 12:00בשעה  16.12.2020 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 13:00בשעה  16.12.2020 מועד פתיחת ההצעות

 

 מכרזתתפות בשהתנאים מוקדמים ל .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםהכל רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד ב

רשאים להשתתף במכרז יחידים תושבי ישראל, או תאגידים הרשומים כדין בישראל, לרבות  .א

שותפויות רשומות, עמותות, מלכ"רים, העומדים במועד האחרון להגשת הצעות בכל התנאים 
 ם:הבאי

הקודמות  השנים עשר לפחות במהלך שנים חמשמוכח של שי יסיון מעהמציע הינו בעל נ (1
למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בהפעלה של מסגרות קהילתיות עבור ילדים 

ו/או מסגרות חוץ ביתיות עבור ילדים בסיכון  שנים והוריהם 12עד  5בסיכון בגילאי 
  .שנים 12עד  5בגילאי 

ה'  תצהיר ניסיון בנוסח מסמך עתולהצתנאי סף זה יצרף מידת המציע בעלהוכחת 
  .למכרז

צורך ניהול מרכז הורים , שיועסק במתן השירותים לעתו מנהל מרכזהמציע הציג בהצ (2
 העומד בכל הדרישות המפורטות להלן במצטבר: ,ילדים

 בעל תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית. -

 העובדים הסוציאלים.בפנקס רשום  -

אחר מועד הרישום בפנקס העובדים פחות, לשנים ל חמשבעל ניסיון מעשי מוכח של  -
ך שבע השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, הסוציאליים, במהל

 שנים והוריהם. 12עד  5ציאלי עם ילדים בסיכון בגילאי כעובד סו

בחמש השנים הקודמות למועד  לפחות שלוש שניםבעל ניסיון מעשי מוכח של  -
ניהול ו/או הדרכה של צוות מקצועי רב תחומי של האחרון להגשת הצעות למכרז, ב

   שה אנשי צוות.לפחות שלו
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המציע הציג בהצעתו מנהל מרכז, שיועסק במתן השירותים לצורך ניהול מרכז לגיל הרך  (3
 הדרישות המפורטות להלן במצטבר: ומרכז מתבגרים, העומד בכל

 תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית. בעל -

 ציאלים.רשום בפנקס העובדים הסו -

ובדים ועד הרישום בפנקס העשנים לפחות, לאחר מ של חמשבעל ניסיון מעשי מוכח  -

במהלך שבע השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, הסוציאליים, 
 בסיכון. ו/או נוער כעובד סוציאלי עם ילדים

לפחות בחמש השנים הקודמות למועד  לוש שניםשמוכח של בעל ניסיון מעשי  -

י רב תחומי של הדרכה של צוות מקצוע רון להגשת הצעות למכרז, בניהול ו/אוהאח
 לפחות שלושה אנשי צוות.

צורך הפעלת מתן השירותים לב ושיועסק ,יםסוציאלי יםעובדשני המציע הציג בהצעתו  (4
 פורטות להלן במצטבר:בכל הדרישות המ יםהעומד ,מרכז הורים ילדים

 .בעל תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית -

 רשום בפנקס העובדים הסוציאלים. -

מועד הרישום בפנקס שלוש שנים לפחות, לאחר  בעל ניסיון מעשי מוכח של -
העובדים הסוציאליים, במהלך שבע השנים הקודמות למועד האחרון להגשת 

 שנים והוריהם.  12עד  5לאי כעובד סוציאלי עם ילדים בסיכון בגיהצעות למכרז, 

הפעלת מרכז לגיל הרך ותים לוציאלי, שיועסק במתן השירהמציע הציג בהצעתו עובד ס (5
 , העומד בכל הדרישות המפורטות להלן במצטבר:מתבגרים ומרכז

 תואר אקדמאי בעבודה סוציאלית.בעל  -

 רשום בפנקס העובדים הסוציאלים. -

ת, לאחר מועד הרישום בפנקס העובדים שנים לפחו חמשבעל ניסיון מעשי מוכח של  -
שבע השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות למכרז,  הסוציאליים, במהלך

 והוריהם.  בסיכון ו/או נוער ד סוציאלי עם ילדיםכעוב

לעיל, יצרף המציע תצהיר בנוסח מסמך ה' למסמכי  5 - 1לצורך הוכחת תנאי הסף 

 ,לפי העניין ,יםהמוצע יםהסוציאלי יםהעובד ו/או יםהמכרז וכן תצהיר מטעם המנהל
של  םתהמכרז. כן יצרף המציע תעודות המעידות על השכל למסמכי 1ה' בנוסח מסמך

, אישור רישום בפנקס העובדים יםהמוצע םייהסוציאל יםהעובד / יםהמנהל
 . הסוציאליים וקורות חיים עדכניים

צעה יש להציג אנשי מקצוע שונים יובהר, כי לצורך עמידה בתנאי הסף ולצורך ניקוד הה
 ילדים, שני עובדים סוציאלים למרכז הורים -מרכז הורים )קרי, יש להציג מנהל ל

ים, מנהל למרכז לגיל הרך ומתבגרים, עובד סוציאלי אחד למרכז לגיל הרך ילד
 ומתבגרים(.
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שעומד בתנאי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  מציע (6

כמפורט בחוק עסקאות  ,1987 -וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 -ם(, תשנ"א הוגני
 .1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו 

המציע בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו תצהיר בנוסח מסמך ד'  עמידת להוכחת
 למכרז.

חוק לפי  עומד בכל הדרישות אישור עוסק מורשה בתוקף לצרכי מע"מ וכן, מציע בעלה (7
 .1976 -התשל"וגופים ציבוריים )אכיפת חשבונות ותשלום חובות מס(,  עסקאות

אישור ניהול ספרים, אישור על ניכוי להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף להצעתו 
 .)עמותות אינן נדרשות לצירוף תעודת עוסק מורשה( עוסק מורשה מס ותעודת

 למכרז. 'זמסמך  סחבנו  ₪ 00010,בנקאית על סך המציע צרף להצעתו ערבות  (8

 רכש את מסמכי המכרז.ש מציע (9

 י סף זה יצרף המציע אסמכתא אודות רכישת מסמכי המכרז.ת תנאלהוכח

עת המציע תהא של ישות משפטית אחת, הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים לעיל, צה .ב
וכל המסמכים הנדרשים במכרז יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה למכרז. המציע 

צעה אחת במענה לפניה זו, בין אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מה
 בו, או באמצעות חברת בת של המציע.השליטה  באמצעותו, באמצעות בעל

 שיש לצרף להצעה מסמכים .4

 :כלול בהצעתו שני עותקים, לפחות אחד במקור, של כל אחד מן המסמכים הבאיםכל מציע י .א

 יידל ע םא חתווכשה למכרז זה, ג'מסמך בנוסח המצורף כמציע תחייבויות ההמסמך  (1
 המציע.

למסמכי  , בנוסח המצורף1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  (2
 .למכרז זה' ד ךמסמהמכרז כ

, על גבי מטעמו יםהסוציאלי יםהצהרה בדבר ניסיון המציע, המנהל והעובדבדבר  תצהיר (3

 .למכרז זה' ה מסמך

 יםהמנהל/ העובדיסיון בדבר נ, יםהמוצע יםהסוציאלי יםיר מטעם המנהל/ העובדתצה (4
  .למכרז זה 1ה' מסמך, על גבי יםהסוציאלי

 למכרז זה. כמסמך ו'התכנית הטיפולית המוצעת מטעם המציע בהתאם לנוסח המצ"ב  (5

 .למכרז זה 'זכמסמך ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב  (6

, מועצת העיר/ו/או לחבר מליאת המועצה רשותהצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ה (7

 .למכרז זה 'חמסמך  בנוסח

מסמך על ידי עורך דין בנוסח מאת המציע חתום ומאושר בדבר היעדר הרשעות תצהיר  (8
 .למכרז זה 'ט

 . למכרז זה 'ימסמך י המכרז בנוסח אישור בדבר הסכמה/ אי הסכמה לחשיפת מסמכ (9

 למכרז זה. מסמך י"אבודה בנוסח אישור בדבר ביצוע תשלומים בהתאם לדיני הע (10

 למכרז זה. מסמך י"בגוד עניינים בנוסח תצהיר בדבר היעדר ני (11
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)עמותות אינן נדרשות להציג  את שלטונות מע"מק מורשה מתעודת עוסהעתק המצאת  (12

אישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו מנהל , תעודת עוסק מורשה(
)מקור/העתק מאושר  ס במקור מטעם פקיד השומהישור על ניכוי מוא ספרים כחוק

 .ומת ע"י עו"ד/רו"ח(למקור מא

 ימים לכל היותר טרם המועד 7של  מועדתאגיד, יצרף פלט עדכני ל הינום המציע א (13
ל שמספרי הרשם הרלוונטי, בהתאם לאישיות המשפטית  ותהגשת ההצעהאחרון ל

 כויות החתימה של התאגיד. המציע, וכן אישור עו"ד/ רו"ח לאימות פרטי התאגיד, ז

 (.בלבד מועצהה מאתר)כי המכרז קבלה המעידה על רכישת מסמ (14

 .המוצעים יםהסוציאלי יםוהעובד יםתעודות השכלה של המנהלהעתק  (15

 יםהסוציאלי יםוהעובד יםאישור רישום בפנקס העובדים הסוציאליים של המנהלהעתק  (16
 .המוצעים

 .המוצעים יםהסוציאלי יםוהעובד יםקורות חיים עדכניים של המנהל (17

)יש  להלן 2.ב(9יף יקוד ההמלצות בהתאם לאמור בסעשלוש המלצות מלקוחות, לצורך נ (18

 . ה' את אנשי הקשר בלקוחות מהם ניתנו ההמלצות( המתאים לכך במסמךלפרט במקום 

כל מסמכי המכרז בשני העתקים, מקור וצילום, חתומים בראשי תיבות וחותמת המציע  (19
 בכל עמוד.

למכרז  ג"י מסמךכמצורפת המסמכים הדרושים במכרז מפורטת גם ברשימת המסמכים ה רשימת
 פריהם ברשימת המסמכים. יוגשו את מסי המסמכים שבעל המציע לסמן על ג .זה

פסילת ל לשמש בסיס עלול, כי אי צירוף מסמכים ו/או האישורים המפורטים לעיל ,יובהר .ב
 ע"י ועדת המכרזים. ההצעה

 נדרש, מוגבל קףתו בעלי הינם דלעיל המפורטיםמסמכים ה בו מקרה בכל כי, במפורש מובהר .ג
 . העניין לפי, ההארכה/החוזה תקופת כל שךבמ וכן ההצעה הגשת במועד תקפים יהיו אלו כי

פרטים לחקור ולדרוש מהמציע  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,לפנות שמורה הזכות רשותל .ד

 סיונויידרש להוכחת כשירותו, נישמסמך או /מידע ולהציג כל והבהרות בדבר הצעתו ו
"ב וכיו מכרזוהתאמתו לביצוע השירותים נשוא ה איתנותו הפיננסית חיותו,וממ ,המקצועי

את מלוא  רשותהמציע יהיה חייב למסור ל. , אף אם לא צורפו על ידו להצעה)לרבות המלצות(
המציע יסרב למסור בו המידע, המסמכים, הפרטים וההבהרות שנדרשו להנחת דעתה. במקרה 

להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף  רשותרשאית ה ,ורהסבר או ניתוח כלשהוא כאמ ,מסמך

  ההצעה. לפסול את

 והצהרות המציעאופן הגשת ההצעה  .5

חוברת המכרז כולה ובשלמותה, לרבות המסמכים שעל המציע לצרף על המציע להגיש את  .א
את המעטפה יש להגיש אך ורק  ". 014/20מס' מכרז פומבי: "עליה יירשםלהצעתו במעטפה 

, המקומית קדימה צורן י המועצהית באמצעות הפקדה לתיבת המכרזים במשרדבמסירה ידנ
א יאוחר עד ל, קדימה צורן )להלן: "משרדי המועצה"(, 1בלשכת מנכ"ל המועצה, ברחוב הרצל 

למען הסר ספק, יובהר כי הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים  .:0012בשעה  202012.16.מיום 
 .א תידוןרה ידנית כאמור, לאו שלא תוגש במסי/במועד האמור ו

 .הצעות שלא יוכנסו למעטפת המכרז כאמור לעיל עלולות להיפסל
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לרבות , תחייבויות המציעה - מסמך ג'בכמפורט על התחייבויות המציע  חתוםעל המציע ל .ב

 .התחייבות לבצע את השירותים בתעריפים הקבועים במסמכי המכרז

הינם תעריפים  מכי המכרזססמך ג' ובמהקבועים במ תעריפיםהתשומת לב המציעים, כי 
קבועים, שנקבעו על ידי הרשויות. לא ניתן להתנות על מחירים אלו או להציע מחירים שונים. 

שתסתייג מהתעריפים הקבועים במסמכי המכרז )לרבות הוספה או הפחתה לתעריפים הצעה 
 . תיפסל על הסףהקבועים( 

וים לאחר שימולאו וייחתמו על יו, המהוחספההצעה תוגש, באמצעות חתימה על החוזה ועל נ .ג
 "(.ההצעהאת הצעתו של המציע )לעיל ולהלן: " ידי מורשה החתימה של המציע,

חוזה, בצירוף כל הנספחים הנלווים וההשלמות הנדרשות על פיהם י המכרז וההזמנה, תנא .ד

 "(, הינם הנוסח המחייב את המציע.מסמכי המכרז)להלן, ביחד: "

בשולי כל דף באמצעות הגורם המוסמך על צרופותיו,  מכרזה על כל מסמכיעל המציע לחתום  .ה
ציע(. ככל שנדרשת חתימה של לחתום בשם המציע ולחייבו )דהיינו, מורשה החתימה מטעם המ

ידי כל מורשי החתימה  יותר מגורם אחד על מנת לחייב את המציע, הרי שהמסמכים ייחתמו על
 סמכים.הנדרשים כאמור למתן תוקף מחייב למ

שור שכל פרטי המכרז ית הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואהגש .ו
כל בחן את קיבל את מלוא המידע הנדרש, המציע ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי 

מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים  ות,שירהנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות ה
 ם להצעתו. בהתאם להם והסכי שירותלביצוע ה

מו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות כ
כי הוא עומד בכל התנאים נשוא המכרז, מתן השירות דרושים להמקצועיות והאחרות ה

שירותים נשוא את ה ספקוכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא להמקדמיים האמורים דלעיל, 
   מסמכי המכרז.ורט בל כמפהכ - המכרז 

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

ו/או למחוק )למעט ככל שנדרש(  המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיףיובהר כי  .ח
וד מהמסמכים, בין בגוף המסמכים להוציא עמ מהם, ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או

ו/או טה ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמ
ת שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאי "("הסתייגויותתוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן: 

 :רשותה

 לפסול את הצעת המציע;  (1

 א נכתבו כלל ולהתעלם מהן;"ל כאילו ללראות בהסתייגויות הנ (2

 ראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד;ל (3

ות את המחיר ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנ לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, (4
 המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה. 

חת וג לפי אנהל רשותחליט הת. אם רשותהההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת 
 רשותת ה, רשאיה( לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטת4)-(2האפשרויות המנויות בס"ק )

  די המציע.לפסול את ההצעה שהוגשה על י
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תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו כמפורט  הצעהה .ט

' אנספח ) שירותיםה (, מפרטך ג')מסמתחייבויות המציע פס הטוחוזה, דלעיל ולחתום על גבי ה
בראשי  סמןכן לו, )מקור וצילום( בשני העתקים( וכן כל מקום נוסף בו הדבר נדרש, לחוזה

רשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא ישל מסמכי המכרז. הערה שת ל חתימתו כל דףתיבות ש
 ההצעה.  פסילתל

יום  90יה למשך חיה וצרופותכל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספ .י
תהיה רשאית לדרוש מהבנק או מהמציע לפי  רשותמהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות. ה

כים משפטיים יום נוספים ובמידה שינקטו הלי 90את תוקף הערבות למשך  בחירתה, להאריך
לאחר ימים  180יום או עד תום  30בעניין המכרז, עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת 

האחרון להגשת ההצעות, לפי המאוחר מביניהם. יובהר, כי הארכת תוקף ערבות המכרז המועד 
יע שיסרב להארכת תוקף הערבות, ייחשב כמציע משמעה כהארכת תוקף הצעת המציע. מצ

תהיה רשאית לחלט את ערבותו, להמשיך בהליך המכרז ולבחור  רשותהשחזר בו מהצעתו ו
ארכת תוקף הערבות כאמור, וזאת אף אם ההצעה ם לבקשתה להבהצעת מציע אחר אשר הסכי

 .שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה

י דין לעניין התקשרות זו, וכן ברשותו כל פ-ם בכל מרשם המתנהל עלהמציע מצהיר כי הוא רשו .יא

 פי דין לביצוע ההתקשרות.-הרישיונות הנדרשים על

 שאלות הבהרה .6

וכן הודעה בדבר כל סתירה, שגיאה ו/או אי התאמה בקשר למכרז שאלות ובקשות להבהרות  .א
עו"ד מוריה גילה, להעביר לידי בין מסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות או פניה אחרת יש 

עד השעה  2.12.2020, עד לא יאוחר מיום רשותשל הממשרד היועצים המשפטיים החיצוניים 

טלפוניות או  לו פניות. לא יתקבmoria@fsrlaw.co.il, באמצעות דואר אלקטרוני 12:00

הבלעדי, להשיב על שאלות אשר הוגשו  רשאית, לפי שיקול דעתה רשותאחרות. יובהר כי ה
 .עד הנקוב הנ"ללאחר המו

 הפניות. מכרזה ושם מספר, עמו קשר ליצירת טלפון, המלא שמו את הפונה יציין בפנייתו .ב

 :להלן רטכמפו טבלה של במבנה, בלבד Word קובץ של ובפורמט בכתב תשלחנה

 המכרזהסעיף הרלוונטי במסמכי  שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה מס"ד

1.  ________________ ____ 

 

תהא סופית. כל פירושים, הבהרות או הסברים ו מועצההבאתר  תפורסם רשותתשובת ה .ג
ס שהוסמך על ידה למתן תשובות ביחו/או מי  רשותשניתנו בע"פ ו/או ע"י גורם אחר מלבד ה

הנ"ל תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז,  רשותתשובת ה .רשותיחייבו את הלא  למכרז,
 ה על ידי מורשה החתימה מטעמם.ותצורף על ידי המצעים להצעתם, כשהיא חתומ

לא יזכו את המציע  ,או אי קבלתה הו/או מי מטעמרשות מצד האיחור בקבלת התשובה  .ד
ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כלשהיא מצד  בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות

 .ועניין כדין כל הצעה אחרת לכל דבר

הבהרות לאמור במכרז ו/או  המיוזמת תןליהזכות  רשותשמורה למבלי לפגוע באמור לעיל,  .ה
או לערוך בו שינויים, עד למועד הגשת ההצעות ולמציעים לא תהא כל /לתקן טעויות שנפלו בו ו

תפורסם באתר האינטרנט של ינוי ו/או הבהרה כאמור, בדבר ש בכתב הודעהטענה בגין כך. 

 . המקומית קדימה צורן המועצה
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ת בקשות לשינויים שיתבקשו בנוסח עדי להסכים או לדחויהיה שיקול דעת בל רשותכמו כן, ל .ו
בכפוף  )נספח ג' לחוזה(,ודרישות הכיסוי הביטוחי המפורטים בנספח זה ביטוחים ה נספח

וככל שהבקשה לשינוי בנספח הביטוח  רשותיועץ הביטוח של הויים אלה ע"י לאישור שינ
המציעים ויים מנספח הביטוח. תידחה, על המציעים להגיש הצעתם בלא הסתייגויות ו/או שינ

מצהירים כי העבירו את דרישות הביטוח המפורטות בנספח הביטוח לידיעת מבטחיהם, וקיבלו 
יטוחים ע"פ דרישות הביטוח המפורטות ואישור קיום באת אישורם להפקת פוליסות ביטוח 

זו, תהייה בנספח זה. כ"כ מצהירים המציעים כי ידוע להם כי אם לא עמד הזוכה בהתחייבותו 
רשאית לראות את הזוכה כאילו נסוג מהצעתו, על כל המשתמע מכך ע"פ תנאי ההזמנה  רשותה

   .להציע הצעות ותנאי ההחוזה

)להלן:  מור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרזנים שניתנו כאתשובות, הבהרות, תיקו .ז

מסמכי המכרז  בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין. "(מסמכי הבהרות"
ת, ובכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות לבין המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרו

 עצמם, יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר.

עות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם ל טענה בדבר טכ .ח
, לא תתקבל במסמכי המכרזשאינו מופיע  על נספחיו ו/או דבר חוזהמפרטי המכרז ו/או ה

ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות, לפי המוקדם מביניהם,  לאחר הגשת הצעת המציע
והאמור במכרז ובחוזה, על נספחיו ע לכל התנאים ובעצם הגשת הצעתו מסכים המצי

  .במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה רשותולהתקשרותו עם ה

 התמורה .7

 הזוכה היה, יובכפוף לביצוע כל התחייבויותיו מכוח המכרז והחוזה השירותיםתמורת מתן  .א
 לן:)לה₪ בחודש, בגין כל מטופל שיטופל במרכז במשך חודש שלם  726בסך של  תמורהל זכאי

ביחס למטופל מסוים באמצע חודש, יהיה הזוכה  . יובהר, כי ככל ויופסק הטיפול"(התמורה"
חלק היחסי של הימים בהם טופל מתוך אותו זכאי לתמורה בגין אותו מטופל בהתאם ל

 החודש.

העבודה  משרדהתמורה עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם להחלטת ועדת התעריפים של 
 .תייםרוהרווחה והשירותים החב

משרד, לפי שיקול הה של ועדת התעריפים של עדכון התמורה כאמור, יעשה רק בהתאם להחלט
לו ומוסכם  דעת ועדת התעריפים ובמועדים שיקבעו על ידה. המציע מצהיר ומאשר כי ידוע

ם של עליו, כי שינוי התעריפים ייעשה אך ורק על סמך החלטה מפורשת של ועדת התעריפי

 .משרדה

כה ישירות מהמשרד, בהתאם , תשולם התמורה לזוהורים ילדיםבגין הפעלת מרכז  יצוין, כי .ב
   .9206סמל תעריף  - "(נוהל השמות)להלן: " 8.38חלופה ב' בנספח ג' להוראות התע"ס ל

תשולם התמורה לזוכה ישירות על ידי כל  הפעלת מרכז הורים לגיל הרך ומרכז למתבגריםן בגי .ג

השירותים תשולם על ידי הרשויות להן ינתנו  אלושירותים ין בג התמורהכי  יובהר, רשות.
בלבד )שירותי הפעלת מרכז הורים לגיל הרך, ינתנו רק למועצה המקומית קדימה צורן למועצה 

ולעיריית כפר יונה ושירותי מרכז הורים למתבגרים ינתנו רק למועצה  המקומית תל מונד
ן הסר ספק יובהר, כי התמורה בגין מעל המקומית קדימה ולמועצה המקומית תל מונד(.

תהיה צמודה לתמורה להפעלת מרכז הורים  לגיל הרך ומרכז למתבגריםורים הפעלת מרכז ה
התעריפים של המשרד, יחול עדכון זה גם ביחס  ילדים וככל שיעודכנו התעיריפים על ידי ועדת

 .מרכז הורים לגיל הרך ומרכז למתבגריםלהפעלת 
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את כל  תכוללו שירותיםה ביצועתשלום מלא וסופי בגין  המהוו רההתמובזאת, כי  מובהר .ד

על פי תנאיו  חוזהבביצוע ההכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,ההוצאות
התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי מהווים כיסוי מלא לכל בשלמות ו

עפ"י דין על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו  וכיו"ב. , אישוריםרכב, ביטוחים
 .הרשותאשר ישולם על ידי 

ם רשאית להזמין את השירותים מכוח המכרז בהיקפים משתני רשותבזאת, כי ה מובהרכן  .ה
להחליט על דחיית הזמנת השירותים למועד מאוחר להזמין חלק מהשירותים בלבד ו/או ו/או 

ע את לבצ רשותדעתה, לצרכיה ולתקציבה. כמו כן, רשאית היותר, הכל בהתאם לשיקול 
ולזוכה לא תהא  באמצעות עובדיה ו/או קבלנים אחרים, לפי ראות עיניה םהשירותים או חלק

 .כל טענה בגין כך

    צעותת ההבדיק .8

רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע  רשותבעת הדיון בהצעות תהיה ה .א
יכולתו הארגונית תר, כושרו, ניסיונו, יכולתו המקצועית של המציע, הזוכה לרבות, בין הי

והכלכלית, הציוד שברשותו וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא לנכון והיא אינה 
 .ל הצעה שהיאמתחייבת לקבל כ

במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל  הלפנות לפי שיקול דעת העל זכות תשומררשות ה .ב
הסיר אי בהירויות ו חלקם( על מנת לקבל הבהרות להצעותיהם או בכדי להמציעים )כולם א

שעשויות להתעורר בבדיקת ההצעות, וכן לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות 
 ורים לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז.ו/או איש

הינה הצעה גירעונית ו/או למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה  .ג

כלפי עובדיו לפי תנאי מכרז זה ובהתאם  ספקהמילוי התחייבויות  הצעה אשר מעלה חשש לאי
 להוראות דיני עבודה. 

התייחסות מפורטת לתנאי וסעיפי המכרז, בהצעה בשל חוסר לא להתחשב כלל  תרשאי רשותה .ד
 מונעת הערכת ההצעה כראוי. רשותבאופן שלדעת ה

מגורמים שונים לגבי לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ו רשותת ההא רשאיתכן  .ה
המציעים ו/או הצעותיהם, כולם או חלקם, לרבות ביחס לטיב השירות ו/או לניסיונם ו/או 

 ולתם למתן השירותים נשוא מכרז וחוזה זה במיומנות ובאיכות גבוהים. ביחס ליכ

דעת שלילית על  ציע אשר קיימת לגביו חוותאת הזכות לפסול על הסף מ הלעצמ תשומר רשותה .ו
על חוות  כתסומ רשותאו לגוף אחר אשר ה רשותודתו וטיב מתן השירותים על ידו, לטיב עב

ופית, טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הס דעתו. במקרים אלה תינתן למציע זכות
 .רשותהבלעדי של ה הפוף לשיקול דעתוזאת בכ

ורשעו בפלילים את הזכות לפסול מציע אשר הוא, או מי מבעליו, ה הלעצמ תשומר רשותה .ז

( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון 7בשבע )
, כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו של אדם 1977-י חוק העונשין, תשל"זהמדינה, ו/או על פ

יע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז צו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המ
ת לעצמה שר לא התיישנו, ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומרזה א

נגד מי מבעליו, תביעות משפטיות עומדות כנגדו ו/או כ הזכות לפסול מציע אשראת  רשותה
 לכינוס נכסים.  ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או
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ם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, בין היתר, החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתא

ו/או יכולתו לבצע את בהתחשב בהשלכות של ההרשעות/הליכים על אמינות ומהימנות המציע 
 השירותים נשוא המכרז כנדרש. 

לאחר שתינתן למציע  ז לעיל, תעשה -.ו 8ההחלטה לפסול מציע בהתאם להוראות סעיפים  .ח
בדרך של שימוע בעל פה או בכתב, בפני וועדת המכרזים,  הזדמנות להשמיע את טענותיו,

 בהתאם לשיקול דעתה של וועדת המכרזים.

 ואופן הניקוד ההצעותבחינת שלבים ב .9

מסמכי ההצעה שהוגשו על ידי  ובדקי: בשלב זה יבדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף -שלב א' .א
      ת לוודא שההצעה עומדת בתנאי הסף. כל מציע על מנ

יובהר, כי אי צירוף ייבדק בשלב זה צירופם של המסמכים הנדרשים להצעה.  כמו כן,

אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף . ההמסמכים כנדרש, עלולים להביא לפסילת ההצע
 כאמור, יעברו לשלב הבא של בחינת ההצעות.

  .מהניקוד הכולל %100 - תהצעואיכות הבדיקת  -שלב ב'  .ב

, ה תיבדק רק לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסףמובהר בזאת כי איכות ההצע (1
 המפורטות להלן:בהתאם לאמות המידה 

 ובלבד ניסיון שנות אותן לעניין המידה אמות בין ודבניק חפיפה תתאפשר כי מובהר
 .אחרת המידה מתאב נאמר כן אם אלא, לבדיקה רלוונטי הוא בהצעה שיוצג שהניסיון

 הגורם
 הנבדק

 ניקוד יניםתבח המידה אמת מס
 מירבי

בהפעלת מסגרות  ניסיון 11.1 מציעה

 חוץאו /ו קהילתיות
 ביתיות

ילדים  עבור קהילתיות מסגרותשל  הפעלההמציע ב ניסיון ייבדק

ו/או מסגרות חוץ ביתיות עבור  םוהוריהשנים  12עד  5בסיכון בגילאי 
 הקודמות האחרונות השנים שרבע שנים 12עד  5ילדים בסיכון בגילאי 

כל שנת ניסיון מלאה מעבר  עבור. ההצעות להגשת האחרון מועדל
 ועד, ודותנק 3 ינתנוי לפחות( חמש שנים)בתנאי הסף  לנדרש

 .נקודות 12 של למקסימום

12 

 עם עבודהב וןניסי .1.2
 לשירותים המחלקות
 ברשויות חברתיים

 המקומיות

 חברתיים לשירותים המחלקות עם עבודההמציע ב ניסיון ייבדק
 האחרון מועדל הקודמות האחרונות השנים בשש המקומיות ברשויות

 . ההצעות להגשת

מרכז  אינהמסגרת קהילתית ש בהפעלתכל שנת ניסיון מלאה  עבור
 .ודותנק 8של  ימוםעד למקס ודותנק 2ורים יינתנו ה -ילדים 

 3הורים יינתנו  – ילדיםכל שנת ניסיון מלאה בהפעלת מרכז  עבור
 .ודותנק 12של  ימוםעד למקס ודותנק

  סוגי  מבין הגבוה לפי בלבד אחת פעם תנוקד ניסיון שנת כלי כ מובהר
 .הניסיון

12 

 רצון ושביעות המלצות 1.3.
 מהמציע

 , אשרההמלצותלצורך ניקוד אמת מידה זו על המציעים לצרף שלוש 
 2 עד תקבלה המלצ כל. להלן (2ב..9ייבחנו בהתאם לאמור בסעיף 

מידה זו בגין אמת  סה"כ הציון , בהתאם להתרשמות הרשות.ודותנק
שלא להתקשר  תרשאי היהת רשותה נקודות. 6 הינו עד למקסימום של

 .זו מידה-באמתלפחות  ודותנק 4 של ציון יקבלשלא  מציעעם 

  

6  

  30  למציע ניקוד"כ סה
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 ת/המנהל

 המוצע/ת
לניהול 

מרכז 
הורים 
  ילדים

 כעובד עבודהב ניסיון .2.1

ילדים  עם סוציאלי
 12עד  5בסיכון בגילאי 

 והוריהםשנים 

ילדים  עם סוציאלי ובדעכ עבודהבהמנהל/ת המוצע/ת  ניסיון ייבדק

הרישום בפנקס העובדים  לאחר, הםוהורישנים  12עד  5בסיכון בגילאי 
 האחרון מועדל הקודמות האחרונות השנים בעשר, הסוציאליים

 . ההצעות להגשת

 שלוש) הסף בתנאי רשלנד מעבר כאמורכל שנת ניסיון מלאה  עבור
 .ודותקנ 2 יינתנו( לפחות שנים

 שנים שלוש) הסף בתנאי לנדרש מעברכל שנת ניסיון מלאה  עבור
 .ודותנק 4 יינתנו הורים –ילדים  מרכזבמסגרת  בעבודה( לפחות

 נקודות.  12 לניקוד המקסימאלי, ועד

 .הניסיון סוגי מבין הגבוה לפי בלבד אחת פעם תנוקד ניסיון שנת כל

12 

 מקצועיו/או הדרכה של צוות  ניהולהמנהל/ת המוצע/ת ב ניסיון ייבדק ניהולי ניסיון .2.2 
 האחרונות השנים בעבש צוות אנשי שלושה לפחות שלתחומי -רב

ת ניסיון מלאה כל שנ עבור. ההצעות להגשת האחרון מועדל הקודמות
ועד למקסימום  ודותנק 2 ינתנו (שנים שלוש) הסף בתנאי לנדרש מעבר

 .נקודות 8של 

8 

 השכלתו של המנהל המוצע.  תיבדק השכלה .2.3 

 . (1ודה אחת )נק יקבל שהוא בעל תואר אקדמי שני לפחות מנהל

בעבודה סוציאלית יקבל שהוא בעל תואר אקדמי שני לפחות  מנהל
 . (1.5ודה וחצי )נק

 שהוא בעל תואר אקדמי שלישי לפחות בעבודה סוציאלית יקבל מנהל
 . ודותנק 2

. מובהר כי הניקוד הינו ודותנק 4 הוא זו מידה באמת המירבי הניקוד
 בר.מצט ולאחלופי 

2 

  22  המוצע מרכז הורים ילדים למנהל ניקוד"כ סה   

 

 

 ת/המנהל
 המוצע/ת

לניהול 
מרכז לגיל 

הרך 
מרכז ו

  מתבגרים

 

 

3.1 

 

 

עבודה כעובד ב ניסיון
ו/או  סוציאלי עם ילדים

בסיכון  מתבגרים
  והוריהם

 

 

 עבודה כעובד סוציאלי עם ילדיםבהמנהל/ת המוצע/ת  ניסיון יבדקי
לאחר הרישום בפנקס העובדים , הםוריוה בסיכון נוערו/או 

 האחרון מועדל הקודמות האחרונות השנים בעשר, הסוציאליים
 . ההצעות להגשת

חמש ) הסף תנאיב לנדרש מעבר כאמורכל שנת ניסיון מלאה  עבור
 .(0.5ה )ודנק חצי  ינתן( שנים

 חמש שנים) הסף בתנאי לנדרש מעברכל שנת ניסיון מלאה  עבור
 תינתן ילדים בסיכוןל הורים –ילדים  מרכזבמסגרת  בעבודה( לפחות

 .(1ה אחת )ודנק

 הניסיון סוגי מבין הגבוה לפי בלבד אחת פעם תנוקד ניסיון שנת כל
 נקודות.  5, לניקוד המקסימאלי ועד

 

 

5 
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 מקצועיו/או הדרכה של צוות  לניהוהל/ת המוצע/ת במנה ניסיון ייבדק ניסיון ניהולי 3.2

 האחרונות השנים בעבשות צו אנשי שלושה לפחות שלתחומי -רב
כל שנת ניסיון מלאה  עבור. ההצעות להגשת האחרון מועדל הקודמות

ועד  (1ה אחת )ודנק נתןית( שנים לושש) הסף בתנאי לנדרש מעבר
 .נקודות 3 למקסימום של

3 

 השכלתו של המנהל המוצע.  תיבדק השכלה  3.3

 . (1ה אחת )ודנק יקבלשהוא בעל תואר אקדמי שני לפחות  מנהל

 1.5ציאלית יקבל שני לפחות בעבודה סו שהוא בעל תואר אקדמי מנהל
 . ודותנק

 יקבל ה סוציאליתפחות בעבודשהוא בעל תואר אקדמי שלישי ל מנהל

 . ודותנק 2

. מובהר כי הניקוד הינו ודותנק 2 הוא זו מידה באמת המירבי הניקוד
 .מצטבר ולאחלופי 

2 

 10 המוצע מרכז לגיל הרך ולמרכז מתבגרים למנהל ניקוד"כ סה

 יםדובעה
יסוציאלי

למרכז  ם
הורים 
 ילדים

 ים למרכז ילדים הוריםעהמוצ יםאליהסוצי יםהעובד ניסיון ייבדק מקצועי ניסיון .4.1
שנים  12עד  5בגילאי  ילדים בסיכון עם סוציאלי כעובד עבודהב

שמונה  לךבמה, הסוציאליים העובדים בפנקס הרישום לאחר, והוריהם
 . ההצעות להגשת האחרון מועדל הקודמות תנים האחרונושה

 מלאה ניסיון שנת כל עבורנקודות  3יינתן ניקוד של  כל עובדביחס ל

 .ודותנק 12של  ימום( עד למקסשלוש שנים) הסף בתנאי לנדרש מעבר

הציון הסופי בגין אמת מידה זו יהיה הציון הממוצע בגין שני 
 ים.העובדים המוצע

 א:)לדוגמ

 נקודות.  6 -שנות ניסיון  5 - 1עובד 

 נקודות. 12 -שנות ניסיון  שבע - 2עובד 

 (.12+6:2) 9 -הציון הסופי של המציע בגין אמת מידה זו 

12 

 עובדביחס לכל . המוצע יםיהסוציאל יםהעובד שלם השכלת תיבדק השכלה .4.2 
 בליק וציאליתס בעבודה לפחות שני אקדמי תואר בעל שהוא סוציאלי

 . נק' בסה"כ ביחס לשני העובדים המוצעים( 3)עד  ודותנק 1.5 המציע

3 

 15  למרכז הורים ילדים המוצע הסוציאלי לעובד"כ ניקוד סה

 ובדעה
 סוציאלי

למרכז 
לגיל הרך 
 ומתבגרים

 ו/או נוער עבודה עם ילדיםבהעובד הסוציאלי המוצע  ניסיון ייבדק ועיניסיון מקצ 5.1
 במהלך, הסוציאליים העובדים בפנקס הרישום לאחר, ון והוריהםבסיכ

. ההצעות להגשת האחרון מועדל הקודמות תהשנים האחרונושמונה 
שנים  חמש) הסף בתנאי לנדרש מעבר מלאה וןניסי שנת כל עבור

 .ודותנק 5של  ימוםלמקס עד( 1אחת ) הודנק תינתן( לפחות

5 

 בעל שהוא סוציאלי עובדבגין . המוצע הסוציאלי העובד השכלת תיבדק השכלה 5.2 
 .ודותנק 3 המציע יקבל סוציאלית בעבודה לפחות שני אקדמי תואר

3 

 8 לגיל הרך ולמרכז מתבגריםלמרכז  צעהמו הסוציאלי לעובד"כ ניקוד סה
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 כניתת

 טיפולית
 מוצעת
 וראיון

מוצעת. התכנית תוערך לפי אופן  טיפוליתיידרש להציג תכנית  המציע מוצעת תוליטיפ תכנית 6

בנייתה והעמקתה, לפי רציונל העבודה, ומהימנות הטיעונים והיעדים 
פיעים שעל פיהם תיבדק התכנית מוהקריטריונים שהציב המציע. 

 .למכרז מסמך ו'המוצעת תפורט בנוסח  התכניתלהלן.  (3ב..9בסעיף 

ת התכנית תתבצע בהתאם על בסיס הערכת התכנית המפורטת רכהע
 בנספח ו' ועל בסיס ריאיון שיערך למציע.

ועדת כי  מובהר .ודותנק 15 באמת מידה זו הינו ימליהמקס הניקוד
המליץ לי שלא הבלעד הלפי שיקול דעת ת,רשאי תהא המכרזים

דה וד באמת מי'( מהניקנק10.5) 70% מציע קיבל לפחותלבחירה על 
 זו.

 15  

  15 ןוראיו המוצעת הטיפולית לתכנית"כ ניקוד סה

 100 להצעה ניקוד"כ סה

 

 '(נק 6 עד) שביעות רצון מהתקשרויות קודמות והמלצות (2

 בחמש הפעיל עבורם לפחות גופים משלושהבכתב  המלצותצעתו המציע לצרף לה על .א
 עבור קהילתיות מסגרות ההצעות להגשת האחרון מועדהקודמות ל ותרונהאח השנים

עבור ילדים  ביתיות חוץ מסגרותאו /ו והוריהםשנים  12עד  5ילדים בסיכון בגילאי 
 .שנים 12עד  5בסיכון בגילאי 

המלצות  החליט אילות, רשאית לככל שיצורפו יותר משלוש המלצות, תהא הרשו .ב

  יובאו בחשבון לצורך ניקוד ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

בגופים מהם ניתנו  קשר אנשי פרט במקום המתאים לכך במסמך ה' אתל המציע על .ג
  .עמם קשר ליצירתעדכניים  טלפון מספריההמלצות, כולל 

ל ידי שניתנו ע בשירותים םים הבקיאמיגור ויהי שיפורטו על ידי המציע הקשר ישנא .ד

המציע. הרשות תהא רשאית לגרוע ניקוד או לא לנקד המלצה כלל, בשל אי בקיאות 
איש הקשר בשירותים שניתנו או במקרה בו לא ניתן היה להשיג את איש הקשר 

 לאחר מספר ניסיונות סביר.

 או כולם, לאנשי הקשר לפנות, הבלעדי הדעת-שיקול לפי, תרשאי היהת רשותה .ה
, שקיבלו שירותים מהמציע, לשם קבלת פרטים אודות אחרים ורמיםגל וכן, לקםח

, ולקחת בחשבון את חוות דעתם לצורך ניקוד ממנו רצונם-ושביעות שקיבלו ירותהש
 . ההמלצות

קודמות  קשרויותתה ביצע המציע, בו מהאופן הרצון-שביעות במידת תחשבת רשותה .ו
 .ולרע לטוב, הממליציםעם 

 4יץ לבחירה על מציע שלא יקבל ציון של ת שלא להמלתהיה רשאי ועדת המכרזים .ז
  .נקודות לפחות באמת מידה זו

 :'(נק 23) וראיון המציע והערכתה המוצעת הטיפולית התכנית מבנה (3

יונל העבודה, התכנית הטיפולית המוצעת תוערך לפי אופן בנייתה והעמקתה, לפי רצ .א
 .ומהימנות הטיעונים והיעדים שהציב המציע
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כפי שמוצע על ידי  מרכזחס לשיטות הטיפול ואופן הפעלת הפולית תתייהתכנית הטי .ב

 ג' סעיףהשירותים הנדרשים ואופן הביצוע שלהם כמפורט ב מהותהמציע בשים לב ל
 להלן.

ן כו התכניות ומשקלו של כל קריטריון בציום שעל פיהם יוערלהלן הקריטריוני .ג
 :הסופי

 (.5%המרכזיות ) וומטרותי מרכזה הפעלתון כללי של המציע לגבי זח .1.ג

)הגישות הטיפוליות שעל פיהן מוצע  המציע של טיפולית-מקצועית תפיסה .2.ג
 ניהול אופן בילג" מאמין , "האניהטיפולי" מאמין, "האני מרכזהלהפעיל את 

 (.5%) (רשותה מול הקשר ראיית ואופןמקצועי -רב צוות

 על זו מידה אמת ניקוד לצורך – מרכזההפעולה המתוכנן להפעלת  מתווה .3.ג
 (:75%) אלה ללכ גם היתר בין להתייחס המציע

 (.25%) בילדים לטיפול מוצעת תכנית -

 (.25%) הורים והדרכת וללטיפ מוצעת תכנית -

 (.20%ילדים ) –מוצעת לטיפול באינטראקציה הורים  תכנית -

 (.5%) ורענון הכשרה לצרכי העובדים לצוות והשתלמויות הדרכות תכנית -

כרות עם בקיאות בתחום הרלוונטי והי הפגנתהיתר,  ביןהתרשמות כללית ) .4.ג
התכנית ת, ישימות אוכלוסיית היעד של המכרז וצרכיה, תוספות לשירו

 (.15%וכיו"ב( ) המוצעת הטיפולית

 .ו' למכרז על גבי נוסח מסמךיפרט את התכנית הטיפולית המוצעת  המציע .ד

הניקוד באמת מידה זו יינתן על בסיס התרשמות מהתוכנית שתצורף להצעה ועל  .ה
הרשות רשאית לערוך את הראיונות בצורה פרונטלית, או  .בסיס ראיון שייערך למציע

 רחוק, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.י תקשורת ממצועת אמצעבא

המציעים יזומנו לריאיון במועד שיקבע על ידי הרשות לאחר המועד האחרון להגשת  .ו
המנהל אנשי הצוות המוצעים מטעמו )ו בריאיון ישתתפו מנהל בכיר במציעההצעות. 
 אמור.. על המציעים להיות ערוכים לקיום הריאיון כ(הסוציאלים והעובדים

, על פי רשותהיה רשאית התהצעות, ל יינתןשוויון בין הציון המשוקלל הסופי ש ה שלבמקר (4
הצבעה על ידי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור בזוכה מקרב ההצעות הזהות הנ"ל, בדרך של 

 מתן השירותיםינו מתאים יותר לבהצעת המציע אשר לדעתם ה ,חברי וועדת המכרזים
 ו/או באיתנות הפיננסית ו/או באמינות ו/או ניסיוןעתו ו/או במטעמים הקשורים בתנאי הצ

ההצעה בכושר ו/או ביכולת ביצוע ההתקשרות של מי מבעלי ההצעות הזהות, כאשר 
 10סעיף הוראות וזאת בכפוף ל תיבחר הסופית אשר תקבל את מרב הקולות בהצבעה

 .  ק בשליטת אישהעדפת עסלהלן, ה

 העדפת עסק בשליטת אישה .10

 2016-(, התשע"ו2ל צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס' הדרישות ש ע העונה עלעל מצי
, 2016-תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(, התשע"וו/או  "(התיקון לצו המועצות המקומיות)להלן:"

עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת  ניין, לע"(התיקון לתקנות העיריות )מכרזים()להלן: "
ב' לחוק חובת המכרזים, 2וא בשליטת אישה בהתאם לסעיף פיו העסק הר ותצהיר לההצעה, אישו

-צו המועצות המקומיות, תשי"אל( לתוספת הרביעית 1)ה22. בהתאם לסעיף סעיף 1992-התשנ"ב
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 1958 -המקומיות )אזוריות(, תשי"ח  ( לתוספת השנייה לצו המועצות1)ה22בהתאם לסעיף ו/או  1950

במקרה בו לאחר שקלול  ,1987 -)מכרזים( תשמ"ח ות העיריות( לתקנ2)ה22בהתאם לסעיף  ו/או
התוצאות מצאה הוועדה כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק 

בעת הגשתה, אישור ותצהיר  בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה
 .כאמור

 "כשיר שני" .11

בדירוג  ותהבא ןהינ יהםתו, שהצעאו שניים במציע אחד שאית לבחורזים תהיה רועדת המכר .א

ו הכשיר השני ו/או הכשיר רבי. ככל שסוכ"כשיר שלישי" לאחר ההצעה הזוכה, כ"כשיר שני"
 יםלבחור במציעתהא רשאית  רשותה ,ו/או כשיר שלישי , לשמש ככשיר שניהשלישי

 לאה.וכך הלאחריהם ש מותבמקו ודורג יהםתושהצע

עד תום חודשיים מיום מתן צו  ןבתוקפ ויעמד ו/או הכשיר השלישי כשיר השניה של םצעתה .ב
מועד שנקבע כמועד האחרון להגשת התחלת עבודה לזוכה המקורי ולכל היותר עד שנה אחת מ

 כויארי רשותעל ידי ה וך, אם יתבקש. במידת הצורלפי המוקדם מביניהםהצעות למכרז, 
 לתקופה נוספת.  םיהתואת תוקף הצע יר השלישיו/או הכש הכשיר השני

 כזוכה במכרז בכל מקרה בוו/או השלישי הכשיר השני ועדת המכרזים רשאית להכריז על  .ג

יחזור בו מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו,  המקורי הזוכה
 ., זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדישהיא מכל סיבה

 תישלח למציע שידורג ו/או ככשיר שלישי יר שנימציע ככש בחירתו של הודעה מתאימה על .ד
 . ו כאלו, ככל שידורגבהתאם

אם לא תתקשר עמו במהלך  רשותלכשיר השני ו/או השלישי לא תהיה כל עילת תביעה כלפי ה .ה

בלבד  רשותכשיר השני נתונה לשיקול דעת התקופה זו, לרבות הארכותיה. התקשרות עם ה
אלא לבטל המכרז או לפרסם מכרז  השני ו/או לשלישי, לכשיר שלא לפנות רשאית והיא תהא
 חדש/נוסף.

 הודעה על זכייה  .12

 תודיע בכתב לזוכה על הזכייה במכרז.  רשותה .א

ולהחזירו  , מול כל רשות בנפרדעל נספחיוהחוזה המצורף למכרז נוסח דרש לחתום על ייהזוכה  .ב

  לזוכה בדבר זכייתו במכרז. ותרשהודעת ה ימים מתאריך 7דין, תוך ככשהוא חתום כל רשות ל

ויבצע את הפעולות  את המסמכים הבאיםחוזה, עד למעמד חתימת ה רשותימציא ל  הזוכה .ג

 :הבאות

מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי  תום מאת חברת ביטוחאישור ח (1
  (.לחוזה 'גנספח ) נספח הביטוחב המפורטים םהתנאי

וביצוע  בתקופת החוזה התחייבויות הזוכהע הבטחת ביצול חתומה רבות בנקאיתע (2
 'בנספח (, בנוסח "חששלושים וחמש אלף )₪  35,000בסך  השירותים נשוא המכרז

 .צורף לחוזההמבמדויק 

ימים מיום בו  7זוכה שנדרש לחתום על החוזה, ולא החזירו בצירוף המסמכים הנ"ל, בתוך  .ד

טל זכייתו וזאת מבלי לפגוע בכל סעד בל הרשות האת רשות, ההודע לו על זכייתו כאמור לעיל
 . רשותאחר שיעמוד לזכות ה
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רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בחוזה עם מציע אחר  רשותכמו כן, תהא ה .ה

ביעה ו/או זכות לפיצוי עקב וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או ת
 .  אחר במקומועם מציע  רשותהתקשרותה של ה

היה הזוכה חייב לשלם בשל אי מילוי התחייבויות הזוכה, יעם מציע אחר  רשותהתקשרה ה
למשך כל לבין הצעתו הוא,  רשותבין ההצעה שנבחרה על ידי ה הכספי את ההפרש רשותל

די לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו ר לעיל כאין באמו .תקופת ההתקשרות המפורטת בחוזה
ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו עקב הפרת  כנגד הזוכה רשותלרשות ה

  למכרז.

רק לאחר ובהתאם לקבלת הזמנה חתומה ומאושרת במכרז יידרש לספק את השירות  הזוכה .ו
 מעם הרשות יות המנהל. הזוכה יידרש לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם להנחרשותע"י ה

 ז. מסמכי המכרהכל כמפורט ב רשותולשביעות רצון ה

על אי קבלת הצעתו והמציע לא יהא  ,תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה רשותה .ז

איננה מתחייבת למסור פרטים או  רשות. כמו כן, הרשותזכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מה
סור פרטים על ההצעה שנתקבלה, אלא ככל שמחייבים נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי או למ

 .ני המכרזיםאותה די

 הזמנת השירותים ותנאים נוספים  .13

, בצרכים תרשוההתקשרות עם הזוכה והיקפה, מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי ה .א
בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי או /ו רשותהמשתנים של ה

 שישנם.  ים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון השירותים, ככלהממשלה או מאת גופ

תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים רשות קרה בו לא יהיה למב

התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתם כמפורט לעיל, לא יינתנו השירותים ע"י הזוכה ו/או לא 
ה בגינם הרשאה תקציבית ולא תהיה למציעים יינתנו חלקם של השירותים אשר לא נתקבל

 כך.  תביעה עקב טענה ו/או ו/או לזוכה כל

ובכפוף לאישור כל דין בהתאם ל 50%-באו  25%-רשאית להגדיל את היקף השירותים ב רשותה .ב
 .תקציבי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 שירותיםביצועו , או להעביר לשירותים כלשהםרשאית כלל לא להעביר לביצוע הזוכה  רשותה .ג

לא  ספקל, ורשותת ועל פי צרכי הלע מעת, רותיםו/או להזמין חלק מן השי בהיקפים משתנים
 יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בגין כך.

ו/או  לבצע בעצמה את השירותים או חלקםרשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט  רשותה .ד

ו/או  רשותהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הלהחליט על דחיית רכישת חלק מן השירותים, ב
 רשותו/או עקב שינויים רגולטוריים רלוונטיים. ה רשותות השיעמוד לרשבהתחשב בתקציב 

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל 
    ליה.ו/או לרכוש את השירותים או חלקם ללא מכרז, הכל בכפוף לדין החל ע

ממנו, מכל סיבה  ו ו/או חלקנדחה ביצועבוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או  .ה
שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו 
נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי 

ו/או ת המציע לזכות א ותרשרה שתשולם לו. בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול הבתמו
 עבור רכישת מסמכי המכרז.רשות הזוכה בהחזר המחיר ששולם על ידו ל
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לבצע חלק מן השירותים בלבד ו/או לדחות את ביצוע חלק מן השירותים  רשותהחליטה ה .ו

ס הצעתו, בשינויים הנדרשים בנסיבות למועד מאוחר יותר, ייחתם עם הזוכה חוזה על בסי
ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק השירותים /לפרסם מכרזעל זכותה  שומרת רשותהעניין. ה
 בוטלה/ נדחתה כמפורט לעיל. םשהזמנת

על זכותה להזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי  רשותכמו כן, שומרת ה .ז
שירותים וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה השירותים אשר לא הוזמנו בתחילת ביצוע ה

 נדחו במחיר הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה.שירותים ש צע את אותןמתחייב הזוכה לב

תהא רשאית לדרוש מהמציע אישור בדבר פרטי העובדים אשר יועסקו לצורך מתן  רשותה .ח

ספק את רשאית לדרוש החלפת עובד המציע המ רשותהשירותים נשוא מכרז זה, וכן תהא ה
 המלא. בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה רשותהשירות עבור ה

 ותשונ .14

בוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי רשאי למובהר בזה, כי מציע, לרבות זוכה, לא  .א
, השירותיםהפסקת ו/או  שירותיםההזמנת בחתימה על חוזה ו/או , בגין כל עיכוב רשותה

, על ידי כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו זמנית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו,
 ם.ישיים כלשהו צדדים שלמציע א

חוזה ו/או הכל מציע, לרבות זוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת  .ב
דרישה או תביעה כלפי  מנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה,ז עבודהשירות/הפסקת 

 עקב כך. רשותה

 לתקנות( ט)22 קנהולתו/או  1950 -( לצו המועצות המקומיות, תשי"א )ט22קנה בהתאם לת .ג

)ט( לתוספת השנייה לצו המועצות 22, ו/או לתקנה 1987 - ח"תשמ(, מכרזים) העיריות
. הזוכה בהצעה לעיין לבקש רשאים מציעים, 1958 -המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 

 מתנגד והוא מקצועי סוד או מסחרי סוד מהווים צעתוהב מסוימים סעיפים כי סבור אשר מציע
 לטענתו אשר הצעתו חלקי את מראש יציין, בהם לעיין במכרז זכו אלש למציעים להתיר

 ההצעה מחיר כי, יובהר. למסמכי המכרז 'טבמסגרת מסמך  "(מסחרי סוד: "להלן) חסויים
 שנתן כמי יוחזק ,בהצעתו םחסויי חלקים יציין שלא מציע ".מסחרי סוד" להיחשב יכול אינו

 בפני להציג רשאית המכרזים ועדת, לעיל רמוהא אף על. הצעתו מסמכי כל לחשיפת הסכמתו
. מקצועי או מסחרי סוד מהווים אינם לשיטתה אשר ומידע מסמך כל, במכרז זכו שלא מציעים

 .בלבד המכרזים ועדת דעת לשיקול מסורה בהם העיון בעניין הסופית ההחלטה

בכל אחד נושא משרה יין בו או בעל עניין במציע, ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל ענו/או  המציע, .ד
שמורה הזכות  רשותול מהם לא יפעלו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו

. מבלי לגרוע מכלליות לפסול הצעות אשר יימצא כי נערך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתן
 ת כולל:האמור לעיל, תיאום הצעו

עט אדם או למ -כלשהו דם או גוף כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם א א. 
בעניין עלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת  -גוף שהינו בעל עניין במציע 

 נכסים, אסטרטגיות, הכל בנוגע להצעה וכיו"ב.

מידע או גילויו לאדם  קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום ב. 
על עניין או נושא משרה הגוף הוא בי האדם או או לגוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כ

 או שלוח או עובד של מציע אחר.
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מציע איננו רשאי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הזמנה זו ולפי החוזה, כולן או  .ה

ע השירותים, כולם או חלקם, במישרין חלקן, לצד שלישי, והוא איננו רשאי להעביר את ביצו
, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות החוזה. רשותת הסכמת הי, ללא קבלאו בעקיפין, לצד שליש

ניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו של המציע לפי הזמנה זו ולפי החוזה, 
 והאחריות לביצוע החוזה תישאר של המציע בכל מקרה.

ת למטרת הצע וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים רשותשל ה הינם רכושה מסמכי המכרז .ו
, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק רשותהצעות ל

 אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

דו אי התאמה או  ,יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה .ז

ם, לפי נספחיה /החוזה הוראות ה, תכרעננספחיםה /עות בין תנאי המכרז להוראות החוזהמשמ
 .  רשותובהתאם לשיקול דעת ה העניין

 

 

________________________ 

 יו"ר ועדת המכרזים המשותפת
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 'גמסמך 

 לכבוד
  ועדת המכרזים

 

 
 מכרז משותף

 014/20מס'  פומבימכרז 
 ם נייד להפעלת מרכז הורים ילדי

 המציע תחייבויות ה 
 

כי קראתי בעיון את כל  ,_ מצהיר____________________________ .ז( )שם מלא ות אני הח"מ .1
עבור המועצה המקומית  הפעלת מרכז הורים ילדים ניידלמגיש בזאת הצעתי  מסמכי המכרז והנני

)להלן:  רית לב השרוןהמועצה המקומית תל מונד, עיריית כפר יונה והמועצה האזו ,קדימה צורן

  ."(שירותיםה)להלן: "מסמכי המכרז כל בהתאם לה "(,הרשויות" ו/או "הרשות"

 בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז.את השירותים  רשותהנני מעוניין לספק ל .2

 תונות, כליכי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בע ,הנני מצהיר .3
עים חרים המשפיהגורמים האוכל ים המבוקשים שירותה, מפרטהכרז, וכי תנאי המ מסמכי המכרז

לאספקת יודע את כל הפרטים הנוגעים הנני אני מסכים להם. ות, ידועים ומוכרים לי השירועל 
לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל מציע אני ו יםהשירות

 .  ים להלןפים המפרוטתעריבהתאם ל הםמו/או כל חלק השירותים לספק את ה הסתייגות, ובכלל ז

באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות, התנאים, המגבלות, העלויות, הסיכונים וכל פרט  תיבדק .4
ר לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום התחייבויותינו על פי המכרז, במועדן ובמלואן, ואחר הקש

על פי יבויותינו את כל התחיש לנו בקשר לכך ווידאנו כי יהיה ביכולתנו לקיים ביררנו כל פרט הדרו
 המכרז אם נזכה בו.

 מתחייב בזאת כי:ומסכים  ,אני  מצהיר .5
 

 , כח האדם, הציודהמומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים סיון,יהנ הנני בעל הידע, .א

גם מבחינה ות המימון נשוא המכרז, גם מבחינ מתן השירותיםוהכישורים הדרושים ל
 .מכרזמקצועית, בהתאם לכל מסמכי ה

המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך ד בכל התנאים עומ הנני .ב
, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים 3תנאי המכרז והוראות למשתתפים )מסמך ב'(, סעיף 

 המפורטים מן אישור או/ו מסמך אצרף ולא במידה כי לי למסמך ב'. ידוע 4הנדרשים בסעיף 
 .הצעתי וללפס עלולה המכרזים ועדת לעיל

 מסמך/מידע כל להציג ממני ולדרוש לחקור הזכות שמורה המכרזים לוועדת כי לי ידוע עוד .ג
 לביצוע התאמתי, איתנות פיננסית, מומחיותי, ניסיוני, כשירותי להוכחת שיידרש נוסף

 מלוא את לוועדה למסור חייב אהיה ואני המלצות לרבות, המכרז נשוא השירותים
, כאמור כלשהוא ניתוח או הסבר, מסמך למסור אסרב אם. דעתה להנחת כיםהמסמ/המידע
 .ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק רשותה רשאית

לבצע את כל הדרישות , לספק את השירותים נשוא המכרז והנני מסוגל, מכל בחינה שהיא .ד

 כל האמצעיםם המיומן וומסמכיו, באמצעות כוח האד ות על פי הוראות המכרזוההתחייבוי
שייקבע  לרבות עמידה בלוח הזמנים הנדרשים על מנת לספק את השירותים בצורה מקצועית,

מי שימונה על ידי  הכל כמפורט במסמכי המכרז וכן בהתאם להוראות לביצוע השירותים,
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שיינתנו לי מעת לעת. ידוע לי כי תנאי  ,"(המנהל"כאחראי מטעמה למכרז זה )להלן:  רשותה
 עיקרי בהתקשרות נשוא המכרז.  אי יסודי וזה הינו תנ

תוך קיום מלוא  בתעריפים הקבועים במכרזש באפשרותי וביכולתי לעמוד הנני מצהיר כי י .ה

 התחייבויותיי לפי הדין. 

יי אבצע את התחייבויותתתקשר איתי בחוזה, רשות הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז וה .ו
ועל פי כל דין ו/או והוראות כל דין, והחוזה רז למסמכי המכרז בשלמותן, בהתאם מכח המכ

לשביעות  לצורך קיום התחייבויותיי נשוא המכרז ו/או חוזר ו/או הנחייה ו/או הוראהתקן 
 .  רשותשל ההמנהל ו/או רצונם המלאה 

 מיידי קשר על אשמור ,חוזהב עימי תתקשר ותרשוה במכרז ואזכה במידה כי מתחייב הנני כן .ז
 טלפון, פלאפון) קשר באמצעי שימוש תוך ההתקשרות תקופת הלךמב המנהל עם ורצוף

 (. ב"וכיו
 

י לפי הזמנה זו ולפי החוזה, כולן או יאו התחייבויות יילהמחות את זכויות הנני מתחייב שלא .ח
ן או ותים, כולם או חלקם, במישרירשאי להעביר את ביצוע השיר יחלקן, לצד שלישי, ואיננ

, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות החוזה. רשותהבלת הסכמת ישי, ללא קבעקיפין, לצד של
לפי הזמנה זו ולפי החוזה, והאחריות  יניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותי

 בכל מקרה. ילביצוע החוזה תישאר של

 חבר מועצת העיר/מועצהמליאת או חבר  הרשות דובלעהנני מצהיר כי אינני בעל קרבה  .ט
 למסמכי המכרז. 'חצהיר המצורף כמסמך תמתי על התראיה לכך חוכ

זה,  מסמךהמכרז, גם אם לא הוזכרה במפורש ב מסמכיהמופיעה ב ידוע לי, כי כל התחייבות .י
  מחייבת אותי.

 
 .הנני מתחייב לספק את השירותים בהתאם לתמורה המפרוטת להלן .6

 

את כל  תכולל ,מכרז זהתים נשוא השירוה מתןעבור , תמורה המפורטת להלןכי ה ,ירמצה הנני .7
ובין  רשותשירותים לבאספקת ההכרוכות  ,מכל מין וסוג שהוא , בין מיוחדות ובין כלליות,ההוצאות

הוצאות שכר עבודה, ביטוחים, תנאים סוציאליים, אביזרים וכלי עבודה, רישוי והיתרים, היתר 
וכל דבר אחר  ,ו"בוכיירותים שמבין ה שירות כלשהו מתןבות לצורך התחלת המתחיי ההתאמות

 המכרז. מכח  יהתחיבויותהדרוש לביצוע 

 
נשוא המכרז, על כל הכרוך  השירותיםמתן כל תמורה נוספת בגין לי כי לא תשולם  ,בזאתלי מובהר 

"י דין, אשר ישולם בשיעורו עפ למעט מע"מ, ,ובכלל זהכאמור  , מעבר למחירים המוצעים על ידיכךב
  .רשותעל ידי ה

  

אספקת כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  ,יכן מובהר ל
מהסכומים  רשותעפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה הם וביצוע השירותים

  י.לו לזכאי תהווה תשלום לכל דין, והעברת סכומים א כל סכום שעליה לנכות לפי ילשיגיעו 
 

 השירותים לצורך יועסקו אשר העובדיםזהותם של  לאשר את לדרוש רשאית תהא רשותה כי לי ידוע .8
 דעתה לשיקול בהתאם, אחר בעובד עובד החלפת לדרוש רשאית רשותה תהא וכן, זה מכרז נשוא

 . בלעדיה

ת המנויות את הפעולובמועד לא אבצע זור בי מהצעתי ו/או אם חאכי ידוע לי שאם  ,אני מצהיר בזאת .9
אאבד את זכותי  , או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו,כולן או מקצתן, לעיל

עקב הפרת  הזכות או סעד שיעמדו לרשות לפעול עפ"י כלתהא רשאית  רשותוה רשותלהתקשר עם ה

 גשת הצעתי למכרז.ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם ה
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עם מציע  רשותזכות לפיצוי עקב התקשרות הביעה ו/או ענה ו/או תהנני מצהיר כי לא תהיה לי כל ט .10
 אחר במקומי. 

 כדלקמן:ידוע ומוסכם עלי  .11

על  ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר ,במידה ואזכה במכרז דנן .א
התקציביים  בקבלת כל האישורים או/ו רשותה, בצרכים המשתנים של רשותידי גזברות ה

הגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון י הממשלה וות של משרדוההשתתפ
 . החוזה ו/או שינויים רגולטוריים, ככל שיהיו

ו/או לא יתקבלו כל האישורים  לרכישת השירותיםתקציב מאושר  רשותלא יהיה לבמקרה בו  .ב
יינתן ה ו/או לא לא יינתן השירות ע"י הזוכ, ורט לעיללרכישתו כמפ ו/או ההרשאותהתקציביים 

 כל טענה ו/או תביעה עקב כך.י לא תהיה ללא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית,  אשר חלקו

 איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את  המכרז רשותה .ג

הבלעדי ובהתאם  בהתאם לשיקול דעתהד, ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלב
זכאית לפרסם מכרז/ים נפרדים  רשותאליה בפועל. כן הה ויועברו עמדו לרשותלתקציבים שי

 ונוספ/ים לרכישת יתר השירותים הנדרשים לה. 

בכל הנוגע ו/או בקשר תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  יתהיה ל הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא .12
, מכל רשותם על ידי הים המבוקשיהו בהיקף השירותכרז, דחיית ביצועו, או שינוי כלשעם ביטול המ

כל פיצוי סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת 
מכוח המכרז בהיקף השירותים כל תביעה בגין ביצוע  ינזק. כמו כן, לא תהא ל ייגרם לאם אף בגין כך 

 ם.מסוי

 

בהשלמת , בגין כל עיכוב רשותות כלפי הת או בדרישוא בתביעות, בטענוהנני מצהיר בזאת, כי לא אב .13
, זמנית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט השירות או הפסקתהשירות 

 שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

 אחרים במכרז. או תיאום עם מציעים מוגשת ללא כל קשר ו/ה זו הצעת .14

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי  90משך תקופה של ייב אותי בבתוקף ותח הצעתי זו תהיה .15
כמפורט  צעתירשאית לדרוש ממני להאריך את תוקף ה רשותהשהוגדר בתנאי המכרז. ידוע לי כי 

יה בו מהצעתו והרשות תה, איחשב כמציע שחזר צעתיבמכרז, וכי באם אסרב להארכת תוקף ה
חור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה המכרז ולב משיך בהליךרשאית לפסול את הצעתי ולה

 .כאמור, וזאת אף אם ההצעה שלא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה צעתולהארכת תוקף ה

קפה ומחייבת היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוהצעתי זו  .16
 אותי כאמור דלעיל.

 ₪ 726תעריף של  עבורנשוא המכרז בים את השירות לבצע תחייבהנני מ .17
 .כדין מ"כולל מע חודש מטופל, בכלעבור כל  (9206 )סמל תעריף

עבור המועצה המקומית תעשה הפעלת מרכז הורים ילדים ידוע לי כי  .18
נה, המועצה קדימה צורן, המועצה המקומית תל מונד, עיריית כפר יו

ישירות על  ישולמו ליותים אלו וכי התשלום בגין שיר האזורית לב השרון
בהתאם לנספח ג' ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 

 .8.38להוראות התע"ס 
מרכז הורים לגיל הרך עבור המועצה המקומית קדימה ידוע לי כי הפעלת  .19

הפעלת מרכז הורים ו פר יונהצורן, המועצה המקומית תל מונד, עיריית כ
, המועצה המקומית תל דימה צורןהמקומית קלמתבגרים עבור המועצה 

 התשלום בגין שירותים אלו יבוצע ישירות על ידי הרשות. מונד.
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 :יובהר כי
כל  .המחירים המפורטים לעיל הינם מחירים קבועים ואין להגיש הצעה הכוללת הסתייגות ממחירים אלו*

יא ריפים( תבהפחתה לתעמך זה )לרבות בדרך של הוספה או ריפים הקבועים במסהסתייגות מהתע

 לפסילת ההצעה.
, בהתאם לשיעורו ע"פ רשותיתווסף מע"מ,  אשר ישולם  על ידי ה ,הנקובים לעיל יםמחירלידוע לי כי * 

 .דין
 

 _______________________ת.ז./ח.פ:______   ________________המציע:_____________ שם

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

 __________________________________________________________ כתובת:
 

 כתובת דוא"ל: ______________________________________________

 __________________________________________________ : פלאפון/טלפון

 יע:ם בשם המצמכים לחתושמות ומספר הזיהוי של האנשים המוס

___________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________חתימות:____________________
 _____________________. תאריך:

 וכיוב'(  ימה: )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפותר חתאישו

 ___, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:_____________________אני הח"מ ______

 ________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(__________ ת.ז. _____________ה"ה _______

 _______)ימולא כשהמציע הוא תאגיד(__________ת.ז. _______________ה"ה _______

 ___ ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני.__: ______שם התאגידם לחתום בוכי אלה מוסמכי

______________   ________________ 
 חתימה     תאריך           
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 'מסמך ד
  תצהיר

 
 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים א()1ב2-ו ב)ב(2 פיםבדבר עמידה בתנאי סעי
 

 לכבוד

מועצה מקומית תל מונד/עיריית כפר יונה/מועצה אזורית לב   /ימה צורןה המקומית קדהמועצ
  השרון

 

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי 
  לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

(, המבקש להתקשר עם את שם המציע ___ )יש למלאהנני נותן תצהיר זה בשם המציע ____________
 (."המציע"המזמין )להלן: 

_______________ )יש למלא בהתאם( במציע, וכי הנני מוסמך לתת תצהיר זה  -אני מצהיר כי אני מכהן כ
 תצהיר זה. בשם המציע ולחייבו וכי אין מניעה על פי כל דין לחתימתי על

 

 (. "החוק")להלן:  1976-ם, התשל"וים ציבורייעסקאות גופק תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחו .1

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  הנני מצהיר כי .2

 כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן  ווכל בעל זיקה אלי עד היום המציע
( דין והבטחת תנאים הוגנים)איסור העסקה שלא כ לפי חוק עובדים זריםדהיינו עבירה  ,בחוק

 .1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי ו/ 1991-התשנ"א

 כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי  ואו כל בעל זיקה אלי המציע
 במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 Xסמן )ים אחד מאלה ת למכרז מתקיבמועד האחרון להגשת ההצעו הנני מצהיר כי סף,בנו .3
 (:במשבצת המתאימה

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

  'ים אותן. זכויות חלות על המציע והוא מקילחוק שוויון  9הוראות סעיף  - חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(: –ת חלופה ב' צהיר שסימן א)למ

 ( 1חלופה) – עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –  עובדים או יותר והוא מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל  100המציע מעסיק
 יישום  בחינת העבודה  והרווחה והשירותים החברתיים  לשם  הכללי של   משרד

 קבלת הנחיות לשם –הצורך   ובמקרה ,זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו
ליישומן, לחילופין, המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד  בקשר

 9 סעיף ילפ חובותיו יישום  העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
 פעל ליישומןחובותיו חיות ליישום ואם קיבל הנ הוא פנה כאמור זכויות, לחוק שוויון

)במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן 
 התחייבות זו(.

 העבודה, משרד של למנהל הכללי לעיל 3 סעיף לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב המציע .4
זה בחוק הגדרת מונח ההתקשרות, כ ממועד ימים 30 בתוך, והשירותים החברתיים וחההרו

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

                                                                                                
  _________________   _________________            

 חתימת המצהיר          תאריך       
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 אישור

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני 
___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו 

כי האמת בלבד ו שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואתמורשה החתימה מטעם המציע ולאחר 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל  יהיה/תהיה

 וחתם/מה עליה בפני.

            

  _________________    _________________            

 חתימת עו"ד                   תמת עו"דוח                             



 מכרז משותף
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 מך ה'מס
 ניסיון המציע, המנהל והעובד הסוציאלי מטעמו בדבר הצהרה 

 וניקוד ההצעה (4- 1))א(3עמידה בתנאי סף לצורך הוכחת ה
 

 וכי האמת את לומר עלי כי, שהוזהרתי לאחר.ז. ___________, ת"מ ____________________, הח אני

 :כדלקמן בזהה /מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים שיםונלעה /צפוי אהיה

 

 "(.המציע" :נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, )להלן הנני

 

 .המציע בשם זה תצהיר לתתת /מוסמך הנני כיה, /מצהיר אני

 

 : כלליות הערות

 םהסוציאלי יםובדהעו יםהמוצע יםהמנהלנספח זה, יש לצרף קורות חיים מפורטים של ל בנוסף •

ומסמכים  בפנקס העובדים הסוציאלייםרישום  , אישורשלהם , העתקים של תעודות אקדמיותיםהמוצע

 .ומיומנויותיהם כישוריהם, נסיונםנוספים לגביהם, ככל שהם רלבנטיים להערכת 

שורה  מילוי הטבלאות ביחס למציע ולצוות המוצע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל בעת •

 .הנדרשותכוללת את כל העמודות 

 .בלבד המצורפות בטבלאות האמור לפי עשהית המידה אמותו הסף תנאי בדיקת •

 

 המציע של נסיונו .1

 מכרז.ל (1.א.3עומד בדרישות הסף לנסיון, כרשום בסעיף  המציע .1.1

הפעלה של מסגרות קהילתיות עבור ילדים בסיכון ב נובטבלה שלהלן את ניסיו למלאעל המציע  .1.2

 שנים 12עד  5או מסגרות חוץ ביתיות עבור ילדים בסיכון בגילאי /ו שנים והוריהם 12עד  5בגילאי 

 : (1.1 למכרז, אמת מידה( 1.א.3סעיף )

 הגוףשם 

 ניתן לו

 השירות

 בדבר פרטים

 או השירותים

 השירות מהות

 המציע"י ע שניתן

 ומאפייני

 המסגרת

, המסגרת שם

 מיקום

 השירות מתן שנות

 

 יציםממל/רקש אנשי

 (טלפון, תפקיד)שם, 

 מחודש

 שנהו

 חודשעד 

 שנהו

 

      

      

      

      

      

 .דלעיל העמודות כל את כוללת שורה שכל זמן כל, הנדרש ככל, שורות להוסיף ניתן* 

 עשריובא בחשבון ניסיון במהלך  וניקוד ההצעות בתנאי הסף**יובהר, כי לצורך בחינת עמידה 

 .רון להגשת הצעותהקודמות למועד האח םהשני

 



 מכרז משותף

 014/20פומבי מס' מכרז                 

 

 

29 
 _________________ חתימת המציע 

 

 ברשויות חברתיים לשירותים המחלקות עם דהבעבו נובטבלה שלהלן את ניסיו למלאעל המציע  .1.3

 : (1.2אמת מידה ) האחרון להגשת ההצעות למועד הקודמות האחרונות השנים בעבש המקומיות

 הגוףשם 

 תןני לו

 השירות

בדבר השירותים או מהות  פרטים

 השירות שניתן ע"י המציע 

 השירות מתן שנות

 סוג 

 /המסגרת

 העבודה

 ממליצים/קשר אנשי

 מחודש (טלפון, תפקיד)שם, 

 שנהו

עד 

 חודש

 שנהו
      

      

      

      

      

 .דלעיל העמודות כל את כוללת שורה שכל זמן כל, הנדרש ככל, שורות להוסיף ניתן* 

 

 (1.3 )אמת מידה למציע ביחס המלצות .2

הקודמות  ונותהאחר השנים בחמש הפעיל עבורם לפחות גופים משלושהבכתב  המלצותהמציע לצרף להצעתו  על

או /ו  והוריהםם שני 12עד  5ילאי ילדים בסיכון בג עבור קהילתיות מסגרות ההצעות להגשת האחרון  מועדל

 , יש לפרט את ההמלצות בטבלה הבאה: שנים   12 עד 5עבור ילדים בסיכון בגילאי  ביתיות חוץ מסגרות

 שם

 הגוף
 מולו שבוצעה הפעילות תיאור

 שנות

 הפעילות
 הממליץ שם

 וןטלפ

 ממליץ

 טלפון

 נייד 

 המלצה צורפה

 ?בכתב

       

       

       

       

       

 .דלעיל העמודות כל את כוללת שורה שכל זמן כל, הנדרש ככל, שורות להוסיף ניתן* 

 

 המוצע הצוות .3

 למרכז הורים ילדים המנהל המוצע .3.1

 למכרז. (2.א.3המוצע עומד בדרישות הסף להשכלה וניסיון כמפורט בסעיף  המנהל .3.1.1

 המנהל המוצע: ___________________________________________ שם .3.1.2

   ________________________: ןפוטל .3.1.3

   ________________________נייד:  טלפון .3.1.4

 : ______________________________רוניקטאל דואר .3.1.5

 : _____________________________________כתובת .3.1.6
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במקום המתאים ולהשלים את  X)יש לסמן  בפנקס המקצועי אקדמית ורישום השכלה .3.1.7

 :החסר(

 ראשון אקדמי תואר ❑

 : __________________________________________הלימודים תחום

 ___________________________________: ____האקדמי המוסד שם

 : _______________________________________התואר קבלת מועד

 שני אקדמי תואר ❑

 : __________________________________________הלימודים תחום

 : _______________________________________קדמיאה המוסד שם

 _______________________: ________________התואר קבלת מועד

 שלישי אקדמי תואר ❑

 : __________________________________________הלימודים תחום

 : _______________________________________האקדמי מוסדה שם

 ____________________________________: ___התואר קבלת מועד

 הסוציאליים העובדים בפנקס רישום ❑

 _______________________________________ :הרישום מועד

אישור לצרף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה ממוסד אקדמי מוכר ו יש

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 

 : המוצע המנהל ניסיון .3.1.8

 5עבודה כעובד סוצאילי עם ילדים בסיכון בגילאי בהמנהל המוצע את ניסיון  לפרט בטבלה יש

 אמתלמכרז,  (2.א.3סעיף )והוריהם, לאחר הרישום בפנקס העובדים הסוציאליים שנים  12עד 

 :(2.1מידה 

 הגוףשם 

 ניתן לו

 השירות

 או השירותים בדבר פרטים

"י ע שניתן השירות תמהו

 ומאפייני המוצע המנהל

 המסגרת

 מתן שנות מיקום, המסגרת שם

 השירות

 

 אנשי

 ממליצים/קשר

, תפקיד)שם, 

 (טלפון
 מחודש

 שנהו

עד 

 חודש

 שנהו
      

      

      

      

      

 .דלעיל העמודות כל את כוללת שורה שכל זמן כל, הנדרש ככל, שורות להוסיף ניתן *

 השנים שבעיובא בחשבון ניסיון במהלך  בתנאי הסף**יובהר, כי לצורך בחינת עמידה 

ההצעה יובא בחשבון ניסיון  ניקודמועד האחרון להגשת הצעות ואילו ביחס למות להקוד

 אחרון להגשת הצעות.הקודמות למועד ה השנים עשרבמהלך 
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תחומי -של צוות מקצועי רבניהול ו/או הדרכה באת ניסיון המנהל המוצע  הבטבל לפרט יש .3.1.9

 (:2.2 מידה אמתלמכרז,  (2.א.3סעיף ) של לפחות שלושה אנשי צוות

 הגוףשם 

 ניתן לו

 השירות

 בדבר פרטים

 מהות או השירותים

"י ע שניתן שירותה

 המוצע המנהל

 המסגרת ומאפייני

מס' אנשי צוות 

שנוהלו/הודרכו 

ידי המנהל  על

 המוצע

 שם

, המסגרת

 מיקום

 מתן שנות

 השירות

 

 אנשי

 ממליצים/קשר

, תפקיד)שם, 

 (טלפון
 מחודש

 שנהו

עד 

 חודש

 שנהו
       

       

       

       

       

 .דלעיל העמודות כל את כוללת שורה שכל זמן כל, הנדרש ככל, שורות להוסיף ניתן* 

 השנים חמשיובא בחשבון ניסיון במהלך  בתנאי הסףעמידה  **יובהר, כי לצורך בחינת

ההצעה יובא בחשבון ניסיון  ניקודצעות ואילו ביחס להקודמות למועד האחרון להגשת ה

 הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות. השנים שבעבמהלך 

 ל המוצע למרכז לגיל הרך ולמרכז מתבגריםהמנה .3.2

 למכרז. (3.א.3וניסיון כמפורט בסעיף  המוצע עומד בדרישות הסף להשכלה המנהל .3.2.1

 _______________המנהל המוצע: ____________________________ שם .3.2.2

   ________________________: טלפון .3.2.3

   ________________________נייד:  טלפון .3.2.4

 : ______________________________אלקטרוני דואר .3.2.5

 ___: __________________________________כתובת .3.2.6

במקום המתאים ולהשלים את  X)יש לסמן  אקדמית ורישום בפנקס המקצועי השכלה .3.2.7

 :החסר(

 ראשון אקדמי תואר ❑

 : __________________________________________הלימודים תחום

 _____________________________: __________האקדמי המוסד שם

 ____________: ___________________________התואר קבלת מועד

 שני אקדמי תואר ❑

 _____: _____________________________________הלימודים תחום

 : _______________________________________האקדמי המוסד שם

 _________________: ______________________התואר קבלת מועד

 שלישי אקדמי תואר ❑

 __________________: ________________________הלימודים תחום

 : _______________________________________האקדמי המוסד שם
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 : _______________________________________התואר קבלת מועד

 הסוציאליים העובדים בפנקס רישום ❑

 __________________________________: _____הרישום מועד ❑

שכלה ממוסד אקדמי מוכר ואישור לצרף קורות חיים, תעודות המעידות על ה יש

 נקס העובדים הסוציאליים. רישום בפ

 : המוצע המנהל ניסיון .3.2.8

בסיכון  ו/או נוער עבודה כעובד סוצאילי עם ילדיםבלפרט בטבלה את ניסיון המנהל המוצע  יש

 :(3.1מידה  אמתלמכרז,  (3.א.3סעיף )ישום בפנקס העובדים הסוציאליים והוריהם, לאחר הר

 הגוףשם 

 ניתן ול

 השירות

 או השירותים בדבר פרטים

"י ע שניתן השירות מהות

 ומאפייני המוצע המנהל

 המסגרת

 מתן שנות מיקום, המסגרת שם

 השירות

 

 אנשי

 ממליצים/קשר

, תפקיד)שם, 

 (טלפון
 מחודש

 שנהו

עד 

 חודש

 נהשו
      

      

      

      

      

 .דלעיל העמודות כל את כוללת שורה שכל זמן כל, הנדרש ככל, שורות להוסיף ניתן* 

 השנים שבעיובא בחשבון ניסיון במהלך  בתנאי הסף**יובהר, כי לצורך בחינת עמידה 

ון ניסיון ההצעה יובא בחשב ניקודהקודמות למועד האחרון להגשת הצעות ואילו ביחס ל

 הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות. השנים עשרבמהלך 

תחומי -ניהול ו/או הדרכה של צוות מקצועי רבבאת ניסיון המנהל המוצע  הבטבל לפרט יש .3.2.9

 (:3.2 מידה אמתלמכרז,  (3.א.3סעיף ) נשי צוותשל לפחות שלושה א

 הגוףשם 

 ניתן לו

 השירות

 בדבר פרטים

 מהות או השירותים

"י ע שניתן השירות

 המוצע המנהל

 המסגרת ומאפייני

מס' אנשי צוות 

שנוהלו/הודרכו 

מנהל על ידי ה

 המוצע

 שם

, המסגרת

 מיקום

 מתן שנות

 השירות

 

 אנשי

 ממליצים/קשר

, תפקיד)שם, 

 (טלפון
 מחודש

 שנהו

עד 

 חודש

 שנהו
       

       

       

       

       

 .דלעיל העמודות כל את כוללת שורה שכל זמן כל, הנדרש ככל, שורות להוסיף ניתן* 
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הקודמות  השנים חמשיובא בחשבון ניסיון במהלך  בתנאי הסף **יובהר, כי לצורך בחינת עמידה .3.3

 השנים שבעההצעה יובא בחשבון ניסיון במהלך  ניקודאילו ביחס ללמועד האחרון להגשת הצעות ו

 הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות.

  הורים וילדים עבור מרכז –מוצע  ליסוציא עובד .3.4

 1עובד מס' 

 למכרז. (3.א.3כמפורט בסעיף ישות הסף להשכלה וניסיון הסוציאלי המוצע עומד בדר העובד .3.4.1

 ____________העובד הסוציאלי המוצע: ____ שם .3.4.2

 :  ______________טלפון .3.4.3

 : ________________נייד טלפון .3.4.4

 ________: ______________________אלקטרוני דואר .3.4.5

 : _____________________________________כתובת .3.4.6

במקום המתאים ולהשלים את  Xיש לסמן בפנקס המקצועי )אקדמית ורישום  השכלה .3.4.7

 :החסר(

 ראשון אקדמי ❑

 : __________________________________________םהלימודי תחום

 : _______________________________________האקדמי המוסד שם

 : _______________________________________התואר קבלת מועד

 שני אקדמי תואר ❑

 : __________________________________________הלימודים וםחת

 _________________________________: ______האקדמי המוסד שם

 : _______________________________________התואר קבלת מועד

 שלישי אקדמי תואר ❑

 : __________________________________________הלימודים תחום

 : _______________________________________קדמיאה המוסד שם

 _______________________: ________________התואר קבלת מועד

 הסוציאליים העובדים בפנקס רישום ❑

 _____: __________________________________הרישום מועד

לצרף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה ממוסד אקדמי מוכר ואישור  יש

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 

 : המוצע הסוציאלי העובד ניסיון .3.4.8

 ילדים בסיכון  עם סוציאלי כעובדעבודה ב המוצע הסוציאלי העובד ניסיון את בטבלה לפרט יש

 (4.א.3)סעיף  הסוציאליים העובדים בפנקס שוםהרי לאחר, והוריהםשנים  12עד  5בגילאי 

 (:4.1 למכרז, אמת מידה
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 _________________ חתימת המציע 

 

 הגוףשם 

 ניתן ול

 השירות

 או השירותים בדבר פרטים

"י ע שניתן השירות מהות

 המוצע הסוציאלי העובד

 המסגרת אפיינימו

 מתן שנות מיקום, המסגרת שם

 השירות

 

 אנשי

 ממליצים/קשר

, תפקיד)שם, 

 (טלפון
 מחודש

 שנהו

 עד

 חודש

 שנהו
      

      

      

      

      

 .דלעיל העמודות כל את כוללת שורה שכל זמן כל, הנדרש ככל, שורות להוסיף ניתן* 

 השנים שבעיובא בחשבון ניסיון במהלך  נאי הסףתב**יובהר, כי לצורך בחינת עמידה 

ובא בחשבון ניסיון ההצעה י ניקודהקודמות למועד האחרון להגשת הצעות ואילו ביחס ל

 הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות. השנים שמונהבמהלך 

 2ס' ד מעוב

 למכרז. (3.א.3הסוציאלי המוצע עומד בדרישות הסף להשכלה וניסיון כמפורט בסעיף  העובד .3.4.9

 העובד הסוציאלי המוצע: ________________ שם .3.4.10

 :  ______________טלפון .3.4.11

 : ________________נייד טלפון .3.4.12

 : ______________________________אלקטרוני וארד .3.4.13

 ________________: _____________________כתובת .3.4.14

ם את במקום המתאים ולהשלי Xאקדמית ורישום בפנקס המקצועי )יש לסמן  השכלה .3.4.15

 :החסר(

 ראשון אקדמי ❑

 : __________________________________________הלימודים תחום

 ____________________________________: ___האקדמי המוסד שם

 ____________________: ___________________התואר קבלת מועד

 שני אקדמי תואר ❑

 ____________: ______________________________הלימודים תחום

 : _______________________________________האקדמי המוסד שם

 ________________________: _______________התואר קבלת מועד

 שלישי אקדמי תואר ❑

 __________________________: ________________הלימודים תחום

 __: _____________________________________האקדמי המוסד שם

 : _______________________________________התואר קבלת מועד

 הסוציאליים העובדים בפנקס רישום ❑
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 _________________ חתימת המציע 

 

 : _______________________________________הרישום מועד

ואישור  דות על השכלה ממוסד אקדמי מוכרלצרף קורות חיים, תעודות המעי יש

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 

 : המוצע הסוציאלי דהעוב ניסיון .3.4.16

 ילדים בסיכון  עם סוציאלי כעובדעבודה ב המוצע הסוציאלי העובד ניסיון את בטבלה לפרט יש

 (4א..3)סעיף  הסוציאליים העובדים בפנקס הרישום לאחר, והוריהםשנים  12עד  5גילאי ב

 (:4.1 למכרז, אמת מידה

 הגוףשם 

 ניתן לו

 השירות

 או השירותים בדבר פרטים

"י ע שניתן רותהשי מהות

 המוצע הסוציאלי העובד

 המסגרת ומאפייני

 מתן שנות מיקום, המסגרת שם

 השירות

 

 אנשי

 ממליצים/קשר

, תפקיד)שם, 

 (טלפון
 מחודש

 שנהו

עד 

 חודש

 שנהו
      

      

      

      

      

 .לעידל העמודות כל את כוללת שורה שכל זמן כל, הנדרש ככל, שורות להוסיף ניתן* 

 השנים שבעיובא בחשבון ניסיון במהלך  בתנאי הסף**יובהר, כי לצורך בחינת עמידה 

ההצעה יובא בחשבון ניסיון במהלך  ניקודהגשת הצעות ואילו ביחס להקודמות למועד האחרון ל

 דמות למועד האחרון להגשת הצעות.קוה שמונה השנים

  גריםלגיל הרך ומרכז מתב עבור מרכז –מוצע  סוציאלי עובד .3.5

 למכרז. (5.א.3הסוציאלי המוצע עומד בדרישות הסף להשכלה וניסיון כמפורט בסעיף  העובד .3.5.1

 י המוצע: ________________העובד הסוציאל שם .3.5.2

 :  ______________טלפון .3.5.3

 ____: ____________נייד טלפון .3.5.4

 : ______________________________אלקטרוני דואר .3.5.5

 ______________: _______________________כתובת .3.5.6

במקום המתאים ולהשלים את  Xאקדמית ורישום בפנקס המקצועי )יש לסמן  השכלה .3.5.7

 :החסר(

 ראשון אקדמי ❑

 : __________________________________________הלימודים תחום

 : _______________________________________יהאקדמ המוסד שם

 __________________: _____________________התואר קבלת מועד
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 _________________ חתימת המציע 

 

 שני אקדמי תואר ❑

 : __________________________________________הלימודים תחום

 : _______________________________________אקדמיה המוסד שם

 ________________________________: _______התואר קבלת מועד

 שלישי אקדמי תואר ❑

 ________________________: __________________הלימודים תחום

 : _______________________________________האקדמי המוסד שם

 ____________________________________: ___התואר קבלת מועד

 הסוציאליים העובדים בפנקס רישום ❑

 : _______________________________________הרישום דמוע

שור ת על השכלה ממוסד אקדמי מוכר ואילצרף קורות חיים, תעודות המעידו יש

 רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 

 : המוצע הסוציאלי העובד ניסיון .3.5.8

ו/או  ילדים עם סוציאלי כעובדעבודה ב המוצע הסוציאלי העובד ניסיון את בטבלה פרטל יש

שבע השנים , במהלך הסוציאליים העובדים בפנקס הרישום לאחר, והוריהם בסיכון נוער

 למכרז(: (5.א.3 )סעיףון להגשת הצעות למכרז מו למועד האחרשקד

 הגוףשם 

 ניתן לו

 השירות

 או השירותים בדבר פרטים

"י ע שניתן השירות הותמ

 המוצע הסוציאלי העובד

 המסגרת ומאפייני

 מתן שנות םקומי, המסגרת שם

 השירות

 

 אנשי

 ממליצים/קשר

, תפקיד)שם, 

 (טלפון
 מחודש

 שנהו

עד 

 חודש

 השנו
      

      

      

      

      

 .דלעיל ודותהעמ כל את כוללת שורה שכל זמן כל, הנדרש ככל, שורות להוסיף ניתן* 

 

_______________________ 

 חתימת המצהיר 

 אישור 

רח' במשרדי ב ___________________, עו"ד,הופיע בפני  ____________כי ביום הנני מאשר בזה 

ידי תעודת זהות מספר -אשר זהה עצמו על  _________________, מר ______________________

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים   ,אופן אישיהמוכר לי ב / __________________

 בועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. הק

   

 

 חתימת עו"ד                                      תמת עו"דוח           
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 _________________ חתימת המציע 

 

 מסמך ה' 1

 תצהיר המנהל/העובד הסוציאלי 

 
 וכי האמת את לומר עלי כי, שהוזהרתי לאחר.ז. ___________, ת"מ ____________________, הח אני

 :כדלקמן בזהה /רמצהי, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי אהיה

 

 רכז הוריםלהפעלת מ 014/20פומבי מס' הפרטים שנמסרו ביחס לניסיוני והשכלתי, במסגרת מסמך ה' למכרז 

 .ם, הינם מדויקים ונכוני"(המציע" :________________________ )להלן על ידי נייד

 
 

 

_______________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 

 אישור 

רח' במשרדי ב ___________________, עו"ד,הופיע בפני  ____________יום הנני מאשר בזה כי ב

ידי תעודת זהות מספר -אשר זהה עצמו על  _________________, מר ______________________

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים   ,ישיהמוכר לי באופן א / __________________

 ם בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. הקבועי

   

 

 חתימת עו"ד                                      חותמת עו"ד           
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 _________________ חתימת המציע 

 

 מסמך ו'

 תכנית הטיפול המוצעת

 

 .למכרז (3.ב.9תיבדק בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף  כניתתה

 
 (5%המרכזיות ) ו ומטרותי מרכזה הפעלתהמציע לגבי חזון כללי של  .א

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
" מאמין , "האני המרכז)הגישות הטיפוליות שעל פיהן מוצע להפעיל את  המציע של טיפולית-מקצועית תפיסה .ב

  (5%) (רשותה מול הקשר ראיית ואופן מקצועי -רב צוות ניהול אופן   לגבי" מאמין , "האני הטיפולי

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 אלה לכל גם היתר בין  להתייחס המציע על זו  מידה אמת ניקוד לצורך – מרכזהלהפעלת הפעולה המתוכנן  מתווה .ג

(75%) : 

 

 ( 25%)  בילדים לטיפול מוצעת תכנית (1

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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 _________________ חתימת המציע 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 ( 25%) הורים והדרכת לטיפול מוצעת תכנית (2

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 ( 20%ילדים ) –מוצעת לטיפול באינטראקציה הורים  תכנית (3

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 ( 5%) ורענון הכשרה לצרכי העובדים לצוות והשתלמויות הדרכות תכנית (4

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

הרלוונטי והיכרות עם אוכלוסיית היעד בקיאות בתחום  הפגנתהיתר,  ביןהתרשמות כללית )הניקוד יינתן על בסיס  יתר

 . (15%וכיו"ב( ) המוצעת הטיפוליתשל המכרז וצרכיה, תוספות לשירות, ישימות התכנית 

 המציע:  חתימת
 

_________________ _________________ _________________ 

 חתימה/חותמת החותם שם תאריך

 

 

 

 



 מכרז משותף

 014/20פומבי מס' מכרז                 

 

 

40 
 _________________ חתימת המציע 

 

 מסמך ז'

 
   ערבות בנקאית

     רחוב 
 

     מיקוד 
 

     טלפון 
 

     תאריך 
 

 
 לכבוד

 
 המועצה המקומית קדימה צורן/ מועצה מקומית תל מונד/עיריית כפר יונה/מועצה אזורית לב השרון

 
 א.ג.נ.,

   ערבות בנקאית מס'   :ןוהנד
 
 
)יש לציין את שם המציע( )להלן:        על פי בקשת  .1

 תעשר)במילים: ש"ח  10,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של "( הנערב"
)להלן:  מרכז הורים נייד להפעלת 014/20מס'  פומבי מכרזבקשר  ("הערבות סכום)להלן: "ש"ח(  פיםאל

 ."(זרהמכ"

ידינו לפי  דרישתכם על בו תתקבלמתאריך  עשרה ימיםמלפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר  .2

כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה סכום הערבות, מבלי 
 ב.הנער תלהטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מא

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת  .3
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה אוטונומית בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

 או להסבה.העברה נת לתיערבות זו אינה נ .5

תאריך זה תהיה בטלה  ולאחר )כולל( בלבד 2021 שנת מרץלחודש  16ליום תישאר בתוקפה עד ערבות זו  .6

 ., אלא אם נתקבלה מהעירייה הודעה על הארכתהומבוטלת

 "ל.נכל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה .7

בהודעה בכתב של העירייה באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת  להארכהניתן  תוקפה של ערבות זו .8
 הסכמת הנערב, ולנו לא תהא כל אפשרות להתנגד להארכה הנ"ל.

 
                                                                                                           ___________________ 

 ה    ב    נ    ק                                                                                                               
 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה
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 _________________ חתימת המציע 

 

 'חמסמך 

 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה המקומית 

 ו/או לחבר מליאת המועצה  

 תאריך:__________
 לכבוד

 מועצה מקומית תל מונד/קדימה צורן מקומיתעצה ומ
 

 ג.א.נ.,

מכרז ל( במסגרת הצעתי "המציע" :הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז. הפעלת מרכז הורים ניידל 014/20מס'  פומבי

 "(המועצה)להלן: "ה המקומית תל מונד ועצהמ/ורןהמקומית קדימה צהנני מצהיר בזאת כי המועצה  .2

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

 "( הקובע כדלקמן:צו המועצות המקומיות)להלן: " 1950-צו המועצות המקומיות, תשי"אל א103ס'  .2.1

)א( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה "
ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם  נו או בהוים אחוז

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.  -המועצה; לענין זה, "קרוב" 

 –הוראת סעיף קטן )א( לא תחול   )ב( 

עיף  בס ייםלגבי חוזה בדבר מתן שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושביה, לאחד מהמנו    ( 1)
 ן )א(; קט

, או בהליכי  1943לגבי הסכם בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,    ( 2)
 העברת מקרקעין במקום רכישה כאמור; 

לגבי חוזה או עסקה שהמועצה ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר התירה ובתנאים     ( 3)
 ומות. ברשסם שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפור

חוזה שנערך בניגוד להוראות סעיף זה ניתן לביטול על פי החלטת המועצה ברוב חבריה או על     )ג(
פי החלטת השר, ומשבוטל כך לא תהא המועצה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או  

  ישי של לשלם את שוויו של מה שקיבלה, ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד
 ו בתום לב. שנרכש

לענין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלמועצה שליטה בו כדין התקשרות עם המועצה;    )ד( 
 . 1963-לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג  2כמשמעותה לפי סעיף  -לענין זה, "שליטה"  

צה  הוראות סעיף זה לא יחולו על התקשרויות שנעשו לפני תחילת כהונתו של חבר המוע   )ה(  
האיסור; אולם עם תחילת הכהונה יודיע בכתב חבר המועצה למועצה על כל התקשרות  לו חל שבש

האסורה לפי הוראת סעיף קטן )א( שנעשתה לפני תחילת כהונתו, וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו  
 לא יעסוק אותו חבר המועצה בתוקף כהונתו במועצה בכל ענין הנוגע להתקשרות האמורה. 

מאסר שנה אחת או קנס חמישים אלף לירות או פי   -ל הוראות סעיף זה, דינו דעין ע ביו בר העו   )ו(
 שלושה משוויה של טובת ההנאה שהושגה על ידי העבירה או שלושת הענשים כאחד. 

 " הרשעה בעבירה לפי סעיף זה תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה קלון.   )ז(

 של נבחרי הציבור ברשויות המקומיותיינים ענ גודההודעה בדבר כללים למניעת ני)א( של 12 כלל .2.2

 קובע כדלקמן: 

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

 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 
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 _________________ חתימת המציע 

 

  

 

 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: לכך  םתאבה .3

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות (: יש למחוק המיותר) אין לי/יש ליבין חברי מליאת המועצה  .3.1

 ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף.

( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על יש למחוק המיותר) אין/יש .3.2

ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או  ונו אובה זיםאחו עשרה

 עובד אחראי בו.

 ( בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה.יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי .3.3

ידוע לי כי ועדת המכרזים של המועצה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .4

 נכונה.לא רה מסרתי הצה

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

צו המועצות ל( 3א)ב()103 באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין .6

לפי  תקשרותר ההתימחבריה ובאישור שר הפנים רשאית ל 2/3 , לפיהן מועצת המועצה ברוב שלתהמקומיו

 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות צו המועצות המקומיותל א)א(103סעיף 

  
 חתימת המציע: __________________ שם המציע: ___________________ 
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 _________________ חתימת המציע 

 

 עירייה הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ה 

 ת העיר ו/או לחבר מועצ  

 תאריך:__________
 לכבוד

 עיריית כפר יונה
 

 .,ג.א.נ

מכרז ל( במסגרת הצעתי "המציע" :זו מוגשת על ידי __________________________ )להלןרה הצה .1

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז. הפעלת מרכז הורים ניידל 014/20מס'  פומבי

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: "(העירייהעיריית כפר יונה )להלן: "הנני מצהיר בזאת כי  .2

 א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:א ) 122סעיף  .2.1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד, שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים "
בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

 ."או בת, אח או אחותה, בן רג, הובן זו -העירייה; לענין זה, "קרוב" 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות 12כלל  .2.2
 קובע: 

חבר  -חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" "
רות "בעל שליטה" ו"קרוב"  אה הגדרבו ) מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה

 "()ב((.5)1-()ב( ו1)1בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .2.3

-פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"
 ."        ה המבוצעת למענהם עבודוה ובשזוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריי

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

אח או אחות (: בן זוג, הורה, בן או בת, יש למחוק המיותר) אין לי/יש ליבין חברי מועצת העירייה  .3.1
 ואף לא סוכן או שותף.

לה על לק העוחמהם  ( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחדיש למחוק המיותר) אין/יש .3.2
שאחד מהם מנהל או עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של העירייה באמצעותו הגשתי את הצעתי או 

 עובד אחראי בו.

 וג, שותף או סוכן העובד בעירייה.ז -( בן יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי .3.3

יל, או אם מור לעארבה כידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי ק .4

 נה.מסרתי הצהרה לא נכו

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

( לפקודת העיריות, 3א )ב()122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
א)א( 122פנים רשאי להתיר התקשרות לפי סעיף ר שר הוובאישמחבריה  2/3לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 לפקודת העיריות ובלבד שהתמלאו תנאי הסעיף.

 

 חתימת המציע: __________________ שם המציע: ___________________ 



 מכרז משותף

 014/20פומבי מס' מכרז                 

 

 

44 
 _________________ חתימת המציע 

 

 אזורית הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד המועצה ה 

 ו/או לחבר מליאת המועצה 

 
 לכבוד

 אזורית לב השרוןמועצה 
 

 ג.א.נ.,

מכרז לבמסגרת הצעתי ( "ציעהמ" :הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז. הפעלת מרכז הורים ניידל 014/20מס'  פומבי

הביאה לידיעתי את הוראות "( המועצה)להלן: "אזורית לב השרון ההנני מצהיר בזאת כי המועצה  .2

 :הסעיפים הבאים

"( צו המועצות המקומיותן: ")להל 1958-ח, תשי")מועצות אזוריות( צו המועצות המקומיותל ב89ס'  .2.1

 הקובע כדלקמן:

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה    )א( "
צד לחוזה או לעסקה עם  אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 

 ת, אח או אחות. ן או בורה, בבן זוג, ה -המועצה; לענין זה, "קרוב" 

 –הוראת סעיף קטן )א( לא תחול על   )ב( 

חוזה בדבר מתן שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים, לאחד מהמנויים בסעיף קטן     ( 1)
 )א(; 

, או בהליכי העברת  1943שה לצורכי ציבור(, הסכם בהליכי רכישה לפי פקודת הקרקעות )רכי   ( 2)
 ור; שה כאמן במקום רכימקרקעי

חוזה או עסקה שהמועצה, ברוב של שני שלישים מחבריה ובאישור השר, התירה ובתנאים     ( 3)
 שהתירה; הודעה על מתן היתר כאמור תפורסם ברשומות. 

חלטת המועצה ברוב חבריה או על  חוזה שנערך בניגוד להוראות סעיף זה, ניתן לביטול על פי ה    )ג(
ייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או  ועצה חתהא המפי החלטת השר, ומשבוטל כך לא 

לשלם את שוויו של מה שקיבלה, ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי  
 שנרכשו בתום לב. 

שליטה בו כדין התקשרות עם המועצה;   לענין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלמועצה  )ד( 
 . 1963-לחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג  2יף לפי סעמעותה כמש -טה"  לענין זה, "שלי

הוראות סעיף זה לא יחולו על התקשרויות, שנעשו לפני תחילת כהונתו של חבר המועצה    )ה(
ל כל התקשרות  שבשלה חל האיסור; אולם עם תחילת הכהונה יודיע חבר המועצה בכתב למועצה ע

וכל עוד לא נסתיימה התקשרות זו   הונתו,חילת כ האסורה לפי הוראות סעיף קטן )א( שנעשתה לפני ת 
 לא יעסוק אותו חבר המועצה בתוקף כהונתו במועצה, בכל ענין הנוגע להתקשרות האמורה. 

 מאסר ששה חודשים.  -העובר, ביודעין, על הוראות סעיף זה, דינו     )ו(

 ף זה, תיחשב כהרשעה בעבירה שיש עמה קלון. עבירה לפי סעי הרשעה ב   )ז(

 "א. 89ת סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף בהוראואין   )ח(  

 ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות)א( של 12 כלל .2.2

 קובע כדלקמן: 

 -קומית; לענין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המ
ובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" או קר ד שהואאו תאגי חבר מועצה או קרובו

 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

ות או בת, אח או אח בן זוג, הורה, בן(: יש למחוק המיותר) אין לי/יש ליבין חברי מליאת המועצה  .3.1

 ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף.
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 _________________ חתימת המציע 

 

( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על וק המיותרלמחיש ) שאין/י .3.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או  עשרה

 עובד אחראי בו.

 ( בן זוג, שותף או סוכן העובד במועצה.רק המיותיש למחו) אין לי/יש לי .3.3

של המועצה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם כרזים עדת המידוע לי כי ו .4

 מסרתי הצהרה לא נכונה.

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

מועצות ה צול( 3)ב()ב89 מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיףכדי לגרוע  באמור לעיל אין .6

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי  2/3 , לפיהן מועצת המועצה ברוב שלתהמקומיו

 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות )מועצות אזוריות( צו המועצות המקומיותל ב89סעיף 

  
 חתימת המציע: __________________ ___________ ________ שם המציע:
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 _________________ חתימת המציע 

 

 
 'טמסמך 

                  לכבוד
  המועצה המקומית תל מונד/המועצה האזורית לב השרון/עיריית כפר יונה /המועצה המקומית קדימה צורן

 
 בדבר היעדר הרשעות קודמות  תצהיר

 
אהיה צפוי  שה כן לא אע לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אםהוזהרתי כי עלי אני הח"מ לאחר ש

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:
 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:

 תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שהנני מגיש. .1

ועד האחרון להגשת ההצעות, השנים האחרונות שקדמו למ 7בפלילים ב  תיהריני מצהיר כי לא הורשע .2
כנגד רכוש , כנגד גופו של אדם ו/או 1977-העונשין, תשל"זי חוק ו על פבטחון המדינה, ו/א בעבירות נגד

כן אשר לא התיישנו, ו ,נשוא מכרז זה בביצוע עבודות מסוג העבודות יבעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו/או 
 .הליכים בגין עבירה כאמור ימתנהלים נגד כי לא

הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת  שפטייםיכים מהנני מצהיר כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הל .3
 רגל ו/או לכינוס נכסים.

לעיל, על המציע לפרט  3ו/או  2לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף 
בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפני את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס 

 הצעתו.צרפו לדין ולעורך 

 

 במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:

 הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________, )להלן: "המציע"(. .1

 תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכספית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז זה.  .2

האחרונות שקדמו למועד האחרון  השנים 7בפלילים ב  עולא הורשהמציע, או מי מבעליו, הנני מצהיר כי  .3
גופו של אדם , כנגד 1977-להגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז

נשוא מכרז ביצוע העבודות מסוג העבודות ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בו/או רכוש 
 .מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור י לאכן כאשר לא התיישנו, ו ,זה

משפטיות  הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע, ו/או מי מבעלי המציע, ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות .4
 ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.

לעיל, על  4ו/או  3הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף לחילופין, ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות 
ר חתום על ידי המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, בתצהי

 מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע.

 
______________      _____________       

  חתימת המצהיר                    תאריך
          

 אישור                
הופיע/ה בפני ___________ אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ 

המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה המציע, ולאחר 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.  לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות
 

 
              ______________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין           
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 _________________ חתימת המציע 

 

 'ימסמך       
 הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז -אי/הסכמה

 (ציע)נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המ
 

מכי המכרז, לרבות הצעתו הוא על כל המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מס
 חלקיה ובכל שלב שהוא למכרז, בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו הינה: 

  מכרז מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו:מסכים לחשיפת כל מסמכי ה .1
 

  __ )חתימת מציע(_מסכים לחשיפת מסמכי המכרז: ________

נו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים, לפי הפרוט ועל יסוד מסכים לחשיפת חלק ממסמכי המכרז ואי .2
  הטעמים הבאים: 

   מסמכים שחשיפתם מוסכמת:  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  ם: מסמכים שאין הסכמה לחשיפת 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 לא תידון. -יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה 

 תאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר.כן יובהר כי בה
 
 

__________________ 
  חותמת וחתימת המציע                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 מכרז משותף

 014/20פומבי מס' מכרז                 

 

 

48 
 _________________ חתימת המציע 

 

 סמך י"אמ
 

 אישור בדבר ביצוע תשלומים בהתאם לדיני העבודה

 

אעשה כן אהיה צפוי אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא 
  לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

בקש להתקשר עם הנני נותן תצהיר זה בשם המציע _______________ )יש למלא את שם המציע(, המ
 (."המציע"המזמין )להלן: 

זה _______________ )יש למלא בהתאם( במציע, וכי הנני מוסמך לתת תצהיר  -אני מצהיר כי אני מכהן כ
 בשם המציע ולחייבו וכי אין מניעה על פי כל דין לחתימתי על תצהיר זה.

 

כמתחייב מדיני העבודה, צווי ההרחבה,  ובקביעות בשנה האחרונה, לכל עובדי םשילהמציע להצהיר כי  הריני
, ובכל מקרה לא פחות משכר ו, במידה שחלים עליוההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי

 ימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש. מינ
 פי על שירותים מתן לצורךהמציע  ידי על המועסקים הסוציאליים העובדים כל של שכרם כי להצהיר הריני
 בדירוג' ט בדרגה מדינה בשירות סוציאלי עובד של לשכרו השווה", ענפי מינימום"שכר מ יפחת לא זה מכרז

 להסכם ובהתאם הכללי החשב ידי על לפעם מפעם שיתעדכן כפי ,ותק שנות 5 עם הסוציאליים העובדים
 .תחתיו יבוא ראש אחר קיבוצי הסכם או 30.05.2011 מיום סוציאליים עובדים העסקת על החל הקיבוצי

 
 

______________________ ______________________ ______________________ 

 תפקיד המציע  שם תאריך

 

______________________ ______________________ ______________________ 

 מלכ"ר/זהותעוסק מורשה/מס'  וחותמת חתימה נציג/ה המציע המוסמך/ת

 

______________________ ______________________ ______________________ 

 טלפון  מיקוד .ד.(ת)כולל  מלאה כתובת

 

______________________ ______________________ ______________________ 

 E.mail-אלקטרוני דואר כתובת נייד  /נוסף טלפון פקס

 

  * אישור מורשי חתימה של המציע, חתום ע"י עו"ד

 

 הריני לאשר בזאת כי:  

  _______________________ ,_______________________ 

 .המציע  של חתימה מורשי הינם

 

 : "דעו חתימת

_________________ _________________ _________________ _________________ 

 מורשה זהות/עוסק  חתימה/חותמת תאריך "ד עו שם
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 _________________ חתימת המציע 

 

 מסמך י"ב
 היעדר ניגוד ענייניםתצהיר בדבר 

  לכבוד
 מועצה מקומית קדימה צורן/ מועצה מקומית תל מונד/עיריית כפר יונה/מועצה אזורית לב השרון 

 
 
ה /צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי, שהוזהרתי לאחר)שם ות.ז.(  ____________________ ניא

 :כדלקמן בזהה /מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים
 

 014/20, אשר הגיש הצעתו למכרז פומבי מס' "(מציעה" :)להלן מוסמך להצהיר בשם ___________אני 
 ."(המכרז"להפעלת מרכז הורים ילדים נייד )להלן: 

 

 השירותיםובביצוע  למכרז ת המציע, אין בהגשת הצעתיועל פי ייעוץ משפטי שקיבל ילפי מיטב ידיעת

או של /והמצעי  עיסוק או תפקיד אחרים, של בשל, עסקי או אישי, ניםעניימכרז, משום ניגוד ב המבוקשים
 י משנה המעורבים בהצעה זו או בביצועה.קבלנאו של /ו ועובדי

 
 

 :החתום על זאת להצהרתי וכראיה
 

_______________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 
 אישור

רח' במשרדי ב ______, עו"ד,_____________הופיע בפני  ____________הנני מאשר בזה כי ביום 
ידי תעודת זהות מספר -אשר זהה עצמו על _________________, מר ______________________

ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  ,המוכר לי באופן אישי / __________________
 תו הנ"ל וחתם עליה.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהר

   
 

 חתימת עו"ד                                      חותמת עו"ד           
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 _________________ חתימת המציע 

 

 ג"ימסמך 
 ם הנדרשים מהמציע  מסמכי

 הערות: 

__________________________________________________________________________ 

 
 

    

 (-/+סימון ) הדרישה 'מס

  תנאי המכרז )חתום כנדרש(. . 1

  החוזה ונספחיו )חתומים ומלאים כנדרש(. . 2

  מציע )חתום ומלא כנדרש(.ה יבויותהתחי - מסמך ג' . 3

  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. - מסמך ד' . 4

  נהל והעובדים הסוציאלים המוצעיםנסיון המציע, המהצהרה בדבר  - מסמך ה' . 5

  תצהיר מטעם המנהל/העובד הסוציאלי המוצע בדבר ניסיונו - 1מסמך ה' . 6

  וצעתהתכנית הטיפולית המ - מסמך ו' . 7

  ערבות בנקאית -מסמך ז'  . 8

9 . 
  רשותהצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ה  - 'חמסמך 

 .המליאמועצה/ ו/או לחבר  
 

  צהיר בדבר העדר הרשעות. ת - 'טמסמך  . 10

11 . 
של המציע הסכמה -הסכמה/איאישור חתום על ידי המציע בדבר  - 'ימסמך 

 .לחשיפת מסמכי המכרז
 

  אישור בדבר ביצוע תשלומים בהתאם לדיני העבודה  -מסמך י"א  . 12

  תצהיר היעדר ניגוד ענינים -מסמך י"ב  . 13

14 . 
ואישור  גופים ציבורייםעם עסקאות  ישורים לפי חוקאישור עוסק מורשה, א

 מפקיד שומה על ניכוי מס במקור
 

15 . 

ת או פלט עדכני למועד הגשת ההצעה מספרי רשם החברו אם המציע הינו תאגיד,

, אישור עו"ד/ העמותות או השותפויות, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע
 רו"ח בדבר זכויות חתימה. 

 

  מכי המכרז. קבלה המעידה על רכישת מס . 16

  והעובדים הסוציאליים המוצעים. יםהעתק תעודות השכלה של המנהל . 17

18 . 
העובדים ו יםשל המנהל אישור רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

 הסוציאליים המוצעים.
 

  והעובדים הסוציאליים המוצעים. יםשל המנהל קורות חיים  19

  שלוש המלצות מלקוחות קודמים . 20

  כתבי הבהרה שעורך המכרז פרסם, ככל שפורסמו .מ . 21

  חתום על ידי המציע שירותיםהמפרט  . 22

למסמך ב'( או  3תנאי הסף )ס'כל שתמצא סתירה בין מסמך זה לבין כ – לתשומת לב המציעים
האמור במסמך ב' יגבר על האמור במסמך זה  –למסמך ב'(  4רשימת המסמכים שיש לצרף )ס'

 .במקרה של סתירה כאמור מועצהומחובת המציעים לפנות ל
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 _________________ חתימת המציע 

 

 להפעלת מרכז הורים נייד  חוזה

                 2020נת ש ________לחודש   ________ביום  קדימה צורןשנערך ונחתם ב 
 

  _____________________בין:          
 וגזברה  רשותבאמצעות ראש ה    
   .________ רח'מ    
 ("רשותה)להלן: "    

 מצד אחד;                                                                                                      
 _______________, ת.ז./ ח.פ. ____________ לבין:       
 באמצעות המורשה מטעמו מר _____________ ת.ז. _______________    

 ____ טל' ____________ פקס _________מרח' _________________    
 "(ספקה)להלן:  "               
 מצד שני;                                                                                                          

 
ת מרכז הורים הפעלל 00/2020מס' פומבי  משותף מכרז רשותהפרסמה    __________וביום   הואיל:

 ;"(המכרז)להלן: " נייד
 

, שרותיםלה את ה ספקול רשות, במסגרתה הציע להתקשר עם ההגיש הצעתו למכרז הנ"ל ספקהו  והואיל:
 ;הגדרתם להלן, בהתאם למכרז ועל פי תנאי חוזה זה ונספחיוכ

 
 ;ספקהוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת   והואיל:

 
ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים מישיבתה מס'  ________ מיום __________ החליט ראש   יל:והוא

 ;ה זהבחוז ספקהביום __________ להתקשר עם  רשותה
 

 אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא וכותרות .1

 המבוא למסמך תנאים כלליים זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

 מסמך זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות ההסכם. כותרות הסעיפים ל 1.2

 הגדרות .2

הגדרות בצידן )אלא אם כוונה בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה יהיו למונחים להלן, ה

 אחרת משתמעת מגופו של עניין(: 

 לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו.  -" גזבר המועצה" .א

לת מרכז הורים ילדים נייד ומרכז לגיל הרך ולמתבגרים שירותי הפע  -" השירותים" .ב

והוריהם, הכל בהתאם להוראות מסמכי המכרז, החוזה, מפרט השירותים 
 .)נספח א'(

 נציג המועצה, אשר הוסמך על ידה לשמש כמנהל לצורך חוזה זה.   -" נהלהמ" .ג

אלה ששרותיהם  עובדיו של הספק ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או  -" "עובדי הספק .ד
יושכרו או ירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו  בביצוע העבודות 

 כל דין למעשיו או למחדליו. או בקשר אליהן וכל מי שהספק אחראי על פי

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  - "המשרד" .ה
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 הצדדים של יסוד הצהרות .3

 המפורטים השירותים את רשותל לספק דין כלפי -על מורשהו כשיר הוא כי, בזאת מצהיר הספק 3.1

' ג צד בזכויות פוגע אינו זה להסכם בהתאם רשותלידו -לע השירותים מתן וכי; מרכזב זה בהסכם
 .כלשהו' ג צד של רוחני בקניין לזכויות הקשור בכל לרבות, כלשהו

 הכספיים האמצעים לרבות, הדרושים והאמצעים היכולת לו יש כי ,הספק בזאת מצהיר עוד 3.2
 הפעלת לשם םהנדרשי והמומחיות הנסיון המקצועי הידע וכן לרשותו העומדים האנוש ומשאבי

 .מרכזה

ים לרשות יובהר, כי תנאי לקיומו של הסכם זה הינו קבלת כל התקציבים ו/או המימון הנדרש 3.3
משרד. לספק לא תעמוד כל טענה כנגד הרשות במקרה של ביטול ההסכם בשל אי קבלת תקציב המ

 או מימון כאמור.

 שוריםואי רישיונות, היתרים .4

 :כדלקמן בזאת ומתחייב מצהיר הספק 4.1

 הרשויות מאת דין כל להוראות בהתאם התקפים והאישורים במסמכים מחזיק הוא כי 4.1.1
ואבטחת השוהים בה, הספק מתחייב  מרכזה החזקת םע בקשר לרבות, המוסמכות

 בכל עת שידרוש; רשותלהציגם ל

הוא מחזיק באישור  א עמותה רשומה או חברה רשומה לפי חוק הנאמנות,, במידה והוכי 4.1.2

 .ידי הרשם האחראי על המרשם בו הוא רשום-תקף בדבר ניהול תקין, שהוצא על

 בהסכם מהותי תנאי הינה חלקיו כל על זה בסעיף המפורטות הספק הצהרות של נכונותן כי ובהרמ 4.2

, מכן שלאחר מועד בכל ובין זה הסכם חתימת בעת בין, חלקן או אלה הצהרות של נכונותן אי. זה
 .הספק מצד זה הסכם של יסודית כהפרה ייחשב

תוקף הצהרותיו, לרבות על ביטול אישור מיד על כל שינוי שיחול ב רשותהספק מתחייב להודיע ל 4.3
הניהול התקין, הצהרותיו כפי שניתנו על ידו בשלב המכרז וכן על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או 

 .ביל את יכולתו להפעיל את בהתאם להסכם זהמג

 ההסכם תקופת .5

הלן: )ל ממועד חתימת שני הצדדים על ההסכם חודשים( 12)ניים עשר לש הינוזה  כםהסתוקפו של  5.1
 "(.ההסכם תקופת"

 חלק או תקופות נוספות בנות שנה, בארבע ההסכם תקופת להארכת אופציהשמורה ה בלבד רשותל 5.2

 .פעם בכל, ממנה

, בשנה שנה מדי התקציב לאישור כפופה, האופציה תקופת לרבות כולה תקשרותהה תקופת 5.3
 ההסכם לתנאי, חומכו שהותקנו לתקנות, המכרזים חובת חוק להוראות, התקציב חוק למגבלות
 .כדין ומאושרת חתומה עבודה הזמנת להוצאת בכפוף וכן דין כל ולהוראות הספק עם שייחתם

 בהתראה ההסכם תקופת בתוך, חלקו לכ או כולו, סיומול זה הסכם להביא תרשאיתהא  רשותה 5.4

 .מראש ימים 30 שלבכתב 

 אחדידי -על אוידו -על פשע ביצוע של במקרה או הספק מצד ההסכם של חמורה הפרה של במקרה 5.5
 .מוקדמת התראה ללא זה הסכם לבטל תרשאי רשותתהיה ה ,שבו המשרה נושאי או ממנהליו

חובה לפצות את הספק או  רשותעל ה , לא תהיהרשותידי ה-מקרה של ביטול ההסכם על בכל 5.6

לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם זה עבור התקופה שעד לביטול 
 סכם. הה
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 החומר כל את רשותל להעביר מחויב הספק, שהיא סיבה מכל ההסכם הפסקת של מקרה בכל 5.7
 דיחוי ללא ההסכם תלהפסק עד רשותה בורע שעשה, העבודה כל את או רשותל והשייך שברשותו

 כי, מובהר. מרכזב מטופליםה אודות ברשותו הקיימים, והתיקים החומר את וכן, פגיעה שום וללא
 .לו המגיע, תשלום בשל לא לרבות, היאש סיבה מכל כלשהו חומר אצלו לעכב רשאי אינו הספק

 הפסקת לאחר גם יחולו יוצרים וזכויות סודיות שמירת בדבר ההוראות כי מובהר, ספק הסר למען 5.8

 .זה הסכם

ק מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, הוא ישתף פעולה ככל שיידרש הספ 5.9
עברה מסודרת בין היתר על ידי ה המשך קבלת שירותים כראוי, וזאת רשותעל מנת לאפשר ל

 .מרכזב יםמטופלה ולטובת, רשותויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות ה

 מרכזה ייעודהשירותים  .6

 נספח א' להסכם זה: -מפורט במפרט השירותים ינו כדקלמן, והכל כייעוד המכרז ה

ריגשיות ו/או  הסובלים מבעיות 12 - 5בילדים בגילאי מיועד לטיפול הורים ילדים ההפעלת מרכז  6.1

 ."(מרכז הורים וילדים)להלן: " מקשיים בתפקוד ההורי והוריהםוכן התנהגותיות, 

 ."(מרכז לגיל הרךן: ")להל ל הרך והוריהםילדים לילדים בגי -הפעלת מרכז הורים  6.2

  ."(מרכז מתבגרים)להלן: " ילדים למתבגרים והוריהם - הפעלת מרכז הורים 6.3

 מרכזב מטופליםל שיינתנו השירותים .7

נספח א' להסכם זה  -רט השירותים התאם לכל הוראות מפהספק מתחייב להפעיל את המכרז ב 7.1

-כחבאמצעות השירותים מלוא את  מרכזב מטופליםל לתת מתחייב הספק "(.השירותים)להלן: "
ולצרכיהם האישיים של  ות ו/או המנהלרשהת האדם המפורט במכרז ונספחיו, בהתאם לדרישו

 וברמה הגבוהה ביותר. טיפולי מרכז, בצורה ובאופן ההולמים מטופליםה

בהתאם לחוק, לנוהלי  מרכזב השירותים את ליתן מתחייב הספק, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 7.2
 .עתל עתמ ןהרלבנטיות כפי שיהיו בתוקפס ו/או הוראות התע" 8.38ולהוראות התע"ס  משרדה

 מהנהלים או, די לגרוע מכל הוראות ו/או סמכויות המשרדכ יתפרש לא זה בהסכם דבר וםש 7.3

 יתפרשו זה סכםשבה התנאים כל. עתל עתמ בתוקפם שיהיו כפי הרלבנטיות"ס התע הוראותו
 "ס.התע הוראותו המשרד הוראותו הנהלים מכוח, הספק חובות על להוסיף כבאים

 או בהתייעצות צורך ללא, לשנות רשאי אהת ,המשרדחיית הרשות, בהתאם להנ כי, ומודגש ובהרי 7.4

 העלות את משמעותי באופן ישנה לא שהשינוי ובלבד, הנדרשים השירותים את, הספק בהסכמת

 .מרכזה הפעלת של הכלכלית

 מרכזב מטופליםה מכסת .8

 מכסת המטופלים במרכז הינה כדקלמן: 8.1

נפשות  25 .נפשות 100 עדהוא  מרכזב מטופליםה של המירבי המספר -מרכז הורים וילדים  8.1.1

 כלולה במכרז.לכל רשות ה

נפשות לכל  10נפשות,  30 עדהוא  מרכזב מטופליםה של המירבי המספר -מרכז לגיל הרך  8.1.2
 לרשויות קיימת אופציה להגדיל את סך כל המטופלים רשות עבורה יופעל מרכז לגיל הרך.

 נפשות בכלל הרשויות במצטבר. 40במרכז לגיל הרך, עד לסך של 

נפשות  10נפשות,  20 עדהוא  מרכזב מטופליםה של המירבי המספר -מרכז לגיל מתבגרים  8.1.3
 ך.לכל רשות עבורה יופעל מרכז לגיל הר
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היקף ההתקשרות השנתי והביצוע יהיו מותנים בכיסוי תקציבי מתאים ובאישור הזמנות ע"י  8.2
 ריפים של המשרד.בע על ידי ועדת התעפי התעריף הנק-על גורמים המוסמכים ברשות,ה

 זמן פרק, תוך תקופת ההסכם, בהודעה מוקדמת של תהא רשאית רשותעל אף האמור לעיל, ה 8.3

. הםתנאיהמכרז ו; הכל על בסיס מחירי ההסכם ומטופליםה של מירביה המספרהגדיל את ל, סביר
 .והמכרז ההסכם להוראות התאםרות הנוסף, בסכים לספק גם את השמתחייב ומ הספק

קף , לצמצם  את היסביר זמן פרק, תוך תקופת ההסכם, בהודעה מוקדמת של תהא רשאית רשותה 8.4
שלא יפגע במהלך התקין של מתן השירותים, והמחיר יופחת  באופןרות מכל סיבה שתראה לו, יהש

 ם לכך מראש.מסכי הספקבהתאם על בסיס מחירי ההסכם. 

כמות המטופלים המקסימלית  כי, בזאת ומודגש מובהר, ספק כל הסר ולמען, לעיל האמור אף על 8.5

 להפנות אופן בשום תמתחייב האינ רשותה. המרכז של המוערך הקליטה כושרעל יוצא של והינה פ
 רשותה, ובכלל זה רשותי היקבע אך ורק ע" כזמר. קצב אכלוס הלמכרז מטופלים בכמות כלשהי

מטופלים  הפניית. מטופלים מספר כלשהו שלבמרכז כלשהו יטופלו מתחייב כי בזמן נתון  האינ
 ולצרכיהם.המטופלים  , למספררשותהמקצועי של ה הה בהתאם לשיקול דעתתיעש למרכז

 וממנ םוהוצאת מטופלים במרכז קליטת .9

, בין השאר, כמפורט במכרז ואשר הרשותע"י  שיופנו אליו טופליםמ מתחייב לקלוט אך ורק הספק 9.1
על הספק . יודגש, כי מחלקות הרווחה ברשויותפרטיהם המלאים מופיעים בקובץ נתוני היסוד של 

 לדאוג ולהבטיח קליטת הפרטים הנדרשים בקובץ כנדרש וכמפורט לעיל.

שלא לעכב  ומתחייברשות הידי -, שיישלחו אליו עלמטופליםכל ה את מרכזב לקלוט מתחייב הספק 9.2
 מראש ובכתב. נהלהמללא קבלת אישור נציג  מרכזב מטופלקליטת 

ולעיין בהחלטתו  לשובכגורם מפנה  ול ידע"י מי שאושר ע או מהמנהל לבקשיהיה רשאי  הספק 9.3
, המנהל אך, מרכזינו מתאים לזה א מטופלזה או אחר, אם הוא סבור כי  מטופללהפנות אליו 

לתקופת נסיון, החלטת  מטופלה את לקלוט מהספק לדרוש רשאי, כאמור החלטה מתן בטרם
 .סופית תהיה חוזר לעיון הספק בבקשתמי מטעמו  אומנהל ה

היה והספק המרכז. מ מטופללא יהא הספק רשאי להוציא  9.3 ףבסעיה סופית כאמור להחלט עד 9.4

כפי רשות עניין זה בהתאם לנוהלי היהיה עליו לפעול ב ,מרכזכזה או אחר מה מטופלציא יבקש להו
המוסמך לכך מראש ובכתב. מודגש ומובהר מנהל או נציג מטעמו ה שיתפרסמו מזמן לזמן ובאישור

יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהסכמת הספק את נהליו בכלל ואת נוהל הוצאת מנהל זאת, כי הב
 בפרט. מרכזמה מטופל

ולא יעכב קליטת  מרכזמה שוהה ירחיק לא הספק כי, הצדדים בין מוסכם, לעיל לאמור בנוסף 9.5
 המוסמך לכך מראש ובכתב. מנהל המחלקהללא קבלת אישור נציג  מרכזב מטופל

 מרכזמה מטופלאו מי מטעמו לדרוש הוצאת המחלקה מנהל  בידי הרשות כי, הצדדים בין מוסכם 9.6
 ל עת שייראה לו ובמקרה זה לא תהיה לספק זכות כלשהי לסרב מלמלא הוראה זו.בכ

  פיקוח .10

חיות, הנהלים והמדיניות של המשרד, המתפרסמים להפעיל את המכרז אותו, על פי ההנעל הספק  10.1
 .8.38מעת לעת, ובפרט הוראות התע"ס 

ך הרלבנטי להפעלת כים לעיין בכל מסמכהמשרד ומי מטעמם מוסמהרשות ו/או נציגי כמו כן,  10.2
 המכרז, בנושא כספי ובכל תחום רלבנטי אחר.

 הקשורים להפעלת המכרז. הספק יתחייב להישמע להוראות המנהל ו/או מי מטעמו בכל העניינים 10.3
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שישמשו את המנהל בהתאם לדרישותיו. דו"חות רבעוניים ושנתיים מנהל המכרז יפיק דו"חות  10.4
יסטי, תקציבי ומנהלי אחר הפעילות במרכז ויוגשו ת מעקב מקצועי, סטטאלו נדרשים לשם בניי

  בתדירות שתקבע על ידי המנהל.

 הכנת דו"חות אלו.והנחיות ל הספק יקבל מהמנהל תבנית של דו"חות 10.5

כל ליקוי שיבוא לידי ביטוי בדו"חות הספק יתוקן על ידו בתוך זמן סביר ובהתאם להוראות  10.6
 המנהל בעניין זה.

חודשי המפרט את מצבת כוח האדם של הספק ואת פרטי ההוצאות  להעביר למנהל דו"ח על הספק 10.7
אי העסקת עובדים כנדרש לדרוש ולקבל החזר כספי בגין  העל זכות תשומר רשותלאותו החודש. ה

 בהסכם זה.

לעיין בתיקי המטופלים ובתיקי העובדים. יודגש כי עיון בתיקי המטופלים ו/או למנהל הזכות  10.8
 ות חוק הגנת הפרטיות.ייעשה בהתאם להורא העובדים

ין כל מקרה בו מטופל עזב את המכרז ו/או מקרה בו הופסק גהספק יעביר למנהל דיווח מידי ב 10.9

 מסוים.  הטיפול במטופל

 ביקורת 10.10

יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, המנהל ו/או מי מטעמו,  10.10.1
בתמורה הכספית נושא  או המרכזור בהפעלת בכל הקש הספקביקורת ובדיקה אצל 

 .מכרז זה

, הספקון בספרי החשבונות ובמסמכים של ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עי 10.10.2

לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש 
 .המרכזלום הוצאות שוטפות עבור הפעלת שכר וכן הוכחות לתשהוכחות לתשלום 

, לוודא כי התשלומים ספקמטרת הביקורות הינה לבחון את חוסנו הפיננסי של ה 10.10.3

ו עבור פעילות או רכיב מסוימים אכן משמשים לאותה מטרה ולפקח על המועברים ל
 עמידת הספק בדרישות דיני העבודה וכל דין אחר. 

סור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל שר ביצוע האמור ולממתחייב לאפהספק  10.10.4
מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל 

 הביקורת למטרות רלוונטיים המבוקשים והמסמכים שהמידע בתנאי הכלדו. שישנם בי
 לדין. פהכפו תהיה רשותה ידי על רשומות או מידע דרישת. לעיל המפורטות

יקה מעמיקה ויסודית של השכר המשולם לעובדי דם יראה המנהל צורך בבבמקרים בה 10.10.5
 .הספק, יועברו לעיונו, על פי דרישה ראשונה, תלושי שכר

על ידו כך שכל  המבוצעיםלהפריד בניהול חשבונותיו בין הפרויקטים השונים  הספקעל  10.10.6
ך שניתן ורק בחשבונות אלו כההכנסות וההוצאות הקשורות להפעלת השירות ירשמו אך 
 התקציב. יהיה לאתר את הוצאות הפרויקט והכנסותיו על פי מרכיבי

י ההוצאה בהתאם חשבונאיים מפורטים עפ"י סעיפידרש להמציא דוחות הספק  10.10.7

 המנהל. לדרישות 

 שיונפקו לשימוש המנהל יהיו חייבים באישור רואה חשבון.דו"חות כספיים  10.10.8

 דרישת המנהל. כל מסמך נוסף, לפי הספק מתחייב להעביר לרשות 10.10.9

הספק מתחייב לקיים את האמור בסעיף זה גם בכל הקשור למידע ביחס לביצוע ההסכם  10.10.10
 .המצוי בידי צד שלישי
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  כזרהמ אחזקת .11

לניקיון המבנה עם סיום כל יום פעילות בו וביצוע לגרוע מהאמור לעיל, הספק יהא אחראי  מבלי 11.1

 .םרותיישלצורך מתן ה תיקונים בציוד הספק בו נעשה שימוש

 לשלם רשאי מנהל המחלקה, כאמורלשאת בעלויות ניקיון ותיקונים  לביצוע ידאג לא הספק אם 
 הוראות מכח מהממשלה לספק המגיעים, מהסכומים כך בעק הוצאותיו את ולנכות בעצמו אותם
 .אחר הסכם כל או זה הסכם

  המרכז פתיחת מועדי .12

 שעות הפעילות במרכז יהיו כדלקמן: 12.1

יום בשבוע בכל רשות )סה"כ ארבעה ימים בשבוע( בין השעות  -מרכז הורים ילדים  12.1.1

13:00 - 20:00. 

 - 13:00ימים בשבוע( בין השעות יום בשבוע בכל רשות )סה"כ שלושה  -מרכז לגיל הרך  12.1.2
20:00. 

 .20:00 - 13:00יום בשבוע בכל רשות )סה"כ יומיים בשבוע( בין השעות  -מרכז מתבגרים  12.1.3

הפעלה יהיו גמישות ויותאמו למתן טיפול בשעות היום והערב בהתאם שעות ההאמור לעיל, על אף  12.2

 המשפחות.  לצרכי

 ובלבד, בהסכם הקבועים מאלה אחרים בזמנים השירותים את לתת לספק להורות רשאית הרשות 12.3
 .הספק על סבירה בלתי הכבדה משום רשותה לדעת בכך שאין

 משנה וקבלני עובדים של העסקה .13

אדם לפחות בהיקף ובעל כישורים, נסיון והשכלה, כמפורט -כח מרכזב להעסיק מתחייב הספק 13.1

 להסכם זה. כנספח א' רףהמצו במפרט השירותים

 להפעלת הנדרשים ובאיכות בהיקףאדם -כח להעסיק מתחייב הספק, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 13.2
רשות. עוד מתחייב הספק ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לדרישות ה ומתן השירותים מרכזה

דו במסגרת הצעתו למכרז. כל שינוי בבעלי להעסיק במרכז את בעלי התפקיד שהוצגו על י
התפקידים שנכללו במסגרת ההצעה שהוגשה על ידי הספק למכרז, תעשה באישור הרשות מראש 

 ובכתב.

 מתן עקב לספק להעביר חייב אישה מהתמורה לקזז רשאי אהת שותרה כי, בזאת מובהר 13.3

 בהתאםהאדם -כח מצבת את מקיים אינו הספק כי יתברר אם, יחסיים סכומים, השירותים
 .זה הסכם והוראות רשותה לדרישות

 עבודהולא יתקיימו כל יחסי  שיעסקו במתן השירותים יהיה המעסיק הבלעדי של העובדים הספק 13.4
עובדים  הםכי  מרכזב המועסקיםליידע את עובדיו  הספק. על הספקין עובדי לב רשותבין ה

 או גוף אחר. רשותהולא של  הספקבמסגרת הארגונית של ומועסקים 

ישור מראש הספק אינו רשאי לפעיל קבלני משנה בביצעו השירותים לפי מכרז זה, אלא בכפוף לא 13.5

, התעסוקה שירות בחוק כהגדרתו זר עובד להעסיק רשאי יהיה לא הספקהרשות.  ובכתב של
 משנה.-כקבלן ביןו כעובד בין, זה הסכם ביצוע לצורך, 1959 -"ט התשי
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עם זאת, . מסוימים עובדים להעסיק לספק להורות זכות אין רשותל כי, בזאת ומודגש מובהר 13.6
א'  בנספח המפורטות בדרישות עומדים בדיםשהעו כך על הוכחות מהספק לדרוש תרשאי רשותה

 ההשכלה דרישות בו מתקיימותלהסכם וכן תהא רשאית לדרוש את החלפתו של כל עובד שלא 
השירותים ו/או שאינו מבצע את השירותים להנחת דעת הרשות ו/או  בנספח המפורטים הנסיוןו

 .המנהל

 מי של עבודתו את להפסיק פקסכדי לחייב את ה ילאין בהוראת הרשות כאמור לע כי, ובהרי
  ו, אלא את הפסקת ביצוע השירותים עבור הרשות בלבד על ידי אותו עובד.מעובדי

 שיועסקוהמשנה -קבלן או העובד זכאי יהיה לו ומין סוג מכל תשלום לכל איאחר יהיה לבדו הספק 13.7

 ידו.-על

, מרכזב העובדים על החלים העבודה יחוק כל של ושלם מלא לקיום הבלעדי האחראי הוא הספק 13.8
 הקיבוציים ההסכמים כל לש ושלם מלא לקיום וכן; 1987 -"ז התשמ, מינימום שכר חוק זה ובכלל
 .עליהם החלים, קיבוציים להסכמים ההרחבה וצווי

 -"ג תשיה, הנוער עבודת חוק להוראות בהתאם יהיה הדבר נערים יעסיק אם כי, מתחייב הספק 13.9
 א לחוק.33ו 33הוראות סעיפים ל היתר בין דגש בשים( החוק)להלן:  1952

לצורך מתן שירותים על פי  ועל יד שיועסקום שכרם של כל העובדים הסוציאליי כימתחייב  הספק 13.10
 רגהבד מדינה בשירות סוציאלי עובד של לשכרו השווה", ענפי מינימום"שכר מ יפחת לאהסכם זה, 

 הכללי החשב ידי על לפעם מפעם שיתעדכן כפי, ותק שנות 5 עם הסוציאליים דיםהעוב בדירוג' ט
 קיבוצי הסכם או 30.05.2011 מיום לייםסוציא עובדים העסקת על החל הקיבוצי להסכם ובהתאם

 .תחתיו יבוא אשר אחר

 יסודית של כהפרת - ועניין דבר לכל - תחשב, אלה הרחבה וצווי חוקים הוראות הפרת כי, מובהר 13.11

 .זה הסכם

 עם מיד, רשותה את לשפות הספק על יהיה, רשותוייקבע, כי עובד של הספק הוא עובד ה היה 13.12
 .כאמור קביעה בשל רשותל שיהיו ותההוצא כל על ה הראשונהדרישת

 רמתם שמירת לשם ולהשתלמויות להדרכה העובדים את לשלוח מהספק לדרוש תרשאירשות ה 13.13
 .להשתלמויות העובדים לשליחת העדיפויות בדבר בריםבד יבואו הצדדים. הוקידומ המקצועית

 תנאי ברבד אחרים ופרטים מסמכים, מידע, שכר תלושי מהספק לקבל עת בכל תזכאי רשותה 13.14
 .מועסקים הספק עובדי בהם העבודה

 מתחייב לעמוד בהוראות המכרז לעניין העסקת עברייני מין.  הספק 13.15

 רשותה עובד הם מטעמו מי או הספק כי הקביעה משמעות .14

 לידי שבאה כפי הצדדים כוונת למרות כי, שהיא כל מסיבה וייקבע היה כי, הצדדים על מוסכם 14.1
 כל למשך למפרע יחושב הספק של ששכרו הרי, רשותה כעובד קהספ את רואים, זה בהסכם ביטוי

 דרגה הסכםב נקבעו שלא במקרה או, בהסכם הקבועים ולדירוג לדרגה בהתאם זה הסכם תקופת
 של לאלה ביותר הדומים הם העסקתו שמאפייני מדינה לעובד משולם שהיה השכרפי -על, ודירוג

 זה הסכם לפי לו ששולמה התמורה בין ההפרש את רשותל להשיב יהיה הספק על .השירותים מתן
 .רשותה כעובד לו המגיע השכר לבין

 את לשפות קהספ על יהיה, רשותה כעובד השירותים את סיפק הספק של עובד כי, וייקבע היה 14.2

 .כאמור קביעה בשל רשותל שיהיו ההוצאות כל על דרישה עם מיד, רשותה
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 ובחומרים בכלים שימוש .15

את כל הציוד והכלים כמפורט במכרז המצורף כנספח  מרכזה לרשות להעמיד מתחייב הספק 15.1

 להסכם זה.

, חשבונו ועל הספקידי -על שויירכ, מרכזב השירותים הספקת לשם הדרושים, והחומרים הכלים כל 15.2
 הנדרשים ובאיכות בהיקף והחומרים הכלים רכישת לרבות, ובכתב מראש אחרת יוסכם אם אלא

 .רשותבהתאם להוראות הסכם זה ולדרישות ה מרכזה לתלהפע לרבות השירותים לאספקת

 ללא המתאים מסוג יהיו, השירותים הספקת לצורך שימוש יעשה הספק בהם והחומרים הכלים כל 15.3
 .זה להסכם בהתאם ירותיםהש להספקת סייג

 לכל - תחשב' ג צד בזכויות פגיעה בה שיש, תוכנות או חומרים, בכלים שימוש עשיית כי, מובהר 15.4

 .זה הסכם יסודית של כהפרת - נייןוע דבר

 יובהר, כי כל ציוד שיירכש על ידי הרשות לצורך הפעלת המרכז, ישאר ציוד זה בבעלות הרשות 15.5
 .לאחר סיום ההתקשרות ויושב לה

 עניינים ניגוד מתוך פעולה איסור .16

 פגיעה משום בכך יהיה שלא ובלבד, רשותה זולת לאחרים שירותים ולספק להמשיך רשאי הספק 16.1

 .זה הסכם שלפי חובותיוב

, אלא אם כן רשותידי ה-על ואנשים שלא הופנו אליבמרכז אף האמור, הספק אינו רשאי לקלוט  על 16.2
 .תרשוידי ה-ובכתב על אושרה קליטתם מראש

 נזיקין .17

 נזק או אובדן, הפסד, פגיעה כל בגין בהתאם לחבות המוטלת על פי דין באחריות לבדו ישא הספק 17.1

 של או עובדיו רכוש או לגוף או מטעמו מי של או שלו רכושו או לגופו יאשה סיבה מכל שייגרמו
 עקיפה או ישירה כתוצאה, אחר אדם כל של רכושו או לגופו או רשותה לרכוש או, מטעמו העובדים
 .זה הסכם של מהפעלתו

שא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא, שייגרמו תלא  רשותבין הצדדים, כי ה מוסכם 17.2
ו או לרכושו של הספק או של מי מטעמו או לגוף או לרכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לגופ

וכל מי שיימצא  מרכזבלים חר, ובכלל זה המטופאו לגופו או לרכושו של כל אדם א רשותלרכוש ה
 ה.בו בכל עת, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם ז

, שהיא סיבה מכל הל שייגרמו הוצאה או תשלום, נזק כל על רשותה את לשפות מתחייב הספק 17.3

 הנובעים, 2011-"בהתשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת מהחוק הנובעים, כאלה לרבות
 כך על הודעה קבלת עם מיד, זה הסכם של מהפעלתו עקיפה או ישירה כתוצאה מחדליו או ממעשיו

 .רשותה מאת

 וחביט .18

, הרשות ולהציגם לרשותמתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת  הספק
 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן: נדרשים כאשר גבולותכאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים ה

 מעסיקים חבות ביטוח 18.1

 ישראל מדינת תחומי בכל המעסיקים חבות בביטוח עובדיו כלפי אחריותו את יבטח הספק 18.1.1
 ;המוחזקים והשטחים

דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת  5,000,000 –האחריות לא יפחתו מסך  גבולות 18.1.2
 .ביטוח
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 היה ועובדיהם משנה קבלני, קבלנים כלפי מבוטחה של חבותו את כסותל יורחב הביטוח 18.1.3
 .כמעסיקם ויחשב

 –מדינת ישראל ת הרשויות המזמינות את השירותים וכן איורחב לשפות את  הביטוח 18.1.4

משרד הרווחה והשירותים החברתיים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע 
 י ומועסקי הספק.לשהם כלפי מי מעובדכלשהי כי הם נושאים בחבות מעסיק כ

 שלישי צד כלפי אחריות ביטוח 18.2

 דצ כלפי אחריות בביטוח ישראל מדינת דיני פי על החוקית אחריותו את יבטח הספק 18.2.1
 ;המוחזקים והשטחים ישראל מדינת תחומי בכל ורכוש גוף שלישי

 . ש"ח 4,000,000האחריות למקרה ולשנה לא יפחת מ  גבול 18.2.2

 . Cross Liability -עיף אחריות צולבת ייכלל ס בפוליסה 18.2.3

 של פעילותמ הנובעת שלישי צד כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחב הביטוח 18.2.4

 .הםועובדי משנה קבלני, קבלנים

 .לספק שלישי צד ייחשבו ורכושם בפעילות המשתתפים משפחותיהם ובני הילדים 18.2.5

 נםשאי ופסיכיאטרים יםפסיכולוג, סוציאליים עובדים, מטפלים, מפעילים, מדריכים 18.2.6
 .שלישי צד ייחשבו הספק"י ע מעסיקים חבות בביטוח מבוטחים

החברתיים ככל  משרד הרווחה והשירותים –יורחב לשפות את מדינת ישראל  הביטוח 18.2.7
וכן לכלול את הרשויות  שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו

בעת ממעשי ו/או מחדלי ייתבעו מאחריות הנוהמזמינות כמבוטחים נוספים, ככל שהם 
 . הספק והבאים מטעמו

 מקצועית אחריות ביטוח 18.3

 מקצועית אחריות בביטוח וופעילות הבאים מטעמ פעילותו בגין אחריותו את יבטח הספק 18.3.1
 .פרא רפואית

 מטעמו הפועלים כלו עובדיו הספק של מקצועית חובה מהפרת נזק כל תכסה הפוליסה 18.3.2
, נכון בלתי מצג, השמטה או טעות, מחדל בותלר, רשלנות, ממעשה כתוצאה אירע ואשר

 ניידים אזוריים הורים - ילדים מרכזי להפעלת בקשר, לב בתום שנעשו רשלנית הצהרה
, סוציאליים, טיפוליים שירותים מתן לרבות השרון באזור היהודית לאוכלוסיה

רשויות ה עבור, ומשפחתי תיקבוצ, פרטני באופןרפואיים -ופרא פסיכיאטריים, פסיכולוגים
 ולחוזה למכרז בהתאם, החברתיים והשירותים הרווחה משרדההוות את המזמינה וכן 

 .החברתיים תיםוהשירו הרווחה משרד - ישראל מדינת עם

 .₪ לאירוע ולתקופת הביטוח 4,000,000.- מ יפחת לא ולשנה למקרה האחריות גבול 18.3.3

 :הבאות רחבותהה את לכלול יורחב הפוליסה פי על הכיסוי 18.3.4

 ;עובדים של יושר ואי מרמה -

 ;ביטוח מקרה עקב העיכובאו /ו השימוש אובדן לרבות, מסמכים אובדן -

 ;הרע לשון, דיבה הוצאת -

 .המדינה כנגד הספק תביעות על יחול לא הכיסוי אולם, תצולב אחריות -
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סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחות את הרשויות המהוות את  -
 המזמינה

 ביום בגין צמצום הכיסוי הביטוחי או ביטול הפוליסה 60של סעיף הודעה מוקדמת  -

 .לפחות חודשים 84 ל הגילוי תקופת הארכת -

משרד הרווחה והשירותים החברתיים ככל  –מדינת ישראל יורחב לשפות את  הביטוח 18.3.5
וכן לכלול את הרשויות  וכל הפועלים מטעמו שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק

נוספים, ככל שהם ייתבעו מאחריות הנובעת ממעשי ו/או מחדלי המזמינות כמבוטחים 
 . הספק והבאים מטעמו

 כללי 18.4

 :הבאים תנאיםה יכללו הנדרשות הביטוח פוליסות בכל

משרד הרווחה והשירותים  –ישראל  מדינתהמבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  לשם 18.4.1

שויות המזמינות וכן לכלול את הר יללע כמפורט השיפוי להרחבי בכפוף, החברתיים
כמבוטחים נוספים, ככל שהם ייתבעו מאחריות הנובעת ממעשי ו/או מחדלי הספק 

 . והבאים מטעמו

 אלא תוקף כל להם יהיה לא הצדדים אחד"י ע הביטוח ביטול או וםצמצ של מקרה בכל 18.4.2
 רווחהה משרד לחשב רשום במכתב לפחות יום 60 של מוקדמת הודעה כך על ניתנה אם

וכן לכ"א מהרשויות המהוות את המזמינה ע"פ נספח הביטוח  ברתייםהח והשירותים
 .המצורף לחוזה זה

 ישראל מדינת כלפי השתתפות או חזרה, יעהתבתחלוף, /שיבוב זכות כל על מוותר המבטח 18.4.3
ו/או הרשויות המהוות את המזמינה  ועובדיהם החברתיים והשירותים הרווחה משרד -

 לנזק שגרם אדם לטובת יחול לא שהוויתור ובלבד, וח המצורף לחוזה זהע"פ נספח הביט
 .זדון כוונת מתוך

 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לתשלום המבטח כלפי בלעדית אחראי יהיה הספק 18.4.4
 .הפוליסות תנאי פי על המבוטח על המוטלות החובות כל ולמילוי

 .הספק על בלעדית נהתחול ופוליסה פוליסה בכל הנקובות העצמיות ההשתתפויות 18.4.5

, המבטח אחריות את שהיא כל בדרך מצמצם או המפקיע הביטוח בפוליסות סעיף כל 18.4.6
ו/או הרשויות המהוות את המזמינה  אלישר מדינת כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר

 המזכה ראשוני ביטוח בחזקת הינו והביטוח,, ע"פ נספח הביטוח המצורף לחוזה זה
 .הביטוח יפ על הזכויות במלוא

לא יפחתו מהמקובל  -למעט ביטוח אחריות מקצועית  - סוי של הפוליסות הנ"להכי תנאי 18.4.7
יסויים המתחייבים על פי הנדרש על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכ

 לעיל. 

אישור קיום ביטוחים בחתימת המבטח על ביצוע הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הספק למשרד  18.5
הרשויות המהוות את המזמינה ע"פ נספח הביטוח מ וכן לכ"א והשירותים החברתייםהרווחה 

ות הבדלים בין דרישות הספק מבין כי עשויים להיעד למועד חתימת החוזה. ,המצורף לחוזה זה
משרד הרווחה לבים דרישות הרשויות מבחינת מהות הסעיפים הנקובים באישור קיום הביטוחים, 

 .רשויותהנוסח הנדרש ע"י ה וכי הנוסח המחייב הינו
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משרד הרווחה והשירותים  –מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  הספק 18.6
, וכל עוד  את המזמינה ע"פ נספח הביטוח המצורף לחוזה זה ו/או הרשויות המהוות החברתיים

כל  להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב לחדש אתע"פ דין אחריותו קיימת 
ורך תקופת ההסכם ולהמציא את העתקי הפוליסות המתחדשות חתומות  הביטוחים לכל א

די המבטח על חידושן למשרד ומאושרות על ידי המבטח או אישור קיום ביטוחים חתום על י
וכן לכ"א מהרשויות המהוות את המזמינה ע"פ נספח הביטוח הרווחה והשירותים החברתיים 

 .ום תקופת הביטוחוחר שבועיים לפני תלכל המא המצורף לחוזה זה

 הם הכיסוי ותנאי האחריות גבולות, הנדרשים הביטוחים כי בזה מוסכם ספק כל הסר למען 18.7

או  מטעמה מי או המדינה אישור משום בהם ואין, הספק על המוטלת מאליתמיני דרישה בבחינת
 הסיכון וגודל ףלהיקהרשויות המהוות את המזמינה ע"פ נספח הביטוח המצורף לחוזה זה 

 הנחוצים הביטוחים את ולקבוע ורכוש גוף וחבות רכוש לסיכוני חשיפתו את לבחון ועליו טוחלבי
 .לכך בהתאם אחריותה וגבולות, הכיסויים היקף לרבות

 פי ועל דין כל פי על עליו החלה חובה מכל הספק את לפטור כדי הביטוח בסעיפי האמור בכל אין 18.8
ו/או כ"א מהרשויות המהוות את  ישראל מדינת של כוויתור רהאמו את לפרש ואין החוזה

 ועל דיןה  פי על לה המוקנים זכות או סעד כל על המזמינה ע"פ נספח הביטוח המצורף לחוזה זה

 .זה חוזה פי

  יוצרים זכויות .19

 וכל מחקרים, דוחות לרבות, זה מהסכם כחלק רשותל שיסופקו השירותים בכל היוצרים זכויות 19.1

 על. אלה זכויות עבור גם תמורה תהווה זה הסכם לפי והתמורה, רשותל שייכות יהיו באלה כיוצא
, זה בסעיף כאמור ומחקרים דוחות לפרסם, רשותה של מראש באישור, רשאי הספק, האמור אף

, כאמור מחקר פרסום בכל. ההוצאות לכיסוי מעבר תשלום תמורת ייעשה לא שהפרסום ובלבד
 משרד.רשות והוכי הפרסום נעשה באדיבות של הוהמשרד  רשותמופעל במימון ה מרכזה כי, יצוין

 שתישמר ובלבד, זה מהסכם כחלק הספקידי -על לו יימסרש חומר כל לפרסם תרשאי אהת רשותה 19.2
 ".המוסרית"הזכות  החומר את שיצר למי או לספק

 הספק ידי על פרסום אודות השירות .20

מידע הנוגע לטיפול באוכלוסייה המקבלת שירות מכוח מכרז זה,  מתחייב שלא לפרסם קהספ 20.1

אחרים לרבות לתקשורת ולא  לרבות מידע על האוכלוסייה עצמה, לא למסור כל מידע לגורמים
שימוש כלשהו במידע אודות הטיפול באוכלוסייה זו לצרכים שיווקיים, מבלי שקיבל לכך לעשות 

 .מנהלהמאישור מראש בכתב 

יוצגו כלפי עובדיו ומעסיקיו וכלפי ציבור הנהנים משירותים אלה,  הספקתנים ע"י השירותים הני 20.2
 - האו כנהנים מתמיכת הובעידוד ה, תחת פיקוחותרשהכפעולות ושירותים הניתנים לפי הזמנת 

ת בין העובדים המספקים א עבודהל לפי העניין. אולם, למען הסרת ספק מודגש כי אין יחסי והכ
 .שותרההשירותים לבין 

 סודיות שמירת .21

 או, הספק לידי שהגיעו, הכלל נכסי אינם טיבם שלפי אחר דבר כל או חפץ או מסמך או ידיעה כל 21.1

 .ובכתב מראש רשותה אישור ללא יועברו ולא יימסרו לא, זה להסכם בקשר או קבע, עובדיו

, עונשיןה חוק על עבירה ווהמה, לעיל לאמור בניגוד מידע שמסירת לו ידוע כי, מצהיר הספק 21.2
 .1977-"זהתשל

 שלא התחייבות על כאמור למידע להיחשף ושעשוי אצלו שעובד מי כל להחתים מתחייב הספק 21.3
 .ובכתב מראש רשותה אישור ללא מידעב שימוש לעשות



 מכרז משותף

 014/20פומבי מס' מכרז                 

 

 

62 
 _________________ חתימת המציע 

 

 דיווח .22

 רשותל הספק עבירי, לועזי חודש בכל 5-מה יאוחר ולאבמהלך תקופת הסכם זה,  לחודש אחת 22.1

למרכז ושטופלו על  רשותידי ה-שהופנו על םמספר המטופליורטו בו יפ ס לחודש הקודםדו"ח ביח
)להלן:  מרכזבמהם שהה  אחד שכלואת מספר הימים ידי הספק במרכז במהלך החודש החולף 

, כאמור דוחות הומצאו לא לגביו אשר חודש בגין תשלומים הביד לעכב תרשאי רשותה"(. הדוחות"
 .דוחות אותם לקבלת עד

בהתאם להוראות  מרכזב מטופלדיווחים טיפוליים, בהתייחס לכל  רשותלמתחייב לדווח  הספק 22.2
 .רשותולהנחיות ה

נה, נסיון אובדני, תאו , כגוןמרכזהעל כל אירוע חריג במסגרת פעולות  רשותמתחייב לדווח ל הספק 22.3

פגיעת שוהה בעצמו או בזולת, אשפוז, מוות או ביצוע עבירה במשפחה או באדם אחר הקשור 
 .האירוע גילוי עם מיד וזאת, מרכזלאו אדם אחר הקשור  מטופלאו ע"י  מרכזל

פריד בניהול חשבונותיו בין הפרויקטים השונים כך שכל ההכנסות וההוצאות הספק לה על 22.4

ירשמו אך ורק בחשבונות אלו, כך שניתן יהיה לאתר את הוצאות  מרכזההקשורות להפעלת 
 פי מרכיבי התקציב.-הפרויקט והכנסותיו על

 התמורה .23

ידי הספק, לשביעות רצונה של הרשות, יהיה הספק זכאי לתמורה צוע השירותים על תמורת בי 23.1
, בגין כל מטופל במרכז רד(של המש 9206לסמל תעריף )בהתאם  ₪ בחודש 726בהתאם לתעריף של 

"(. התמורה תשולם בהתאם לכמות המטופלים בפועל בלבד, כאשר בגין מטופל התמורה)להלן: "
אם לחלק היחסי של הימים בהם טופל מתוך תשולם תמורה בהת שיטופל במשך חלק מחודש,

 אותו החודש.

ורים ילדים והן ביחס התעריף הנקוב בסעיף זה ו/או כל שינוי בתעריף יחולו הן ביחס למרכז ה
 למרכז לגיל הרך ולמתבגרים והוריהם.

י מכרז זה, ותקין של כל השירותים לפ שלםבגין ביצוע  סופי ומוחלט מלא התמורה מהווה תשלום 23.2

בגין כוח אדם, נסיעות, שירותי משרד, ציוד, הוצאות כלליות, אחזקת המבנים בהם יתבצעו  לרבות
צא בזה. הספק לבדו הוא האחראי לשאת בכל ההוצאות השירותים, התייקרויות למניהן וכיו

 הקשורות להפעלת המרכז ולא ישולם לו כל תשלום נוסף מעבר לתמורה.

ישירות מהמשרד, בהתאם  ספקם, תשולם התמורה להורים ילדימרכז  בגין הפעלתיצוין, כי  23.3
   "(.נוהל השמות)להלן: " 8.38לחלופה ב' בנספח ג' להוראות התע"ס 

תשולם התמורה לספק ישירות על ידי הרשות  ת מרכז הורים לגיל הרך ומרכז למתבגריםהפעלבגין 
ין הפעלת מרכז הר, כי התמורה בג)ככל שהספק מספק לרשות שירותים אלו(. למען הסר ספק יוב

תהיה צמודה לתמורה להפעלת מרכז הורים ילדים וככל  לגיל הרך ומרכז למתבגריםהורים 
מרכז ידי ועדת התעריפים של המשרד, יחול עדכון זה גם ביחס להפעלת שיעודכנו התעיריפים על 

 .הורים לגיל הרך ומרכז למתבגרים

הגיעו למשרד ונקלטו בדוחות  לשל כל מטופ קליטהמסמכי הלביצוע התשלום הינו כי  תנאי 23.4
ד. המחשוב של המשרד ובכפוף להנפקה של כתב התחייבות חתום כדין ע"י מורשי החתימה במשר

 פק לוודא קליטת הדו"חות כאמור.על הס

 בו טיפולוה מרכזעזב את ה מטופלהיה ובמהלכו של החודש המדווח קרה מקרה, בו יובהר, כי  23.5
ה. מקרים ירותים חברתיים, באופן מיידי, דוח על המקרלש מחלקהללהגיש  מחויב הספק, נפסק

דרש ישקף את המספר אלה יצוינו גם באופן מפורש במסמך מלווה לחשבונית החודשית והסכום הנ
 (.)לאחר העזיבה כאמור מרכזב המטופליםהעדכני של 
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לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם  תהא אחראיתלא רשות ים כי הק מוסכם בין הצדדסר ספמען הל 23.6
 המרכז.  לספק עקב הפעלת

 .)להלן "התמורה"( המשרד של יםהתעריפ ועדת החלטת פי על לעת מעת להתעדכן עשוי התעריף 23.7

-סמך החלטתה של ועדת התעריפים של המשרד, לפי שיקול-רק עלתעריף יתבצע אך ועדכון ה 23.8
דעתה הבלעדי ובמועדים, שייקבעו ע"י הועדה. המציע מצהיר ומאשר, כי ידוע לו ומוסכם עליו, 

סמך החלטה מפורשת של ועדת התעריפים של המשרד, לפי -ורק על ששינוי של תעריפים ייעשה אך
 .דעתה הבלעדי-שיקול

-למסגרת פעילות מלאה של המרכז, לא ישולם פיצוי כלשהו בגין תת הגעהמובהר בזאת כי עד ל 23.9
 .תפוסה 

 .במרכז לטיפו מקבליםה מטופליםהמחל איסור מוחלט על הספק לגבות תשלום כלשהו  23.10

 תקציב המשרד ולקבלת המימון ו/או התקציבים ממנו בפועל. כפוף לכי תשלום התמורה  יובהר, 23.11

לנכותם על פי כל דין, ויתווסף אליה מס ערך מוסף מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה  23.12
 .מחויב במע"מ וא, ככל שההתשלוםכשיעורו ביום 

אישור ניהול תקין ואישור לצורך ניכוי מס במקור  רשות ו/או למשרדבאחריות הספק להעביר ל 23.13
שלא להעביר לספק את התמורה  םרשאי יויה ו/או המשרד רשותבתוקף ליום התשלום. יובהר כי ה

 .כאמור ד לקבלת האישוריםהמגיעה לו בגין מתן השירות ע

 רשאי המשרדלמשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד. לרשות ו/או מתחייב להחזיר  הספק 23.14
 .מהמשרד שקיבל עודף סכום בגין לספק המגיע תשלום מכל לקזז

רותים למען המטרה ך ורק למימון השי, אלו מהמשרד מתחייב להשתמש בכספים שיועברו הספק 23.15

 לשמה יועדו.

מוסכם בין הצדדים, כי היה והחשב הכללי במשרד האוצר לא יעביר למשרד את מלוא המימון  23.16
שי בהתאם לתקציב המאושר של המשרד, יהיה המשרד רשאי לדחות חלקים מתשלום החוד

 .על ידי משרד האוצרד להשלמת המימון התמורה ע

, הספק מתחייב שלא לקבל מכל מוסד או גוף אחר מימון כספי הסכם זהלגרוע מהוראות  מבלי 23.17
 כתב.בגין השירותים במסגרת הסכם זה אלא בכפוף לקבלת הסכמת המשרד מראש וב

 התשלום מועדי 23.18

 ,תבצע אחת לחודשמרכז הורים ילדים )התשלום מהמשרד( יבגין הפעל לספק  התשלום 23.18.1

 .היה טופס השמה עד למועד העיבוד םשעבור מטופליםעבור כל ה, חודשכל ל 9-ה עד

בגרים והוריהם יתבצע בתנאי שוטף התשלום לספק בגין הפעלת מרכז לגיל הרך/ למת 23.18.2
 בחודש החולף. פלו על ידו במרכזממועד אישור דו"חות הספק בגין המטופלים שטו 30+

 קיזוז .24

פי -על לספק לשלם רשותה שעל מהתמורה לקזז תרשאי האת רשותה כי, בזאת ומצהיר מסכים הספק
 .אחר םהסכ כל מכוח או זה הסכםפי -על מהספק רשותל המגיע סכום כל זה הסכם

 זכויות העברת .25

, זה הסכם לפי חובה או כותז או הנאה טובת כל או זה הסכם ביצוע להעביר רשאי אינו הספק 25.1

 דרך בכל תאגיד או יחיד כל אחרת חברה אובת, -חברת או משנה חברה, ספק לכל ובמיוחד לאחר
 .ובכתב מראש רשותה הסכמת את לכך שיקבל בלא שהיא
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 אלא, כלשהו שלישי לצד הביצוע את להעביר ולא בעצמו םהשירותי את לבצע מתחייב הספק 25.2
 ניתנות אינן זה הסכםפי -על הספק של תיווחובו זכויותיו. רשותה של ובכתב מראש באישור

 .רשותה של ובכתב מראש באישור אלא, כלשהו שלישי לצד להמחאה

 לא כלל דרך כן ועל, וחובות זכויות להמחאת להתנגד היא המדיניות כי, בזאת המודיע רשותה 25.3

 .חובות או זכויות להסב הספק בקשת אשרת

 דבר לכל רשותה בפני אחראי מקרה בכל הספק ישאר חובות או זכויות הסבת של במקרה גם 25.4
 .זה הסכם הוראת לביצוע הקשור

מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל החלטות  25%העברת  –" זכויות הסבת, "זה סעיף לעניין 25.5
לשמש  מטעמוכח -או מי שמחזיק ביפוי, מהבעלות על הספק 25%רת שוטפות אצל הספק, או בהעב

 סכם זה.לענין ה רשותהכנציג 

 הספקידי -על חיוב מילוי אי .26

 הל הקיימת אחרת סמכות מכל לגרוע מבלי, רשאית רשותה, מחיוביו חיוב מילא לא והספק היה 26.1
 :ביחד כולן או הבאות הפעולות אחת את לבצע, זה הסכם לפי אם ובין חוק לפי אם בין

 ההוצאות תא ולקזז, המטעמ מי באמצעות ובין הבעצמ בין החיוב את הספק במקום לבצע 26.1.1
 .זה הסכם לפי לספק המגיעים מהתשלומים כך בשל הל שנגרמו

 .בכתב בהודעה ההסכם את לבטל 26.1.2

 ולהעבירם למקום מתאים אחר. מרכזמהאו חלקם  מטופליםהאת כל  להוציא 26.1.3

 ההסכם לביטול עד שסיפק השירותים עבור התמורה לספק תשולם, ההסכם טולבי של מקרה בכל 26.2
 .זה בהסכם המפורטים הסכומים בקיזוז

 והעקיפות הישירות ההוצאות כל את רשותל להחזיר מתחייב הספק, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 26.3
 .הספקידי -על נספחיו על זה הסכם הוראות מילוי אי בגין רשותל היוש

 ואין נספחיו על זה הסכם של בעין ביצוע לדרוש רשותה של המזכות לגרוע כדי לעיל באמור אין 26.4
 .הסכם או דין כלפי -על רשותל המוקנית אחרת סמכות או זכות מכל לגרוע כדי בכך

הפרה יסודית של ההסכם מצד הספק, בין היתר  של, במקרה מבלי לגרוע מכל הוראות הסכם זה 26.5

בהסכם זה, או במקרה של  3,4,7,9,10,11,13,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,32פי סעיפים -על
, רשאי לנקוט בכל רשותהא הת - ונושאי המשרה שב או וממנהליידי אחד -או על ויד-ביצוע פשע על

 .ת, ללא התראה מוקדמלבטל את ההסכם או/ו להלן 27ף האמורות בסעי הסנקציותאחת מן 

 ערבות .27

פי תנאי המכרז, ההצעה -ספק עללוי התחייבויות הלפי הסכם זה, ומי רשותהזכויות  להבטחת 27.1
 35,000, בסכום של רשותוהוראות הסכם זה, הספק יעמיד על חשבונו ערבות בלתי תלויה לטובת ה

 המחירים למדד 100% שיעורב צמודה תהא הערבות. (שלושים וחמש אלף שקלים)במלים:  ₪
 לפחות של תקופהל בתוקף תהיה בותהער. הספק"י ע ההצעה הגשת במועד ידוע שהיה כפי, לצרכן

 .ההסכם תקופת תום לאחר יום)ששים(  60

 .זה להסכם ב' נספחב כמפורט יהיה הערבות נוסח 27.2

 .בלבד הספק על יחולו הערבות עלויות 27.3

, פעם בכל יותר או שנה של לתקופות לזמן מזמן הערבות תוקף את להאריך אחראי יהיה הספק 27.4
 .תוקפה תום לפני חודש ותלפח תיעשה הערבות הארכת. ההסכם תקופת להארכת בהתאם
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 או לבטל את ההסכם הערבות את לחלט תרשאי תהא הרשות ,הערבות תוקף את הספק האריך לא 27.5
 .חיוביו כל יתר אחר מילא הספק אם גם, מוקדמת התראה כל ללא

 לקזז ניתן ולא מהספק כלשהו לתשלום זכאי יהיה איה אם הערבות את לחלט תרשאי אהת רשותה 27.6

 .חודשים שלושה בתוך לספק המגיעים םמהתשלומי זה שלוםת

, רשותה לדעת, שבו מקרה בכל הערבות את לחלט תרשאי אהת רשותה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 27.7
 מעוות תיקן לא או וההצעה המכרז טמפר הוראות, זה הסכם מתנאי תנאי קיים לא או הפר הספק

 -"ב התשע, העבודה דיני של האכיפה הגברתל החוק להוראות בהתאם וכן, רשותה דרישתפי -על
2011. 

 .לספק גם בכתב הודעה תינתן שעליה לבנק רשותה של צדדית חד בדרישה תחולט הערבות 27.8

 חשבונו על לדאוג הספק על יהיה, הופסק או בוטל לא זה והסכם, הערבות את רשותה החילט 27.9
 .המקוריתשווה לערבות  בסכום חדשה לערבות

 והודעות  כתובות .28

 .ההסכם בראש טכמפור היא הספק תכתוב 28.1

 .רשום בדואר שנשלחה ובלבד, לספק נמסרה כאילו תחשב, דלעיל לכתובת שתימסר הודעה כל 28.2

 .רשותה לנציג תינתן זה סעיף לפי הודעה. בכתובתו שינוי על, רשותל להודיע רשאי הספק 28.3

 בתנאים או בהסכם שינוי .29

 המוסמכים הנציגיםידי -על תםונח בכתב נעשה אם רק תקף יהיה בהסכם שינוי כל כי, הצדדים על מוסכם

 .זכות אותה על כוויתור תחשב לא זכות מתביעת המנעות כי, מוסכם. הצדדים של

 זכויות מיצוי .30

 והם, הצדדים זכויות של ומלא לםש ביטוי מהווים זה הסכם תנאי כי, הצדדים בין ומוסכם מוצהר
 .תולחתימ שקדם נוהג או הבטחה, מצג, הסכם כל מבטלים

 וההסכם המכרז מכח תהפעילו תחילת .31

מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי הוא יהא זכאי לתשלום עבור השירות שניתן, רק לאחר שיהיה בידיו  הספק
 הסכם חתום כדין ע"י שני הצדדים.

 ביצוע הפעילות בשעת חירום .32

 ו להלן: הספק מתחייב לספק את השירותים באופן מלא גם בשעות חירום, לרבות במקרים שיפורט

ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות( -ל מצב חירום עלהכרזה ע (1
 .1973-תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  (2

-תשל"אא לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90רזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף הכ (3
1971. 

 לחוק יסוד הממשלה. 38ה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף הכרז (4
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 ולראיה באו על החתום :
 
 

 

 ספקהחתימת                    רשותגזבר ה                  רשותראש ה            
 
 

 __________________________ ________ ת.ז./ ח.פ.____________________ :ספקהשם 
 

 ______________________ ת.ז.: ___________________חתימה: שם : _____באמצעות מורשה ה
 

 טלפון: _______________________________פלא'/ _____________________________ כתובת:

 

 __________________________________________________________כתובת דוא"ל: __
 

     תאריך __________
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 נספח א'     
 שירותיםמפרט ה

 כללי  .1

 במסגרת השירותים יופעלו המרכזים הניידים הבאים: 1.1

במועצה המקומית קדימה צורן, במועצה המקומית תל מונד, במועצה האזורית לב  - םמרכז הורים ילדי
 .בכל רשות 25נפשות,  100עד  - יונהון ובעיריית כפר השר

 - במועצה המקומית קדימה צורן, במועצה המקומית תל מונד ובעיריית כפר יונה - מרכז הורים לגיל הרך
 40ופצייה להגדלת השירותים במרכז לגיל הרך עד סך כולל של )לרשויות יש א בכל רשות 10נפשות,  30עד 

 .נפשות בכלל הרשויות(

 10נפשות,  20עד  - במועצה המקומית קדימה צורן ובמועצה המקומית תל מונד  -רים מרכז הורים למתבג
 .בכל רשות

ם טיפוליים תוך התייחסות לצרכים הייחודים של אוכלוסיית שירותיי יוענקואחד מהמרכזים  בכל 1.2
 אזורי הורים –ילדים  מרכזהתאים את המודל הקיים של היא ל המרכז מטרת. למרכז המופנות המשפחות

 .קטנים בישובים והורים לילדים זמינותו ולאפשר נייד

 השירות  מתן מקום .2

  .קדימה וכפר יונה-השרון, צורן ביישובים תל מונד, לב השרון באיזור יינתן  שירותה 2.1.1

 השירות  היקף .3

 ,  והוריהם בילדיםיועד לטפל מ מרכז כל 3.1

 אישור יינתן חריגים במקרים. חודשים 12 על תעלה שלא לתקופה למשפחה יינתן מרכז בכל רותיהש 3.2
תפות ועדה מקצועית בהשת של החלטה פי על, נוספים חודשים שישה עד של הטיפול תקופת ארכתלה

 המשפחה.

 במקבץ גיאוגרפי.  ישוביםחמישה  לעד מיועדנייד  אזוריהורים  –של מרכז ילדים  ודלהמ 3.3

 נושיופ הנפשות מספר את לשנות רשאילכל כמות שהיא ויהיה  אולכמות נפשות זו  תמתחייב האינ רשותה 3.4
 שמורה רשותלב. מבלי לגרוע מהאמור וראות ההסכם המצ"בכפוף לאמור במכרז זה ולה מרכז לכל

ה דעת שיקול לפי המכרז לפי המשוער ההתקשרות מהיקף 50% בעד ההתקשרות את להרחיב האופציה
 לאישור וףבכפ הכל, מתאים תקציב של קיומו זה מכרז נושא היעד אוכלוסיית לצרכי בהתאם, בלעדיה

 .מכרזיםה ועדת

שעות בכל יום, במהלך כל השנה. שעות ההפעלה יהיו  ששימים בשבוע ולפחות  ארבעהיפעל לפחות  מרכזה 3.5
אחד  לפחות יום המרכז יפעל בשעות היום והערב בהתאם לצרכי המשפחות. גמישות ויותאמו למתן טיפול

 .  )בהתאם לרשויות בהם יופעל כל סוג מרכז( המרכזים ות לכל אחד מסוגיבכל רש בשבוע

 היעד  אוכלוסיית .4

 מקשיים כתוצאה התנהגותיותאו /ו רגשיות מבעיות הסובלים 12עד  5 בגילאי ילדיםיטופלו  במרכזים 4.1
 מבנים בין המתנייד בלבד מקצועי טיפולי צוות העמדת כלולי השירות כי מובהרוהוריהם.  ההורי בתפקוד

 . הרלוונטיים במקומות המקומיות הרשויות של שונים

 השירות  מהות .5

 . רב תחומי ורב מקצועי לילדים ולהוריהם טיפוליהורים  – ילדיםמרכז  הפעלת 5.1

 .תקינה ותלהתפתח סבירים תנאים לילדיהם להעניק זה בשלב יכולים שאינם בהורים מטפל המרכז 5.2
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לעבודה בישוב  יגיעוהישובים,  ארבעת בכל העובדים, מהמרכזים אחד כלצוות הקבועים של ה אנשי 5.3
 עבדווילאנשי צוות מקומיים של המרכז )אם בית, מדריך ואחות(  יחברומסוים, ביום קבוע בשבוע. הם 

ות התערבוי יבצעו, עהשבוגם במהלך  יעבדואיתם במשותף באותו יום. אנשי הצוות המקומיים בכל ישוב 
 '(.וכו בריאות)חינוך,  מקומיים מול גורמים רלבנטיים ויעבדוטיפוליות עם הילדים/הורים 

  בישוב.          קבוצתייםישוב מקצה חדר לטיפולים פרטניים, דיאדים או משפחתיים ו כל 5.4

 רעובד מקצועי אח אובשיתוף פעולה בין העובד הסוציאלי, למשפחה במרכז תעוצב והטיפול לילד  תוכנית 5.5
 על כאחראי המשמש, הרווחה מחלקתמ במשפחה המטפל סוציאלי העובד לבין רכזיםממה אחד כלב

 יתתוכנ בעיצוב המשפחה שיתוף תוך, הצורך פי על, נוספים מקצועיים וגורמים, הכוללת ההתערבות
, ושלב שלב בכל פולהטי משך, הטיפול תפוקות, מפורט זמנים לוח, יעדים תכלול הטיפול תכנית. הטיפול
 הן דעתה את תביע המשפחה שבהם, ביניים הערכות ייעשו הטיפול במהלך. להמשך והצעות סיום תאריך

 חיות המשרד.בעניין התכנון לעתיד, הכל בהתאם להוראת התע"ס והנ ןעליה וה שעבר התהליך בעניין

 על סיםהמבוס יצירתיים םטיפוליי כלים באמצעות קבוצתיאו /ו משפחתי דיאדייהיה פרטני,  הטיפול 5.6
 לצרכיה התייחסות מתוך למשפחה מותאמת התוכנית. ולהורים לילד משותפות חיוביות התנסויות

 יש אם, המשפחה בבית התערבות לקיים יכולים המרכז עובדי, הטיפול צרכי לפי. שלה  השינוי וליכולת
 .בכך טיפולי צורך

 כל, המשרד לשימוש וכן צדדיםה לשימוש ובקרה לטיפו תוצאות על מעקב למטרת ומידע נתונים ריכוז 5.7
 אלה בכפוף לחובת הסודיות.

 מפנים  גורמים .6

 ברשויות חברתיים שירותיםהמחלקה ל שלאך ורק לאחר החלטה  מרכזתתקבלנה לטיפול בכל ה משפח 6.1
 .8.38 "סתעה בהוראות המוגדרת היעד לאוכלוסיית ובהתאם המקומיות

 לא הטיפולית המסגרתהנייד  מרכזה של הטיפולי הצוות להערכת, המקצועי האבחון תהליך ולאחר הבמיד 6.2
מחלקה לטה בכתב ויעבירנה לעו"ס המשפחה באת ההח מרכזה מנהל ינמק, המשפחה לצרכי מתאימה

 .מרכזה נציג גם ישתתף בה והערכה טיפול לתכנון בוועדה לדיון יפנה המשפחה"ס עוברתיים. לשירותים ח

ישתתפו גם המשפחה, העובד הסוציאלי המטפל  בועל סיום הטיפול מתקבלת בדיון משותף  החלטה 6.3
 .מרכזג הונצי מהמחלקה לשירותים חברתייםחה במשפ

 אדם  כח  דרישות .7

 יספק התערבות טיפולית ע"י צוות מנהלי ומקצועי כמפורט להלן.  הספק מרכז כלבמסגרת הפעלת  7.1

עפ"י  מרכזההסדירה של  וצועית ומנהלית לפעילותמק -חריות כוללת א מרכזיםמה אחד כלהנהלת ל 7.2

 . המשרדהנחיות 

ליים, פסיכולוג, מטפלים מתחומים שונים כגון: עובדים סוציאיופעל באמצעות צוות רב מקצועי  מרכז כל 7.3
 ובהכשרה המפורטים להלן. חווייתיים, בהיקףיצירתיים 

יעמיד צוות מקצועי  הספק משרד הרווחה.החלטת להיקף כח האדם הנדרש עשוי להשתנות בהתאם  7.4
, במידה והדבר יידרש על ידי המכרז בדרישות העומדאותו נבחר להפעיל,  מרכזהנהלי נוסף להפעלת יומ

 שהיא. מכל סיבה  הרווחהמשרד 

)המנהל/ים המוצע/ים  באמצעות אנשי הצוות שנכללו בהצעתו למכרזספק לספק את השירותי על ה 7.5
לאחר בחירת האדם הטיפולי חינוכי, מינהלי, תיעשה  והעובד/ים הסוציאלי/ים המוצע/ים(. בחירת יתר כח

 חלקות לשרותים חברתיים.מנהלי המ, בהתייעצות עם הספק

  :הורים וילדים מרכז הפעלתל מהספקט כח האדם הנדרש פירו להלן 7.6
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 תקן ניסיון  דרישת השכלה דרישת התפקיד הגדרת תואר המשרה .מס

 נדרש

 מטעםת /הלמנ  .1

 + כונן קהספ
 .המרכז של"א כ בבחירת שותף •

 הצוות כלל של והדרכה הנחייה,  ניהול •

 .המרכז של הטיפולי

 .זהמרכ תקציב ניהול •

, היגוי ועדות לקיום כוללת אחריות •

 ועדות קיום, טיפול תוכניות לבניית

 .הטיפול תוצאות אחר ומעקב, הערכה

"י עפ, קבוצתיים או, פרטניים טיפולים •

 .והורים לילדים הצרכים

  הטיפול  אנשי להשתתפות אחריות •

 טיפול ,תכנון בוועדות מהמרכז

 .והערכה

 .טיפול םסיו לתהליך אחריות •

 על קהילה רף  נתוני למילוי אחריות •

 .במרכז המטופלים כלל

 .כולל נתונים לריכוז אחריות •

•  

בסעיף  כמפורט

 ( למכרז.2.א.3

בסעיף  כמפורט

 ( למכרז.2.א.3

 כוננות 0.25+  1

 

 הטיפולית התוכנית בבניית שותף • סוציאלי עובד  .2

 .ולהורים לילדים

 הטיפולית התוכנית ביצוע על איאחר •

 .בעהשנק

 .וההערכה הטיפול יכיתהל את מתעד •

"ס עו את שוטפת בצורה מעדכן •

 .המשפחה

 טיפול, לתכנון בוועדות משתתף •

 לשירותים במחלקה והערכה

 .הנדרש החומר את ומעביר, חברתיים

 משיקים שירותים עם בקשר נמצא •

, גן)מעון,  המטופלים לטובת בקהילה

 (.וכדומה  חלב תטיפ"ס, ביה

•  

בסעיף  כמפורט

 ( למכרז.3א..3

בסעיף  רטכמפו

 ( למכרז.3.א.3

1 

יובהר כי התקן 

הינו משרה 

מלאה, אך על 

הספק לספק את 

השירותים 

באמצעות שני 

עובדים 

סוצאיליים 

לפחות 

)בחלקיות משרה 

 כל אחד(

 פרא עובד  .3

מטפלים /רפואי

 בתחומי שונים

 שונים טיפול

 נותנים המרכז של קבועים צוות אנשי

 . במרכז הכלולים יםהיישוב לכל שירותים

המשרה יכולה להתחלק על מספר אנשי 

 טיפול.

 

 אקדמי תואר

 לפחות ראשון

 ותעודות

 בתחום הסמכה

שנת ניסיון  בעל

 בתחוםאחת לפחות 

 לורפואי -הפרא

 .העובד הוסמך

1    
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 תקן ניסיון  דרישת השכלה דרישת התפקיד הגדרת תואר המשרה .מס

 נדרש

"א מנהלי  כ  .4

 (ות)מזכיר

בעל השכלה  

 טיתנרלוו

 0.25 

 /מדריך  .5

  ביתאם /אב

 (הצורך)לפי 

 תפקודל הקשור בכל וריםהה הנחיית

 התארגנות, הבית משק לניהול, שלהם

)בין היתר ניהול כלכלי,  "ב.וכיו משפחתית

תזונה, ארוחות מסודרות, נקיון וסדר, סדרי 

 לינה(.

 

בעל השכלה 

 רלוונטית

)לפחות  1.25 

 (ישוב לכל 0.25

 ם/ מקד אח  .6

בריאות / 

 תזונאי

לעסוק  בתחומי  יהיהים העובד על

, הגיינה לד, תזונה נכונה,התפתחות הי

 "ב.וכיו,  מיניות התפתחות, בבית בטיחות

 .והילדים ההוריםעם  תהא העבודה

 / בסיעוד תואר

 הציבור בריאות

, תזונה /

  בהתאמה

 שבועיות שעות 5 

 שעה)לפחות 

 (יישוב בכל

 :(נפשות 30 )עבור במרכז לגיל הרךלהלן פירוט כוח האדם הנדרש  7.7

 הערות אחוז משרה תפקיד  מס' 

 ילדים בסיכון  בתחום שנים 5ותק  0.45 ר מנהל/עו"ס בכי 1

  0.43 עובד פרא רפואי/טיפולי 3

  0.32 מדריך אם בית  4

 שנים בתחום ילדים בסיכון 3ותק  0.25  עו"ס 5

   פסיכולוגית  6

 ש"ש  2

 

 

  ש"ש 5 מזכירה  7

 

 נפשות 20 :במרכז למתבגריםם הנדרש להלן פירוט כוח האד 7.8

 הערות אחוז משרה תפקיד  מס' 

 שנים בתחום ילדים בסיכון  5ותק  ש' כוננות 5+ 0.20 מנהל/עו"ס בכיר  1

  0.20 עובד פרא רפואי/טיפולי 3

  0.20 מדריך אם בית  4

 שנים בתחום ילדים בסיכון 3ותק  0.25  עו"ס 5

  ש"ש 2.2  +מנקהמזכירה 6

 ש' בכל רשות 1לפחות  ש ש" 2.4 חות/תזונאית/מקדמת בריאות א 7
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 מודל כח האדם .8

מקצוע בהיקף מספיק, כדי לעמוד ברמת השירות הנדרשת -, על הספק להעמיד אנשילצורך מתן השירותים 8.1
ולא פחות מאשר נדרש בתעריף. הצוות, שיועמד לצורך מתן השירותים, יהיה צוות רב מקצועי טפולי 

וגיה,  פסיכיאטריה וטיפול עבודה סוציאלית, פסיכול הצוות יהיו בעלי הסמכה בתחומים של-ימיומן. אנש
יצירתי חווייתי ובעלי נסיון מעשי בתחומים של חינוך, רווחה, עבודה עם ילדים ובני נוער בסיכון, פנימיות 

 באלה.-וכיוצא

עפ"י  כזמרה וייועד להפעלת ידו-על שיועסקידאג להדרכה והשתלמויות מקצועיות נוספות לצוות  הספק 8.2

כמו כן, המשרד רשאי לחייב השתתפות של עובדי בתיאום עם נציגי המשרד. לפי דרישה ותוכנית, שתיערך 
 הספק בהשתלמויות מקצועיות בנושאים לפי שיקול דעתו של המשרד.

; זאת, כדי ופייםחל נוספים או או שירותים ף או חלופימקצועי נוסאדם -כחיפעיל  הספקבמידת הצורך,  8.3
תשלום נוסף  פי הדרישות של האגף.-על אוהמתחייבות ידואליות יבהאינד פוליותילדרישות הט ענותילה

 ידי המשרד, בהתאם להחלטת ועדת תעריפים.-ישולם על

, מין עבריני של העסקה למניעת החוק של בדרישות העמידה לענייןלבו של המציע מופנית במיוחד -תשומת 8.4
 .זה מכרז לפי יםשירות מתן של התקופה כל ולאורך עת בכל

פעולה עם שירותים נוספים בקהילה המיועדים לילדים בסיכון ובני משפחותיהם,  בשיתוף עבודלהמרכז  על 8.5
תוך חלוקת תפקידים מוגדרת בין גורמי הטיפול השונים למימוש תוכנית הטיפול ובהתאם לצרכי המשפחה 

 .8.38על פי האמור בהוראת התע"ס ו

 נוספים ביםמשא .9

 להיערך הספק על. וועל הציוד והמשאבים שב מרכזהפת של הספק תבוצע במבנה של השוט הפעילות 9.1
 .ויעיל מלא באופן הפעילות לבצוע הנדרשים המשאבים כל את ולהקצות בהתאם

 מלאה רהולשמי המידע לאבטחת רשיםהנד, והאלקטרוניים הפיזיים האמצעים שברשותו לוודא הספק על 9.2
 .הפרטיות על הגנה ועל המידע חסיון על

 מרכז ה להפעלת המשמש  המבנה .10

יים, טיפולים פרטניים, דיאדים או משמשים לעריכת טיפולים קבוצת מרכזה מופעלהמבנים בהם  10.1
ורך, יבוצעו טיפולים פרטניים בבתי המטופלים( וכן להדרכות, לישיבות צוות, הצפחתיים )כאמור, על פי מש

 למזכירת המרכז ולמתן שירותים משרדיים לצוות הטיפולי.

 :להלן כמפורט, ראשיה המבנה לרבות, די הרשויות המקומיותשהועמדו על ימופעל כיום במבנים  מרכז כל 10.2

השרון ביישובים תל מונד, לב  באיזורבארבעה מבנים נפרדים  מופעלות יםהמרכזמ אחד כלות שלוח 10.2.1
 אחד בכל יישוב   –קדימה וכפר יונה -השרון, צורן

 דבאחאחת השלוחות,  לצד מופעללאדמיניסטרציה שוטפת,  )אחד( המיועד המרכז הראשי 10.2.2
ום נוסף שאינו יום הפעילות דה והמרכז הראשי יפעל ביבמי , באותו המבנה.כאמור האיזורים

 באותה רשות, ישא הספק בעלויות הנקיון והאחזקה של יום זה.

 על המציע להתחייב לפעול לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו. 10.3
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 ציוד  דרישות .11

פון, ציוד משרד, טלים, לרבות ל הציוד הנדרש לצורך ביצוע השירותבאחריות הספק לדאוג, על חשבונו, לכ
   כיבוד, ציוד הפעלה לטיפולים, אביזרים לטיפול באומנויות הינם באחריות הספק.

היה רשאי להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות באופן אחר את אחת או יותר מדרישות ת רשותכי ה מובהר
 משום, רשותה לדעת, בכך יהיה שלא ובלבד, הי שיקול דעתולפ ההציוד המפורטת לעיל בהתאם לצרכי

 .הספק על סבירה בלתי ההכבד

 ובקרה  פיקוח .12

הרשות המקומית והמדיניות של  הנהליםפי ההנחיות, -אותו זכה להפעיל על מרכזה את להפעיל הספק על 12.1
 .8.38"ס התע הוראות רטובפ, לזמן מזמן המתפרסמיםוממשרד הרווחה 

ולפי ההנחיות של  יםמרכזמה אחד כלהמתלווים לכך המתייחסים ל והכלים הפיקוח כללי לפי יעבוד הספק 12.2
מנהלי המחלקות או מי שהוסמך . הספק יגיש למנהלי המחלקות לשירותים חברתיים ברשות בה הוא עובד

 על הערכהוחות , דאבחוןאדם, דוחות -כח כים לפי דרישתם, בכלל זה: דווח עלכל המסמ אתמטעמם 
 באלה.-וכיוצא ופסיכולוגיים סוציאליים דוחות, הטיפול התקדמות

, להיפגש עם אנשי הסגל ולוודא את איוש יםמרכזמה אחד בכלמטעמם רשאים לבקר  מימנהלי המחלקות ו 12.3
, להפעיל פיקוח ובקרה בנוגע מרכזבכח האדם לביצוע תפקידו תפקידים, את מצבת כח האדם והתאמת ה

להעביר תשובותיו לנציגי  הספק. על הספקלשירותים הניתנים ולהעביר הערותיהם לנציגיו המוסמכים של 
וך פרק הזמן שיקבע יותר ולבצע את השינויים הנדרשים תבתוך שבועיים מיום דרישתו לכל ה מחלקות ה

 .ציגי המחלקותנע"י 

, יםמרכזמה אחד כלמטעמם מוסמכים לעיין בכל מסמך הרלבנטי להפעלת  ומי המחלקותמנהלי כמו כן  12.4

 כל תחום רלבנטי אחר.בכספי ו בנושא

 זכה אותומרכזהים להפעלת בכל העניינים הקשור המחלקותא כוח יתחייב להישמע להוראות ב הספק 12.5
 כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו. להפעיל

לו נדרשים לשם . דוחות אמנהלי המחלקות בהתאם לדרישתםפיק דוחות, שישמשו את י מרכזהמנהל  12.6
ויוגשו בתדירות  יםמרכזמה אחד בכלהפעילות  שלאחר  , תקציבי ומנהליסטטיסטי בניית מעקב מקצועי,

 . המחלקהשתקבע על ידי 

תבנית של דו"חות והנחיות כיצד למלא דו"חות אלו בהתאם למה שנדרש  המחלקות מנהלימ יקבל הספק 12.7
 .מחלקההע"י 

 . יקויים המפורטים בדו"חותיהא מחויב לתקן את הל הספק 12.8

מנהל פרטי ההוצאות לאותו חודש.  ואתדו"ח חודשי המפרט את מצבת כ"א  מחלקותלהעביר ל הספקעל  12.9
 שומר לעצמו את זכות לדרוש ולקבל החזר כספי בגין אי העסקת עובדים כנדרש במכרז זה.  המחלקה

 .שיידרש כפי ושנתיים חודשיים מקצועיים ותלהעביר לפיקוח דו"ח הספקעל  12.10

ובתיקי  מטופליםהובתיקי העובדים. יודגש כי עיון בתיקי  מטופליםהות לעיין בתיקי זכ מנהל המחלקהל 12.11
כל שאי לדרוש לעיון ובדיקה ר מנהל המחלקהחוק הגנת הפרטיות.  העובדים ייעשה בהתאם להוראות

 . מרכזהמסמך הקשור לניהול 

כמפורט במסמכי המכרז  מרכזהבכל העניינים הקשורים להפעלת  המנהל יתחייב להישמע להוראות  הספק 12.12
 כם שייחתם בעקבותיו. ובהס

והטיפול  מרכזעוזב את ה מטופלירותים חברתיים בכל מקרה, בו לש מחלקהוח באופן מידי להספק לדו על 12.13
 בו נפסק.
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 :ביקורת 12.14

ביקורת ובדיקה אצל , בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, רשאי לקיים בכל עת ההימנהל המחלקה י 12.14.1
 או בתמורה הכספית נושא מכרז זה. מרכזהבכל הקשור בהפעלת  הספק

, לרבות אלה הספקביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  12.14.2
וש הוכחות לתשלום שכר . בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרהשמורים במדיה מגנטית והעתקם

 . מרכזהן הוכחות לתשלום הוצאות שוטפות עבור הפעלת וכ

עבור  מרכזל, לוודא שהתשלום שמועבר מרכזההפיננסי של  ומטרות הביקורת הם לבחון את חוסנ 12.14.3
בדרישות דיני העבודה  מרכזהטיפול מסוימים אכן משמש לאותם רכיבים, ולפקח על עמידת  רכיבי

 יהיה רשאי לבצע את הביקורת רק לשם השגת מטרות אלו. המנהלוכל דין אחר. 

מידע או מסמך יקורת מיד עם דרישתם כל פשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הבמתחייב לא הספק 12.14.4
 בתנאי הכלכמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. 

 או מידע דרישת. לעיל המפורטות הביקורת למטרות רלוונטיים המבוקשים והמסמכים שהמידע
 . לדין ופהכפ תהיה המשרד ידי על רשומות

ודית של השכר, יועברו תלושי שכר צורך לבדיקה מעמיקה ויס במקרים בהם יראה המשרד 12.14.5
 לביקורת. 

על ידו כך שכל ההכנסות  המבוצעיםלהפריד בניהול חשבונותיו בין הפרויקטים השונים  הספקעל  12.14.6
את וההוצאות הקשורות להפעלת השירות ירשמו אך ורק בחשבונות אלו כך שניתן יהיה לאתר 

 י מרכיבי התקציב.הוצאות הפרויקט והכנסותיו על פ

 יהיו חייבים באישור רואה חשבון.  מנהל המחלקהכספיים שיופקו לשימוש דוחות  12.14.7

 . המנהלכל מסמך נוסף, לפי דרישת  מנהל המחלקהמתחייב להעביר ל הספק 12.14.8

צוי בידי מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומ הספק 12.14.9
 צד שלישי. 

 זורית:ביצוע א ועדת 12.15

ילווה ע"י ועדת ביצוע אזורית, המתכנסת מעת לעת, ולפחות שלוש פעמים  מהמרכזים אחד כל 12.15.1
, מתאמת בין אוכלוסיהבשנה. הוועדה הנ"ל מלווה את ההפעלה, עוסקת בהתאמת המודל לצורכי ה

תוך הפעילות השוטפת, כפי השירותים בקהילה ודנה בסוגיות מקצועיות ומנהליות שעולות מ
 . 8.38התע"ס  הוראותבשמפורט 

 ומנהלי, הספק נציג)שישמש גם כיו"ר הוועדה(,  המרכזת /מנהל משתתפים הוועדה יבותביש 12.15.2

 או נציג מטעמם. עפ"י הצורך יוזמנו משתתפים נוספים המקומיות המחלקות

 אזורית: היגוי ועדת 12.16

ם ת מנהלי המחלקות המקומיות לשירותיתתכנס פעם בשנה, בהשתתפו אזורית היגוי ועדת 12.16.1
 הצורך"י עפהספק.  ונציגת המרכז )שישמש כיו"ר הוועדה( /מנהלרווחה, מפקחת משרד החברתיים, 

 .נוספים משתתפים יוזמנו

 מעבודת העולים שונים בנושאים דיון לקיים, המרכז עבודת אודות דיווח לקבל הוועדה מטרת 12.16.2
 .ומדיניות  נהלים, עבודה תוכנית ולגבש המרכז

 השירותים  למתן ההתארגנות תקופת .13

 מייד עם קבלת ההודעה על זכייה במכרז. השירותים למתן בהתארגנות להתחיל דרשי שייבחר הספק 13.1
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על הספק הנבחר לסיים את ההתארגנות  במכרז זכייה על ההודעה קבלת ממועד יום( שלושים) 30 בתוך 13.2
 משרד.ולהיות ערוך למתן השירותים בפועל, לפי הנחיות ה

 רשותה של הי, בכפוף לדרישותרשותלשירותים את ה לתתמתחייב  המציע, לגרוע מן האמור לעיל מבלי 13.3
 .ההתקשרותלענין משך 
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 ספח ב'נ

      

 קיום החוזהערבות בנקאית ל
 ___/__/__   תאריך                                                                 

 לכבוד 
  מקומית תל מונד/עיריית כפר יונה/מועצה אזורית לב השרוןומית קדימה צורן/ מועצה המועצה המק

 
 

 נ.,ג.א.
 ערבות בנקאית מס'הנדון:  

 

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל  ("המבקשעל פי בקשת ____________ )להלן "
מילוי להבטחת שתדרשו  "(סכום הערבות" :להלן) (שקלים חדשים שלושים וחמש אלף: במילים)₪  35,000של 

)להלן:  להפעלת מרכז ילדים הורים נייד 014/20מס'  פומבי מכרזמכוח  חוזהעם בקשר התחייבויות המבקש 
  ."(המכרז"
 

יסטיקה או כל למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטסכום הערבות יהיה צמוד 
 "( . המדד" :)להלן בוא במקומהמוסד רשמי אחר שי

 
 הגשת הצעות למכרז. האחרון לבמועד הידוע האחרון לעניין ערבות זו הינו המדד  סמדד הבסי

 
 המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 
בתוספת ות, סכום עד לסכום הערב, כל לם לכם חלף החזרת כתב ערבות זהאנו נש, לפי דרישתכם הראשונה

הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 
 מאת המבקש. 

 
 ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________לחודש________שנת__________

 ומבוטלת.  ולאחר תאריך זה תהיה בטלה
 

 צורה שהיא.נת להסבה או להעברה בכל ערבות זו אינה נית

 

 בכבוד רב,

 ע"מק__________ בבנ                         

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה
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 'גנספח 
 

 אחריות וביטוחנספח 
 

המקומית קדימה צורן ו/או המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם : מועצה 
המקומית תל מונד ו/או המועצה האזורית לב השרון ו/או תאגידים עירוניים ו/או ת כפר יונה ו/או המועצה עיריי

חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או הוועדים המקומיים שבתחומם מתקיימת הפעילות ו/או 
משרד הרווחה או מ.י. / /ם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם והאגש"חים שבתחומם מתקיימת הפעילות ו/או נבחריה

 והשירותים החברתיים
 

מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה  .1
פצות ללא דיחוי את שיגרמו לכל גורם שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב ל

הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה ו/או לצד שלישי עקב כך. מפעיל  ן כל נזק ו/או הפסד ו/אוהמזמינה בגי
 מרכזי הורים וילדים נייד  יוציא על חשבונות פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.

 
חריות לכל או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אמפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/ .2

 אמור לעיל.אבדן או נזק כ
 

, ישפה מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  את המזמינה בגין כל הוצאה או תשלום לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .3
מרכזי שתידרש המזמינה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי מפעיל 

מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן -ובדו עקב טענה בקשר ליחסי עהורים וילדים נייד   ו/א
 השירות.

 
המזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכם שיגיע למפעיל  .4

תשלום כנ"ל, בכל מקרה  זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחתמרכזי הורים וילדים נייד  ממנה, וכן תהא המזמינה 
 ו המזמינה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.ב
 

להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו  .5
הסכם קוב בלנתחייבויותיו וחובותיו בהתאם את הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת הלכל הפחות של הסכם זה 

 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם בעלותם וכן  זה, והוא יישא
 

ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים  7מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  ימציא למזמינה תוך  .6
ע"פ חוזה יג התואם את התחייבותו החוזית ואינו מסו לשביעות רצונה של המזמינה כשהוא חתום על ידי מבטחיו

יום לפני  14י הורים וילדים נייד  יחזור וימציא את אישור קיום הביטוחים האמור, לכל הפחות מפעיל מרכז .זה
 מועד פקיעת הביטוחים הנקובים בו.

 
ו/או לא חודש מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש 

 הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.כם זה, על כל המשמעויות יתאיין הסבמועד, 
 

אם תבקש זאת המזמינה יהיה מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  חייב להמציא למזמינה, לפי דרישתה הראשונה,  .7
 וליסות.ביטוח המשולמות על ידו בגין הפאת פוליסת הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הגם 

 
רים וילדים נייד  מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח מפעיל מרכזי הו .8

הנ"ל תהיה בתקופה המלא, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לשלם את כל הסכומים הנ"ל 
רכזי הורים וילדים אשר יגיע ממנה למפעיל מ ים נייד  ולנכותם מכל סכום כסףבמקום מפעיל מרכזי הורים וילד

 נייד .
 

ים למזמינה כנגד מפעיל נאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוק .9
ם כדי לשחרר את מפעיל ואין בה או להגביל את אחריותו  מרכזי הורים וילדים נייד  על פי ההסכם ועל פי כל דין,

 בויותיו לפי הסכם זה.רים וילדים נייד  מהתחיימרכזי הו
 

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  כדי לצמצם ו/או 
 לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
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רים וילדים מביטוחי מפעיל מרכזי הו לדים נייד  יודיע המזמינה כי מיבכל פעם שמבטחו של מפעיל מרכזי הורים וי .10
נייד  עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או מבוטל בתקופת הביטוח, מתחייב מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  

או /לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ולערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 כאמור.ביטול הביטוח 

דרישה בכתב המזמינה מתחייב מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  להמציא  לאמור לעיל, בכפוף לקבלתבנוסף  .11
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים ארבעה עשר) 14בתוך  מזמינה

 תו בקשר עם העבודות ואשר ו/או על פי דין ו/או על פי החלטשהתחייב לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה 
כמו כן מתחייב מפעיל מרכזי אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד ", 

 הורים וילדים נייד  לתקן את פוליסות הביטוח על פי דרישות המזמינה, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

ריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן בהר בזאת, כי גבולות האחיל מרכזי הורים וילדים נייד  מולמען הסר מפע .12
הינם דרישה מינימאלית המוטלת הסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד , בהאמור 

חון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ועל מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  לב על מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד ,
ת ותנאי הביטוח בהתאם. מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  מצהיר ומאשר, כי הוא ולקבוע את גבולות האחריו

יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות 
 האחריות המינימאליים כאמור.

י קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות ור, נקבע כי הפרה ו/או אר לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמבנוסף לאמו .13
לא יפגעו בזכויות ו/או מי מהבאים מטעמו הביטוח על ידי מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  ו/או עובדיו ומנהליו 

 המזמינה, על פי ביטוחים אלו.

  מזמינהיהיה אחראי לשפות את ה  מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, .14
בגין כל נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי  ,באופן מלא

ל ידו ו/או מתנאי איזו מהפוליסות על ידי מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים ע
 ו ו/או בשמו ו/או עבורו.על ידי הפועלים מטעמ

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי מפעיל מרכזי ת)אך לא חייב תהמזמינה רשאי .15
הורים וילדים נייד  כאמור לעיל. מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמינה 

נה ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות על המזמי לעיל כדי להטילאין באמור יחס לאישורי הביטוח, ב
שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל 

 ועל פי הוראות כל דין. חובה שהיא, המוטלת על מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  על פי הסכם זה

מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי  רכזי הורים וילדים נייד מפעיל מ .16
מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד , וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל 

נכללות ראות הבטיחות והזהירות הגוע בכלליות האמור, לשמור על הוהוראות הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפ
בפוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל 

 תקופת ביצוע העבודות.

צע על פי הסכם זה או מי לא ביצע ו/או לא קיים מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  את הביטוחים אשר התחייב לב .17
לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים  החייב ומבלי לפגוע בזכויותיאך לא  תיה המזמינה רשאיהתמהם, 

כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמינה( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של מפעיל מרכזי הורים 
 המזמינה על פי דרישתלד בתשלומו כאמור יוחזר מי ההתחייבאו  מהוילדים נייד . כל סכום המזמינה שיל

. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הוראות סעיף 20%בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של  הראשונה
לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה למפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  בכל זמן  תהיה רשאיתזה, המזמינה 

 ים נייד  בכל דרך אחרת.ממפעיל מרכזי הורים וילדלגבותם  תהיה המזמינה רשאיתוכן שהוא, 
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב מפעיל מרכזי הורים  .18
כתי וכל הצווים, וילדים נייד  למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממל

ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ותקנו לפי החוקים הנ"ל, תקנות וכדומה, שה
חיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים וושל

 לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

דבר אחריותו הבלעדית של מכוחם של הוראות ההסכם בף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע כל הוראה בסעי .19
 מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

ופרויקט זה קט זה, מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרוי .20
 ות הנדרשות ע"פ חוזה זהות לכ"א מפרקי הפוליסההרחבות המצ"ב, המתייחס יכללו את בלבד,

מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד ,  ,כמפורט ברישא למסמך זה המזמינהשל  הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם
זק ל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נקבלני המשנה של מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  בכל דרגה שהיא וכ

 הנובעים מביצוע העבודות. ואחריות הקשורים ו/או
 

 :  מפעיל מסגרות טיפוליות עבור:  מהות העבודות
 

במועצה המקומית קדימה צורן, במועצה המקומית תל מונד, במועצה האזורית לב השרון  - מרכז הורים ילדים .1

 בכל רשות. 25נפשות,  100עד  -ובעיריית כפר יונה 

 30עד  -צורן, במועצה המקומית תל מונד ובעיריית כפר יונה במועצה המקומית קדימה  - מרכז הורים לגיל הרך .2

 בכל רשות 10נפשות, 

בכל  10נפשות,  20עד  -במועצה המקומית קדימה צורן ובמועצה המקומית תל מונד   -מרכז הורים למתבגרים  .3

 רשות.

 זה: הסעיפים המצויינים במסמךליסות הביטוח כדלקמן וכן את תוכן דרישות הביטוח כוללות את פו
 
  אחריות מקצועית פרא רפואית. ביטוח  .1

 
ביטוח אחריות מקצועית למפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים  

ובה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חש"ח  למקרה  4,000,000.-מטעמו, בגבול אחריות המבטח שלא יפחת מסך 
שה או מחדל רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח או הבאים מקצועית, שמקורה במע

 מטעמו.
 

 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
דרגה המזמינה ו/או חברות שלובות ו/או חברות בנות בכל של  האת שמכ"מבוטחים נוספים" שם המבוטח יכלול  .1.1

 לי המבוטח והבאים מטעמו. נהליהן הנובע ממעשי ומחדשהיא וכן את  עובדיהן ו/או מ

אך לא תביעת מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  כנגד המזמינה  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים .1.2
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זה

המזמינה חת את יסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטהפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פול .1.3
 חבות. כנגד אותה

, וגם או כל מי שבא מטעמו, מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של  .1.4
ובלבד  להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זוהמזמינה של  ובתנאי הפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכות

 . שלום פרמיההתניותיה, ולא מחמת אי תנעשו בתום לב, בתנאי הפוליסה או בש
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, לאחר סיומה אם המבטח יביא את חודשים 84מורחבת של לא פחות מאשר  יהפוליסה תכלול תקופת גילו .1.5
הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר 

 דים נייד .מפעיל מרכזי הורים וילהקיימת ע"י לפוליסה 

 .יום בגין ביטול הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה 60ל סעיף הודעה מוקדמת של לפחות הפוליסה תכלו .1.6
 

 ביטוח צד שלישי: .2
 

  ₪ (לאירוע 4,000,000.-ש"ח   )אך לא פחות מ   4,000,000. -ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של 
 ולתקופת הבטוח.

 
 ההוראות הבאות: על פרק זה חלות

 
 במפורש בפוליסה כי המזמינה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.יצוין  .2.1

ובתנאי כי יש חבות של המבוטח כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'  .2.2
 ק שאינה חבות כלפי עובדו.כלפי הניזו

 .המסופק ע"י המפעיל למשתתפי הפעילות במכרז הורים וילדים בכ"א מהרשויות . לא יחול לגבי מזון3.3.1סייג   .2.3

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.12בסעיף  .2.4
 ". רות מקרה הבטוחכאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לק

 וף.צועית מבוטל לגבי נזקי גסייג אחריות מק .2.5

 .כנגד המזמינה הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.6

ולמעט כלפי מי שגרם לנזק  המזמינההפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.7
 .ור זהבגין ההתקשרות נשואת אישבזדון, 

 
  ביטוח חבות מעבידים: .3

כל העובדים, כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, בגבולות  ביטוח חבות מעבידים עבור
₪ ( לאירוע אחד ולתקופת  20,000,000.-ש"ח    )אך לא פחות מ  20,000,000.-אחריות שלא תפחת מסך של  

 הביטוח.
 

 ות:על פרק זה חלות ההוראות הבא
 

 עם העסקת נוער כחוק.לא תחול כל מגבלה בקשר  .3.1
 

למעשי ו/או מחדלי מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  ו/או  ובגין אחריות ףהמזמינה כמבוטח נוס הפוליסה תורחב לכסות את  3.2
 .הבאים מטעמו 

 
לא יחריג נזק או מקרה ביטוח  על אף האמור ,מבטח. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.11בסעיף  . 3.3.

 ". ר חלקי לקרות מקרה הבטוחרשלנות רבתי תרמה בשיעו כאשר
 

  המזמינה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 3.4
 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4
 

אחד בלבד  ם וילדים נייד  אצל מבטחלעיל, נרכשו ע"י מפעיל מרכזי הוריכל הכיסויים הביטוחיים המצוינים  .4.1
 )הח"מ(.

הכיסוי בכל הביטוחים שערך מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם  .4.2
יד  בכל דרגה את המזמינה, עובדיו, כל הבאים מטעמו, קבלנים וקבלני משנה של מפעיל מרכזי הורים וילדים ני



 מכרז משותף

 014/20מכרז פומבי מס'                    

 

 

80 
 _________________ חתימת המציע 

 

או מחדלי מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  ו/או מי מעובדיו שילוחית והשיורית למעשי שהיא בגין אחריותם ה
 ו/או מטעמו.

במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה ממפעיל  .4.3
הוא בגין הפרמיות  ה המזמינה על הבקשה להארכה, תחויבמרכזי הורים וילדים נייד  וגם או המזמינה. הודיע

בעקבות בקשה כנאמר  למזמינה  הודיע המבטח   נה, אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה.המזמי
לתוקף ,  יום לפני כניסת הביטול)שלושים(  30את הביטוחים במכתב רשום, לפחות האריך שלא ל ועל כוונתלעיל 

ים ובתעריפים, כנגד התחייבות יום , ללא שינוי בתנא 60פציה חד צדדית לדרוש הארכה של עד תהייה למזמינה או
 . המזמינה לתשלום הפרמיה היחסית הנדרשת לתקופה זו

הביטוחים שערך מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או   .4.4
 60לפחות  ום, על כוונתו לעשות כן,למזמינה הודעה, במכתב בדואר רש טחאם כן שלח המבלצמצם היקפם, אלא 

 )שישים( יום מראש.

בכל הביטוחים שערך מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה   .4.5
יעים או המגבילים את המפק –למעט תביעות המוגשות נגד מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  לבדו  –בפוליסה 

פוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או התביעה נובעת מ: אש, הת הכיסוי, כאשר
כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער 

 לא מסמכים כספיים.ולשון הרע, אבדן מסמכים ומידע אך לרבות הוצאת דיבה  ובביטוח אחריות מקצועיתכחוק, 

ביטוחים שערך מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור כל ה  .4.6
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמינה זיקה SUBROGATIONשל המבטח על זכותו לתחלוף )

 לפי מי שגרם לנזק בזדון.שירותים למזמינה ולמעט כלעבודות מלבד קבלני משנה ונותני  אליו , או הקשור

כל הביטוחים שערך מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות   .4.7
יה ידוע למזמינה, המזמינה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה ה

 המזמינה או האחראי על הביטוח כמזמינה.ר כמנכ"ל המזמינה, גזבר שלעניין זה מוגד

כל הוראה בביטוחים שערך מפעיל מרכזי הורים וילדים נייד  בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה   .4.8
ל ולא תופעל כלפי המזמינה. ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחו

"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמינה  וראה לפיה הביטוח ביחס למזמינה הינטוחים האמורים כוללים הוכל הבי
במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמינה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק 

 חוזה.או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי ה

את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן  נייד  התחייב לשלם במועדמפעיל מרכזי הורים וילדים   .4.9
 השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה.

מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה , הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המצויינות לעיל,  .4.10
ים וילדים וטח" על מפעיל מרכזי הורכמו כן תחולנה חובות "המבשור זה. עד כמה שלא תוקנו על פי האמור באי

 נייד  בלבד, על פי תנאי והתניות הפוליסה.

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .4.11
 .ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 
אישורם להפיק עבור פרויקט זה   הנדרשים וכי קיבלתי את יר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאיםהנני מצה

 .פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו
 
 
 

 
 

שם מפעיל מרכזי הורים   תאריך
 וילדים נייד 

חתימת + חותמת מפעיל  
 מרכזי הורים וילדים נייד 

 

 



 מכרז משותף

 014/20מכרז פומבי מס'                    

 

 

81 
 _________________ חתימת המציע 

 

 נספח ד'

 

 לכבוד
 עצה האזורית לב השרון/ עיריית כפר יונהצה המקומית תל מונד/ המוהמוע/ועצה מקומית קדימה צורןמ

 

 כתב התחייבות לשמירת סודיות 
 

המועצה המקומית תל  קדימה צורן/אני הח"מ, ____________ )ח"פ ___________(, מצהיר ומתחייב כלפי 
 "(, כדלקמן:רשותה)להלן: " מונד/ המועצה האזורית לב השרון/ עיריית כפר יונה

   -חייבות זה, תהא למונחים הבאים המשמעות שבצידם כדלהלן בכל מקום בכתב הת - דרותהג

כל ידיעה, מסמך, נתון, חוות דעת, חוזה, מזכר, וכל חומר או מידע כלשהו, לרבות כל רעיון,  -" מידע"
ה של יט, פעולה, בדיקה, סקר, רשימפטנט, תגלית, שכלול, תהליך, פיתוח, שיטה, תוכנית, שרטוט, תשר

יים, תפעוליים, ביצועיים, טכניים או אחרים, ידע או מידע טכני, מקצועי, עסקי, לקוחות, דו"חות כספ
פיננסי או אחר, בין בכתב ובין בעל פה, שייווצר, יתגבש, יפותח, יתגלה, ייחשף, יימסר, יושג, ויהיה בידי 

שה מסתמך על מידע כאמור, עואו מי מטעמו, וכן, כל מידע ה, עובדיו, שלוחיו ספקה, בשליטת ספקה
שימוש במידע כאמור או נובע ממנו, בכל אופן או בדרך כלשהי, וכן כל העתק, שכפול או צילום של מידע 

 כאמור.

 ספקהלבין  רשותאו לביצוע ההתקשרות נשוא החוזה שבין ה רשותכל מידע הקשור ל -" רשותמידע על ה"
 "(.החוזה: "לק בלתי נפרד ממנו )להלןה מצורף אליו כנספח ומהווה חשכתב התחייבות ז

הבלעדי, גישה  הלגביו, מראש ובכתב, לפי שיקול דעת האישר רשותכל אדם או גוף, שה -" גורם מאושר"
 , לאחר שהתחייב לשמירה על סודיותו.רשותלמידע על ה

ייבות זה. ויחולו עליו כל תנאי כתב התח רשותהבלעדי של ה הייחשב למידע סודי וכרכוש רשותהמידע על ה .3
מוותר על כל  ספקהלעשות במידע האמור, כל שימוש שהוא, ו תהיה רשאית הלבד רשותזה, הלאחר סיום החו

 זכות או טענה בגין כך.

על פי  ספקה, כולו או בכל חלק ממנו, אלא לצורך קיום התחייבויות רשותלא לעשות כל שימוש במידע על ה .4
הצורך ולפי העניין, ובכפוף  אלא במידת רשותמידע על התיק, לא לשכפל, לא לצלם את ההחוזה. לא להע

 למגבלות כתב התחייבות זה.

, כולו או כל חלק ממנו, להגביל את הגישה למידע האמור לגורמים רשותלשמור בסוד את המידע על ה .5
הגעת המידע האמור לידי  מאושרים בלבד ולנקוט באמצעי הקפדה יתירה וזהירות מרבית הנדרשים למניעת

 בתוכנו או בערכו, השחתתו או אובדנו. -גיעה במידע האמור דם או גוף אחר ולמניעת פכל א

לא לפרסם, להפיץ, לגלות, להעביר, למסור, לחשוף או ליתן, בכל אופן או דרך שהם, לכל אדם או גוף אחר,  .6
 , כולו או כל חלק ממנו.רשותלמעט גורם מאושר, את המידע על ה

כל  ספקה, מבלי להותיר בחזקת ספקהבחזקת  המצוי רשותאת המידע על ה רשותעם סיום החוזה, להשיב ל .7
 העתק, צילום או שכפול מהם.

, והן תישארנה בתוקף עד למועד בו ייעשה רשותעל פי כתב התחייבות זה הינן כלפי ה ספקה התחייבויות .8
, ואה מרשלנותדלעיל או כתוצ ספקה חייבויותלנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרתן של הת רשותהמידע על ה
המפורשת בכתב לגלות את המידע על  המי מטעמו את הסכמתלאו  ספקל רשותהעניק תד שבו או עד למוע

צד שלישי מ ספקהשהגיע לידיעת כן לא יחול כתב התחייבות זה על מידע  לעשות בו כל שימוש.או  רשותה
ישת דרש לפי כל דין ו/או לדר; ו/או מידע אשר גילויו נשותרשלא הפר התחייבות לשמירת סודיות כלפי ה

ויאפשר , מראש ובכתב, באופן מיידי, על כל דרישה כזו רשותאת היעדכן  ספקהובלבד שרשות מוסמכת, 
צמצום דרישת הרשות האמורה. בכל מקרה, היקף המידע שייחשף יהיה מצומצם ביטול או ללפעול ל רשותל

קודם לחתימתו על  והיה ברשותבכתב, כי הוא הוכיח, באמצעות ראיות  ספקה ככל האפשר; ו/או מידע אשר
 .זה תהתחייבוכתב 

 
 ולראיה באנו על החתום:

______________________ 
 ספק ה
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 _________________ חתימת המציע 

 

 נספח ה'

 

 
 לכבוד

)להלן:  מועצה מקומית קדימה צורן/המועצה המקומית תל מונד/ המועצה האזורית לב השרון/ עיריית כפר יונה
 "הרשות"(

 
 הצהרה בדבר זכויות קניין

 
)להלן:  תצהיר זה בשם __________________ נת/נותן, מטהמה /חתוםה, ________________, ניא

 .להפעלת מרכז הורים נייד 014/20שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' , "המציע"(
 

 .המציע בשם זה תצהיר לתתת /מוסמך הנני כיה, /מצהיר אני
 

השירותים לפי המכרז באופן  ויוכנו במהלך אספקתם של יות הקנין בתוצרים, שיפותחואני מצהיר/ה, כי כל זכו
יחודי עבור הרשות, יהיו בבעלותה הבלעדית של הרשות וכי אין ולא יהיה באספקה של השירותים לרשות או 

 ., הפרה של זכויות רוחניות או קניניות של צד שלישי כלשהוהרשותהשימוש בהם ע"י 
 

 :שלישי לצד שייכות בכולם או םהבאי השירותים או תוצריםה מן בחלק הקנין זכויות כי ה,/מצהיר אני
 
1.   ________________________________________________________________________  

2.   ________________________________________________________________________  

3.   ________________________________________________________________________  

4.   ________________________________________________________________________  

 
 .בזאת מצורפים אלו שירותים או תוצרים לחברה להציע זכותי בדבר כאמור השלישי הצד מאת אישורים

 
שבתוצרים ובשירותים  בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות רשותאני מצהיר/ה, כי אשפה את ה

 .ושיסופק
 

  _____________________________________________________________________ : ספקה שם
 

  ______________________________________________________ : עמותה/  שותפות/  רהחב מספר
 

  __________________________________ , תפקיד:  __________________________ החותם:  שם
 

   ____________חתימה וחותמת:  ___________: תאריך
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 _________________ חתימת המציע 

 

 נספח ו'

 

 
 לכבוד

נה )להלן: מועצה מקומית קדימה צורן/המועצה המקומית תל מונד/ המועצה האזורית לב השרון/ עיריית כפר יו
 "הרשות"(

 
 בות לקיום דיני העבודההתחיי

מרכז ילדים הורים  הפעלתל 014/20הסכם מכוח מכרז פומבי מס' כל תקופת ההתקשרות כי במשך מתחייב  ריניה
 .זה הסכם לפי השירותים ביצוע לצורךידי -על שיועסקו העובדים לקיים את כל האמור בדיני העבודה כלפי, נייד

 :ספקה חתימת

_________________ _________________ _________________ ___________________ 

 מורשה' זהות/עוסק מס חתימה/חותמת תאריך ספקה שם
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 _________________ חתימת המציע 

 

 נספח ז'

 

 
 לכבוד

ונה )להלן: מועצה מקומית קדימה צורן/המועצה המקומית תל מונד/ המועצה האזורית לב השרון/ עיריית כפר י
 "הרשות"(

 
 ורק בתוכנות מורשותתחייבות לעשות שימוש אך ה

 
להפעלת מרכז הורים ילדים  014/20 פומבי מס' כל תקופת ההתקשרות לפי מכרזכי במשך מתחייב לעמוד,  הריני

 .מורשות מחשב בתוכנות ורק אך שימוש אעשה נייד

 :ספקה חתימת

_______________ _______________ _______________ __________________ 

 מורשה' זהות/עוסק מס תימה/חותמתח תאריך ספקה שם
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 _________________ חתימת המציע 

 

 
 נספח ח'

 

 
 לכבוד

מועצה מקומית קדימה צורן/המועצה המקומית תל מונד/ המועצה האזורית לב השרון/ עיריית כפר יונה )להלן: 
 "הרשות"(

 
 ני מיןלמניעת העסקה של עברייהתחייבות לעמידה בתנאי החוק 

 
____________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין הח"מ, ____ הנני .1

במסגרת התקשרותי עם הרשות  החוק(, חל עלי –והתקנות לפיו )להלן  2001 –במוסדות מסוימים, תשס"א 
 . נייד להפעלת מרכז הורים ילדים  014/20מכוח מכרז פומבי מס' 

 
 ללא בגיר העסקת על איסור חל, לחוק בהתאם כי לי ידוע כי בזאת מצהיר____________ "מ,_הח הנני .2

 להתקבל יכול כאמור אישור. החוק לפי מותרת ההעסקה כי המעיד ישראל ממשטרת מראש אישור קבלת
 הבגיר מטעם כוח ייפוי בצירוףהמוסד /המעסיק ידי על או לעבודה המועמד הבגיר ידי על הם מהמשטרה

 .לחוק אםבהת והכל הבגיר של.ז ת םוצילו

 
הח"מ,_________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור  הנני .3

 המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש. 
 
 

 :ספקה חתימת

 
 

_______________ _______________ _______________ _________________ 

 מורשה' זהות/עוסק מס חתימה/חותמת תאריך שם

  
 

 לאשר בזאת כי:  הריני
 
 
  _______________________ , _______________________ 

 

 
 .בדרישותיה דהעמי אי ובדבר דלעיל הצהרתם אמיתות בדבר כדין הוזהרו וכי המציע של חתימה מורשי הינם

 
 :דין-עורך חתימת

 
 

_______________ _______________ _______________ ___________________ 

 מורשה' זהות/עוסק מס חתימה/חותמת תאריך דין-עורך שם
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 _________________ חתימת המציע 

 

 נספח ט'

 

 
 לכבוד

ר יונה )להלן: מועצה מקומית קדימה צורן/המועצה המקומית תל מונד/ המועצה האזורית לב השרון/ עיריית כפ
 ת"("הרשו

 
 מקור השירותהתחייבות לציין את 

 
במסגרת ההתשרות עם הרשות מכוח מכרז הריני מתחייב בזאת כי בכל מסמך שיישלח על ידי למקבלי השירות 

אציין על המסמך כי השירות ניתן על ידי כשירות מטעם להפעלת מרכז הורים ילדים נייד  014/20פומבי מס' 

 . לשירותים חברתיים המחלקה -רשות ה

 :ספקה חתימת

_______________ _______________ _______________ _____________________ 

 מורשה' זהות/עוסק מס חתימה/חותמת תאריך ספקה שם
 

 
 
 


