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 החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ 
 

 4/2021ר מכרז מספ 
 

לריכוז וניהול צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה האזורית דרום 
 השרון 

                                   
 

להזמין בזה    ת( מתכבד " נה"המזמי  )להלן:  החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ
לפי תנאי    לריכוז וניהול צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה האזורית דרום השרון הצעות  

    המכרז הנדון.  
 

במשרדי   10:00בשעה  21.206.13ה' ביום יתקיים חובה מציעים   מפגש מציעים  .1

 החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון 

בשעה   15.6.2021' געד ולא יאוחר מיום בכתב למזמין ניתן להעביר שאלות הבהרה  .2

 . arikl@dsharon.org.ilמייל אמצעות כתובת ב 12:00

בקומת קרקע  , בשני עותקים, ולמסור בתיבת המכרזים ידניתאת ההצעה יש להגיש  .3

בבניין המועצה משרדי החברה הכלכלית, בקריית המועצה האזורית דרום השרון,  

 . 0041: בשעה  20216.72.א' ליום  עד נווה ירק,  

המועצה משרדי החברה הכלכלית, בקריית   ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בבניין  .4

 ₪.  1,000המועצה האזורית דרום השרון, נווה ירק, תמורת סך של 

 
 . להשתתפות במכרז  ם תנאיהינם    מציעים ה  מפגש והשתתפות ב  רכישת מסמכי המכרז 

 

  

mailto:arikl@dsharon.org.il
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 החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ 

 
 

 4/2021מספר  מכרז 
 
 

 וקייטנות בתחומי המועצה האזורית דרום השרון לריכוז וניהול צהרונים 
                                   

 תנאי המכרז 
 

להזמין בזה   ת ( מתכבד"המזמין"  או "  החברה הכלכלית"  )להלן:   החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון בע"מ
לפי המכרז הנדון.   האזורית דרום השרון,לריכוז וניהול צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה  הצעות  מציעים להציע  

   
  

- עלבחברה הכלכלית  " או "המזמין" פירושו בעל הסמכות  החברה הכלכליתבכל מקום בו ייאמר במסמכי המכרז "
 פי דין. 

 
 . המציע ייקרא להלן במסמכי מכרז זה: "המציע"

  
 כללי  .1

 

  ,והקייטנות במועצה האזורית דרום השרוןרכז לניהול תחום הצהרונים  מטרת מכרז זה היא לבחור   .1.1
זה מכרז  מסמכי  לכל  בהתאם  נספחיו  הכל  כל  "  על  המכרז )להלן:  המכרז  מסמכי  תנאי  ובהם   ,)"

"( על כל נספחיהם, נוסח הצעת המשתתף המצורף כנספח  תנאי המכרז המפורטים במסמך זה )להלן: "
ו א'   המכרז  המכ  'ז  כנספח  ףהמצור  םההסכנוסח  לתנאי  נספחי רז  לתנאי  "יחד  )להלן  ועל  הסכם  : 

 "(.ההסכם" או "ההתקשרות

 

במכרז זה )להלן:   על זכייתו  מזמיןמהמציעים שיקבל הודעה מאת ה מי הבסיס החוזי להתקשרות בין  .1.2
נספחיו  על    ההסכםלתנאי המכרז, נוסח  א'  הצעת המשתתף המצורפת כנספח  יהא  "(  המציע הזוכה"

 .  ותנאי המכרזלתנאי המכרז,   'זכנספח  ףהמצור
 

 המסמכים המפורטים להלן מהווים את נספחי תנאי המכרז: .1.3
 

 נוסח הצעת המשתתף; – נספח א' .1.3.1

 

 נוסח ערבות המכרז כהגדרתה בתנאי המכרז להלן;  – נספח ב' .1.3.2
 

 נוסח הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות; – ג'נספח  .1.3.3
 

 ; ותצהיר המציע נוסח נספח בטחון  – ד'נספח  .1.3.4
 

 ;תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין – ה'נספח  .1.3.5
 

 .הצהרת המציע בדבר הניסיון המוכח של המציע - ו'נספח  .1.3.6
 

 על נספחיו.  בין המציע הזוכה למזמיןנוסח הסכם ההתקשרות  – 'זנספח  .1.3.7
 

 

₪ בגין רכישת מסמכי המכרז, אשר לא יוחזרו בכל מקרה    1,000על רוכש מסמכי המכרז לשלם סך של   .1.4
שהוא. תנאי להשתתפות במכרז הוא רכישת מסמכי המכרז. במועד רכישת מסמכי המכרז וכתנאי  

, כדלקמן:  המזמיןידי  - לרכישתם, על הרוכש למסור את פרטי ההתקשרות עמו לשם משלוח הודעות על
 , מספר פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני. שם מלא, שם איש קשר, כתובת למשלוח דואר רשום

 

 למען הסר ספק, ההזמנה להציע הצעות מופנית לנשים ולגברים כאחד.  .1.5
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 הבהרות, שינויים וסתירות במסמכי המכרז פרשנות,  .2
 

למציע במועד רכישת מסמכי המכרז, לרבות תנאי מכרז אלה,  המזמין  ידי  -כל המסמכים שיימסרו על .2.1
מסמך התשובות לשאלות ההבהרה כהגדרתו בתנאי המכרז להלן, פרוטוקול מפגש המציעים כהגדרתו  

ידי המציע בהתאם לתנאי המכרז, לרבות כל המסמכים  -בתנאי המכרז להלן וכל מסמך נוסף שיוגש על 
 .  לק בלתי נפרד ממסמכי המכרזלהלן, יהיו גם הם ח 5המפורטים בסעיף 

  

בין ההוראות הכלולות במסמכי המכרז,   .2.2 אי התאמות  או  ייעשה מאמץ  במקרה שתתגלינה סתירות 
הנוסחים,   בין  הסתירה  את  ליישב  ניתן  יהא  שלא  ככל  הסותרים.  הנוסחים  בין  סדר  ליישב  יהא 

)כל הוראה במסמך    כךהעדיפויות בין ההוראות כמפורט להלן וההוראות במסמכים יתפרשו בהתאם ל
 :עדיפה על ההוראה במסמך הבא אחריו(קודם ברשימה להלן 

 
 תשובות לשאלות ההבהרה כפי הגדרתן בתנאי המכרז להלן; .2.2.1

 

המציעים כפי הגדרתו בתנאי המכרז להלן )על המציע לדאוג לקבלו בטרם יגיש    מפגשפרוטוקול   .2.2.2
 הצעתו(; 

 
המכרז .2.2.3 נספחיהם  תנאי  ההתקשרות(  על  הסכם  הגשת    , )לרבות  במועד  בתוקף  שיהא  בנוסח 

 ;ההצעות במכרז
 

המכרז .2.2.4 בתנאי  כהגדרתו  המשתתף  הצעת  ההצעות  כתב  הגשת  במועד  בתוקף  שיהא  בנוסח   ,
 ;במכרז

 
 

מילים וביטויים שלא הוגדרו במסמכים המפורטים לעיל, תהא נודעת להם המשמעות שיש להם   .2.2.5
או   הפרשנות  בפקודת  התשמ"א בחוק,  הפרשנות,  מלשון  1981-בחוק  משתמע  כן  אם  אלא   ,
 הכתוב או מהקשרו דבר אחר.

  
משמעו גם לשון רבים,    –משמעו גם לשון נקבה, ולהיפך; כל האמור בלשון יחיד    –כל האמור בלשון זכר   .2.3

 ולהפך. 

 

 כותרות הסעיפים במסמכי המכרז הן למטרת נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות. .2.4
 
 בדיקות מוקדמות .3

 
נדרשים לבדוק את כל תנאי הסכם ההתקשרות על כל נספחיו ולבצע את כל הבדיקות המוקדמות  המציעים   

והרגולטוריות הרלוונטיות להגשת הצעה    , הסטטוטוריותהנדרשות לרבות הבדיקות הפיסיות, הכלכליות
במכרז, ועליהם להגיש את ההצעה  , וזאת בטרם הגשת הצעתם  לריכוז וניהול צהרונים וקייטנותבמכרז  

  לאחר שבדקו ולקחו בחשבון מכל הבחינות לרבות מהבחינה הכספית והכלכלית את כל תנאי ההתקשרות 
    .מוגדר בתנאי המכרזשכפי והמזמין המהווים את הבסיס החוזי להתקשרות בין המציע הזוכה 

  
 דרישות סף להשתתפות במכרז .4
  

 :  מציע העונה על כל דרישות הסף המפורטות להלןזכאי להשתתף במכרז זה   
 

 להלן.  5המפורטים בסעיף  המסמכים  כל את  להצעתו שצירף מציע .4.1

 

 אדם פרטי או תאגיד רשום כחוק בישראל.  .4.2

 

 המציע רשום כעוסק מורשה.  .4.3

 

 המציע מנהל ספרים כדין ומדווח כדין לרשויות המס. .4.4
 

מבין  הורשעו ולא הוגש נגדם כתב אישום בעבירה    מטעמו, לאעובדיו ו/או נותני שירותים    וכלע,  המצי .4.5
נסיבותיה    שמפאת מהותה, חומרתה או אחרת  ו/או עבירה    תנאי המכרז ל  'ג   נספחהעבירות המנויות ב

 . רכז צהרונים וקייטנותמי שביצעה אינו ראוי להיות  
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שקדמו להגשת  ( שנות הלימודים  7) שבע  מתוך  שנות הלימודים    ( 4מארבע )בכל אחת  למציע ניסיון מוכח   .4.6

  ( 700)שבע מאות  או ניהול מערך צהרונים וקייטנות שנתן שירות ללא פחות מ\בריכוז וההצעה במכרז,  
 .   (9)תשע  ( עד  4) ארבעילדים בגילאים 

 
זה ביום    לעניין  וסופה  ספטמבר  לחודש  הראשון  ביום  שתחילתה  תקופה  משמעו  לימודים"  "שנת 

 יוני בשנה העוקבת. האחרון של חודש 
 

 המציעים כהגדרתו בתנאי המכרז להלן.   מפגשהמציע השתתף ב .4.7

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .5
 

להלן המפורטים  המסמכים  את  להגיש  המציע  ההצעה,על  הגשת  במועד  בתוקף  שיהא  בנוסח  כשהם    , 
להצעה   המסמכים  )צירוף  הבאים  התנאים  את  מקיימים  כשהמסמכים  כהלכה,  ומאומתים  חתומים 

 המוגשת מהווה דרישת סף להשתתפות במכרז(: 
  

ידי  - )נספח א' לתנאי המכרז(, כשהם ממולאים על  "הצעת המשתתף"   זהים של מסמךשני עותקים   .5.1
 ידי המציע.-המציע במקומות המתאימים וחתומים על 

 

 אישור על היות המציע עוסק מורשה לצורך מס ערך מוסף. .5.2

 

 ניכוי מס במקור. אחוז אישור מפקיד שומה על פטור או  .5.3
 

ים ציבוריים )אכיפת ניהול  חוק עסקאות עם גופ)א( ל 2סעיף  בתוקף עפ"י  ניהול פנקסי חשבונות  אישור   .5.4
 . 1976 -תשל"ו(, חשבונות

 

מכרז .5.5 בסעיף    ערבות  ובנוסח    6כאמור  בו,  המפורטים  ובמועדים  בתנאים  כנספח  להלן,    ב' המצורף 
 למסמכי המכרז. 

 
 .   בשמוזכות החתימה בעלי אישור מרואה חשבון או עו"ד בדבר  -במקרה שהמציע הוא תאגיד  .5.6

 
קודמות   .5.7 הרשעות  לעניין  ואישור  כנספח  הצהרה  המצורף  המכרז,  ג'  בנוסח  ממולאים  לתנאי  כשהם 

 ידי המציע. - במקומות הרלוונטיים וחתומים על
 

המציע .5.8 של  פלילי  רישום  היעדר  בדבר  ישראל  ממשטרת  עדכני  לתת    ושל  אישור  האמורים  האנשים 
 . שירותים מטעמו

 

למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,    לחוק  3סעיף  אישור עדכני ממשטרת ישראל לפי   .5.9
ביחס למנהלי המציע, בעל השליטה במציע )ככל שהוא תאגיד( ושל האנשים האמורים    2001-תשס"א

 לתת שירותים מטעמו. 
 

ידי המציע  -, כשהם ממולאים עללתנאי המכרזד' ותצהיר המציע בנוסח המצורף כנספח   נספח ביטחון .5.10
 . ידי המציע- תאימים וחתומים עלבמקומות המ

 

לתנאי  ה'  תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר תשלום שכר מינימום כדין בנוסח המצורף כנספח  .5.11
 .ידי עו"ד - ידי המציע ומאומת על-, כשהוא חתום עלהמכרז

 
ניסיון  הבדבר    ,ידי המציע -כשהיא חתומה עללתנאי המכרז  ו'  בנוסח המצורף כנספח    ,הצהרת המציע .5.12

המציע  מוכחה מ  של  אחת  )   (5)  חמשבכל  שמונה  ההצעה  השנות    (8מתוך  להגשת  שקדמו  לימודים 
ילדים    (700)שבע מאות  או ניהול מערך צהרונים וקייטנות שנתן שירות ללא פחות מ\ריכוז ובבמכרז,  

ם על  המציע רשאי לצרף מסמכים נוספים )לרבות המלצות( המעידי.  (9)תשע    ( עד  4)  ארבע בגילאים  
   ., בעדיפות עבור רשויות מקומיות/אזוריותריכוז פעילות צהרונים וקייטנותבניסיונו הרלוונטי 

 
על התוכנית לכלול תכנון שנתי לפי חודשים, לרבות    -תוכנית חינוכית פדגוגית מוצעת להפעלת צהרונים   .5.13

 תכנים חינוכיים, מותאמי גיל, עבור הילדים שייקחו חלק בצהרונים.
 
 . ידי המציע- תשובות לשאלות הבהרה כהגדרתו בתנאי המכרז להלן כשהוא חתום עלמסמך  .5.14
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 .ידי המציע-המציעים כהגדרתו בתנאי המכרז להלן כשהוא חתום על  גשמפפרוטוקול  .5.15

 
 . העתק קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז .5.16

 

)נספח   .5.17 וכל נספחיו וכן הסכם ההתקשרות וכל נספחיו  לתנאי המכרז(,  '  זהעתק מסמך תנאי המכרז 
 ידי המציע. -כשהם חתומים בשולי כל דף על

 
 ערבות מכרז .6
 

ובלתי מותנית של בנק  ערבות בנקאית אוטונומית  לזכות המזמין,    ,על המציע להפקיד יחד עם הצעתו .6.1
  7,500) שבעת אלפים וחמש מאות שקלים חדשיםבסך לתנאי המכרז,  ב'לפי הנוסח שבנספח  ,ישראלי

 ."(המכרזערבות להלן: "לעיל ו) ₪(
 

 .ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ( 90)  תשעים תוקף ערבות המכרז יהיה למשך .6.2
 

לביצוע   .6.3 ערבות  ההתקשרות  חוזה  על  החתימה  במעמד  ימסור  הזוכה  כפי  המציע  ההתקשרות  חוזה 
" )להלן:  ההתקשרות  לחוזה  המצורף  הנוסח  ולפי  ההתקשרות  בחוזה  ועם הביצוע  ערבות הנדרש   )"

 ידי המציע הזוכה תוחזר לו ערבות המכרז שהגיש בהצעתו. - מסירת ערבות הביצוע על
 

ה  יהי  מזמין להבטחת מילוי כל התחייבויות המציע במכרז לפי מסמכי המכרז והתשמש    מכרזערבות ה .6.4
מוסכם   כפיצוי  כאמור,  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  שהמציע  במידה  המכרז  ערבות  את  לחלט  רשאי 

  מזמיןומבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה ל  יצטרך להוכיח את נזקיו   מזמיןומוערך מראש, מבלי שה
  ין מזמ , ובעצם הגשת הצעתו מסכים המציע כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע לעפ"י כל דין

 .  בגין הפרת התחייבות המציע כמתואר לעיל
 

  לבין  מזמיןההתקשרות בין ה  םהסכ  חתימתערבות המכרז תוחזר למציעים שלא יזכו במכרז לאחר   .6.5
  .ההמציע הזוכ

 
 מציעים  מפגש .7

 
משרדי החברה הכלכלית בבית  ב  10:00בשעה    13.6.2021בתאריך  '  איתקיים ביום    חובה  מציעים  מפגש .7.1

 . "(מציעים מפגש)לעיל ולהלן: " ירקהמועצה, נווה 

 

במכרז.  נדרשתנאי  הינה  המציעים  מפגש  ב  המציע  השתתפות .7.2 את  המזמין    להשתתפות  בכתב  יסכם 
המציעים אל רוכשי מסמכי המכרז. כל אמירה ו/או  מפגש  וישלח עותקים של פרוטוקול של  המפגש  

המציעים אינן מחייבות,    מפגש או מי מטעמו במהלך  המזמין  ידי  - התייחסות ו/או תשובה שיינתנו על
הבהרה  לשאלות ה  תשובותה המציעים שישלח לרוכשי מסמכי המכרז ומסמך    מפגשורק פרוטוקול  

- תנו בעליאחראי לכל פירוש או הסבר שנהמזמין  כהגדרתו להלן יהיו מחייבים. למען הסר ספק, אין  
       פה.

 
 

 שאלות הבהרה ושינויים  .8
 

על המציע לקרוא בעיון את תנאי המכרז על נספחיהם ואת כל מסמכי המכרז. הגיש המציע הצעה,   .8.1
 שהיו דרושים לו לצורך הגשת הצעתו. ייחשב המציע כמי שבדק וקיבל את כל הפרטים 

 

או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן  ו/התאמות  -אי  ו/או  שגיאות  ימצא סתירות ו/אוהמציע  אם   .8.2
מזמין, טרם  , עליו להודיע על כך בכתב לבמסמכי המכרז על כל נספחיו  המדויק של איזה סעיף ופרט

 . הגשת הצעתו
 

  מזמין מהמציעים לפנות בכתב ל  דיהיה רשאי כל אח  12:00בשעה    15.6.2021'  געד ולא יאוחר מיום   .8.3
, לרבות בנוגע לסתירות  ולבקש הבהרות בנוגע למכרז    arikl@dsharon.org.ilמייל  אמצעות כתובת  ב

אי ו/או  שגיאות  ספק-ו/או  ו/או  בסעיף    ן כלשה   ותהתאמות  "  לעיל  8.2כאמור  שאלות  )להלן: 
תשובות  "(הבהרהה שלושה.  עד  תינתנה  ההבהרה  להגשת    (3)  לשאלות  האחרון  המועד  לפני  ימים 

"(. מסמך התשובות לשאלות ההבהרה  מסמך התשובות לשאלות ההבהרהההצעות במכרז )להלן: "
יופץ לכל רוכשי מסמכי המכרז. מסמך התשובות לשאלות ההבהרה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  
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 המכרז.  
 

ותיקונים  המזמין   .8.4 שינויים  להכניס  במכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת,  בכל  רשאי 
במכרז. השינויים והתיקונים כאמור יהיו  ההבהרה  במסמכי המכרז, ביוזמתו ו/או בתשובה לשאלות  

חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז  
ו  רשום  ה /בדואר  דעת  שיקול  לפי  אלקטרוני,  בדואר  ו/או  בפקסימיליה  הפרטים  מזמיןאו  ולפי   ,

- ידי רוכשי מסמכי המכרז במועד רכישת מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או תיקון שיבוצע על-שיימסרו על
ה כאמור,    מזמיןידי  המכרז  מסמכי  לרוכשי  תימסר  עליו  ממסמכי  יהווה  והודעה  נפרד  בלתי  חלק 

 המכרז.
 

 מילוי וחתימה על מסמכי המכרז .9
 

)בשני עותקים( את   .9.1 , לא כולל  החודשית )בשקלים חדשים  התמורהעל המציע לרשום בכתב ההצעה 
מהמזמין (  מע"מ ידו  על  השירותיםבגין    המבוקשת  המכרז    מתן  ולעיל  )נשוא  התמורה  "להלן 

 ."(המוצעת
 

המכרז.   .9.2 במסמכי  שינוי  כל  להכניס  שינויאין  או   כל  הסתייגות    ,תוספת  כאמור  או  הערה  מחיקה, 
ובין  בגוף  שהמציע ירשום באחת התעודות המצורפות למכרז, בין   לוואי או בכל    מכתבכהמסמכים 

קיימים אינם  כאילו  ייחשבו  אחר,  המכרזאופן  במסמכי  כאמור  שינויים  כי  בזאת  מובהר  עלולים    . 
 .  מזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הההצעה את לפסול 

  
בתחתית כל    לחתום בראשי תיבותעל המציע  נוסף על חתימת המציע במקומות הרלוונטיים במכרז,   .9.3

  פרוטוקול   וכן על  שנמסרו לו במועד רכישת מסמכי המכרז  המכרז  ממסמכי  עמוד ועמוד של כל אחד
  מסמך התשובות לשאלות ההבהרה., תיקונים למסמכי המכרז ככל שיהיו והמציעים מפגש

 
ם את הצעתו בדיו ולא בעיפרון ובתוספת החותמת של המציע )אם המציע הוא תאגיד(, על המציע לחתו .9.4

ובציון תאריך החתימה, כתובת המציע, מספר הפקסימיליה של המציע וכתובת הדואר האלקטרוני  
 של המציע לצורך מסירת הודעות בנוגע למכרז. 

 
ל מטרה אחרת מאשר לצורך  לא להשתמש בכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז לכ המציע מתחייב   .9.5

 . מזמיןלא להעתיק מסמך ממסמכי המכרז בלי אישור מפורש מאת הכן  הגשת הצעתו במכרז זה ו
   

 הגשת מסמכי המכרז  .10
 

גבי   .10.1 על  אחת.  למעטפה  לעיל,  כמפורט  חתומים  עותקים  בשני  המכרז,  מסמכי  כל  את  יכניס  המציע 
", ולציין נתון זה בלבד. מעטפה הנושאת סימני זיהוי של המציע  4/2021מעטפה יש לציין "מכרז מס'  

 על גביה עשויה לפסול את המציע, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  

 

  הנמצאת יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים כמפורט במבוא לתנאי מכרז אלה,  את המעטפה הסגורה   .10.2
בקומת קרקע בבניין המועצה משרדי החברה הכלכלית, בקריית המועצה האזורית דרום השרון, נווה  

 "(.המועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " 14:00בשעה   27.6.2021' ה  , עד ליום ירק
 
ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כמעטפה שנמסרה  מעטפה שלא תוגש כאמור לעיל   .10.3

 במועד, לא תוכנס לתיבת המכרזים ולא תשתתף במכרז. 
 
כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות בו, יחולו על המציע   .10.4

 בלבד וישולמו על ידיו.
 

 תוקף ההצעה .11

 

  האחרון  המועד  מיום   חודשים  ( 3)  שלושה  של  תקופה   למשך  בתוקפה  תעמוד  המכרז   נשוא   ההצעה  .11.1
 כמפורט להלן.  מזמיןידי ה-כל הארכה שתינתן על  ובתוספת,  ההצעות להגשת

 

  תוקף   תקופת  לתום  עד  לביטול  ניתנת  ובלתי  חוזרת   בלתי  תהא  הצעתו  אז  כי,  ההצעה  את  המציע  הגיש .11.2
רשאי    ההצעה יהיה  לא  והמציע  להלן(,  כמפורט  שתהיה,  ככל  ההצעה,  תוקף  הארכת  תקופת  )כולל 

 לחזור בו מההצעה בתקופה בה תעמוד ההצעה בתוקפה. 
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  תוקף  את   להאריך  למציעים  להורות   מזמיןה   רשאי,  לעיל  כאמור   החודשים  ( 3)  שלושת  תום  לאחר .11.3
את תוקף   להאריך חייב מציע כל יהיה  כזה ובמקרהיום    (60) עד ששים של  נוספת  לתקופה הצעותיהם

בהתאם   עלהודעהלהצעתו  תשלח  ההצעות  תוקף  הארכת  בדבר  הודעה  ה-.  למספר    מזמיןידי 
רשום    למשלוח  כתובת  אוהפקסימיליה     שמסר   הפרטים  כפי,  האלקטרוני  הדואר  כתובת  אודואר 

קפה של  ותבהתאמה  שיוארך    ך. הארכת תוקף ההצעה מותנית בכהמכרז  מסמכי   רכישת  במועד  המציע
יחשב כאילו חוזר בו המציע  יהערבות כאמור  תוקף  ערבות המכרז כמובנה בתנאי המכרז. אי הארכת  

 יהיה זכאי לחלט את ערבות המכרז שמסר המציע.   מזמיןמהצעתו וה
 

ה  לאחר .11.4 יהיה  תוקף הצעותיהם    מזמיןתקופת ההארכה  להאריך את  בבקשה  למציעים  לפנות  רשאי 
ולהאריך את תוקף הצעתו ואת   להיענות להצעה  רשאי  יהיה  נוספות. המציע  לתקופה או לתקופות 

  יחשב   הערבות   תוקף  את  האריך  שלא  מציע.  הצעתו   ביטול על    מזמיןתוקף ערבות המכרז או להודיע ל
 . הצעתו ביטול על מזמיןל  שהודיע כמי

 
בכתב    מזמין ידי המציע ל- עלעל הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות תימסר    ה הודע .11.5

  בהעדרימי עבודה מהרגע שבו התבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.    (2)  שני  בתוך  וזאת
 . ויד- על  שבוטלה כהצעה  הצעתו תראה, זה זמן פרק בתוך מהמציע תשובה

 
  תביעה  כל  מזמיןל   או  למציע לעיל, לא תהא    11.4פי הדרך הקבועה בסעיף  - המציע את הצעתו על  ביטל .11.6

 .מטעמו מיאו /ו  משנהו כלפי אחד כל טענהאו /ו  דרישהאו /ו

 

 בחינת ההצעות  .12

 

,  לשינוי מכל סיבה שהיאיהיו ניתנים  ולא    יםוסופי   יםקבועהם  ,  המציעשבהצעת    ים המוצע  יםהמחיר  .12.1
את כל המרכיבים    יםהמחיר  ול. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יכלהזוכה במכרזעד להודעה על  

 והתוספות למיניהן, למעט מע"מ. 
 

, עמידתן בתנאי  במכרז  ההצעות  את  תבחן  "(המכרזים  ועדת")לעיל ולהלן:    מזמיןהמכרזים של ה  ועדת .12.2
  מבין  תבחרבהתאם לכך  ו  בהצעות  ים המוצע  ים הסף וכן את המסמכים שיצורפו להצעות ואת המחיר

 .הזוכה ההצעה את שתוגשנה ההצעות

 

המוצעת,על  המבוססים  המכרזים  ועדת  לשיקולי  בהתאם  תעשה   ההצעות  בחינת .12.3 התמורה    ניסיון   : 
 . להלן 12.5, הכל כמפורט בסעיף מזמיןל  הרלוונטיים השיקולים ויתר המלצותיו, כישוריו, המציע

 

תנאים המוקדמים שנקבעו  בדרישות המוקדמות וכן ב  עומדותועדת המכרזים תפסול הצעות שאינן   .12.4
 לעיל.  5 -ו  4בסעיפים 

 
, בהתאם להוראות  המכרז ובדרישות המוקדמותועדת המכרזים תשקול את ההצעות העומדות בתנאי   .12.5

 קריטריונים כדלקמן: לפי ה ,12.4סעיף 

 

)הפרמטרים    המחושבת על פי הנוסחא הבאה   (Z)תיקרא    המוצעתהתמורה    – אחוז(  חמישים  )  50% .12.5.1
   : כהגדרתם בהצעת המשתתף נספח א(

 
𝑍 = 0.65 ∗ 𝐴 + 0.15 ∗ 𝐵 + 0.1 ∗ 𝐶 + 0.1 ∗ 𝐷 

 

)ולא נפסלו( תקבל    Zההצעה שבה   ביותר מבין ההצעות שהשתתפו במכרז  נקודות    50הוא הנמוך 
המחושב בהתאם להצעתם    Zנקודות בהתאם ליחס של    50ושאר ההצעות יקבלו חלק יחסי מתוך  

 ביחס להצעה הזולה ביותר. 
 

  עמו לרבות עובדיו ונותני השירותים מטניסיון קודם ואיכות המציע )  –אחוז(    וחמישהעשרים  )  25% .12.5.2
כאשר יש יתרון משמעותי לניסיונו הרלוונטי של    ולרבות העולה ממכתבי ההמלצה שהגיש המציע 

 , לפי החלוקה הבאה: (המציע בריכוז פעילות צהרונים וקייטנות עבור רשויות מקומיות/אזוריות
 

נקודה עבור כל שנה של ניסיון בהפעלת צהרונים וקייטנות במגזר   -ניסיון במגזר הציבורי   .12.5.2.1
 נקודות.  5ורי מקסימום הציב

בהתאם לאיכות התוכנית, ומגוון    נקודות  5מקסימום    ו יינתנ  -   תוכנית חינוכית פדגוגית .12.5.2.2
 הפעילויות החינוכיות הכלולות בה והתאמתם לגילאים הרלוונטיים
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 5מקסימום    –תארים אקדמאיים והכשרות מקצועיות רלוונטיות    –תארים והכשרות    .12.5.2.3
 נקודות.

נקודות )המציע בעל הכמות    5  –כמות המסגרות הכוללת בשתי שנות הלימודים האחרונות   .12.5.2.4
 . הגדולה ביותר יקבל את מקסימום הנקודות ושאר המציעים באופן יחסי(

נקודות יינתנו לכל היותר בהתאם   5  –  המלצות קודמות בנוגע להפעלת צהרונים וקייטנות .12.5.2.5
 להתרשמות מן ההמלצות שיצורפו. 

 
ויקנה עד   די ועדת המכרזיםראיון אישי של המציע, אשר יערך על י –( אחוז וחמישהעשרים  ) 25% .12.5.3

 . נקודות בהתאם להתרשמות המראיינים מהמציע 25
 

 ועדת המכרזים תבחר מבין המציעים את הזוכה במכרז.   .12.6

 

מהות  מבחינת מחירה לעומת  לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה  ש  תרשאיועדת המכרזים   .12.7
מונע הערכת    הועדהההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת  

 ההצעה כדבעי. 

 

הועדה רשאית לדרוש מהמציעים הבהרות לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, וכן תהיה   .12.8
הפיננסי לאיתנותם  לרבות בקשר  למציעים,  וחקירות בקשר  בדיקות  לערוך  מנת  רשאית  על  ת, הכל 

 וועדת המכרזים, כאמור.  מזמיןלבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקולי ה
 

לשם כך, ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע להמציא לעיונה כל אישור או מסמך שיתבקש  
על ידיה לעניין זה, ולהיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט, או  

 ל הערכה, ככל שיידרשו.לגיבוש כ 
 

אישור או מסמך שנדרש על    הלפסול לחלוטין הצעתו של מציע אשר לא מסר לעיונ  תהא רשאית הועדה  
או שלא להתחשב בנתון שנמסר על ידי המציע, ואשר ביחס אליו התבקש אותו מסמך  \וכאמור,    הידי

 .הועדהאו אישור, שלא הומצא לשביעות רצון 
 

הגבוהההכוללת את  לקבל את ההצעה    תמתחייב   המכרזיםועדת  אין   .12.9 כל הצעה    התמורה  או  ביותר 
 שהיא.  

 
 ביטול מכרז  .13

 

לרכז ולנהל את  או  /ו  לבטל את המכרז בכל שלב   והבלעדי,   המוחלט   ולפי שיקול דעת  , רשאי  מזמין ה .13.1
 .  הפעלת הצהרונים והקייטנות בעצמו

 

ו/או  התפקידאת  לאייש  כאמור שלא    מזמיןהחליט  יאם   .13.2 לא  הסכם  לא לחתום על הש  נשוא המכרז 
ערבות  תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא למעט ההוצאות בגין  

 ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה במכרז בלבד.  המכרז
 

 פגם בהחלטת ועדת המכרזים .14
  

בהליכי המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע  נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים או   .14.1
, עקב אי זכייתו,  מזמיןבמכרז, יהיה זכאי המציע שלא זכה כתוצאה מהפגם כאמור לקבל בחזרה מה

אך ורק את ההוצאות שהוציא בגין ערבות ההצעה. פרט לתשלום האמור, לא יהיה זכאי המציע הנ"ל  
רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו כתוצאה מהפגם בהליכי  לכל פיצוי אחר, בגין הפסדים ו/או אבדן  

 המכרז.   

 

האחרים,   .14.2 המכרז  בהליכי  או  המכרזים  ועדת  בהחלטת  יסודי  פגם  נפל  כי  מוסמך  משפט  בית  קבע 
וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב המציע מיידית, עם  
הודעת המזמין, לסיים את ההתקשרות עם המזמין, עפ"י ההסכם שנחתם עמו לעניין המכרז, על כל  

ך, ולאפשר למזמין להעביר את המשך ההתקשרות למציע שאמור היה לזכות במכרז, עפ"י  הכרוך בכ
בכל  המזמין  קביעת ביהמ"ש. למציע לא תהיינה כל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי  

לסכומים   ו/או  בעקבותיו  שנחתם  להסכם  וכד',  בו  הזכייה  ניהולו,  אופן  למכרז,  והנוגע  הקשור 
ששולמ אחר  החודשיים  הסכם  כל  כלפי  ו/או  ההתקשרות  הפסקת  במועד  להשתלם  אמורים  ו/או  ו 

 שייחתם ע"י המזמין כתוצאה ממכרז זה.  
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 ההסכםחתימה על   .15
 

 המזמין יהא רשאי לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה במטרה לשפר את תנאי ההצעה. .15.1

 

ימים ממועד קבלת ההודעה    (5)  חמישה  לא יאוחר מאשר תוך  ההסכםהזוכה מתחייב לחתום על  המציע   .15.2
המציע הזוכה  על    ההסכם. במעמד חתימת  מזמיןה  לפי הודעת כל מועד אחר  בעל זכייתו במכרז או  

טחונות  יכל הבכנדרש ואת  הסכםלו'   מצורף כנספח ואישור על קיום הביטוחים שנוסחה להמציא את 
 ונספחיהם.    ההסכםמך אחר הנדרש לפי תנאי המכרז, , וכן כל מסלהסכם 21.1המפורטים בסעיף 

 

וכל    טחונותיהבועדת מכרזים או מי מטעמה תהא המכריעה הסופית באשר להתאמתם של האישורים,   .15.3
. המציע הזוכה מתחייב להמציא לאלתר כל  הנדרש לפי תנאי המכרז, ההסכם ונספחיהם  מסמך אחר

ו/או כל מסמך    טחונותילבאישור ו/או כל פוליסה ו/או תיקון לאישור ו/או תיקון לפוליסה ו/או תיקון 
 לאמור לעיל.  להחלטת ועדת המכרזים או מי מטעמה אחר, בהתאם 

  
-15.1  פיםו/או כל מסמך אחר, כאמור בסעי  על קיום הביטוחים  אישור הו/או    טחונותיהב אי מסירת   .15.4

רשאי לממש ולחלט את    מזמיןלעיל, תהווה הפרת התחייבויות הזוכה במכרז. במקרה זה יהא ה 15.2
  מזמין , וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המכרזערבות ה

וכה על ביטול זכייתו במכרז ולהתקשר עם מציע  רשאי להודיע לז  מזמיןלפי כל דין, ובכלל זה, יהא ה 
אחר בהסכם נשוא המכרז, לפי שיקול דעתו הבלעדי, והמציע/הזוכה יוותר על כל טענה ו/או תביעה  

 ו/או זכות לפיצוי עקב כך.  
   

 
 אנו מאשרים שקראנו היטב מסמך זה ומאשרים את הסכמתנו לאמור בו.

 
 

           
 חתימת וחותמת המציע         
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 נספח א' לתנאי המכרז 
 הצעת המשתתף 

 לכבוד 
 החברה הכלכלית דרום השרון בע"מ 

  
 א.נ., 

  
 לריכוז וניהול מערך צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה האזורית דרום השרון  הצעה הנדון: 

    4/2021  לפי תנאי מכרז מספר
 אני הח"מ,  

  
לפי תנאי   לריכוז וניהול מערך צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה האזורית דרום השרוןמגיש בזאת את הצעתי 

 : כדלקמן"המכרז"(   להלן:)  4/2021מכרז מספר 
  

הנני מאשר ומצהיר בזאת, כי הצעתי מוגשת לאחר שקראתי בעיון את כל המסמכים שצורפו לתיק המכרז ושמצויים 
במסמכי המכרז, גם אם לא צורפו לתיק, אך מוזכרים בו או משתמעים מהאמור במסמכים שבתיק, ומסמכים אלה 

 נמצאים ברשותי.  
  

ובדקתי את היקף העבודה הנדרשת, כמות הצהרונים ז  הנני מצהיר, כי למדתי את התנאים המיוחדים של המכר
 ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.  דרום השרון, מערך הקייטנות השונות   ת שיש לרכז בתחומי המועצה האזורי

 
מוכרות סכם  הה תחייבויות עפ"י  היצוע הבב  הכרוכות  של הרשויות המוסמכות  החוקיות  הדרישות  הנני מצהיר, כי

 . וההתחייבויות האמורות אפשרותי לעמוד בכל הדרישות לי, וכי יש ב וידועות  
  
 אם אזכה במכרז הריני מתחייב כדלקמן:   . 1
  

בהתאם   1.1 לפועל,  המכרז,להוציא  ביחד    למסמכי  המתוארת    - כולם  העסקה  את  שלהלן,  המחיר  לפי 
 במכרז הנ"ל, בכפוף לכל שאר תנאי המכרז וההסכם.   

  
לא יאוחר  זאת  ,  ולמסור את מלוא המסמכים הדרושים עפ"י תנאי המכרז  לחתום אצלכם על הסכם 1.2

, ואני  מזמיןהודיע לי  י( ימים מהמועד בו תודיעו לי על זכייתי במכרז או בכל מועד אחר ש5מחמישה ) 
הנכם רשאים לבטל  מצהיר כי ידוע לי כי אם לא אחתום על ההסכם במשך התקופה האמורה לעיל,  

שאני מצרף בזה כהבטחה לקיום תנאי    מכרז, וכי תהיו זכאים לממש את ערבות הזכייתי במכרזאת  
 .  , וכי לא תהיה לי כל טענה כלפיכם בנושא זההמכרז

  
 מסמכי המכרז.יתר הפעולות נשוא ההסכם במועדים הקבועים בהסכם ובלהתחיל בביצוע  .1.3

  
תשעים   .1.5  למשך  בתוקפה  תעמוד  זו  הצעתי  כי  בזה,  מתחייב  להגשת  (  90)אני  האחרון  מהתאריך  יום 

היה אם במשך התקופה    וכן בתקופות ההארכות כהגדרתן ותנאיהן בתנאי המכרז.  ההצעות למכרז
 .  כל התחייבותי שבהצעתי זו, אעשה זאת בלי השהיהאת לקיים  ידי המזמין  אדרש על 

  
 במסגרת הצעתי זו.   המוגש, וכן את כל החומר מסמכי המכרזגם את כל  , בין היתר,ידוע לי שההסכם יכלול  .2
  
אי הבנות ביחס לכל הכתוב בתנאי המכרז ובמסמכיו ואני מסכים לכל  או  \הנני מצהיר שאין לי כל הסתייגות ו .3

 אמור בהם.  ה
  

,  לתנאי המכרז  6כאמור בסעיף    מכרז שבהצעתי זו, הריני מצרף בזה את ערבות ה  יכערבות לקיום התחייבויותי  .4
 וכן אני מוותר מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לממש הערבות הנ"ל. 

 
 : השירותים נשוא המכרז הינה כדלקמןהצעתי למתן  .5

 
 , לחודש עבור כל תלמיד הרשום בצהרון.  (A)ייקרא  סך של ___ ₪: ריכוז וניהול מערך הצהרוניםעבור  .5.1
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ת בית הספר  , עבור כל תלמיד הרשום בקייטנ(B)ייקרא    סך של ___ ₪ :  ריכוז וניהול מערך הקייטנותעבור   .5.2
 לכל תקופת הקייטנה.   של החופש הגדול

 
לכל תקופת  (  C)ייקרא  סך של _______ ₪    :עבור צהרונים הנלווים לקייטנת בית הספר של החופש הגדול .5.3

 הקייטנה, עבור כל תלמיד הרשום לצהרון הנלווה לקייטנת בית הספר של החופש הגדול. 
 

סך של   :חנוכה ופסח(  עבור השתתפות ילד שאינו רשום לצהרון בקייטנת בית הספר של החגים )חופשת .5.4
לכל תקופת הקייטנה עבור כל תלמיד שאינו רשום לצהרונים והרשום לקייטנת בית  ( D)ייקרא _____ ₪ 

 הספר של החגים, המשתתף בצהרון קייטנת בית הספר של החגים 
 

מוותר בזה  בעצם הגשת הצעתי זו למכרז הריני נותן בזה הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והנני   .6
לרבות   במסמכי המכרז,  הוראה הכלולים  ו/או  לתנאי  טענה בקשר  כל  על  מסויג  ובלתי  מוחלט  סופי,  ויתור 

 סבירותם. 
 

 
  

 
 
 

 הצעתי זו ניתנה ביום __________________  מתוך הבנה ורצוני החופשי.   
  
 שם המציע: _________________________   
  

 ____________________________ כתובת:  
  

 מס' ת.ז./חברה: ______________________  
  

 טלפון: ____________________________  
                                                                                           

   
  
  

              _________________                
 חותמת וחתימה                     
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 ב' לתנאי המכרז נספח 
 

 נוסח ערבות מכרז 

 לכבוד

 החברה הכלכלית דרום השרון בע"מ 

 

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבותנו מס' _____________ על סך ___________ ₪ בצירוף הפרשי ההצמדההנדון: 

החברה הכלכלית דרום השרון  אשר פורסם ע"י    מכרזב  _________________, שהינו מציעעפ"י בקשת    .1

השרון  ,בע"מ דרום  האזורית  המועצה  במרחב  והקייטנות  הצהרונים  מערך  וניהול  מספר  )  לריכוז  מכרז 

בכל  (, הרינו מתחייבים ואחראים כלפיכם בערבות אוטונומית, מוחלטת ובלתי מותנית  "המציע")  ,  (4/2021

₪, כשסכום זה צמוד    (7,500)  תנאי לתשלום כל סכום בשקלים חדשים עד לסך של שבעת אלפים וחמש מאות 

( הכללי(  )המדד  לצרכן  המחירים  הערבות"למדד  לפני  "סכום  לאחרונה  שיתפרסם  המדד  כי  יתברר  אם   .)

זו  - התשלום על שפורסם ביום    2021שנת    אפרילעלה לעומת המדד בגין חודש    )"המדד החדש"(פי ערבות 

, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה המדד  )"המדד היסודי"(  14.5.2021

. למניעת ספק אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד  )"סכום הערבות המוגדל"(החדש לעומת המדד היסודי  

 היסודי או נמוך הימנו, לא יחול שינוי בסכום הערבות.  

  ( 7)  שבעה  ידיכם, עד לגובה סכום הערבות המוגדל, וזאת תוך- ים לשלם לכם כל סכום שיידרש עלאנו מתחייב  .2

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהיה  

 עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המציע.  

ורשאים לממש הערבות בש .3 זכאים  למות או לדרוש מאתנו מפעם לפעם סכומים על חשבון הערבות,  אתם 

 ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.  

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, אנו לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב   .4

 ות הינה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית. הערבות מכל סיבה ועילה שהיא. בנוסף לכל האמור לעיל, הערב

ועד בכלל או עד שסכום הערבות, כשהוא צמוד כאמור    _____________ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום   .5

לעיל, ישולם במלואו על פיה, לפי המוקדם, וכל דרישה על פיה, לרבות דרישה להארכתה של הערבות צריכה  

יאוחר מהמועד הא ו  –   מורלהתקבל על ידנו לא  דרישה  כל  לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת 

 . שתתקבל על ידנו לא תענה

                _______________ 
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 בנק _______________ בע"מ         
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 לתנאי המכרז ג' נספח 

 
 הצהרה ואישור לעניין הרשעות קודמות 

 ( אם הוא תאגיד ממניות המציע  50% - המחזיק יותר מ)נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות 
 

 לריכוז וניהול צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה האזורית דרום השרון,  4/2021מכרז מס' 

 
 : אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן

 __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. אנו  .1.1

השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא    (10)  עשר  במהלך .1.2
כנגדנו   מתנהלת  לא  ידיעתנו  ולמיטב  פלילית  עבירה  עם  בקשר  פליליים  הליכים  נגדו  מתנהלים 

 לית. חקירה בקשר עם עבירה פלי 

למעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת  , אך  כל עבירה  -   "עבירה פלילית"
או   רישיון  אישור,  קבלת  אי  שעניינן  עבירות  )להוציא  מקומיים  עזר  חוקי  מכוח  עבירות  קנס, 

 הסכמה(. 

כי   .1.3 ומסכים  מאשר  מטעמהמזמין  הח"מ  הפועלים  כל  ו/או  המכרזים  ועדת  רשאים    םו/או  יהיו 
רלבנטי מידע  כל  לקבל  ובנוסף  הח"מ  עם  בקשר  הפלילי  במרשם  לעיין    אודותיי   ומוסמכים 

 . מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור,   .1.4
אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך    ועדת המכרזים,  ו/אוהמזמין    מתחייב הח"מ למסור, לבקשת

 . ת המכרזיםועד  ו/אוהמזמין   הזמן הקבוע לכך בבקשת

 צרופות  .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.  .2.1

במעל   .2.2 )המחזיקים  השליטה  בעלי  כל  של  רשימה  תצורף  זה  בגוף    50%לטופס  התאגיד(  ממניות 
 החתום על מסמך זה. 

יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  לטופס זה  .2.3
 לעיל.  1.2  -ו 1.1

 _________________     _____________  _____________________________     
                      חתימה וחותמת עו"ד    תאריך            שם חתימה וחותמת  

     של המציע/חבר במציע 
 

חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין   /  הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע
יהיו    ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי   הקשור 

 .   ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן,

 : אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד

 _________________   _____________  _____________________________    
                      חתימה וחותמת עו"ד    תאריך           שם + חתימה      

 
החתום  הוזהר על ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה הריני מאשר בחתימתי כי   

 כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה. 
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 לתנאי המכרז ד' נספח 
 

 נספח ביטחון  

 

 בלבד.    ישובהכנסת פועלים בני מיעוטים תושבי יש"ע באישור מראש של קב"ט ה  .א
 
יח'    ,העסקת בני מיעוטים תושבי יש"ע אלא לאחר הצגת היתר עבודה, המונפק ע"י המנהל האזרחילא תורשה  .ב

 קמ"ט תעסוקה. על ההיתר להיות בתוקף כל תקופת העבודה. 

 

התשס"א .ג לקטינים,  שירות  למתן  המכוון  במוסד  מין  עברייני  העסקת  למניעת  חוק  להוראת  ,  2001-בהתאם 
 להמציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו על פי חוק זה. מחויב כל עובד בתחום המוסד 

 

מבלי הצגת   המציע או נותן שירות מטעמו,לא יתקבל בגיר לעבודה בתחומי המוסד ו/או יועסק במוסד ע"י   .ד
 .אישור משטרת ישראל כאמור בס"ק ג' לעיל

 

ויבוצעו    המציעב, ואשר יחייבו את  טחון הישוירשאי להוציא הנחיות מדי פעם בפעם הנוגעות לב  קב"ט הישוב   .ה
 על חשבונו.  

 
  ו הבלעדי של לפי שיקול דעת   -לרבות מניעת כניסת בני מיעוטים  ,  קב"ט הישוביבצע את כל הוראות    המציע .ו

 . קב"טה
 

 
י נפרד תות חלק בלו ומה  הם,נספחי בתנאי המכרז ובהסכם ההתקשרות על  הוראות נספח זה מוסיפות על האמור  

 .  והסכם ההתקשרותתנאי המכרז מ
 

 הפרה יסודית של ההסכם.   תהווה הכנסת עובדים בניגוד להוראות נספח זה 
 
 

 תצהיר המציע: 

  1/2020הנני לאשר כי קראתי והבנתי את האמור בנספח זה המצורף כחלק מחוזה התקשרות ומסמכי מכרז מספר 
 , ומתחייב אני בחתימתי זו לפעול בהתאם להוראות אלו. בוועד המקומי מתן

 

 

 כתובת: ______________  ח.פ: _____________   שם החברה: ______________ 

 כתובת: ______________  ז: _____________  ת. : ______________ מציעשם ה

 מס' טלפון: ______________ מס' פקס': _____________ 

 
 חתימה: _____________     תאריך: ________________ 
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 לתנאי המכרז ה' נספח 
 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
   1976-תשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת, אהיה צפוי/ה 

  לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: 
  

כ   .1 משמש  המציע  -אני  אצל   _________________________________________
 (, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו. "המציע"  __ )להלן:__________________________ 

 
 בתצהיר זה:  .2

 
אדם      - "בעל זיקה" בני  חבר  הוא  המציע  אם  המציע.  ידי  על  שנשלט  בעל     –מי   גם 

תאגיד     או  המציע,  אצל  השליטה  בעל  שבשליטת  תאגיד  או  בו   השליטה 
מאחראי    מי  או  המציע,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו   הדומה 
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 . 1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"
 

 במשבצת המתאימה[: Xציע ]יש לסמן הנני מצהיר בזאת כי  אנוכי וכל בעל זיקה למ .3
 
 באוקטובר    31)  לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג

ו/או לפי    1991-( לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002
 ; 1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 
 ( התשס"ג  בחשוון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברו  עבירות  משתי  ביותר  חוק  2002באוקטובר    31הורשענו  לפי   )

כדין שלא  העסקה  )איסור  זרים  התשנ"א  עובדים  הוגנים(,  תנאים  שכר    1991- והבטחת  חוק  לפי  ו/או 
התשמ"ז  ממועד  1987-מינימום,  לפחות  אחת  שנה  חלפה  במכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  במועד  אך   ,

 ההרשעה האחרונה; 
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4
 
 
 
 

 __________ 
  חתימה    

 
 
 
 

 אישור
 

ביום   כי  לאשר,  ה"ה  הריני   ,_____________ עו"ד  בפני,  ___________הופיע/ה 
_____________________, נושא ת.ז. ____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת  
וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל  

 וחתם/מה עליו בפניי. 
 
 

__ _____________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 

 

 

 

 

 
 



 

 - 17 - 

 לתנאי המכרז ו' נספח  
 
 

 הצהרת המציע בדבר הניסיון המוכח של המציע
 

 תיאור ניסיון קודם 

... 

 

אשר שם   מס"ד הגוף 

סופקו   במסגרתו 

  השירותים

 )פרטי/ציבורי( 

והמועד   התקופה 

סופקו   בו 

 השירותים 

הילדים    מספר

בכל   והגילאים 

 מסגרת

סוג הפעילות אשר בוצעה במסגרת השירותים,  

בדבר  לרבות   העשרה  פירוט  תוכניות  הפעלת 

 במידה ובוצעה.

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

 

 שם המציע: ____________________ 
  

 _____________________  :______________                  חתימהתאריך 
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 לתנאי המכרז ' זנספח  

 
 

 למתן שירותי ניהול וריכוז צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה האזורית דרום השרון הסכם  

 

   2021שנערך ונחתם ביום ______ לחודש _______ שנת   

 

 בין :  

 

 לפיתוח דרום השרון בע"מ החברה הכלכלית  

 ______ ,  _______ מרחוב  

 ( "המזמין" )להלן:  

 מצד אחד; 

 לבין: 

 

 _________   ת.ז / ח.פ ___________________,  

 ___________________ מרחוב 

 ( " נותן השירותים " )להלן:   

 מצד שני;      

 

"( הסמיכה את החברה הכלכלית לפיתוח דרום  המועצה והמועצה האזורית דרום השרון )להלן: "  הואיל 

  שאכן   לוודא ] השרון בע"מ להפעיל ולנהל עבורה את מערכי הצהרונים והקייטנות במרחב המועצה  

 ; [ נכון   זה 

לריכוז וניהול צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה  )על נספחיו(   3/2021והמזמין פרסם את מכרז   והואיל 

 "(; המכרז )להלן: "   האזורית דרום השרון 

השירותים  והואיל  במכרז הצע הגיש    ונותן  עצמו   ה  על  לקבל  בכך  השירותים   והסכים  את  נשוא    לספק 

ו  בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו )להלן:  ביניהם  המכרז, וזאת בהתאם להוראות המכרז 

 "(; ההסכם " 

  השירותים נותן  , בישיבתה מיום __________ קיבלה את הצעתו של מין וועדת המכרזים של המז  והואיל 

קיבל על עצמו    ונותן השירותים להסכם זה(    ' ח כנספח  שהוגשה במסגרת המכרז )ואשר מצורפת  



 

 - 19 - 

השירותים  את  להוראות    ם )כהגדרת   לספק  ובהתאם  המכרז  במסמכי  לאמור  בהתאם  להלן( 

 ההסכם; 

 ; השירותים הנדרשים מצהיר כי הוא בעל ניסיון וידע מוכחים בתחום    ונותן השירותים והואיל  

הקשור    והואיל  בכל  יחסיהם  את  ולהסדיר  להגדיר  הצדדים  השירותים וברצון  להלן    למתן  כמפורט 

 בהסכם. 

 : לפיכך, הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן 

 

 מבוא, נספחים וכותרות   .1

 ובלתי נפרד הימנו. המבוא להסכם מהווה חלק מחייב   .1.1

 הנספחים המצורפים להסכם הינם חלק בלתי נפרד הימנו ואלו נספחי ההסכם:   .1.2

  בלתי   חלק   מהווים ,  השירותים   נותן   הצהרות   כל   וביניהם   ונספחיו   מסמכיו ,  תנאיו   על ,  המכרז  .1.3

   . לאו   אם   ובין   זה   להסכם   כנספח   צורפו   אם   בין ,  זה   מהסכם   נפרד 

לצורך    למען  זה,  הסכם  להוראות  המכרז  תנאי  הוראות  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  ספק,  הסר 

   זה.   הסכם בין הצדדים, יגבר נוסח    היחסים   הסדר הבנת ופרוש  

 הגדרות  .2

 בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות שבצדם:    

 נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו. - לרבות  - "  נותן השירותים " 

 אור  הנספח  י ת  מספר הנספח 

   של המזמין   3/2021מסמכי מכרז מספר   נספח א' 

 ' ב נספח  

 ' ג נספח  

 ' ד נספח  

 ' ה נספח  

 '  ו נספח  

 

 הצהרה על העדר תביעות 

 אישור על קיום ביטוחים 

 ערבות ביצוע 

 במכרז   נותן השירותים מסמך "הצעת המשתתף" שהגיש  

לפי  חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות    תצהיר 

 2001- מסוימים, תשס"א 
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 - "  צהרונים " 

 

 

 

     - "קייטנות"  

ה  המזמין  כלל  ברשות  הנמצאים  מבנים 

הצהרונים  ו  מערך  הפעלת  לשם  המשמשים 

 . במרחב המועצה 

 

קייטנות במועדים ובמקומות שונים ברחבי  

   המועצה. 

  

מדד המחירים לצרכן )כולל ירקות ופירות(   - "המדד"  

המרכזית   הלשכה  ידי  על  המתפרסם 

אותו   כולל  כלכלי  ולמחקר  לסטטיסטיקה 

מדד אף אם יתפרסם ע"י כל מוסד ממשלתי  

 אחר וכן כל מדד רשמי שיבוא במקומו. 

 

   

 -   "המדד הבסיסי" 

 

 

 -   " השירותים " 

 

 

חתימת   לפני  שפורסם  האחרון  המדד 

 ההסכם. 

 

וקייטנות,   צהרונים  וריכוז  ניהול  שירותי 

הוראות  בהתאם   לרבות  המכרז  למסמכי 

ההסכם, הוראות נציגי המזמין והוראות כל  

 . דין, כמפורט בהסכם 

 

 פרשנות  .3

 ידי המזמין.- פיו, ימולא החסר על-במקרה של העדר הוראה מפורשת בהסכם או על  .3.1

 במסגרת המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.  השירותים נותןמסמכי המכרז וכן הצעת   .3.2

דו .3.3 או  וודאות,  אי  ספק,  סתירה,  של  במקרה  יפורש  לא  והעתידיים,  הקיימים  נספחיו  על  - ההסכם 

 . השירותים נותן שמעות, כנגד המזמין, אלא לפי הכוונה העולה ממנו ובאופן המחמיר יותר עם  מ

משמעות בין ההסכם לבין נספח  -ו אי התאמה או דוגילה או יגלה סתירה א   השירותים  נותןבכל מקרה בו   .3.4

שיהיה   או  שהיה  או  במכרז,  הצעתו  ו/או  המכרז  מסמכי  ו/או  בדבר    השירותים  לנותןמנספחיו  ספק 

  למזמיןבאחריות לפנות בכתב  השירותים  נותןפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם, יישא  

משמעות או הספק כאמור, על מנת לקבל הוראות בכתב  ה- מיד עם גילוי הסתירה או אי ההתאמה או דו

 בדבר הפירוש הנכון שיש לנהוג לפיו. 

 השירותים   נותן   והתחייבויות הצהרות   .4

 מצהיר ומתחייב בזאת כי:   השירותים   נותן 

בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם ולחוב על פיו וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית או   .4.1
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 אחרת המונעת התקשרותו בהסכם ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו.  

על פי הסכם זה לא יהיה בהם משום פגיעה בזכויותיו של צד שלישי    התחייבויותיו  וקיום  מילוי,  ביצוע .4.2

 כל זהו, לפי הסכם או על פי כל דין.  

וימלא את כל התחייבויותיו בנאמנות, במסירות,    הוא .4.3 יספק את השירותים בהתאם לתנאי ההסכם, 

 וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצון המזמין.   בדייקנות

  את ( כל התנאים והנסיבות שבהם יהיה עליו לבצע  1דק ובחן את: )קרא והבין את כל ההסכם, ב  הוא .4.4

( כל  3, )ספקשעליו ל  שירותיםוכן את ה  בפועל  השירות   יינתן( האתרים בהם  2התחייבויותיו שבהסכם, )

  הסכם  במסגרת   לו   שתשולם ( התמורה  4ההוצאות שתהיינה כרוכות בקיום כל התחייבויותיו שבהסכם, )

 לנזכר לעיל.  ר, אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשאלו בדיקותיו לאור  וכי, זה

את   .4.5 לו  המיומנות,    כליש  הכישורים,  הכספיים,  המשאבים  היכולת,  הציוד,  החומרים,  הכלים,  הידע, 

הנדרש   במספר  הדרושים  הנדרשים  והעובדים  הרישיונות  הנדרשת,    השירותים  מתן  לצורךבמיומנות 

ת אלו יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם )כהגדרתה להלן(.  בהתאם להסכם ועל פי כל דין, וכי רישיונו

פעולה הקשורה   כל  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  ביצועה מחייב קבלת    במתן השירותיםמבלי  ואשר 

ידו רק לאחר קבלת אותו    על כל דין תבוצע    רישיון ו/או היתר ו/או אישור ו/או קיום תנאי אחר על פי

 ו/או קיום אותו תנאי. רישיון ו/או היתר ו/או אישור 

  כי  ההסכם חתימת  למועד תקף אישור  בעל הינו  זה ובכלל   המס  לרשויות ומדווח כדין  ספרים  מנהל  הוא .4.6

  בתוקף  יהיה  זה  אישור   וכי  1976-"ו תשל  ציבוריים  לגופים  עסקאות  חוק  לפי  חשבונות  פנקסי  מנהל  הוא

 . ההסכם  תקופת כל במהלך

  הסכם   נשוא  השירותיםנים החלים עליו ועל  יהוראות, והדה הוא מכיר את כל החוקים, התקנות, הצווים,   .4.7

"ל  מנכ   חוזר   הוראות   פי   על ,  האמור   מכלליות   לגרוע   מבלי ,  ובפרט ,  והוא מתחייב לנהוג על פיהם  זה

- לפי חוק הקייטנות )רישוי ופיקוח(, התש"ן  הוראות ",  קיץ   ומחנות "קייטנות    7.11  החינוך   משרד 

התשנ"ד1990 ופיקוח(,  )רישוי  הקייטנות  תקנות  עסקים,  1994-,  רישוי  חוק    תקנות,  1968-"חהתשכ , 

מחירי  1975-"והתשל(,  נופש  ומחנות  לקייטנות  תברואתיים)תנאים    עסקים  רישוי על  הפיקוח  חוק   ,

-"חתשע(,  מרבי  ומחיר   שירותיםות ציבוריות )סל  , צו הפיקוח על מחירי קייטנ 2017- קייטנות, תשע"ז

וכן על פי תוכנית משרד החינוך להפעלת צהרונים בתוכנית ניצנים, תוכנית בית הספר של החגים    2018

להפעלת    הרלוונטיים וכל תוכנית, חוק או תקנה    הגדול   החופש   של   הספר  בית   תוכנית (,  ופסח)חנוכה  

 החוזה.   בתקופת   שיפורסמואו קייטנות \צהרונים ו

ו/או    ככל  .4.8 נוספות  השתלמויות  לביצוע  הנוגעות  כלשהן  רגולטוריות  דרישות  יחולו  שבעתיד 

  בדרישות   לעמוד   מנת   על   הנדרש   כל   ולעשות   לפעול השירותים    נותן הסמכות מכל סוג, מתחייב  

 "ל. הנ 

מתן השירותים לא הורשע בעבירת מין,    מסגרתהוא ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו אשר מועסקים ב .4.9

בגיר ונידון עליה לשנת מאסר בפועל או יותר, וכי    וכהגדרתה בחוק שלהלן, אותה מי מהם ביצע בהיות 

כל אחד מהם זכאי לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק למניעת העסקה של  

או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו אשר מועסקים  /והוא ו  2001- עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
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לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עימה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או    השירותיםבביצוע  

וכן, כי למיטב ידיעתו,   ,בעבירת מרמה וזאת בעשר השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז

חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור.  לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל  

כי   בזאת,  לתחילת    השירותים  נותןמובהר  כתנאי  למזמין,  להמציא  השירותיםיידרש  אישור  מתן   ,

יידרש להמציא תצהיר    השירותים  נותן, לגביו ולגבי עובדיו כאמור. כמו כן,  זה  לעניין ממשטרת ישראל  

  הסכם  נשוא  השירותים  למתן  הקשורים  או  השירותים  מתן  במסגרת  םהמועסקי,  מעובדיו  אחד  כל  של

,  2001-, לגבי היעדר עבר פלילי לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אזה

 . להסכם 'ו כנספחוזאת בהתאם לנוסח המצורף 

שימוש זהיר וסביר במבנים וציוד שיימסר לידיו מאת המזמין ויעשה שימוש בציוד כאמור אך ורק    יעשה .4.10

  כאמור  ציוד  כל  למזמין  ישיב וכיוד שנמסר או יימסר לידיו,  לשם מתן השירותים וכי ישיב למזמין כל צי

 .ההסכם תקופת בתום

 המפקח  .5

 "(. המפקחבזאת את מנכ"ל המזמין או מי מטעמו כמפקח ביחס לביצוע השירותים )להלן: "  ממנה  המזמין .5.1

  נוסף  לשלום  עילה  יהוו  לא אלו  והוראות  המפקח והנחיות  להוראות  להישמע  בזאת   מחייב  השירותים נותן .5.2

 . זה בהסכם כהגדרתה התמורה על  שהוא כל

  בהוראות   עומדים  השירותים   נותן  ידי  על  הניתנים  השירותים  האם  לקבוע  הסמכות  מסורה  למפקח  .5.3

  השירותים   נותן  את  יחייבו  המפקח  של  והערותיו  דרישותיו.  המזמין  והוראות   נספחיהם,  המכרז,  ההסכם

 . ועניין דבר לכל

  כלפי  מהתחייבויותיו השירותים  נותן  את  משחרר אינו  המפקח ידי   על הפיקוח כי מובהר, ספק הסר  למען  .5.4

 . והמכרז  החוזה תנאי למילוי  המזמין 

 השירותים  .6

ביתר הרחבה להן    כמפורט ,  וקייטנות  צהרונים  וריכוז   ניהול   שירותי   הינם   זה  הסכם   נשוא   השירותים .6.1

זה,   )להלן:   המזמין  נציג  הוראות,  הנספחים  לרבות ,  המכרז  ובמסמכיבהסכם  דין  כל  והוראות 

 . "(השירותים"

.  כלל הצהרונים והקייטנות בשטחי המועצההינם    השירותים  נותן ידי  על  שינוהלו  והקייטנות  הצהרונים .6.2

או הקייטנות אשר  \או להקטין את היקף וכמות הצהרונים ו\מובהר בזאת כי המזמין רשאי להגדיל ו

 ביחס אליהם יסופקו השירותים.   

הוראות    השירותים  נותן .6.3 ונספחיו,  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  השירותים  את  לספק  בזאת  מתחייב 

 , מעת לעת.   שיתבקשוובהתאם לשינויים   המזמין 

  לגביהם  אשר,  התחומים  את,  לעת  מעת,  לשנות  הזכות  שמורה  למזמין  כי  בזאת  מובהר,  ספק  הסר  למען .6.4

  פי   ועל  מגבלה   כל  ללא (  הפחתה  של   בדרך  והן   הוספה  של  בדרך   הן )  השירותים   את  השירותים  נותן  יספק

 שיקול דעתו הבלעדי. 
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מר  על  בפועל  יסופקו  זה  הסכם  נשוא  השירותים .6.5 )להלן:  \ידי  השירותים  נותן  גב' _________ מטעם 

בזהותו  השירותים   מבצע" שינוי  כל  למתן    השירותים  מבצע  של"(.  השירותים  נותן  ידי  על  המוצב 

  שנקבעו   הרלוונטיות  הסף   בדרישות   החלופי  השירותים  מבצע מותנה בעמידתו של    מטעמו השירותים  

  נותן  ידי על המוצב השירותים מבצע כי בזאת  מובהר. ומראש בכתב המזמין ובהסכמת המכרז במסמכי

 המועסק ישירות על ידי נותן השירותים.  שכיר עובד  יהיה השירותים

ולפי שיקול דעתו הבלעדי, את החלפתו של    למזמין  .6.6   מבצעשמורה הזכות לדרוש, בכל עת, מכל סיבה 

, לאישור  ספקכאמור, עליו ל  השירותים  מבצעאת    להחליףנותן השירותים    ויידרש  במקרה.  השירותים

( ושמונה  ארבעים  בתוך  אחר  עובד  של  זהות  להחלפת  48המזמין,  הדרישה  ממועד  שעות    מבצע( 

 .  השירותים

 : כדלקמן, השאר בין, כולליםאשר יינתנו  שירותיםה .6.7

 . המועצהאו  \ו המזמין ידי  על המופעלים  והקייטנות  הצהרונים התנהלות על ופיקוח ניהול .6.7.1

 . המזמין  ידי על  שתינתן ובכתב מראש להודעה בכפוףלהפעלה עצמית של קייטנות נוספות,  אפשרות .6.7.2

. מובהר בזאת כי קליטה  ולקייטנות  לצהרונים  אדם  כוח  של  והכשרה   שיבוץ ,  קליטה,  מיון,  איתור .6.7.3

ושיבוץ של עובדים כאמור תעשה באישור המזמין וכן כי עובדים שיקלטו יהיו עובדי המזמין ולא  

 . יםעובדי נותן השירות

 יאושרו מעת לעת על ידי המזמין. ש  עבודה תוכניות הכנת .6.7.4

 .המועד חול ולקייטנות הקיץ לקייטנות פעילות  תוכנית הכנת .6.7.5

 הגשת דיווחים שוטפים למזמין על התנהלות הצהרונים והקייטנות.   .6.7.6

  אך  כולל ,  בקייטנות  או  בצהרונים  חריג  אירועאו  \ו  תקלה  כל  על  למזמין  מיידי  ודיווח   רישום  ניהול .6.7.7

 . ועוד  טבע  פגעי, מבנה או לציוד ניכרים נזקים, חבלות, רק לא

ת עם המזמין וקבלת אישורו לגבי הארגון  והקייטנות, תוך התייעצו  הצהרונים  קבוצות  וארגון שיבוץ .6.7.8

 והשיבוץ האמורים, בתחילת ובמהלך כל תקופת פעילות. 

  הפניות   תיעוד  תוך ,  המועצה  ברחבי  השונים   הספר  בבתי  החינוכי  ולצוות  למנהלים ,  להורים  מענה  מתן .6.7.9

 . והמענה

, ואופן  הובלתו,  החזקתו,  ובקייטנות  בצהרונים  המוגש  במזון  הקשור  כל   על שוטפים  ובקרה  פיקוח .6.7.10

 הגשתו. 

  חופשות   במהלך  הקייטנות   להפעלת   הנדרשים  האישורים  לקבלת  הנדרשות  הפעולות  כל  ביצוע  .6.7.11

 . הקיץ וחופשת הלימודים שנת, החגים

 . המפקח עם  בתאום ויבוצעו יינתנו  השירותים כלל .6.8



 

 - 24 - 

האדם    כוחנשוא הסכם זה.    השירותים  מתן  לצורךנותן השירותים לגייס את כל כוח האדם הנדרש    על .6.9

גיוס   על ידי המזמין. למזמין שמורה הזכות להמליץ ואף להחליט על    בהתאם  מסוימים  עובדיםיועסק 

 הבלעדי. וושיקול דעת   לצרכיו

  6.7.2ן עצמאי בהתאם לאמור בסעיף  בזאת כי ככל שנותן השירותים יפעיל קייטנות נוספות באופ  מובהר

  לשם   הדרוש  האדם  כוח  כל  את  ישיר  באופן  בעצמו  ולהעסיקלעיל, נותן השירותים יידרש לאתר, לגייס  

 .הנוספות הקייטנות הפעלת

  שבו  זמן  בכל  זמין  יהיה,  לעיל  6.5מטעמו, כאמור בסעיף    המוצב  השירותים  מבצעהשירותים יוודא כי    נותן .6.10

 . למזמין מענה לצורך וכן  תאונה או  משבר, אירוע לכל  מענה מתן לשם פעילים הקייטנותאו  \ו הצהרונים

  כל ,  רק  לא   אך   לרבות,  השירותים  למתן  הרלוונטי   דין  כל   הוראות   אחר   עת  בכל  ימלא  השירותים  נותן  .6.11

 .עובדים להעסקת הנוגעים חוק או הוראה

 תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  השירותים  נותןידי  על  6סעיף  סעיפי תת מבין אילו  של הפרה .6.12

  

 השירותים   מתן שינויים בהיקף   .7

היקף    המזמין  .7.1 את  לשנות  יהיה  רשאי  שינוי    השירותיםיהיה  יהיה  בו  מקרה    הנרשמים   בכמותבכל 

( ובכל מקרה  קייטנות  או  צהרונים)ובכלל זה הוספת ו/או גריעת    הצורך   לפי לצהרונים ו/או הקייטנות או  

על פי    השירותים   נותן כתוצאה מהאמור, התמורה לה יהיה זכאי    השירותים של שינוי מהותי בהיקף  

 להלן.  9ההסכם תעודכן על בסיס התמורה כאמור בסעיף 

 

 השירותים   נותן יחסי הצדדים והעסקת עובדים על ידי   .8

ירותים עצמאי, כי הוא בעל  כנותן ש  פועללפי ההסכם הוא    השירותים  במתןמצהיר כי    השירותים  נותן .8.1

בין המזמין, יחסי  ל תיק במס הכנסה, תיק בביטוח לאומי ותיק במע"מ וכי לא חלים בינו ו/או עובדיו  

מזמין בלבד ובהתאם לכך, כי אין למזמין או למי מטעמו כל חבות  - שירותים  נותןאלא יחסי    סיקמע-עובד

 . ומאו אחריות ביחס לעובדיו של נותן השירותים או למי מטע

  כוח  קבלן  איננו  הוא  וכי   אדם  כוח  תיווך  שירותי   למתן   עסק   אינו  עסקו  כי  בזאת  מצהיר  השירותים  נותן  .8.2

  חל  אינו  האמור  החוק  וכי  1996- "ותשנ,  אדם  כוח   קבלנו  ידי  על  עובדים  העסקת  בחוק  כהגדרתו,  אדם

 . זה הסכם נשוא  השירותים מתן על או עליו 

ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של נותן השירותים בלבד אשר   השירותים נותןעובדי   .8.3

וכל מי שבא  - על  השירותים  מתן יישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות ב פי ההסכם על ידי עובדיו 

מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין, הסכם,  

מתחייב, כי לעובדים שיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום הקבוע    השירותים  נותן  מנהג או נוהג.

חשבון  -אישור של רואה  למזמיןלהמציא    השירותים  נותן, מתחייב  המזמיןבחוק, ואם יידרש לכך על ידי  

התחייבויותיו   קיום  על  עובדים  לפי המעיד  כי  ומובהר  מוסכם  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי  זה.    סעיף 

 יהיו עובדי המזמין.   ף בכפוף להסכמת המזמין,שיגויסו לעבודה בקייטנות ובצהרונים
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לעיל, מסכימים הצדדים כי אם, מכל סיבה שהיא, ייקבע על    8.2עד    8.1מבלי לגרוע מהוראות סעיפים   .8.4

  השירותים  נותן "(, כי  רשות מכריעהידי בית משפט, בית דין, מוסד או כל רשות מוסמכת אחרת )להלן: "

, או לחלופין,  מזמיןו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו הינו עובד ולא נותן שירותים עצמאי ביחסיו עם ה

כי נותן השירותים הינו קבלן כוח אדם )בין אם לצורך הסכם זה ובין אם באופן כללי(, יחולו ההוראות  

 הבאות על פי המקרה:

שך כל תקופת תוקפו של הסכם זה,  כאילו היה זכאי רטרואקטיבית, במ  השירותים  נותןיראו את   .8.4.1

להלן, רק לתמורה מופחתת, השווה בגודלה    9מיום תחילת תוקפו, במקום התמורה כנקוב בסעיף  

 "(.התמורה המופחתת להלן )להלן: " 9( מן התמורה כנקוב בסעיף  60%לשישים אחוזים )

זכ יהיה  להם  וההטבות  השכר  כל  את  ככוללת  המופחתת  התמורה  את  יראו  כי    נותןאי  מובהר 

, לרבות תמורה בגין עבודה בשעות נוספות ולא יחולו הוראות כל הסכם קיבוצי או כל  השירותים

 הסכם אחר למעט הסכם זה. 

כל סכום ששולם לו ביתר, מעבר לתמורה    למזמיןידית להחזיר  יתחול חובה מ  השירותים  נותןעל   .8.4.2

  נותן המופחתת, בהתייחס לכל תקופת תוקפו של ההסכם, כאשר הוא צמוד למדד מיום קבלתו בידי  

 ועד יום החזרתו למזמין.  השירותים

כלפי כל צד    השירותים  נותןישפה את המזמין בגין כל תשלום או הוצאה בו יחויב    השירותים  נותן  .8.4.3

ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו    השירותים  נותןשלישי, הנובע מן הקביעה, על ידי רשות מכריעה, כי  

היה למעשה עובד של המזמין. חובת השיפוי, כאמור בסעיף זה, תחול בין שהתשלום או ההוצאה חלו  

 כל אופן אחר.במין כתוצאה מפסק דין, הסכם פשרה או על המז

זכאי    השירותים   נותן  .8.4.4 הוא  כי  יפסק  לו  סכום  מכל  לקזז  למזמין  חוזרת  בלתי  הוראה  בזאת  נותן 

בינו ו/או מי מטעמו ובין המזמין, את מלוא החוב    סיקמע-כתוצאה מן הקביעה כי חלים יחסי עובד

  נותן לעיל. אין בזכות קיזוז זו כדי לפטור את    8.3עיף  שיהיה לו כלפי המזמין, הנצמח לפי הוראות ס

מחובת החזרת החוב כאמור, במקרה שהקיזוז לא יספיק או במקרה שהמזמין יבחר שלא    השירותים

 לבצע את הקיזוז מכל סיבה שהיא. 

השירותים מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תובענה שתופנה כנגד המזמין מכוח חוק העסקת    נותן  .8.4.5

או לשלם  \או הוצאה שיאלץ המזמין לשאת בהם ו\באמצעות קבלני כוח אדם ובגין כל נזק ועובדים  

 .מטעמו או מי \כתוצאה מתובענה כאמור, בין אם תובענה כאמור תופנה כלפי המזמין ו

  עובדי למעט השירותים  מתןמתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לצורך  השירותים  נותן .8.5

נוסף  המזמין  ידי  על  שיועסקו  ותוהקייטנ  הצהרונים דבר  וכל  עליהם, אמצעי תחבורה  , את ההשגחה 

 .השירותים למתן הקשור

ביצוע .8.6 שלצורך  עבודה  רשות    ה בכל  של  הוראה  או  דין  כל  לפי  היתר  או  רישיון  רישום,  חובת  קיימת 

 להעסיק רק עובד בעל רישום, רישיון או היתר כאמור.   השירותים נותןמוסמכת, מתחייב  

שלומם    השירותים  ןנות .8.7 להבטחת  והגהות  הבטיחות  לתנאי  בקשר  דין  כל  הוראות  לקיים  מתחייב 

 ובריאותם של כל המועסקים על ידו בקיום התחייבויותיו שבהסכם. 



 

 - 26 - 

וכן למלא אחר כל הוראה בדבר הרחקתו    המזמיןלמלא אחר כל הוראה של    מתחייב השירותים    נותן  .8.8

, לפי שיקול דעתו הבלעדי  המזמיןאם לדעת  יםהשירות  נותןשל כל אדם המועסק על ידי  השירות ממתן

והמוחלט, התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא את תפקידו, או שהוא נוהג מעשה  

ובתפקיד    נותן.  השירותים  במתןרשלנות   כלשהי  בדרך  שהורחק  עובד  להעסיק  יחזור  לא  השירותים 

 זה.  הסכםלפי   השירות מתן  במסגרתכלשהו 

  מתן, בקשר עם  השירותים  נותןלפקח, להורות או להדריך את    למזמיןכל זכות שניתנת  אין לראות ב .8.9

 כי אם ניתנת כאמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם.  קיס מע-על ידו, כמקימה יחסי עובד השירותים

 . ההסכם של  יסודית  כהפרה תחשבהשירותים   נותןידי  על  8סעיף  סעיפי תת מבין אילו  של הפרה .8.10

 

 התמורה ותנאי תשלומה  .9

כל התחייבויות   .9.1 למילוי  זכאי    השירותים  נותןבתמורה  יהא  לקבל מהמזמין    השירותים  נותןבהסכם, 

 "(: התמורהתמורה כאמור בהצעתו במכרז )להלן: "

  הרשום   תלמיד  כל  עבור,  הצהרונים  פעילות  בתקופת  לחודש"מ,  מע  כולל  ₪____    של  סך:  צהרונים .9.1.1

  ;במכרז השירות נותן להצעת  בהתאם, בצהרון

  כל   עבור,  הקייטנה  תקופת  לכל"מ,  מע   כולל  ₪____    של  סך:  הגדול  החופש  של  הספר  בית  קייטנת .9.1.2

 ;במכרז השירות נותן  להצעת בהתאם, הגדול החופש  של הספר בית  בקייטנת  הרשום תלמיד

לכל  מע  כולל  ₪____    של  סך:  הגדול  החופש  של  הספר  בית  לקייטנת  נלווה  צהרון .9.1.3 תקופת  "מ, 

 הקייטנה, עבור כל תלמיד הרשום לצהרון הנלווה לקייטנת בית הספר של החופש הגדול;

  של  סך(:  ופסח  חנוכה)חופשת    החגים  של  הספר   בית  בקייטנת  לצהרון  רשום  שאינו  ילד  השתתפות .9.1.4

תקופת הקייטנה, עבור כל תלמיד שאינו רשום לצהרונים והרשום לקייטנת   לכל"מ, מע  כולל ₪___ 

הספ החגיםבית  של  החגיםר  של  הספר  בית  קייטנת  בצהרון  המשתתף   ,  . 

 . אחת חגים לקייטנת ביחס  הינו  לעיל  הנקוב המחיר כי מובהר, ספק הסר  למען

  על   התמורה  חישוב  ייערך   הגדול  החופש   של  הספר  בית  בקייטנתאו  \ו  בצהרונים  פעילות  חודש  כל  בתום .9.2

או  \ו  צהרון  לכל   ביחס   המזמין  ידי   על  המופעלת   והגבייה   הרישום  תוכנת   לנתוני   בהתאם  המזמין  ידי

  ונותן   תוכנם  לגבי  ומכרעת  סופית  ראיה  יהוו  והגבייה  הרישום  דוחות.  הגדול  החופש  של  קייטנה

 . הנזכרים הדוחות לפי  ויערך   יתבסס  התמורה חישוב  כי בזאת מקבל השירותים

 :הבא ובאופן  לחודש אחת השירותים לנותן תשולם  התמורה .9.3

  בסיס  על הקודם לחודש השירותים  לנותן המגיעה התמורה  את יחשב המזמין חודש  לכל  10 ליום עד .9.3.1

 ; והגבייה הרישום תוכנת  ונתוני  רשימות

  לנותן תשולם המגיעה  והתמורה, התשלומים"ח דו את המפקח יאשר כאמור החישוב השלמת לאחר .9.3.2

 (;30)+ שלושים פלוס שוטף של תשלום בתנאי השירותים
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 ; המזמיןהתמורה יועברו לנותן השירותים בכפוף להצגת חשבונית מס שתאושר על ידי   תשלום .9.3.3

  . השירותים נותן   להסכמת  בכפוף, התשלום תנאי את לשנות  הזכות  שמורה למזמין .9.4

קבלת    השירותים  נותן  .9.5 על  החלים  האחרים  החובה  תשלומי  כל  ו/או  ההיטלים  המיסים,  בכל  יישא 

ן בזאת הוראה בלתי חוזרת למזמין לנכות מן התמורה, טרם העברתה  נות   השירותים  נותןהתמורה בידו.  

על    מזמין המזמין לנכות במקור על פי דין, ובהתאם לאישורים שיסופקו ל  מחויבלידו, כל סכום אותו  

השירותים יוודא כי בכל עת, בתקופת תוקפו של ההסכם, יהיה   נותן, ככל שיסופקו. השירותים נותןידי  

השירותים מנהל פנקסים כנדרש על פי חוק ומדווח כדין לשלטונות מע"מ,מס    נותןבידי המזמין אישור כי  

 הכנסה וביטוח לאומי.

כל    השירותים   נותן  .9.6 מילוי  בגין  והמלאה  הסופית  התמורה  הינה  התמורה  כי  ומצהיר  מתחייב 

היא  התחייבויותי  וכי  ההסכם,  לפי  מה  בכל  בהתחשב   נקבעהו  מכל  ל יהוצאות  שייגרמו  וסוג    נותןן 

ועקב    השירותים לפיכך,    מתןבמהלך  ההסכם.  לפי  לקבל    נותןהשירותים  זכאי  יהא  לא  השירותים 

 כל תשלום אחר או החזר הוצאות מכל מין וסוג שהוא.    -מעבר לתמורה  -מהמזמין 

לביצועו של התשלום האחרון    וךבסממבלי לגרוע מכלליות האמור,   .9.7 וכתנאי    פי  עלהתמורה    שללפני, 

 להסכם.   'בכנספח על הצהרה על העדר תביעות נוספות בנוסח המופיע  השירותים נותן   יחתום ההסכם

יהיה אחראי לתשלומם של כל המיסים, האגרות, ההיטלים ושאר תשלומי החובה מכל    השירותים  נותן .9.8

או    השירותיםעם    בקשרובין מקומיים, בין אחרים שהוטלו או יוטלו    מין וסוג שהוא, בין ממשלתיים

 על פי ההסכם.  השירותים נותןשינבעו מביצוע שאר התחייבויותיו של 

 : נוספות קייטנות  הפעלת בגין תמורה .10

,  נוספות  קייטנות  להפעיל  על ידי המזמין  יתבקשאו  )בכפוף להסכמת המזמין(    יבקששנותן השירותים    ככל .10.1

 : הבאים התקורה דמי  את למזמין השירותים נותן ישלם

  מהכנסות(  5%)  אחוזים  חמישה  של  בשיעור  תקורהה',  - 'ד  לכיתות  ציבורית  קייטנה  הפעלת  בגין .10.1.1

 . השירותים  נותן

  מהכנסות (  10%)  אחוזים   עשרה  של  בשיעור  תקורהה',  -'ד  לכיתות   מיוחדת   קייטנה   הפעלת   בגין  .10.1.2

 . השירותים  נותן

  של   בשיעור  תקורה (,  31/7  עד  22/7ה' )בתאריכים:  -'א  לכיתות  ציבורית  המשך  קייטנת  הפעלת  בגין .10.1.3

 . השירותים נותן מהכנסות( 5%)  אחוזים חמישה

  של  בשיעור  תקורה(,  31/7  עד  22/7ה' )בתאריכים  -'א  לכיתות  מיוחדת  המשך  קייטנת  הפעלת  בגין .10.1.4

 . השירותים נותן מהכנסות( 10%) אחוזים עשרה

  תקורה(,  31/7  עד  22/7ג' )בתאריכים  -'א  לכיתות  מיוחדת  המשך  בקייטנת  צהרונים  הפעלת  בגין .10.1.5

 .השירותים נותן  מהכנסות( 10%)  אחוזים עשרה של  בשיעור
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  נותן   מהכנסות(  5%)  אחוזים  חמישה   של  בשיעור   תקורה,  הגנים  לילדי   ציבורית  קייטנה  הפעלת  בגין .10.1.6

 .השירותים

 תקופת ההסכם  .11

הינה   .11.1 זה  הסכם  שניםתקופת  )- למשך  ביום  12עשר  וסיומה   _______ מיום  החל  חודשים,   )

"(. בתום התקופה הראשונית ובתום כל תקופת הארכה  התקופה הראשונית___________ )להלן: "

הסכם  ה)לפי העניין(, למזמין בלבד, שמורה הזכות להאריך, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את תוקפו של  

( תקופות הארכה נוספות סך  4)  ארבע, וזאת עד ל אחת  כל( חודשים,  12עשר )- שניים  בת   הארכה  ותלתקופ 

ההסכם, לתקופה    תקופתהכל המזמין רשאי להאריך את    ך"(. דהיינו, בסתקופות ההארכההכל )להלן: "

 ( חודשים מעבר לתקופה הראשונית. 48כוללת של עד ארבעים ושמונה )

לא    השירותים   לנותן ייתן הודעה בכתב    מיןהמז,  ההסכםבמקרה שהמזמין יחליט להאריך את תוקפו של   .11.2

 ( ימים לפני תום התקופה הראשונית או תום תקופת ההארכה הרלוונטית, לפי העניין. 30)  שלושיםיאוחר מ

- )התקופה הראשונית ביחד עם תקופות הארכה, ככל שנכנסו לתוקף בהתאם להוראות הסכם זה, להלן

 "(.תקופת ההסכם"

בשינויים  למען הסר ספק,   הוראות המכרז(  )וכן  הוראות ההסכם  כל  יחולו  בתקופת/תקופות ההארכה, 

 המחויבים. 

( ימים  30על אף האמור לעיל, המזמין רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מוקדמת של שלושים )  .11.3

  , הסיום  הודעת  קבלת  עם"(.  הודעת הסיוםמראש ובכתב, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל )להלן: "

 . שיהיה ככל, מחליפו עם  החפיפה למהלך  דרך בכל לסייע השירותים נותן מתחייב 

  הסכם   מכוח  לו  העומדים  אחרים  זכות  או  סעד  מכל  לגרוע  מבלי,  המזמיןעל האמור לעיל, יהא רשאי    נוסף .11.4

  את , להביא  1970-"אתשל (,  חוזה  הפרת   בשל)תרופות    החוזים  חוק  לרבות ,  דין  כל  הוראות  מכוח  או   זה

או לחלט את ערבות הביצוע או כל בטוחה  \ו  השירותים  לנותן בהודעה בכתב    מיידילידי סיום    ההסכם

בכל אחד מן המקרים    או להשלים את ביצוע השירותים באמצעות אחר על חשבון נותן השירותים,\אחרת ו

 הבאים: 

יסודית.    השירותים   נותן  .11.4.1 הפרה  ההסכם  את  הוראות  ה  מבין   מי  הפרת  זה   לעניין  כאשרהפר 

 . 14- ו   13,  8,  6,  4: יסודית   כהפרה   תחשב )על תת סעיפיהם(,    להלן   המפורטים   סעיפים ה 

הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית ולא תיקנה )ככל שהינה ברת תיקון( תוך    השירותים  נותן  .11.4.2

 ( ימים מיום קבלת הודעת המזמין בגין אותה הפרה. 10עשרה )

או רכושו צו למינוי מפרק ו/או הוגשה בקשה למינוי מפרק ו/או ניתן צו   השירותים נותןניתן כנגד  .11.4.3

( ימים  45אם לא יבוטל בתוך ארבעים וחמישה )  -לכינוס נכסים ו/או לקבלת נכסים, ואם הצו זמני  

  לבלתי   השירותים  נותן  הפך  באם  אזי  מורשה  עוסק  הינוונותן השירותים    במקרהמיום הוצאת הצו.  

 . שהיא יבהס  מכל כשיר

נכסי   .11.4.4 על  עיקול  לפועל,    השירותים  נותןהוטל  בהליכי הוצאה  כנגדם  הוחל  ו/או  או חלקם  כולם 
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 ( ימים לאחר שהוטלו או לאחר שהוחל בהם. 30ועיקול או פעולה כאמור לא בוטלו בתוך שלושים )

 ו/או מי מעובדיו הינו עובד של המזמין.  השירותים נותןנקבע על ידי רשות מוסמכת כי  .11.4.5

 להלן.  10התרחשות כוח עליון וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף   .11.4.6

ידי    ההסכם  תקופת במקרה של ביטול ההסכם קודם להשלמת   .11.5 ומבלי      השירותים   נותןעקב הפרתו על 

באמצעות    סכםהה  תקופתלגרוע מזכויות המזמין על פי הדין וההסכם, יהא המזמין רשאי להשלים את  

ולתבוע    שירותים  נותן על      השירותים  מנותןאחר  הביצוע    ההסכם  הפרתפיצויים  ערבות  את  ולחלט 

 )כהגדרתה להלן(. 

  ולפי   מסודר  באופן   השירותים  נותןיעביר  ,  ההסכם  יבוטל  בו  מקרה   בכל  כי   מתחייב  השירותים  נותן .11.6

  למי   -   בהם  מטפל  השירותים   שנותן  והמסמכיםכל המידע    את,  המזמין  ידי -על  שיינתנו  וההוראות  הנהלים

  נזק   שיגרם  ומבלי  מסודרת  בצורה  השירות  במתן  להמשיך  אדם  לאותו  שיאפשר  באופן,  יקבע  שהמזמין

 למזמין. 

 כל זכות לפיצוי או תשלום כלשהו מהמזמין. השירותים לנותןלא יקנה  השירותים נותן עם  ההסכםסיום  .11.7

 

 כוח עליון  .12

( ימים רצופים או 60של שישים )במקרה של התרחשות כוח עליון )כהגדרתו להלן(, העולה על תקופה   .12.1

)  במצטבר ( חודשים(, המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי  4)במהלך תקופה של עד ארבעה 

תהא    השירותים  שלנותן, וזאת מבלי  השירותים  לנותןלבטל את ההסכם באופן מידי בהודעה בכתב  

בפועל על   שניתנו  שירותיםדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי המזמין, מלבד תשלום תמורה בגין כל 

 עד מועד הביטול כאמור.   השירותים  נותןידי 

  ה הצדדים להסכם לא ידע או חז  מן   אחד  אף,  ההסכם" אירוע או גורם אשר בעת חתימת  עליון  כוח" .12.2

אינו בשליטתו,   והוא  עליו לדעת או לחזותו מראש  לא היה  ו/או  היקפו המלא מראש  אותו או את 

למלא אחר התחייבויותיו או חלק מהן ו/או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות    צד  מאותווהמונע  

.  ההסכםיהא בלתי אפשרי עבור אותו צד או שונה באופן יסודי ממה שאותו צד צפה במועד חתימת  

  צפוי   המגיפה   שקרות  הגם  אשר,  הקורונה  וירוס  מגפת  בעולםעדיין מתפשטת    זה   הסכם   חתימת   במועד

ולפיכך ייחשבו ככוח עליון   ידועים ואינם  צפויים  אינם   והשלכותיה  היקפה  שמלוא  הרי,  לצדדים  וידוע

הסכם  למלא אחר התחייבויותיו או חלק מהן ו/או גורם לכך שקיום ה   מצד  עותככל שהשלכות אלו מונ 

או שונה באופן יסודי ממה שאותו צד צפה במועד    להסכםבאותן נסיבות יהא בלתי אפשרי עבור צד  

 . ההסכםחתימת  

 אחריות   .13

הקשור    יישא  השירותים  נותן  .13.1 בכל  של המזמין(,  )לשלילת אחריותו  כלפי המזמין  במלוא האחריות 

יהיה אחראי כלפי המזמין לכל הוצאה    השירותים  נותןעל ידו או על ידי מי מטעמו.    הניתנים  לשירותים

ו/או הפסד ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או לרכושם של אלה ו/או  

על ידי    םאו בקשר אליה  השירותים  במתןי ו/או לרכושו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל  לכל צד שליש

 או על ידי מי מטעמו.  השירותים  נותן
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היה ומהמזמין יידרש לשלם סכום כלשהו בגין הוצאה ו/או הפסד ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא כאמור   .13.2

( ימים  7המזמין תוך שבעה )לשפות או לפצות את    השירותים   נותן לעיל, מתחייב בזאת    13.1בסעיף  

  נותן מיום שיידרש לכך. חשבון מאושר על ידי עו"ד יהווה ראיה מכרעת וסופית לעניין הסכום שעל  

 לשלם למזמין.  השירותים

כנגד  השירותים  נותן  .13.3 שתופנה  תביעה  ו/או  טענה  ו/או  דרישה  כל  מפני  המזמין  על  יגן  חשבונו,  על   ,

ו/או ממעשה או מחדל של נותן השירותים    השירותים  ממתןהמזמין, על ידי כל צד שלישי, הנובעת  

"(. כמו כן יפצה וישפה נותן השירותים את המזמין מיד עם  דרישה קובעתו/או מי מטעמו )להלן: "

קובעת   דרישה  עם  בקשר  המזמין  שיוציא  כלשהו  תשלום  ו/או  הוצאה  כל  בגין  הראשונה  דרישתו 

"(. בהקשר זה מצהיר  חובת השיפויעו"ד )להלן: "  שתופנה כלפיו, או כתוצאה ממנה, לרבות שכ"ט

לא   מטעמו,  מי  ו/או  שהמזמין,  לו  ידוע  כי  השירותים  בפועל  בהכרח  נותן  מעורב    בשירותים יהיה 

באופן מלא, או    השירותים בידי נותן השירותים,  מתןישגיח ו/או יפקח על  בהכרח  הניתנים על ידו ולא  

ולפיכך מוותר נותן השירותים על כל טענת רשלנות תורמת או כל טענה אחרת שיכול    תמידי, או חלקי, 

היה להיות בה כדי להפחית מחובת השיפוי החלה עליו מכוח סעיף זה. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע  

   .ההסכםמכל זכות העומדת למזמין מכוח שאר סעיפי 

על כל אירוע אשר הגיע לידיעתו ושבו חייב הוא בשיפוי של המזמין    השירותים  תןלנוהמזמין יודיע   .13.4

סעיפים   להוראות  ל  13.2-13.3בהתאם  ויאפשר  המלא,    נותןלעיל,  חשבונו  על  לטפל,  השירותים 

בסילוקה של העילה נשוא השיפוי. יחד עם זאת, המזמין רשאי להיות מיוצג בנפרד, על חשבון נותן  

 . שלו  יטימיל פי ייעוץ משפטי שקיבל הדבר נועד להגנה על אינטרס לג השירותים, ככל שע

,  השירותים  ונותן  המזמין  כנגד,  זה  הסכם  נשוא  לשירותים  בקשאו  \ו  זה  להסכם  בקשר  תובענה  הוגשה .13.5

  בכתב   אישור  ללא  לפשרה   או   להסדר  להגיע  רשאי  יהיה  לא  השירותים  שנותן   הרי,  לחוד  או  ביחד

 . המזמין של ומראש

נותן השירותים מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא   .13.6

 .  השירותים  מתןבשרותו של נותן השירותים כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב 

חייב  על פי הסכם זה ועל פי כל דין, נותן השירותים מת  השירותים   נותןמבלי לגרוע מאחריותו של   .13.7

ביטוחים   קיום  על  אישור  בנספח  כמפורט  הפחות  לכל  ביטוח  ההסכם,  תקופת  כל  במהלך  לעשות 

"(. עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות  אישור על קיום ביטוחיםלהסכם )להלן: "  'גכנספח  המצ"ב  

 יחלו על נותן השירותים בלבד. 

ישור על קיום ביטוחים, הנם  הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בא .13.8

מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמין או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על  

נותן השירותים יהיה להסדיר ביטוח ולקבוע סכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע  

 הפסד לו, למזמין ולצד שלישי כלשהו.

  מתן בטח את כלי הרכב המופעלים על ידו או על ידי אחרים עבורו לשם  נותן השירותים מתחייב ל .13.9

בהתאם    השירותים  מתן  ךוכן לוודא שקבלני משנה מטעמו )ככל שהעסקתם אושרה לצור  השירותים

 להוראות ההסכם( מבטחים גם הם את כלי הרכב שלהם כאמור. 
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המבוטח    השירותים  שנותן  הביטוחים  בכל .13.10 ששם  כך  יורחב  הביטוח  יערכו,  מטעמו  המשנה  וקבלני 

גם כמוטב בפוליסת הביטוח. הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת    ייכלל יכלול גם את המזמין. המזמין  

 בין המבוטחים.  

וקבלני המשנה מטעמו יערכו, הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף    השירותים  שנותן  הביטוחים  בכל .13.11

על זכות התחלוף ו/או השיבוב כאמור לא    שהוויתורכלפי המזמין ו/או מי מטעמו, ובלבד    ו/או השיבוב

 יחול לטובת מי שגרם למקרה הביטוח בזדון. 

( יום.  90הודעה מוקדמת בגין ביטול או שינוי תנאי הפוליסה תימסר למזמין בהתראה של תשעים ) .13.12

או   בדרישות  יעמוד  לא  השירותים  ונותן  שאר  במידה  של  זכותם  תיפגע  לא  הפוליסה,  בהתניות 

 המבוטחים לפי פוליסה זו )כולל המזמין( לקבלת שיפוי על פי הפוליסה. 

- ימציא נותן השירותים למזמין את אישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על  ההסכם   חתימת   במועד .13.13

בו. ככל שהמזמין  די חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים  י

יאריך את תקופת ההתקשרות בין הצדדים מתחייב נותן השירותים  להמציא למזמין אישור על קיום  

 האישור כאמור והכל בהתאם להוראות המזמין . ו  הביטוחיםתוקף   כתביטוחים חדש ו/או האר

תקופה ב  השירותים  מתןהאמור בסעיף זה, על כל תת סעיפיו, הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת   .13.14

נותן השירותים כי הוא   וכן להמשכן בתקופות ההארכה. בחתימתו על ההסכם מאשר  הראשונית 

 הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי ההסכם. 

לעיל, משום מתן פטור כלשהו   .13.15 ביטוח כאמור  כי אין בהמצאת אישור  בין הצדדים  ומוסכם  מוצהר 

בין אם חברת הביטוח  חלקי  או  מלא,  השירותים  נותןל , מאחריותו על פי ההסכם, ו/או על פי דין, 

התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור ביטוח לידי המזמין כאמור לעיל, אין  

 בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.  

כי   .13.16 הצדדים  בין  ומוסכם  את    רשאי  יהא  המזמיןמוצהר  לתקן  או  לשנות  השירותים  מנותן  לדרוש 

. הבקשה לתיקון או שינוי  ההסכםהאישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי  

  מטעמו  מי   או  המזמיןלא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על  

 .  כלשהיאחריות 

יח .13.17 כי באם  בין הצדדים,  ומוסכם  עיכוב בתחילת  מוצהר  אי    השירותים  מתן ול  עקב אי המצאת או 

 הסדרת ביטוח כנדרש, יישא נותן השירותים בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב כך.  

לבדו .13.18 השירותים  לגבול   נותן  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  אחראי  יהיה 

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.  

יה  .13.19 לבדו  השירותים  הנקובים  נותן  האחריות  וגבולות  סכומי הביטוח  על  העולים  לנזקים  אחראי  יה 

 בפוליסות.  

נותן השירותים מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין והבאים מטעמו   .13.20

  המזמין   תזכאי לשיפוי בעקבותיו עפ"י הביטוחים הנ"ל, והוא פוטר בזאת א  השירותים  שנותןבגין נזק  

יחול כלפי אדם    מטעמו   איםוהב מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא 

 שביצע נזק בזדון.  
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הפר נותן השירותים את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין והבאים   .13.21

ינה לו תביעות ו/או  , יהא נותן השירותים אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהי ומטעמ

טענה   כל  מנוע מלהעלות  יהא  והוא  ו/או הבאים מטעמו,  כלפי המזמין  או אחרות,  כספיות  טענות, 

 כאמור כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו.  

לא עמד נותן השירותים בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, יהיה המזמין רשאי )אך    .13.22

ו/או לשלם    השירותים  נותןלא חייב(, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של   ועל חשבונו 

(  28במקומו כל סכום שהוא, בתוספת הוצאות תקורה בשיעור מוסכם של עשרים ושמונה אחוזים )% 

ת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של נותן השירותים  וזא

 תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת ההסכם.  

הוראות סעיף זה אינן גורעות מכל חיוב או התחייבות של נותן השירותים שבהסכם או לפי כל דין ואין   .13.23

לערוך לפי   השירותים נותן המזמין בקשר לביטוחים שמחובתו של   בהן כדי להטיל אחריות כלשהי על

 ההסכם ו/או לפי דין.  

 תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.  השירותים נותןידי    על 13סעיף  סעיפי תת מבין אילו  של הפרה .13.24

 ערבות ביצוע .14

לפי   .14.1 התחייבויותיו  ימציא  ההסכםלהבטחת  ערבות    השירותים  נותן,  ההסכם,  חתימת  עם  למזמין, 

המצורף  ב הנוסח  לפי  ישראלי,  בנק  של  מותנית  ובלתי  אוטונומית  בסך   'דכנספח  נקאית  להסכם, 

שעה, לפיה על הבנק  הכפי שיעורו הקבוע באותה    ,דד(, כשהיא צמודה למ₪  40,000)  ₪אלף    ארבעים

ערבות  לשלם למזמין את סכום הערבות לפי דרישתו הראשונה של המזמין וללא כל הנמקה )להלן: "

 "(. הביצוע

  ( יום לאחר תום תקופת ההסכם.60)  שישיםערבות הביצוע תהא בתוקף עד ל .14.2

להאריך את תוקף   השירותים נותןככל שהמזמין יאריך את תקופת ההתקשרות בין הצדדים מתחייב  .14.3

(  15)  עשר  חמישההערבות הבנקאית ולהמציא למזמין אישור בכתב מהבנק על הארכתה לא יאוחר מ

כאמור, יהיה המזמין    אישור השירותים    נותןלא המציא  ימים לפני תום התקופה של ערבות הביצוע.  

את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו של    ורשאי לממש את ערבות הביצוע ולעכב תחת יד

 . ההסכםעל פי  למזמין או לחלט ממנו כל סכום המגיע /ו  ההסכםעל  השירותים  נותן

 ההסכם מותנה בתנאי מתלה של מסירת ערבות הביצוע כאמור לעיל.  כי מובהר .14.4

מוסכם כי המזמין יהיה רשאי לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, בלא צורך ליתן על כך התראה   .14.5

הפר  השירותים  לנותןמראש   המזמין  של  דעתו  שיקול  שלפי  מקרה  בכל  הוראה    השירותים   נותן, 

 מהוראות ההסכם. 

לנקוט   .14.6 המזמין  של  מזכותו  לגרוע  כדי  בו  יהא  לא  הביצוע  ערבות  חילוט  כי  מובהר  ספק,  להסרת 

 על פי זכויותיו של המזמין כאמור בהסכם ולפי דין.  השירותים  נותןבהליכים נוספים כלפי  

בידי המזמין ערבות ביצוע   השירותים  נותןאת ערבות הביצוע או חלקה, יפקיד  ןבמידה וחילט המזמי  .14.7

בסעיפים  חדשה   לאמור  המצורף    14.2-14.1בהתאם  ובנוסח  המחויבים,  בשינויים   'דכנספח  לעיל, 

הביצוע   לערבות  זהה  ובסכום  בתנאים  בחלקה,  שחולטה  הערבות  סכום  את  ישלים  ו/או  להסכם 

 ( ימים מהמועד שבו חולטה ערבות הביצוע, כולה או חלקה. 7שחלקה חולט, וזאת בתוך שבעה )
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ערבות הביצוע לשמש אינדיקציה, הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של   .14.8 בגובה    השירותים   נותןאין 

 כלפי המזמין.

אם בדרך    השירותים  נותןלמען הסר ספק, המזמין רשאי לגבות כל סכום או הוצאה המגיעים לו מאת   .14.9

 חילוט ערבות הביצוע, קיזוז או דרך אחרת.  

וע, ובמידה ולא חילט המזמין את ערבות הביצוע עד לתום  עם סיום תקפה המוסכם של ערבות הביצ .14.10

 את ערבות הביצוע.   השירותים לנותןתקפה כאמור לעיל, ישיב המזמין 

בהוצאת    השירותים  נותן  .14.11 הכרוכים  התשלומים  ויתר  העמלות  ההוצאות,  כל  לתשלום  אחראי  יהיה 

 שיוארך(.  הערבות הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם על הארכותיו )ככל

 . ההסכם של  יסודית כהפרה  תחשבהשירותים  נותןידי    על 14סעיף  סעיפי תת מבין אילו  של הפרה .14.12

 

 הפרות, קנסות וסעדים   .15

יפר התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו שבהסכם,    השירותים  שנותןמוסכם על הצדדים כי בכל מקרה   .15.1

ו/או כל דרישה אחרת    רלוונטי  חוק  כללרבות אי מתן השירותים בהתאם לדרישות המזמין ו/או דרישות  

ומבלי לגרוע ו/או לפגוע בכל סעד אחר המוקנה למזמין לפי ההסכם ו/או לפי    שירותיםהנובעת מאופי ה

יב( לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט לבצע את ההתחייבות )לרבות  דין, יהיה המזמין רשאי )אך לא חי

נמנע מלבצע, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, לפי שיקול דעתו הבלעדי    השירותים  נותן( שהשירותים

עם דרישתו    מידכך    בשלהשירותים מתחייב להשיב למזמין כל סכום שיוציא המזמין    נותן והמוחלט.  

( וזאת ללא כל  28%ספת הוצאות תקורה בשיעור של עשרים ושמונה אחוזים )בתוו  המזמין  שלהראשונה  

 לפי ההסכם.  השירותים  לנותןערעור. המזמין יהיה רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו 

ביצוע    נותן .15.2 אי  כי  המזמין,  ידי  על  משמעי  חד  באופן  לו  והובהר  לו  ידוע  כי  בזאת  מצהיר  השירותים 

 .ההסכם של  יסודית הפרה משום יהווה , כאמור השירותים של  חלקי  ביצועאו \ו השירותים

על ידי נותן השירותים,    השירותים  במתן  שנפל  ליקוי  לתיקון  המפקח  של  דרישה  של  במקרה  כי  מוסכם .15.3

( ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה מהמפקח, כאמור, בין אם  5)  מחמישהיקוי תוך לא יותר  יתוקן הל 

פה.  בעל  או  בכתב  נתקבלה   ההודעה 

( ₪ לכל  500הוראה זו, תחייב את נותן השירותים בתשלום פיצוי מוסכם, בסך של חמש מאות )  הפרת

 ( הימים הנקובים. 5)  לחמישהיום איחור מעבר 

או לגבותם  \ו  מהמזמין  השירותים  לנותן  שמגיע  תשלום  מכל  מוסכם  פיצוי  כוםס  כל  לנכות  רשאי  המזמין .15.4

 בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  

  את  משחרר  אינו,  זה  הסכם  לפי  מוסכם  פיצוי  כל  של  גביה  או  ניכוי  כי  בזאת  מובהר,  ספק  כל  הסר  למן .15.5

 .כאמור  השירות  במתן  שנפל  ליקוי  כל  מתיקון  או  זה  הסכם  נשוא  התחייבויותיו  מקיום  השירותים  נותן

באותו    המנויות  הפרות  מן  יותר  או  אחת  עצמה  על  חזרה .15.6 פעמים  משלוש  יותר   זכאי,  החודשלהלן, 

החודשית   מהתמורה  לנכות  זה,  הסכם  להוראות  בהתאם  המוסכם  הפיצוי  לניכוי  בנוסף  המזמין, 

 ( אחוזים  וחמישה  עשרים  בשיעור  סכום  השירות  לנותן  לנותן  25%המגיעה  המגיעה  מהתמורה   )

 השירות בגין אותו החודש.  
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 . ההסכם של  יתיסוד כהפרה  תחשבהשירותים  נותןידי    על 15סעיף  סעיפי תת מבין אילו  של הפרה .15.7

 

 ביקורת  .16

מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורות שיערכו, ככל שיערכו, לרבות בעניין    השירותים   נותן  .16.1

כל  ואישור    כל  ו על פי דרישת  למזמיןפיקוח ו/או אכיפת קיום זכויות עובדיו, וכן מתחייב להמציא  

  הביקורת   בביצוע  אין  כי  מובהרוהנוגע למתן השירותים.    מזמיןמסמך רלוונטי אחר הנדרש על ידי ה 

 . המזמין  על  כלשהי אחריותאו /ו חובה להטיל כדי( היהשת)ככל 

להעביר את המסמכים    רשאי   יהיה   המזמין ,  מוסמכת  רשותמוסכם כי ככל שתיערך ביקורת על ידי   .16.2

 .  כאמור לאותו גורם

 קיזוז   זכות  .17

ו/או על פי דין, יהיה המזמין זכאי בכל מקרה    ההסכםלכל סעד על פי    המזמין מבלי לפגוע בזכויות   .17.1

שיגיעו   מכספים  או(  הביצוע  )מערבות  לחלט  ו/או  כסף  השירותים  לנותן  מהמזמיןלקזז  סכום  כל   ,

, לרבות כדמי נזק ו/או כפיצוי ו/או כשיפוי  למזמין  חבהשירותים    נותןאשר    סכוםהדרוש לכיסוי כל  

ידי   על  ו/או מחדל של  כתוצא  המזמיןו/או כהחזר קנס ששולם  מי    השירותים  נותןה ממעשה  ו/או 

חוב   תשלום  וכן  בשליחותו,  ו/או  מטעמו  ו/או  בשמו  הפועלים  ו/או  ידו  על    שנותן מהמועסקים 

 .   למזמיןחייב  השירותים

  לנותן כל סכום שהמזמין שילם    השירותים  לנותןבנוסף, המזמין יהא רשאי לקזז מכל תמורה המגיעה   .17.2

 .השירותים נותןעבורו על ידי   שירותים ניתנולפי ההסכם ושלא  השירותים

 תחרות   היעדר  .18

השירותים מתחייב כי בתקופת ההסכם ימנע מלהעניק שירותים דומים לשירותים נשוא הסכם זה,    נותן .18.1

 .זה  הסכם במסגרת שלא המועצהשל  המוניציפליבמישרין או בעקיפין, בתחום שיטחה  

  נותן   מתחייב ,  שהיא  סיבה  מכל,  זה  הסכם  סיום  לאחר  חודשים(  12)   עשר-שנים  ועד  זה  הסכם  תקופת  בתוך .18.2

  אם   ובין  במישרין  אם  בין,  אופן  או  צורה  בכל  תפקיד  לקבל  או  להעניק,  להשתתף,  לעסוק  שלא  השירותים
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  של   המוניציפלי  בשטחה  זה  הסכם   נשוא  לשירותים  דומים  שירותים  הנותן   עסק  או  בחברה,  בעקיפין

 . המועצה

 חיוניות השירותים  .19

  השירותים   ונותןנשוא הסכם זה הינם שירותים חיוניים    ירותיםהשירותים מצהיר כי ידוע לו שהש  נותן .19.1

 : הבאים מהמצבים יותר או אחד לכך המוסמכות הרשויות  ידי על ויוכרז  במידה כי בזאת מתחייב 

- "דתשל (  מיוחדותעל ידי השר המוסמך לכך מכוח תקנות לשעת חרום )סמכויות    -חרום    מצב .19.1.1

9731 ; 

 ;1951- "אתשי, האזרחית  ההתגוננות לחוקג 9 בסעיף כהגדרתו , בעורף  מיוחד מצב .19.1.2

 ; 1971-"אתשל (, חדש)נוסח  המשטרה  לפקודתא 90 בסעיף  כהגדרתו המוניאסון   אירוע .19.1.3

 . הממשלה  יסוד  לחוק 38 סעיף  הוראות  לפי חרום מצב .19.1.4

או הוראות כל דין רלוונטי אחר,  \ו  1967-או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז\, תחולנה ההוראות הנ"ל ואזי 

גם על נותן השירותים, עובדיו וכליו המשמשים למתן השירותים נשוא הסכם זה. נותן השירותים ימשיך לספק את השירותים  

במ למעט  למזמין,  זה  הסכם  ככל שרשות  נשוא  ומדויק.  מובחן  באופן  מתן השירותים  על  מוסמכת  רשות  בו תאסור  קרה 

מוסמכת תאסור על מתן חלק מהשירותים נשוא הסכם זה או על תגביל את מתן השירותים כך שלא יהיה ניתן לספקם באופן  

 ספק שירותים אלה. מלא, ימשיך נותן השירותים לספק את כל השירותים שניתן לספק ובמידה המקסימאלית שניתן ל

 שונות  .20

  קבלת   ללא   אף   וזאת '  ג   צד   לכל   זה   הסכם   לפי   וחובותיו   זכויותיו   את   להעביר   רשאי   המזמין  .20.1

 . השירותים   נותן   של   הסכמתו 

או את מתן השירותים, כולם או  \ הסכם זה ן   להסב או  \ ו   להעביר   רשאי   אינו   השירותים   נותן  .20.2

 חלקם, אלא בהסכמת המזמין מראש. 

  הנתונים   במאגר   המצוי   במידע   כלשהן   זכויות או  \ ו   בעלות   כל   תהיה   ולא   אין   השירותים   לנותן  .20.3

  כל   השירותים   לנותן   ואין   המזמין   של   חיובים   לניהול   בתוכנה   המצוי   במידע   או   המזמין   של 

 . זה   הסכם   נשוא   השירותים   מתן   לצורכי   שלא   כאמור   במידע   שימוש   לעשות   רשות 

  המזמין   של   הרוחני   קניינו   הם   שלה   והלוגו _____    הצהרונים   רשת   של   המסחרי   שמה   כי   יובהר  .20.4

  קבלת   ללא   בלוגו   או   הרשת   בשם   שימוש   לעשות   רשות   כל   תהיה   לא   השירותים   ולנותן   בלבד 

 . לאחריו   והן   ההסכם   בתקופת   הן ,  המזמין   מאת   ובכתב   מראש   אישור 

אלף    בגובה   מוסכם   בפיצוי   השירות   נותן   את   תחייב   זו   הוראה   של   הפרה  וחמישה  עשרים 

( ₪ וזאת מבלי לפגוע בזכויות אחרות של המזמין המוקנות לו על פי הסכם זה ועל  25,000) 

 פי כל דין. 

תוכנו   .20.5 על  ללמד  כדי  בהן  ואין  בלבד  והשימוש  העיון  נוחיות  לשם  הוספו  בהסכם  הכותרות 

 ופירושו של ההסכם. 
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אי  .20.6 נספחיו  על  בהסכם  הכלולים  ומהוראות  מתנאים  הוראה  או  שום  מתנאי  לגרוע  באה  נה 

 הוראה אחרת של ההסכם כי אם להוסיף עליה. 

 ידי שני הצדדים. -כל שינוי בהסכם זה טעון מסמך בכתב שייחתם על  .20.7

ו בסדרת מקרים,  א הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו של ההסכם, במקרה מסוים   .20.8

לא  בעתיד.  אחר  מקרה  לכל  שווה  גזירה  ממנה  ילמדו  ולא  תקדים  תהווה  מי    לא  אכף 

על  לו  כלשהי מהזכויות המוקנות  זכות  באיחור,  או אכף  מכוח  - מהצדדים,  ו/או  פי ההסכם 

הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות  

 אחרות כלשהן. 

בי  .20.9 כתבי  המצאת  לצורך  לרבות  ההסכם  לצרכי  הצדדים  בכותרת  - כתובות  כנקוב  הן  דין, 

ם וכל הודעה שתשלח מצד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות לעיל, אלא אם כן הודיע  להסכ 

בתום   הנשגר  הצד  ולידיעת  לתעודתה  הגיעה  כאילו  תחשב  בה,  שינוי  על  למשנהו  צד  בכתב 

 ( ושתיים  מעת  72שבעים  ביד,  מסירה  של  ובמקרה  בדואר,  למשלוח  מסירתה  מעת  שעות   )

 המסירה. 

המקומית השיפוטית בכל הליך משפטי בין הצדדים תהיה נתונה אך  מוסכם, כי הסמכות   .20.10

 אביב. - ורק לבית המשפט המצוי בעיר תל 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל: 

 

  המזמין 

 

 השירותים   נותן 

 אישור עו"ד 

_____________, ח.פ. __________ )להלן:  אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר בזאת כי  

השירותים "  התקשרותו  נותן  לשם  הנדרשות  ההחלטות  כל  את  קיבל  הוא  וכי  ופועל  קיים  תאגיד  הוא   )"

על  זה  ו - בהסכם   __________ ה"ה  כי  שלו,  ההתאגדות  מסמכי  לחתום   - פי  מורשים   ,  ____________

השירותים בשם   ועל    נותן  הנ"ל  ההסכם  על  חתמו  הם  בצירוף  וכי  כנ"ל  שחתימתם  מאשר  ואני  נספחיו 

 לכל דבר וענין הקשור בהסכם זה ונספחיו.    נותן השירותים מחייבת את    נותן השירותים חותמת  

 , עו"ד         תאריך:  

 

 א'נספח 

 של החברה הכלכלית לפתוח דרום השרון  2021/3מסמכי מכרז מספר 
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 '  ב נספח  

 

 הצהרה על העדר תביעות 

 

 לכבוד: 

 "( המזמין)להלן: " החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון

 

 

לריכוז וניהול צהרונים וקייטנות בתחומי המועצה האזורים דרום   2021/3מכרז מס' הנדון: 

 השרון

 

סופי  הסכום  שהאנו הח"מ ____________________, ח.פ. _______________, מצהירים ומאשרים בזאת,  

__________________(, וה )במילים:  ש"ח   ___________ בסך  אנו    כולל  כי  המזמין  ידי  על  לנו  דווח  אותו 

 ועניין. מוסכם עלינו כחשבון סופי המחייב אותנו לכל דבר  עתידים לקבל במועד התשלום הקרוב

, אין ולא תהיינה לנו כל תביעות כאמוראנו מצהירים ומאשרים כי בכפוף לתשלום יתרת הכספים המגיעים לנו,

 ות ו/או דרישות ו/או טענות אחרות כלשהן כלפי המזמין. יכספ

 

 בכבוד רב, 

 

 ________________________ 

 :נותן השירותים שם מלא של 

 ח.פ.:_____________ 

 _____________ חתימה+חותמת: ___ 
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 'גנספח     אישור על קיום ביטוחים                                          

 

 

 
 

 ( DD/MM/YYYY) הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד בתוקף   פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  

באישור זה מיטיב   במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי עם זאת, 

 עם מבקש האישור. 

 האישור  מבקש מעמד העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 

 שם 

 

 החברה הכלכלית לפתוח דרום השרון 

 ______ ,  ________ מרחוב

  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

אספקת  ☒

 מוצרים 

 ______ אחר: ☐

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 

 

 כתובת מייל   

 מען למשלוח דואר  

 

 

הרכוש   כתובת 

 המבוטח   

 מטה יהודה 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 

 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה

 ביטוח   סכומיאו 

מספר  

הפוליס 

 ה

נוסח  

ומהדור 

ת 

הפוליס 

 ה

תאריך  

 תחילה 

גבול האחריות/ סכום   תאריך סיום 

 ביטוח 

  בתוקף נוספים כיסויים

   חריגים וביטול

 מטבע  סכום  ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

        

       

       

       

        

,  321,  333,  328,  318       צד ג'

308  ,309  ,  ,307  ,315  ,

329 

 ,  319, 328       אחריות מעבידים 

        

        אחריות מקצועית 

        

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

 

 

 מתן קוד: ____  מתן שירותי ניהול קייטנות בתחומי המועצה האזורית דרום השרון
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 ביטול/שינוי הפוליסה  

בדבר    האישור  למבקשהודעה    משלוח  לאחר  יום  30ייכנס לתוקף אלא    לאביטוח,     פוליסת  שלביטול    או  האישור  מבקש  לרעת  שינוי

 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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קוד   תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 השירות 

  קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות

 השירות 

 071 רוקחות  001 אבטחה 

 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות  002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור( 

 073 רפואה משלימה  003 אספקת גז ודלק 

 074 שיפוצים  004 אשפה ושירותי מחזור 

 075 שירות לאומי  005 בדיקות מעבדה ודגימות 

 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה 
006 

אירוח, כנסים, השתלמויות,  שירותי  

 076 פנאי ומלונאות 

 077 שירותי ביקורת  007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי 

 078 שירותי גניזה וארכיב  008 בית מטבחיים/ משחטות 

 079 שירותי דת  009 עבודות קבלניות גדולות  -בניה  

 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה  010 בעלי חיים 

 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 

 082 שירותי ניהול  012 בקרת מוסדות חינוך 

 083 שירותי ניטור  013 בריאות הנפש 

 084 שירותי פיקוח ובקרה  014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות 

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה(  015 בתי אבות ומעונות 

 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי(  016 וכספים גביה  

 087 שירותי קוסמטיקה   017 גינון, גיזום וצמחיה 

 088 שירותי תחזוקה ותפעול  018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות 

 089 שירותי תחזוקת מערכות  019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות 

 090 אווירי/ימי שירותים  020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים 

 091 שירותים בחו"ל  021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 

 הובלות והפצה 
022 

גופים   )לרבות:  לציבור  שירותים 

 092 ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ(

 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור

 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 095 שירותים רפואיים  025 נוסעים הסעת 

 096 שכירויות והשכרות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים 

 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים  027 הריסות/פינויים 

 השקעות ויזמות 
028 

חשמל   ורשתות  ציוד  תחזוקת 

 098 ותקשורת 

 099 תכשיטים/ אבני חן  029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה 

 100 תפעול ציוד  030 חברות מנהלות 

 101 תקשורת וחברות הסלולר  031 חדר כושר/ אימוני ספורט 

 102 - 032 חדרי כושר וספורט 

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה  -חומרים מסוכנים וכימיקלים 

 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות 

 105 - 035 חקירות 

 106 - 036 צומח/חי  -חקלאות  

 107 - 037 טיסות 

 108 - 038 יועצים/מתכננים 

 109 - 039 כוח אדם 

 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי 



 

 - 41 - 

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל 

 112 - 042 מחקרים וסקרים 

 113 - 043 מחשוב 

 114 - 044 מידע 

 115 - 045 מיפוי 

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד 

 117 - 047 ויועצי בטיחות ממוני 

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים  -מעליות 

 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה 

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש 

 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות -מערכות פוטו 

 123 - 053 העסקה"( מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי 

 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות  

 125 - 055 נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדים 

 126 - 056 ניהול מבנים 

 127 - 057 ניקיון 

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ 

 129 - 059 ספרינקלרים 

 130 - 060 עבודות מתכת 

 131 - 061 עבודות עץ  

 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה( 

 133 - 063 פלסטיק 

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ 

 135 - 065 ציוד תאורה והגברה 

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה 

 137 - 067 צמ"ה 

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב 

 139 - 069 תשתיות( קבלן עבודות אזרחיות )לרבות 

 140 - 070 )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"(  קמעונאות
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 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  

  קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 הסעיף 

  קוד כיסויים נוספים בתוקף 

 הסעיף 

 371 - 301 אובדן מסמכים 

 372 - 302 אחריות צולבת 

 373 - 303 במסגרת כיסוי אחריות מקצועית  לשון הרעדיבה, השמצה והוצאת 

 374 - 304 הרחב שיפוי 

 375 - 305   הכלי יריי -הרחבת צד ג'  

 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל  -הרחבת צד ג'  

 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה  -הרחבת צד ג'  

  בישראל   יצרנים   מחזור  תאגיד   –.  ר.י.מ.ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )ת

 . מ"בע

308 
- 

378 

 379 - 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר 

 381 - 311 כיסוי אובדן תוצאתי עבור מבקש האישור 

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה 

 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע 

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד 

 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל 

 386 - 316 אדמה  רעידת  כיסוי 

 387 - 317 )יש לפרט שם וכתובת(  אחר -  נוסף  מבוטח

 388 - 318 האישור מבקש - נוסף   מבוטח

 389 - 319 המבוטח  מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה -  נוסף  מבוטח

  יצרנים   מחזור  תאגיד  –.  ר.י.מ.ת  –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  

 . מ" בע בישראל

320 
- 

390 

 391 - 321 מבקש האישורומבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 

 393 - 323   אחר - מוטב לתגמולי ביטוח 

 394 - 324 מבקש האישור  -  ביטוחמוטב לתגמולי 

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים 

 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 

 ראשוניות 

 ( האישור מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )

328 
- 

398 

 399 - 329 ייחשב כצד ג'רכוש מבקש האישור 

 400 - 330 שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט שם וכתובת( 

 401 - 331 שעבוד לטובת מבקש האישור

 402 - 332 תקופת גילוי )יש להוסיף תאריכים( 

 403 - 333 ₪. 2,000,000מינימום גבולות אחריות  -

- 334 - 404 

- 335 - 405 

- 336 - 406 

- 337 - 407 

- 338 - 408 

- 339 - 409 
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- 340 - 410 

- 341 - 411 

- 342 - 412 

- 343 - 413 

- 344 - 414 

- 345 - 415 

- 346 - 416 

- 347 - 417 

- 348 - 418 

- 349 - 419 

- 350 - 420 

- 351 - 421 

- 352 - 422 

- 353 - 423 

- 354 - 424 

- 355 - 425 

- 356 - 426 

- 357 - 427 

- 358 - 428 

- 359 - 429 

- 360 - 430 

- 361 - 431 

- 362 - 432 

- 363 - 433 

- 364 - 434 

- 365 - 435 

- 366 - 436 

- 367 - 437 

- 368 - 438 

- 369 - 439 

- 370 - 440 
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 'דנספח 

 ביצועהערבות נוסח 

 לכבוד 

 החברה הכלכלית דרום השרון 

 מרחוב ________ 

 _________ 

 א.ג.נ.,

 ערבותנו מס' _____________ על סך ___________ ₪ בצירוף הפרשי ההצמדההנדון: 

(, הרינו מתחייבים ואחראים  "נותן השירותים"עפ"י בקשת  _________________, ח.פ. ____________) .6

חדשים עד לסך  כלפיכם בערבות אוטונומית, מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום בשקלים  

(.  "סכום הערבות"( ₪, כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן )המדד הכללי( )40,000של ארבעים אלף )

עלה לעומת המדד    )"המדד החדש"(פי ערבות זו  -אם יתברר כי המדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על

, אזי יחושב סכום הערבות כשהוא  היסודי"()"המדד    14.5.2021שפורסם ביום    2021שנת    אפריל בגין חודש  

. למניעת  )"סכום הערבות המוגדל"(מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד היסודי  

 ספק אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו, לא יחול שינוי בסכום הערבות.  

(  7ידיכם, עד לגובה סכום הערבות המוגדל, וזאת תוך שבעה )- אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על .7

ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהיה  

 עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת נותן השירותים.  

ורשאים לממש הערבות בשלמות או לדרוש מאתנו מפ .8 זכאים  עם לפעם סכומים על חשבון הערבות,  אתם 

 ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.  

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, אנו לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב   .9

 תי מותנית ועצמאית. הערבות מכל סיבה ועילה שהיא. בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות הינה בלתי חוזרת, בל

ימים לאחר מועד תום תקופת ההסכם[ ועד בכלל או עד    60ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום _________ ] .10

שסכום הערבות, כשהוא צמוד כאמור לעיל, ישולם במלואו על פיה, לפי המוקדם, וכל דרישה על פיה, לרבות  

יאוחר לא  ידנו  על  זה תהיה    דרישה להארכתה של הערבות צריכה להתקבל  מהמועד האמור. לאחר מועד 

 הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל על ידנו לא תענה 

                _______________ 

 בנק _______________ בע"מ         

 'הנספח 

 

 במכרז נותן השירותיםמסמך "הצעת המשתתף" שהגיש 
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 'ונספח 

 

 .2001-במוסדות מסוימים, תשס"אלמניעת העסקה של עברייני מין תצהיר לפי חוק  

 

אני הח"מ ________________ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: 

ותי בגיר ונידונתי עליה לשנת הנני מצהיר, כי לא הורשעתי בעבירת מין, כהגדרתה בחוק שלהלן, אותה ביצעתי בהי 

חוק למניעת העסקה  מאסר בפועל או יותר, והנני זכאי לקבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתי לפי 

 .2001-של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 

 

 _______________ 

 חתימת המצהיר  

 

 

 אישור

הריני לאשר כי ביום ___________הופיע בפני ________________ עו"ד, ה"ה ______________, נושא  

ת.ז.___________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק,  

 באם לא יעשה כן, אישר בפניי את תוכן תצהיר לעיל וחתם עליו בפני.  

__________ _____ 

 חתימה וחותמת עו"ד 

 

 


