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 17/2020מכרז פומבי מס' 
 

 יחידה התפתחותית הפעלתל
 

 . 12:00עד  19/7/2020 : יום ראשון, כ"ז תמוז תש"ף,מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז
 

 המכרזים.מעטפה שתוגש לאחר מועד ההגשה לא תובא לדיון בפני ועדת 
 

 במחלקת התקשרויות ורכש ידניתהמסירה תיעשה 
 20חדר  -בחברת כיוונים, קומה ב' 

 08-6229011פקס'  08-6290010באר שבע טל'   82רח' ההסתדרות 
אשר לא ₪,  500, תמורת סכום של התקשרויותאת מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי מחלקת 

 יוחזר.
 

 הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד הגשת תאגידים  רשאים להשתתף במכרז
 ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.

 .חברת כיוונים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא 

  
מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, 

ר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני ואינו בא להכשי

 המכרזים.

 

 

 :17/2020לוח זמנים לביצוע מכרז מספר 
 אירוע מועד
ישיבת הבהרות בחדר ישיבות בבניין הנהלת כיוונים, רח'  10:30בשעה  30/6/20יום שלישי, ח' תמוז תש"ף, 

 , עיר עתיקה, באר שבע82ההסתדרות 
 המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה 12:00עד השעה  6/7/20יום שני, י"ד תמוז תש"ף, 

 המועד האחרון למשלוח תשובות לשאלות הבהרה 12:00עד  12/7/20יום ראשון, כ' תמוז תש"ף, 
 המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה 12:00עד  19/7/20יום ראשון, כ"ז תמוז תש"ף, 
 רות מחייבת עטיית מסיכות לאורך המפגש כולו וחתימה על הצהרת בריאות.*ההשתתפות בישיבת הבה

 
 

  2020 יוני
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 הזמנה

 17/2020מכרז פומבי מס' 

 להפעלת יחידה התפתחותית
 

במרכז קהילתי פלח  יחידה התפתחותיתהפעלת ל"[ מכריזה על פנייה לקבלת הצעות חברהה]להלן: " חברת כיוונים
, כמפורט להלן והנחיות משרד הבריאותההסכם, למסמכי המכרז "[, בהתאם השירותיםו/או "" העבודות]להלן: " 5

יובהר כי ככל ויחולו תקנות ו/או צווים ו/או חוזרים שונים לגביי הפעלת היחידה, המפעיל הזוכה יהיה מחויב לעמוד 
 העבודות.. הפעלת המסגרות תתבצע ע"י מפעיל אחד בלבד ולא יהיה פיצול של בכל דרישות אלו

  
הנגשה של שירות האבחון והטיפול ההתפתחותי, תוך הבטחת רצף השירות האוניברסלי לילדים  - מטרת היחידה
כולל קומפלקס חינוכי לילדי -5מרכז קהילתי פלח שנים ולהוריהם תוך מתן הדרכה, אבחון וטיפול.  9מגיל לידה עד 

התפתחותית, חדרי העשרה ופנאי וחדר כושר וממוקם לצדו של פארק הגיל הרך המונה מעון יום, טיפת חלב, יחידה 
החללים הקיימים בו מונים מבואת כניסה גדולה, אולם רב תכליתי, חללי המתנה, משחקייה, חדרי  ציבורי מרכזי.

 ייחודיים וספריית ילדים. ישולבו משחקים היחידה ההתפתחותיתמשרדים, סטודיו וחדר חוגים. בתוך 
 לפי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה. תוכניות , להפחית או לשנותשומרת לעצמה את הזכות להוסיףהחברה ה

 
 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ]תנאי סף[:

 

 הינו תאגיד רשום בישראל כדין.  המציע .1
מציע הינו תאגיד, על המציע לצרף להצעתו תעודת רישום תאגיד )חברה, עמותה, אגודה שיתופית או ה אם

ות(. אם המציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או שותפ
 "ז.יחיד על המציע לצרף העתק ת אם המציע הינותצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה. 

  
 אישור על ניהול תקין בתוקף, ככל שהמציע הינו עמותה. .2

  
הערבות , שהוצאה לבקשת המציע בלבד. אוטונומית בנקאית ערבות המציע יצרףתקפות הצעתו,  להבטחת .3

 ( לחלק א'[.ד)2]ראו סע' למסמכי המכרז  'ג תהא בנוסח המדויק בחלק

 

לתקנות מעונות יום , בהפעלת יחידות התפתחותיות )בהתאם 2015-2019שנים בין השנים  3בעל ניסיון של  .4
ו/או מעונות יום שיקומיים לגיל הרך )בהתאם  2009 התש"ע -שיקומיים )הכרה במכון להתפתחות הילד( 

 בשנה.  לקוחות 100-( בהיקף שאינו נמוך מ2000 -לחוק מעונות יום שיקומיים, התש''ס 

 שנות הניסיון המוצהרות הן מלאות ולא חלקיות. 
 

המצ"ב  )ו( לחלק א', ובנוסח2להוכחת דרישת הניסיון, יצרף המציע תצהיר ערוך וחתום כדין כנדרש בסעיף 
 .2בחלק ז'

  
 )ו( לחלק א'.2, כנדרש בסעיף 3תנאי זה יוכח באמצעות חוו"ד רו"ח בהתאם לנוסח המצ"ב בחלק ז' 

   
 של העסקה למניעת החוק בדרישות, המציע של עמידתו בדבר תצהיר לחילופין או משטרה אישור צירוף .5

"[, המין עברייני חוק: "להלן, והתקנות החוק] תקנותיו על, 2001-א"התשס, מסוימים במוסדות מין עברייני
 והתחייבות"[, העונשין חוק: "להלן] ממנו הנובעת החקיקה על 1977-ז"התשל, העונשין חוק בהוראות וכן
 עברו ושלא, המין עברייני חוק בדרישות העומדים עובדים ורק אך והחוזה המכרז נשוא בעבודות יעסיק כי
 .העונשין בחוק כמדורג" פשע" או/ו" עוון" בדרגת עבירה כל

 נוסח תצהיר מצורף כחלק יא' למכרז.
   

תיערך בהתאם עמידת המציע בכל תנאי הסף כולם בדיקת . הסף תנאי בכל לעמוד עצמו המציע על, ספקהסר  למען
 . תוצעהמועד הגשת הנכון ללמסמכים שיוגשו על ידי המשתתף 
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למחלקת התקשרויות  ידניתכל המעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו על גבי הטפסים שהומצאו לו וימסור אותם 

"מועד  -)להלן  במעטפה 12:00עד  19/7/20יום ראשון, כ"ז תמוז תש"ף, וזאת עד ליום   חברת כיווניםב 20בחדר 

לא תתקבל מעטפה  סל ולא תובא לדיון.ההגשה"(. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, תיפ

 שלא באמצעות מסירה ידנית.
 

 את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר יישויות משפטיות ולכן לא תותר 

 הגשת הצעות במשותף. 

 

המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי ההזמנה, הינה הישות המשפטית החתומה על כתב  הישות

 .ולחוד ביחד הינה חברהה כלפי במשותף ציעיםהמ אחריות, שותפות של הצעה שמוגשת ככלההצעה. 

 

הצעת המשתתף תעמוד בתוקפה ממועד הכנסתה אל תיבת המכרזים ולמשך שלושה חודשים מהמועד האחרון 

תהא רשאית לדרוש הארכת תוקפן של ההצעות במידה ויתארכו הליכי מכרז. מציע אשר  חברהלהגשת הצעות. ה

 רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה אליה. חברהתהא ה –חזר בו מהצעתו במהלך התקופה 

 

שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה, ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה. מובהר,  החברה

כי המונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי ההזמנה נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי 

 על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. ההזמנה שיוגשו 

הגשת ההצעות מהווה אישור לכך שהמציע קיבל את כל המידע והנתונים הדרושים והבין את כל הדרישות ומקבל 

 על עצמו, באם יזכה במכרז, את החובה לקיים את כל תנאי המכרז והחוזה.

ך זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע מהלי

 בבאר שבע.
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 הוראות כלליות: -חלק א' 
 
 עמוד                מסמכי המכרז כוללים את המסמכים הבאים:  .1

 2 ..............................................................................................הזמנה ...................... 

 4 ...........................................................................הוראות כלליות ............................ א.

 7 ..................................................הכלליים .............הוראות למשתתפים ותנאי המכרז  ב.

 ג.

 .1ג'

 ............נוסח כתב ערבות בנקאית למשתתפים במכרז, שיצורף להצעת המשתתף ...........

 ...............................................................................סח כתב ערבות לביצוע...........נו

19 

20 

 21 .............................................................................התחייבות למחלקת הביטוח ........ ד.

 23 ......................................................פירוט העבודה ודרישות לביצוע )מפרט מיוחד( ...... ה.

 29 הוראות בטיחות לעבודת קבלנים ............................................................................... ו.

 31 ............קת עובדים זרים כחוק ..........נוסח הצהרות המשתתף בדבר שכר מינימום והעס ז.

 33 נוסח המלצה מומלץ.................................................................................................. .1ז'

 .2ז'

 .3ז'

 .4ז'

 .................................הסף......................תצהיר המשתתף בנוגע לניסיון הנדרש בתנאי 

 ....................................................יקוד האיכות....................לעניין נתצהיר המשתתף 

 ................................................תצהיר המשתתף לעניין ניקוד איכות תכנית ההפעלה...

34 

35 

36 

 37 ...........................................................................כתב הצהרת המשתתף במכרז ........ ח.

 39 ............................................................................................כתב הצעה .................. ט.

 41 .....................................................נוסח החוזה שיחתם עם הזוכה במכרז .................. י.

 59 ............ן.............................תצהיר והתחייבות לעניין החוק למניעת העסקת עברייני מי יא'

 60 ..............................................................חברההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד ה יב'

 61 ......................................................................................תצהיר בדבר אי תאום מכרז יג'

מסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו לרוכשי מעטפות המכרז, בקשר עם המכרז הנדון, לרבות 

 הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי חומר המכרז.כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או 
 

 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .2

אישור עו"ד או רואה חשבון בתוקף למועד ההגשה, המאשר שההצעה  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  (א)

חתומה ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב להיות 

 בתוקף בזמן הגשת ההצעה.
 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  (ב)

, והתקנות שהותקנו 1976 -ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 

 על פיו.
 

 .אישור בתוקף על ניכוי מס הכנסה במקור (ג)

 

הערבות נוסח , שהוצאה לבקשת המציע בלבד. חברהאוטונומית ובלתי מותנית לטובת ה -ערבות בנקאית  (ד)

צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי(, לוח מס'  יהא בנוסח המצורף למסמכי המכרז כחלק ג'. הערבות תהא

או בסמוך לכך, ושתעמוד בתוקפה  15.06.2020-ב שפורסם, כפי 2020 מאי, כשמדד הבסיס הוא מדד חודש 13
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ש"ח )כולל מע"מ(. השם  עשרים וחמישה אלף₪  25,000הערבות תהא בסך של כולל.  01.10.2020עד ליום 

  .המופיע בערבות יהיה שם המציע

 אי קיום התנאים הנ"ל עלול להוביל לפסילת הערבות הבנקאית. 

כי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם לדרישתה של על המציע יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והלי

. משתתף שיידרש לעשות כן, ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב הצעתו כפסולה במידה ותוקף הערבות חברהה

 יפוג, או יהא ארוך מהמבוקש וכן תהווה עילה לחילוט הערבות.

, במקרה החברהל ימים מראש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ש 3ערבות ההגשה תמומש/תחולט, בהתראה של 

הגשתה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא יעמוד באיזו התחייבות  לאחרשהמשתתף יחזור בו מהצעתו 

אין ז ו/או לא יצרף את ערבות הביצוע. ו/או ינהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכר

 במימוש/בחילוט ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל סעד אחר, עפ"י כל דין. 

 

 אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה, ככל שהמציע הינו עוסק מורשה.  (ה)

 

 .המכרז למסמכי 2'ז בחלק"ב המצ בנוסח, הסף בתנאי נדרשכ המשתתף של ניסיונו בדבר תצהיר (ו)

התצהיר לכלול פירוט של המסגרות ומקומות ההפעלה, שנת תחילת פעילות וסיומה וכן פרטי איש קשר על 

 וטלפון )רצוי נייד(.

 

המעידות על ביצוע עבודות מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז, בהתאם לפירוט המופיע בתצהיר  -המלצות (ז)

 וי נייד( בהם ניתן להשיגם.המציע בדבר הניסיון, תוך ציון שמות אנשי הקשר ומספרי טלפון )רצ

 למסמכי המכרז. 1נוסח מומלץ להמלצה מצ"ב כחלק ז'

יובהר כי צירוף רשימת מזמינים והמלצות אינו מהווה תנאי סף ואולם המסמכים ייחשבו לצורך בחינת 

 איכות עבודתו של המציע וניקוד הצעתו.

 

חוק עסקאות גופים בהתאם לדבר שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כחוק, ב -הצהרת המשתתף  (ח)

 -ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 בהתאם לנוסח התצהיר המפורט בחלק ז' למסמכי המכרז. - 1976

 

 רה החבמשתתף ושל כל מסמך נוסף שהומצא על ידי שהומצא להעתק חתום של פרוטוקול ישיבת הבהרות  (ט)

 למשתתפים, ולרבות תשובות למתן הבהרות.

 

 מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים: (י)

 תעודת האגד מאת רשם החברות )או השותפויות או האגודות השיתופיות או רשם העמותות(. (1)

אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה או בעל מניות כלשהו  (2)

הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי השליטה בו, וכך הלאה, בתאגיד 

 עד לזיהוי כל היחידים העומדים מאחרי המשתתף במכרז.

תמצית מידע מרשם החברות/העמותות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו של המשתתף  (3)

 למועד הגשת ההצעות למכרז.תאגיד פעיל. האישור חייב להיות מעודכן 
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 תקנון התאגדות. (4)

 אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אם המציע הוא עמותה רשומה.   ( 5)

 

 המעידה על רכישת מסמכי המכרז. קבלה צילום  (יא)

 
החוק למניעת  בדבר עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו, בדרישות משטרה או לחילופין תצהיר אישור  (יב)

חוק , על תקנותיו ]החוק והתקנות, להלן: "2001-מין במוסדות מסוימים, התשס"אהעסקה של עברייני 

חוק על החקיקה הנובעת ממנו ]להלן: " 1977-"[, וכן בהוראות חוק העונשין, התשל"זעברייני המין

כי יעסיק בעבודות נשוא מכרז זה אך ורק עובדים העומדים בדרישות חוק עברייני  והתחייבות"[, העונשין

 ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בחוק העונשין. המין,

ככל שיזכה במכרז וכתנאי למתן השירותים, ימציא המציע אישורי משטרה, בהתאם לחוק עברייני מין 

"[, לגבי המציע עצמו, לרבות בעלי השליטה במציע, ככל שישנם, וכן לגבי כל אישור המשטרה]להלן: "

זה זה. בעצם הגשת הצעתו במסגרת מכרז זה מתחייב, מצהיר ומאשר בזאת המציע, כי עובדי המציע בחו

את כל אישורי המשטרה הנדרשים, ביחס לכל עובדי המציע במכרז  חברהעם חתימתו על החוזה ימציא ל

 ובחוזה.  

מובהר ומוסכם בזאת, כי על המפעיל להמציא אישורי משטרה ביחס לעצמו )לרבות בעלי השליטה בו( 

ולעובדיו בפועל, מדי חצי שנה, לכל אורך תקופת החוזה, וכי ככל שיתחלפו עובדי המפעיל במוסדות 

 דשים. הרלוונטיים, במהלך תקופת ההסכם, ימציא המפעיל אישורי משטרה בהתאם, גם לגבי העובדים הח

 ב למסמכי המכרז."או לחבר המועצה לפי חלק י חברהבדבר קרבה משפחתית לעובד ה הצהרה (יג)

 .ג"יאי תאום מכרז לפי הנוסח שבחלק  בדבר המשתתף תצהיר (יד)
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 הוראות למשתתפים, תנאים מיוחדים, והליכי המכרז: -חלק ב' 

 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

 המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. -"המציע"/"המשתתף"  - לק זהבח

 המשתתף שיזכה במכרז. - "המפעיל"

 כמפורט בפתיח למכרז. יחידה התפתחותיתהפעלת  - "השירותים"

 ו/או מי מטעמו.מנכ"ל חברת כיוונים  - "המנהל"

 נשוא ההסכם. יםמתן השירותעל  החברהמי שמונה על ידי המנהל להיות מפקח מטעם  - "המפקח"

על המציע למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן על המציע לחתום  )א( 

, ולחתום באופן מלאעל כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות, 

שבו נדרש למלא פרטים על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף 

 על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו. ,בדיו, וביניהם

בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות הוראות חברה על המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת ה           

 וכד', ולצרפם לחוברת המכרז שתוגש על ידו. מציעיםנוספות, הבהרות, סיכום סיור 

על המציע להעיר את הערותיו רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו, בתוספת  )ב( 

חותמת של המציע, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף על חתימה. במקום 

ה, רישום שינוי, תוספת, מחיק בו נדרשת חתימה, יש לציין את שמו המלא של החותם, בכתב ברור.

הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, 

 ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף. החברהלא יחייב את 

  . חלקים שלא ימולאו לא יקבלו ניקוד כלל. על המציע להגיש פרטי הצעתו על טופס כתב ההצעה )ג( 

 עה" לעניין זה הינו זה המופיע בחלק ט' למסמכי המכרז.מובהר כי "כתב ההצ 

מציע המבקש להשתתף במכרז, יצרף במעטפתו את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת עמידתו 

 בדרישות הסף ואת כל המסמכים הדרושים לטובת ניקוד הצעתו במכרז.

שבחלק ט' למכרז לטבלה בהתאם )א( להלן ו2ניקוד ההצעות יעשה בהתאם למפורט בטבלה בסעיף 

ולמסמכים שיוגשו, לרבות לעניין ההצעה לגבי הקריטריונים האחרים דוגמת כח אדם, תכנית הפעלה 

 וכיו"ב, כמפורט שם.

בהצעתו, יקח המציע בחשבון את כל חובותיו של המפעיל ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא,  )ד( 

 .החברהאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת הכרוכות בביצוע העבודות, והמציע הזוכה  לא יהא זכ

או כל שיעור  היקף שירותים מסוייםאינה מתחייבת לבצע  החברהלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  )ו( 

שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיות 

 , ובהתאם לצורך.חברההקיימות ב

כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן   המדוייק  באם ימצא משתתף (ז)

של איזה סעיף או פרט, עליו לפנות למחלקת ההתקשרויות בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים 

 אינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים שינתנו בעל פה.  החברהבמכרז. 

למחלקת בלבד ללא טבלאות  WORDב, בפורמט בכתלקבל תשובות, יגיש שאלותיו,  המבקש (ח)

 בדוא"ל: 12:00בשעה  6/7/20יום שני, י"ד תמוז תש"ף, מההתקשרויות, לא יאוחר 

contract@kivunim7.co.il :6290011-08 את קבלתם בטל': ולוודא;  6290010-08 וגם בפקס. 
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המכרז, מספר המכרז, מספר הסעיף במכרז, מספר הסעיף במכרז אליו הפניה תכלול את שם 

 מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דוא"ל. 

רשאית, בכל עת קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  החברה (ט)

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי 

בדואר רשום בדוא"ל ו/או נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז 

 ידם בעת רכישת מסמכי המכרז.-ליה לפי הכתובות שנמסרו עלו/או בפקסימי

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע העבודות  (י)

בזמנו החופשי, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, את מהות 

העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים 

ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו 

 למעוניינים כאמור בס"ק )ח( לעיל, וכן בישיבת ההבהרות.

ברת כיוונים יובהר כי האחריות המקצועית להפעלת היחידה תהא של מערך הגיל הרך המשותף לח (יא)

 וגורמים נוספים.

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2

 ניקוד ההצעות בהתאם לכל קריטריון יעשה על פי הטבלה שלהלן:  (א)

מסמכי ההצעות שיתקבלו, יועברו לקבלת חוות דעת מקצועית של הצוות המקצועי הכולל את: מנהלת אגף 

מנהלת תחום ונציגי חברת כיוונים,  יחידה ההתפתחותיתהמנהל הגיל הרך,  נציגות מערךהרווחה או מי מטעמה, 

  ובקרה של אגף הרווחה. , נציג אגף החינוךילד ונוער ואחראי מעקב

משקל  פירוט הניקוד וכיצד יוכח קריטריון מס"ד

 בנקודות

 המלצות א'
טיב ההמלצות בנוגע לתחומים 

 הבאים:
(עמידה 2( אמינות ואחריות; 1

הצוות ( יחסי אנוש מול 3בלו"ז; 
( יזמות וחדשנות 4והאוכלוסייה; 

 בתחום
עבור הפעלת ההמלצות יהיו ב .1.1

יחידה התפתחותית בין 
ויהיו   2015-2019שנים ה

ממזמיני השירותים עבורם 
בהפעלת יחידות 

התפתחותיות )בהתאם 
לתקנות מעונות יום 

שיקומיים )הכרה במכון 
 -להתפתחות הילד( 

ו/או מעונות  2009 התש"ע
לגיל הרך  יום שיקומיים

)בהתאם לחוק מעונות יום 
 -שיקומיים, התש''ס 

לשביעות המלצה חיובית ומפורטת 
, ביחס לכל המזמיןשל  רצונו המלאה

אחד מהתחומים בקריטריונים, 
נקודות ולכל  1-תזכה את המציע ב

 נקודות לכל המלצה. 4היותר 
 

שביעות רצוננו להמלצה שבה יצויין 
לא תקבל ניקוד ביחס  החלקית

 לתחום בו ניתנה ההמלצה.
 

 5 –הניקוד יינתן בעבור לא יותר מ 
המלצות ומקסימום הניקוד 

  נקודות. 20 -להמלצות 
ההמלצות שינוקדו יהיו בעלות הציון 

 הגבוה ביותר.

20 

 נקודות
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 תכנית ההפעלה תיבחן על פי הקריטריונים הבאים:

מספר 
 ניקוד מענה קריטריונים הנושא סידורי

1.   
 
 
 

 
 

 אדם כוח

העסקת התחייבות ל
מזכירה/מענה 
 ביאדמיניסטרטי

ביחידה 
 ההתפתחותית
 במשרה מלאה

 
 :לא

 
 :כן

 
 נקודות  0
 
 נקודות 5
 
 

העסקת כוח אדם פרא   .2
רפואי מעבר למודל 
כוח האדם המצוין 
במודל התקציבי של 

 מפרט ההפעלה. 

מספר המטפלים הפרא רפואיים אשר 
יועסקו על ידי המפעיל מעבר לכמות 
כוח האדם המצוין במודל התקציבי 

 של מפרט ההפעלה: 
 אי מתן תוספת. – 0

 
 
 
 
 נקודות 0

( בהיקף שאינו נמוך 2000
 בשנה. לקוחות 100-מ

 :ניסיון מעבר לתנאי הסף ב'
 ,מספר שנות הניסיון של המציע

בהפעלת  ,מעבר לתנאי הסף
יחידות התפתחותיות )בהתאם 
לתקנות מעונות יום שיקומיים 

 -)הכרה במכון להתפתחות הילד( 
ו/או מעונות יום  2009 התש"ע

שיקומיים לגיל הרך )בהתאם 
לחוק מעונות יום שיקומיים, 

( בהיקף שאינו 2000 -התש''ס 
 בשנה. לקוחות 100-נמוך מ

סי להצעה ההצעות ידורגו באופן יח

הגבוהה. המציע  שיציג את מספר 

שנות הנסיון הגבוה ביותר יקבל את 

מלוא הנקודות ויתר ההצעות ידורגו 

 .באופן יחסי

הניקוד יתבסס על הנתונים 
שיפורטו בתצהיר להוכחת הניסיון 

 .למסמכי המכרז( 3'ז)חלק 

20 

 נקודות

של הלקוחות  מספר מינימלי ג'
עבורם ניתנו שירותים על ידי 

  2019 - 2015המציע בין השנים 
הופעלו יחידות  במסגרתו

לתקנות )בהתאם  התפתחותיות 
מעונות יום שיקומיים )הכרה 

 -במכון להתפתחות הילד( 
ו/או מעונות יום  2009 התש"ע

שיקומיים לגיל הרך )בהתאם 
לחוק מעונות יום שיקומיים, 

( בהיקף שאינו 2000 -התש''ס 
 בשנה. לקוחות 100-נמוך מ

יקוד יינתן בהתאם למספר הנ
שנתי שיוצגו בשנים המושמים ה

 כמפורט להלן:  2019 -2015
 נקודות.  4 –פונים  120עד  100-מ
 נקודות.  8 –פונים  140עד  121-מ
 נקודות.  12 –פונים  160עד  141-מ
 נקודות.  15 –פונים ויותר 161מ

הניקוד יתבסס על הנתונים 
שיפורטו בתצהיר להוכחת הניסיון 

 למסמכי המכרז( 3ז' )חלק 

15 

 נקודות

מוצעת להפעלת  תכנית הפעלה ו' 
ותית בהתאם היחידה ההתפתח

  להנחיות משרד הבריאות,  וכן
תוספת תקציבית לקיום מערך 

והשתלמויות מקצועיות  הדרכות
בנוסף לשעות ההדרכה  –

וההשתלמויות הקיימות במודל 
  ההפעלה.

ייקבע באופן מדורג, כך שמציע שיציג 
את התוכנית הטובה ביותר, יקבל 

ראו טבלת ניקוד  את מלוא הנקודות.
 תכנית הפעלה המצורפת מטה. 

45 
 נקודות
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מספר 
 ניקוד מענה קריטריונים הנושא סידורי

. תוספת משרה מלאה אחת לכוח 1
 האדם הפרא רפואי ביחידה.  

. תוספת שתי משרות מלאות לכוח 2
 האדם הפרא רפואי ביחידה.  

. תוספת שלוש משרות מלאות לכוח 3
 האדם הפרא רפואי ביחידה. 

 נקודות 5
 

 נקודות 10
 

 נקודות 15

3.   
 
 

 מנהל היחידה

ניסיון בניהול מכון 
להתפתחות הילד או 
ביחידה להתפתחות 
הילד המוכרים על ידי 
משרד הבריאות בין 

 2012-2019השנים 

 נקודות 2 –עד שנתיים ניסיון 
 

 3 –משנתיים עד חמש שנות ניסיון 
 נקודות

 
 נקודות 5 –מעל חמש שנות ניסיון 

 נקודות 5

ההתרשמות תהא בהתאם  התרשמות כללית
לאסמכתאות שיוגשו וייתכן והמנהל 

  יזומן לראיון

 נקודות 5

הרחבת היקף שעות   .4
 פעילות היחידה 

התחייבות להפעלת 
היחידה מעבר לשעות 

פעילות היחידה 
המצוינות בנוסח 

 מפרט המכרז.
שעות הפעילות 
 24מפורטות בעמוד 

 2.1בסעיף 

אי התחייבות לתוספת שעות  – 0
 פעילות. 

. התחייבות להפעלת היחידה ביום 1
 נוסף אחר הצהריים. 

. התחייבות להפעלת היחידה בשני 2
 ימים נוספים אחר הצהריים. 

. התחייבות להפעלת היחידה בשני 3
ימים נוספים אחר הצהריים ובנוסף 

 ביום שישי בבוקר. 
 4* עבור תוספת יום שישי מתקבלות 

נקודות עבור כל יום  2נקודות. וכן 
נוסף בו תפעל היחידה בשעות אחר 

 הצהריים.

 נקודות 0
 
 נקודות 2
 
 נקודות 4
 
 נקודות 8

 על המציע להציע בחינת רמת חדשנות  .5
תכנית חדשנית 

להפעלת היחידה 
 חותית.תההתפ

ההצעות ידורגו באופן יחסי ובהתאם 
 לשיקול דעת הוועדה הבוחנת.

 
 נקודות 4עד  

יכולת הרחבת מערך   .6
הטיפול מן הפרט 

למשפחה ואף 
 לקהילה

ההצעות ידורגו באופן יחסי ובהתאם  
 לשיקול דעת הוועדה הבוחנת.

 נקודות 3עד  

 
למכרז זה, וכן בהתאם  4ז'הנ"ל ייבחנו לפי תצהיר עליו יחתום המציע בנוסח המצ"ב כחלק  4 - 1 תנאיםיובהר כי 

 לתכנית אותה יציג המציע בעת ההגשה.
 

 ,להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, באיכות ההצעה ובטיבה. כן החברהבעת דיון במכרז, רשאית  (ב)

א המכרז, כפי שהדבר נבחן מעבודות להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשו חברהרשאית ה

 קודמות ו/או דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.

ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול מסמכי מכרז של משתתף שהורשע בעבירה פלילית, לרבות בעבירות  (ג)

 והתקנות והצווים לפיו. 1965 -בניה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף הנמצא על שטח ציבורי כן תהא ועדת המכרזים רשאית 

 שבע, שלא כדין.-בתחום העיר באר
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תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו ביחס לסעיפים שבטבלת הניקוד  החברה (ד)

 שלעיל, בהתאם לדין, ובהתאם לאמור להלן.

נכון, אישורים נוספים על עבודות או הזמנות רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת ל החברה (ה)

והמלצות ממזמינים עבורם ביצעו המציעים הזמנות ואלה לא יהיו לצורך ניקוד ההצעה אלא לטובת 

רשאית לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח  החברהתהא  ,בחינת המציע בלבד. כן

 תוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה.הצעתו, והמציע יהיה חייב למסור את ההסברים והני

רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה  החברה (ו)

שהיא תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף 

או אישור, לרבות המלצות ו/או אישורים של מטלות העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך 

דקלרטיביים, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול 

את הפרטים וההוכחות  לחברהברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק 

סבר, או ניתוח נתונים כאמור, רשאית הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטים, מסמך, אישור, ה

 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. החברה

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש  החברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  (ז)

מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע ו/או המלצות ו/או אישורים 

לרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, וזאת בין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע דק

 בתנאי הסף ובשאר התנאים שפורטו לעיל.

מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא.  החברהאין  (ח)

רשאית לבחון גם את ניסיונם של המציעים, כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, לרבות במסגרת  החברה

 הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה בעבר. 

 שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו.  החברה (ט)

 או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/

לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, ולרבות  החברה

הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת 

 ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.

שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע את העבודות  החברהפורש, כי מובהר בזאת במ (י)

 נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז.

השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או -הגשת הצעה ו/או אי-אי (יא)

יהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך כל הסתייגות ביחס אל

 אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את הזכות,  החברהאין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על  (יב)

 בהיקף כלשהו. החברהלהתקשרות עם 

התחשב בפגמים פורמליים באיזו הצעה שהיא, במידה שויתור שומרת לעצמה את הזכות שלא ל החברה (יג)

 , בעקרונות השוויון.חברה ולא יפגע, לדעת החברהשכזה לא יגרום כל נזק ל

ככל שיוגשו הצעות זהות, ביחס לניקוד הסופי, אשר יהיו ההצעות הטובות ביותר, ייבחר המציע אשר יש  (יד)

מניסיונה בעבר עם המציע, ככל  החברההתרשמות לו ניסיון רב יותר בביצוע העבודות נשוא המכרז וב
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תהא רשאית להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של  החברהשקיים. מבלי לפגוע באמור לעיל, 

 המציע לבצע את החוזה, ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות מקום עסקיו ופנייה לממליצים.

ינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית נפרדת, כאשר לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שה (טו)

הגוף המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד האחר, הכל 

 בין במישרין ובין בעקיפין. 

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת, כאשר מי מבין  (טז)

יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו, הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או נושא משרה, 

, ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר, והכל בין בעקיפין ובין 1999-כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט

 במישרין.

של בן הזוג, או בן זוגו קרוב לצורכי סעיף זה משמע: בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא, או צאצא 

 של כל אחד מאלה.

לא יהיה  רשאי  להגיש  הצעה  למכרז  זה  מציע  אשר יש לו הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין,  (יז)

 עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז, או אשר יש לו קשר עם מציע אחר במכרז.

 לענין זה: 

ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא בין במפורש  - "הסכם, הסדר ו/או הבנה"

 פי דין ובין אם לאו; -מחייב על

המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר, המציע והמציע האחר נשלטים ע"י אותו בעל שליטה,  -"קשר" 

 .1968 -כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 לרבות בכל אחד מאלה: –"במישרין או בעקיפין" 

a. ;באמצעות אדם אחר, קשור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עימו 
b. ;באמצעות שלוח או נאמן 
c. ;ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה 
d. ;באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה 
e. שומים.   מכח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רי 

   

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה ונספחיו,  (יח)

 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  (יט)

 המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 

רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע בעצמה את  החברה (כ)

בודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את הע

היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו/או להקטינן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים  החברה. החברהו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות החברה 

 ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.חדש/

שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן בוטלה/  החברה (כא)

 נדחתה כמפורט לעיל.
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בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא  (כב)

וכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע תהא למציע ו/או לז

ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו, בהתאם להצעתו 

 ו/או ביתר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים המתחייבים בנסיבות העניין.

 
 הזכיה והתקשרות: הודעה על .3

עם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה. המשתתף שייקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על  )א(

 להלן. 8ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  חברההחוזה ולהמציא ל

משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות שהוגשה  

 בקשר עם השתתפותו במכרז.על ידו 

רשאית לבטל את זכייתו במכרז, בהודעה  החברההיה ומשתתף שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא  )ב( 

בהודעה וזאת, לאחר שניתנה למשתתף הודעה  החברהידי -בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על

עה ותוך הזמן שנקבע בה. בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן את המעוות בהתאם להוד

אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל דין ולפי האמור בחוזה בדבר הפרה יסודית של 

 תנאיו.

להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה, וכן למסור  החברהבוטלה כאמור הזכייה במכרז, רשאית  )ג( 

על כל הפסד שנגרם  החברההמשתתף יפצה את את ביצוע העבודות נשוא המכרז למי שייקבע על ידה, ו

 לה בגין כך.

 

 חתימת החוזה וביטוח קבלני: .4

ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו  4המציע מתחייב לחתום על החוזה לא יאוחר מאשר תוך  (א)

"החוזה"/"ההסכם"[. עם החתימה על החוזה על המציע להמציא את ערבות הביצוע ואת  -במכרז ]להלן 

ורי הביטוח כמפורט ובהתאם לתנאי החוזה. הוראה זו הינה מהותית ואישורי הביטוח הנ"ל יומצאו איש

לבדיקת מנהל מחלקת הביטוח בעירייה אשר יפסוק אם אישורי הביטוח ממלאים  אחר תנאי החוזה. 

 המציע הזוכה מתחייב לאור הערות מנהל מחלקת הביטוח, להמציא לאלתר כל אישור ביטוח או תיקונם

 על מנת לעמוד בתנאי החוזה.

 תנאים לקיומו של החוזה הינם כמפורט להלן: (ב)

לטובת מימוש התחייבויות  ,לכל הפחות ,חוליםקופות  2 של הסכמים מולחתימה המפעיל ידאג ל (1)

יום ממועד  90מטעמן ביחידה ההתפתחותית. המציע יציג אסמכתאות לקיומם של הסכמים אלו תוך 

 חתימת החוזה. תנאי זה הינו תנאי יסודי ומתלה.

פירוט העבודה ודרישות  – לכל הפחות חלק ה'פורט בלמהמפעיל ידאג להעסיק כח אדם בהתאם  (2)

 עם שמות העובדים תוך פירוט תפקידו של כל אחד מהם. ולהציג למנהל רשימה לביצוע

רשאית לבטל  החברהתנאים אלו הינם תנאים יסודיים ומתלים. ככל שלא ייתקיימו התנאים הנ"ל תהא 

 את ההסכם מיידית ולחלט הערבות שהוגשה במסגרת החוזה.

את המסמכים  רב המציע לחתום על ההסכם ו/או לא מילא תנאי מתנאי המכרז, ו/או לא העביריס (ג)

רשאית לגבות את הסכום הנקוב בערבות ללא כל הודעה  חברהכמפורט לעיל, ערבותו לא תוחזר לו וה
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לתבוע דמי נזק נוספים ו/או כל סעד אחר נוסף, על פי החוזה  כותה של החברהנוספת וזאת, מבלי לגרוע מז

 ועל פי כל דין.

 חתוםימי עסקים מיום הדרישה כאמור לעיל כשהוא  4זוכה שנדרש לחתום על החוזה ולא יחזירו תוך  (ד)

ולא ימלא אחר התנאים הנ"ל, כולם או חלקם, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפותו במכרז ומבלי 

ת שנוטל לפגוע בכל סעד אחר, ישמש סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויו

רשאית לבטל את זכייתו במכרז, ומבלי לתת  החברהעל עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 

לו כל הודעה או התראה, להתקשר בחוזה עם מציע אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא 

ר במקומו או עם מציע אח החברהתהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של 

 לצאת במכרז חדש.

 כנגד הזוכה עפ"י כל דין. החברהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות  (ה)

 

 והביצוע: תקופת ההתקשרות .5

מיום חודשים, אשר תחל  36 -, הינה ליחידה התפתחותיתתקופה ראשונה לביצוע ההתקשרות להפעלת  (א)

 .חתימת ההסכם

 נוספות שנים ארבעלהאריך החוזה בהבלעדית, לפי שיקול דעתה המוחלט, נתונה האופציה  חברהל (ב)

תאריך תקופות  חברה, ככל שהשנים שבעונפרדות. בסה"כ תקופת ההתקשרות לא תעלה על תקופה של 

קיימת האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה,  חברהההתקשרות. ל

 .המקורי החוזה תקופת תום לפני, למפעיל ההתקשרות בהארכת רצונה על תודיע חברהאם לאו. ה

יחידה מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א לעיל, מובהר בזאת כי ששת החודשים הראשונים להפעלת  (ג)

יום  14תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם עד  חברההיהוו תקופת ניסיון למפעיל, ו התפתחותית

במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי המפעיל לא עמד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם  ,לפני תום תקופת הניסיון

למפעיל כי לא עמד בניסיון, חברה זה ו/או השירותים הניתנים על ידו אינם לשביעות רצונה. הודיעה ה

למפעיל כאמור, תהא סופית ולא  חברהיבוא הסכם זה לידי סיום עם תום תקופת הניסיון הנ"ל. הודעת ה

 ערעור.ניתנת ל

 הארכת מעצם שהתחייבו לשינויים בכפוף, זה הסכם הוראות כל הצדדים על יחולו ההארכה בתקופת (ד)

 הערבויות חידוש או/ו להארכה המפעיל ידאג ההסכם הארכת על ההודעה קבלת עם מיד. ההסכם

 . חידוש או/ו הארכה הטעון אחר מסמך וכל הביטוח אישורי, הבנקאיות

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וכמידת  החברהבתום תקופת ההסכם ו/או תקופות ההארכה תהא  (ה)

 עד לתחילת עבודתו של מפעיל חדש.  ,חודשים נוספים, וזאת 3-הצורך, להאריך את תקופת ההתקשרות ב

בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה גם שלא  החברהעל אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה, רשאית  (ו)

מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, על ידי הודעה בכתב 

את התמורה  למפעיל החברהמראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם  יום 30אשר תינתן למפעיל 

בפועל לשביעות רצונו המלא של המנהל עד למועד המגיעה לו על פי החוזה בגין העבודות אשר ביצע 

זכאית לקזז ו/או  חברה, בניכוי כל הכספים אותם החברההפסקת ביצוע העבודות כמופיע בהודעת ה

להפחית בהתאם לחוזה ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה 

גין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות ב למפעיל
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במוניטין ואובדן רווחים ותשלום עבור ציוד שהוזמן אך טרם סופקו בפועל, כתוצאה מהפסקת העבודה 

 והבאת החוזה לידי גמר כאמור. מובהר בזאת, כי תום ההתקשרות לא יפגע במתן השרות.

 התמורה ותנאי התשלום: .6

 ם, בשלמותו, תשולם למפעיל התמורהלפי תנאי המכרז וההסכ ם נשוא המכרז,השירותיתמורת הפעלת 

  בהתאם למפורט להלן:

 .רשאי לעדכן מעת לעת את תעריפיו ובמקרה זה יחולו על המכרז התעריפים המעודכנים הבריאותמשרד  (א)

יובהר ויודגש, כי ההיקף הכספי המקסימאלי לצורך ביצוע החוזה לא יעלה על גובה התקציב השנתי  (ב)

 . האמור אינו כולל את תוספות התקציב של המציע.הבריאותשיקבע לצורך כך על ידי משרד 

וכו'( יפסיקו את התקצוב המוקצה על  הבריאות)כדוגמת משרד  חברהבמקרה בו הגופים החיצוניים ל (ג)

תהא רשאית להקטין את היקף ההתקשרות בשל הפסקת  חברהה –צורך הפעילויות נשוא הסכם זה ידם ל

 תקצוב כאמור ואף לבטלה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

או יופחת לא יהיה זכאי המפעיל לתשלום התקציב  לחברהיובהר, כי בכל מקרה בו יופסק התקצוב  (ד)

 לכך. בקשר לחברהשהופסק ולמפעיל לא יהיו טענות 

 .חברהמובהר בזאת, כי תנאי לתשלום הוא ביצוע כל השירותים הקבועים במכרז זה לשביעות רצונה של ה (ה)

, מהווה תשלום מלא וסופי בריאותוזו שתשולם ע"י משרד ה חברהכן מובהר, כי התמורה שתשולם ע"י ה (ו)

העבודות ואספקת בגין כל השירותים, וכוללת את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע 

השירותים, לרבות ציוד, עזרי לימוד, נסיעות, כוח אדם, הכנה והיערכות, שכירות מבנה, אחזקת המבנה 

 כיו"ב.

עוד מובהר, כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה לא תיווסף  (ז)

 הצמדה למדד מכל סוג שהוא.

לעיל יהיו קבועות ואינן תלויות במקום בו מסופק השירות, במועד  כן מובהר כי שתי התמורות כאמור

 )ימי ושעות העבודה(, במורכבות השירותים, באופיים, בנתוניו של כל ילד וכיו"ב.

 לאחזקת שנתי הוצאות החזר לחברה לשלם עליו כי, התפתחותית יחידה בהפעלת הזוכה למציע ידוע (ח)

 .זה הסכם חתימת מיום החל לחודש 1 בכל שווים םבחלקי לחברה ישולם ההוצאות החזר. המבנים

רשאית לקזז מכל סכום שמגיע למפעיל על פי הסכם זה, כל תשלום המגיע לה ממנו, בין מכח  החברה (ט)

 הוראות הסכם זה, ובין מכח חיוב אחר.

 הבריאות משרד ידי על כך לצורך שיוקצו תקציבים לקבל החברה זכאית המרכז הפעלת לצורך כי יצוין (י)

 הפעלת לצורך המוקצה התקציב גובה כי יובהר. המכרז הפעלת מעלות 75% -בכ להיום נכון והמוערכים

 את לשנות רשאית תהא החברה - לפיכך. בשנה שנה מדי להשתנות עתיד הבריאות משרד ידי על המכרז

 במימון הבריאות משרד של ההשתתפות להיקף בהתאם ההסכם את לבטלאו /ו ההתקשרות היקף

 על כך לצורך שהוקצה השנתי התקציב תקרת את יעבור לא המכרז ביצוע היקף, מקרה בכל. ההתקשרות

 .הבריאות משרד ידי

נוכח אופי ההתקשרות בין הצדדים בנוגע למנגנון תשלום התמורה, המפעיל מצהיר בזאת במפורש, כי יש  (יא)

, אשר ייתכן ויהיו דרושים החברהלו מקורות מימון עצמיים בנוסף לתמורה האמורה להשתלם לו מאת 
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וכי מימון יתרת עלויות ההפעלה וקיום מלוא התחייבויותיו עפ"י  היחידה ההתפתחותיתלצורך הפעלת 

 הסכם זה יהיו ממקורותיו הוא ועל חשבונו בלבד.

 , כמפורט לעיל, אך ורק לשם ביצוע השירותיםהחברה המפעיל מתחייב להשתמש בתמורה המגיעה לו מ (יב)

 כאמור בהסכם זה, ולא למטרה אחרת.

והיקפה מותנה  הבריאות,וזו שתשולם ע"י משרד החברה כן מובהר, כי תשלום התמורה, זו שתשולם ע"י  (יג)

דו"ח על  רבעוןבביצוע העבודה בפועל וכפוף לדיווח על העבודה שבוצעה בפועל. המפעיל יגיש מידי 

 .יום מתום הרבעון 30ש עד לתקופה של את הדוח ניתן להגי השירותים שנתנו על ידו למנהל.

 או לשיפוי המפעיל זכאי יהיה לא - היחידה פעילות היקף נפגע בו, חירום מצב של במקרה כי, מובהר כן (יד)

 .לכך בקשר לחברה טענות יהיו לא ולמפעיל, אלו והיקפים תקופות בגין תקציבי כיסוי

למען הסר ספק, תשלום התמורה מותנה בקבלת אישור מראש ובכתב מאת המנהל ו/או מי מטעמו כי  (טו)

 .החברההשירותים בוצעו בפועל בהיקף הנדרש ולשביעות רצון 

בנוסף, תשלום התמורה הינו בכפוף להמצאת אישורים מתאימים על ניהול ספרים כחוק, אישור בדבר  (טז)

ניהול תקין מאת רשם העמותות ו/או כל אישור/ מסמך אחר אשר יידרש ע"י שלטונות המס/ משרד 

 .בריאותה

לצורך  תהבריאובמקרה כזה על המציע הזוכה יהיה לדאוג להמצאת כל המסמכים הנדרשים לידי משרד  (יז)

 בנוגע לתשלום ו/או אי תשלום התמורה. החברה, והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי כרהקבלת ה

 
 היקף העבודה: .7

להזמין מהמפעיל את כל השירותים ו/או חלקם, לפי שיקול דעתה המוחלט, ועל  החברההרשות בידי  (א)

ועל פי תנאי  החברהלבצע את העבודה הנדרשת בהתאם לדרישת  החברההמפעיל להענות להזמנות 

 לבצע חלק מהעבודה בעצמה.החברה המכרז. כן הרשות בידי 

שומרת לעצמה את הזכות לבצע רק חלק מהעבודות הכלולות  החברהמובהר ומודגש בזאת במפורש, כי  (ב)

שומרת לעצמה  ברההח. משרד הבריאותבמכרז בהתאם למגבלות התקציביות, כפי שאלה יקבעו ע"י 

הזכות, במפורש, לבצע העבודות נשוא המכרז בשלבים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את 

המפעיל לבצע את יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות. כמו כן, שומרת 

א המכרז לעצמה את הזכות במפורש על אף כל האמור בהסכם, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוהחברה 

בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא החברה מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלקי ממנה יחייבו את 

למפעיל והמפעיל מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע 

 חלק מהעבודות נשוא המכרז.

ל מועד מאוחר יותר, את חלקי העבודות אשר לא על זכותה להזמין מהזוכה, בכ החברהכמו כן, שומרת  (ג)

הוזמנו בתחילת ההתקשרות וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב הזוכה לבצע את אותן עבודות 

 נדחות במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה.

ה, שומרת על זכותה לשנות, בכל עת, את היקף העבודות של הזוכה ולבצע חלק מהשירותים בעצמ החברה (ד)

לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, הכל כמפורט במסמכי 

שיקול דעת מוחלט באשר להערכת היקף העבודות,  חברההמכרז ובחוזה. לצורך כך, מובהר ומוסכם כי ל
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כל דרישה ו/או מיקום העבודות, היקפן, מהותן, מורכבותן, רווחיותן וכיו"ב. הזוכה מוותר מראש על 

 טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור לעיל. 

רשאית להגדיל את היקפו התקציבי של החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המירביים  החברה (ה)

 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7)3בהתאם להוראות תקנה 

 
 ערבות ביצוע: .8

בזמן חתימת ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי  לחברהלהבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא המפעיל   

 חמישיםש"ח ) 50,000 )כללי(, בסך של 13צרכן, לוח מס' מותנית. הערבות תהא צמודה למדד המחירים ל

רט בחלק ג' . הערבות תהא בנוסח המפו01.10.2022-לאלף ש"ח( בתוקף מיום החתימה על החוזה ועד 

. על המפעיל יהיה להאריכה מעת החברהלמסמכי המכרז, בשינויים המתחייבים, ותבוא לאישור גזברות 

חודשים לאחר מועד סיום  3לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד 

 ההתקשרות.

 

 שמירת זכויות: .9

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש , לחברהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  (א)

 במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

תהא זכאית לאכוף על המשתתף שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז, בהתאם לתנאי החברה  (ב)

 החוזה.

 

פות בו, תחולנה על המשתתף כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתת .10

 בלבד.

 

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .11

 

 קביעה שונה של בית משפט לאחר זכייה במכרז:  .12

נקבע זוכה במכרז )להלן: "זוכה מקורי"( והחל בעבודתו , ולאחר מכן קבע בית המשפט מוסמך כי משתתף  

"זוכה מאוחר"(, מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה לטובת אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: 

, פרט לשכר החברההזוכה המאוחר. במקרה שכזה, לא יהא זכאי הזוכה המקורי לשום פיצוי או תשלום מאת 

 עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. 

 , בגין ההליך שבוצע. החברהעה ו/או דרישה כלפי לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תבי 

 

 :המחאת זכויות עתידית    .13

לעצמה  החברהמספר תאגידים עירוניים ומספר מוסדות עירוניים. בהתאם לכך, שומרת  חברהמובהר, כי ל

את הזכות לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה גם עבור אותם גופים ו/או תאגידים עירוניים ו/או מוסדות 

עירוניים, בין באמצעות המחאת חלק מזכויותיה לפי ההסכם ובין באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם בהתאם 

 אגידים עירוניים.עבור אותם מוסדות או ת 1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 7)3לתקנה 
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 זכות להמחות ו/או להעביר ו/או חברהלפיכך, מובהר כי יראו את המשתתף במכרז כמי שהסכים לכך של

 להסב זכות או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיה, לתאגיד או למוסד עירוני כאמור.

 

 המכרז במסמכי והעיון ההצעה סודיות .14

ובמסמכי  המכרזים ועדת בפרוטוקול לא התקבלה במכרז, לעיין שהצעתו למציע תאפשר המכרזים ועדת (א)

 בהתאם 1993-המכרזים, התשנ"ג חובת לתקנות )ה(21בתקנה  לקבוע ובכפוף הזוכה, בהתאם ההצעה

 הפסוקה. להלכה ובהתאם 1998-המידע, תשנ"ח חופש לחוק

סודיים"[,  לן: "חלקיםעסקיים ]לה סודות ו/או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע (ב)

 :כדלקמן המכרז, ינהג סיום לאחר אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו

 וחד משמעי. ברור באופן אותם ויסמן הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין (1)

 מציעים ההצעה לעיון למסירת שמסכים כמי יראוהו כסודיים בהצעתו חלקים סימן שלא מציע  (2)

 שמסכים כמי אותו יראו בהצעתו כסודיים חלקים שסימן במכרז. מציע כזוכה יוכרז אחרים, אם

 .אחרים מציעים סומנו לעיון לא הצעתו אשר חלקי שאר למסירת

 גם בהצעותיהם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון  (3)

 הצעות של אלה העיון בחלקים זכות על מראש מוותר שהמציע האחרים, ומכאן המציעים של

 .האחרים המציעים

למרות כל האמור לעיל, ידוע למציע כי כתב ההצעה וכל מסמך אחר המיועד לניקוד המציע, אינו  (4)

 בבחינת מסמך סודי והם יותרו לעיון. 

 תפעל המכרזים בלבד, אשר ועדת של הינו המציעים של העיון זכות היקף בדבר הדעת יודגש, שיקול (ג)

 מנהלית. רשות המידה המחייבות ולאמות המכרזים דיני להוראות בהתאם זה בנושא

כסודיים,  שהזוכה הגדירם הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה (ד)

 את ההולם זמן פרק בתוך בפניה על כך להשיג לו לזוכה, ותאפשר התראה המכרזים ועדת כך על תיתן

 .העניין נסיבות

 מסירת בטרם למציע הזוכה המכרזים ועדת כך על תודיע ההשגה, את לדחות המכרזים ועדת החליטה (ה)

 .המבקש של לעיונו החומר

 
 פ _____________                ___________________"_________________     מס' עסק מורשה/ח

 כתובת המציע         שם המציע         
 __________________  ________________________________     

 שמות מורשי החתימה       פקס המציע פוןטל      
 

 תאריך: _____________     חתימה וחותמת המציע: ________________

http://www.kivunim7.co.il/


 
 ורכשהתקשרויות 

_______________________________________________________________ 

 19 חתימת המציע : _____________
__________________________________________________________________________________ 

 08-6290011 ס:פק, 8, שלוחה 6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443ד "ת, העיר העתיקה 82ההסתדרות 

  contract@kivunim7.co.ilדוא"ל:  www.kivunim7.co.ilאתר החברה: 

 

 

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז -חלק ג' 
 

 בנק ______________                                        לכבוד                                                                    

 סניף _______________                                                                                        חברת כיוונים

 כתובת הסניף _______________                     א.נ.,                                                                       

 תאריך _______________                                                                                                             

 
 הנדון: ערבות בנקאית  מספר ___________ צמודה למדד המחירים לצרכן

 
אנו ערבים בזה כלפיכם  ז ___________)להלן: "המבקש/ים"(,"ת/"פבקשת _______________ חעל פי  .1

)להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת ₪( אלף  השיעשרים וחמ)במילים: ₪   25,000לתשלום כל סכום עד סך של 

יחידה הפעלת ל 17/2020הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר עם מכרז מס' 

 .התפתחותית

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -"מדד חדש"  א.  

 __ נק'.או בסמוך לכך, והעומד על ____ 15.6.2020שפורסם ביום  2020 מאימדד חודש  -"מדד יסודי"  ב.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  , המתפרסם על ידי13מדד המחירים לצרכן )כללי(, לוח  -"מדד"  ג.

ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי 

 שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

החדש עלה לעומת המדד היסודי נשלם אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד  .3

את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום 

התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב 

 בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות.

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל  3 -כם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מלפי דרישת .4

סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי 

ה מאת להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחיל

 המבקש/ים.

ועד בכלל. ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל  2020שנת  10בחודש  01בתוקף עד יום ערבות זו תישאר  . 5

שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה על 

ולא נתקבלה הודעה על הארכות  המוארכת הארכת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה לסיומה התקופה

לעניין זה גם קבלת מסמך בפקס מהווה דרישה  לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלה ומבוטלת.נוספות בהתאם 

 להארכת ערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב ,                                                                                                                      
 _________בנק ______                                                                                                                     

                       _____________  ___________ 
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 ביצוענוסח ערבות  -חלק ג' 
 

 בנק ______________         לכבוד                                                                                                   

 סניף _______________                                                                                        חברת כיוונים

 כתובת הסניף _______________      א.נ.,                                                                                      

 תאריך _______________                                                                                                             

 
 הנדון: ערבות בנקאית  מספר ___________ צמודה למדד המחירים לצרכן

 
אנו ערבים בזה כלפיכם  ___________)להלן: "המבקש/ים"(,ח"פ/ת"ז על פי בקשת _______________  .1

)להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת הפרשי ₪( אלף  חמישים)במילים: ₪   50,000לתשלום כל סכום עד סך של 

יחידה הפעלת  17/2020הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר עם מכרז מס' 

 .התפתחותית

 בערבות זו: . 2

 נה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו .המדד שפורסם לאחרו -"מדד חדש"  א.  

 ___ נק'.או בסמוך לכך, והעומד על __ 15.06.2020שפורסם ביום  2020 מאימדד חודש  -"מדד יסודי"  ב.

, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 13מדד המחירים לצרכן )כללי(, לוח  -"מדד"  ג.

על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם 

 שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי נשלם  .3

ייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העל

התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב 

 בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה על סכום הערבות.

ו נשלם לכם כל ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנ 3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי 

להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת 

 המבקש/ים.

ועד בכלל. ערבות זו תוארך לתקופות נוספות ככל  2022שנת  10בחודש  01עד יום ערבות זו תישאר בתוקף  . 5

שתידרשנה ע"פ דרישתכם בכתב ושתתקבל עד למועד האמור בסעיף זה. במידה ולא נתקבלה הודעה על 

לסיומה התקופה המוארכת ולא נתקבלה הודעה על הארכות  הארכת התקופה כאמור ו/או במקרה והגיעה

לעניין זה גם קבלת מסמך בפקס מהווה דרישה  ומבוטלת. לסעיף זה, תהא ערבות זו בטלהנוספות בהתאם 

 להארכת ערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב ,                                                                                                                      
 בנק _______________                                                                                                                     

                       _____________  ___________ 
 
 
 
 

http://www.kivunim7.co.il/


 
 ורכשהתקשרויות 

_______________________________________________________________ 

 21 חתימת המציע : _____________
__________________________________________________________________________________ 

 08-6290011 ס:פק, 8, שלוחה 6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443ד "ת, העיר העתיקה 82ההסתדרות 

  contract@kivunim7.co.ilדוא"ל:  www.kivunim7.co.ilאתר החברה: 

 

 

 התחייבות למחלקת הביטוח -חלק ד' 
 לכבוד

 מחלקת הביטוח

 חברת כיוונים

 17/2020מכרז פומבי מס' הנדון:  
 יחידה התפתחותיתהפעלת ל

לצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם בסמוך לפני חתימת החוזה ולאחר מכן מדי שנה בשנה,  .1

לק , אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף להסכם ומהווה חחברת כיוונים בתוקףכל עוד החוזה ביני לבין 

 בלתי נפרד ממנו , אשר יהיה חתום על ידי חברת הביטוח המבטחת אותי

 באישור מפורטים תנאי המינימום והיקף הכיסוי המינימלי הנדרשים בכל פוליסות הביטוח .    

 

 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים :  .2

 .החברהתבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כנגד  א. 

 יכללו בשם המבוטח. החברההמפעיל ו ב. 

 בכל הפוליסות יכלל סעיף אחריות צולבת. ג. 

 יכלל הסעיף הקובע כי ביטול הפוליסה , בין על פי רצון המפעיל ובין על פי רצון המבטח , יעשה  ד. 

 יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש . 60 חברהבהודעה מוקדמת שתימסר גם ל  

בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כמפעיל לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד, בין אם  הריני מצהיר .3

 פוליסות הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.

ע לפי למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך וסוג העבודה שאבצ .4

 החוזה.

 

 שם המפעיל __________________, חתימת המפעיל ____________________

 שמות החותמים: _______________________________________________

 כתובת ומספר טלפון : ________________________________________________________
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 אישור על קיום ביטוחים 
 יאנספח / חלק 

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים 
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו 

תנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין ה
 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד המבוטח אופי העסקה המבוטח מבקש האישור
החברה לתרבות  –כיוונים 

 הפנאי, באר שבע בע"מ
ו/או עיריית באר שבע  ו/או 

מדינת ישראל ו/או משרד 
הבריאות )המזמינה ו/או 

תאגידים עירוניים ועובדים 
 של הנ"ל( 

 שם
 

 

 שירותים☒
 

וניהול של  הפעלהאחר :  בגין ☒
ו/או שירותים  יחידה התפתחותית

 נלווים  

 

בעל חוזה )מזמינת ☒
 שירותים / נותן הרשאה (

 

אחר ☐
_____________________ 

 ח"פ/ת"ז ____________ ח"פ/ת"ז
 מען

 5443 תד,  82 ההסתתדרות
 שבע באר

 מען
 

 

בו יובהר כי חריג  אחריות  -)*( ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית  הכללת כיסוי במסגרת ביטוח צד ג 
 מקצועית  לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים  .

 

 כיסויים
 סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

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

 מטבע סכום

ביט   צד ג'
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 תביעות המל"ל 315
 נוסףמבקש האישור מבוטח  318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

 צד ג' – אחר)*(
 אחריות חריג

 חל אינו, מקצועית
 גוף נזקי על

במשותף עם     
פוליסת צד ג' 

 הנ"ל ולא בנוסף

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג' ₪ 
 

 אחריות מעבידים
 

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

אחריות )*(
 מקצועית

ת.        
 רטרו: 

 
______ 

 
 
 
 
 

4,000,000          ₪ 
 
 

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

 ביטוח רכוש

 מבנה☒

 ציוד ותכולה☒

 א. תוצאתי☒
 

ביט  
______ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
מלא ערך  –רכוש 
 כינון 

 
 –אובדן תוצאתי 

 חודשים  12

 
 ₪ 

 
 

 ₪ 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  309
 כיסוי אובדן תוצאתי 311
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 מבקש האישור –הביטוח מוטב לתגמולי  324

 :פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(*
 רפואיים פרא שירותים 094 

 רפואיים שירותים  095
 והשכרות  שכירויות 096

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  30מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 העבודה ודרישות לביצוע תיאור –חלק ה' 
 17/2020 מכרז פומבי מס' 

 תיאור עבודה .1

תקופת חודשי ההפעלה הראשונים מיום תחילת הפעלת היחידה יהוו חודשי ניסיון )להלן: " שישה .1.1
 "(.הניסיון

ת ו, תוך קיום פעילויות מגוונת ומותאמהיחידההמפעיל יקבל על עצמו את האחריות לתפעול  .1.2
 . תכנית ההפעלה המפורטת בנוסח המכרזלדרישות 

, אגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיריית באר שבעהמציע נדרש לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם  .1.3
כאשר על המציע לקחת חלק פעיל  יאות,בעיריית באר שבע ונציגי משרד הבר נציגי מנהל החינוך

 השוטף.  הותפעול יחידהשונות אשר ילוו את הפעלת ההבוועדות 
צוות בין מקצועי הכולל: נציגי המפעיל, נציגי אגף הרווחה והשירותים  תלווה על ידי היחידההפעלת  .1.4

ת הלאומית החברתיים בעיריית באר שבע, נציגי מנהל החינוך, נציגי משרד הבריאות ונציגי התכני
 . במידת הצורך וכן נציגים נוספים נדרשים 360

רפואי במכון, בהתאם לכל הדרישות החוקיות הנדרשות ובהתאם  –המפעיל יפעיל את השירות הפרא  .1.5
רפואיים והמקצועיים הנדרשים ובידיו כל האישורים וההיתרים החוקיים  –לכל הסטנדרטים הפרא 

 הנדרשים לצורך כך. 
ורק עובדים בעלי ניסיון מתאים, אשר יקבלו הדרכה מתאימה על ידי המפעיל המפעיל יעסיק אך  .1.6

על המפעיל לוודא כי עובדיו . נציגי אגף הרווחה והשירותים החברתייםעל ידי מראש ויאושרו 
וכי הוא יפעל  יחידהבפועל הינם בעלי ידע, כישורים ויכולת להפעיל את ה יחידההמפעילים את ה

כמו כן,  .יחידה וילדי העיר באר שבעלהצלחת ה העירייה ומשרד הבריאותבעצמו בשיתוף פעולה עם 
רפואיים, הינם בעלי תעודת הכרה במעמד  –עובדי היחידה ההתפתחותית לרבות העובדים הפרא 

לא  מטעם משרד הבריאות וכן מתחייבים להתעדכן בהתפתחויות השונות במקצוע וכי רישיונם
 הותלה ולא נשלל. 

 .היחידהעל המפעיל שייבחר יהיה לערוך את כלל הביטוחים הנדרשים לצורך הפעלת  .1.7
 .אשר תפעל בהתאם להנחיות העירייה של המסגרת הבלעדי הגוף המקצועי ההינ כיוונים .1.8
, , נציגי משרד הבריאותעיריית באר שבע נדרש לקיים וועדות היגוי חצי שנתיות, בה ישתתפו: נציגי  .1.9

  .נציגי חברת כיוונים
 יושב ראש ועדת ההיגוי ימונה על ידי עיריית באר שבע. 

, שיתקיימו מטעם חברת ''כיוונים'' למטרת טעם המפעיל, ישתתף בישיבות הצוותמנהל היחידה מ .1.10
 איגום משאבים ויצירת סינרגיה בין היחידות השונות במרכז.  

 :המפעיל יידרש לספק .1.11
 מערכת לזימון תורים אינטרנטית .1 .1.12
 .. מערכת טלפוניה כולל נתב שיחות חכם2 .1.13
 .תקשורת על פי צרכיו התפעוליים רשת. 3 .1.14
עם חתימתו על נוסח ההסכם, כאשר יובהר כי הטמעת המערכת תתבצע בתיאום עם הגוף המנהל את  .1.15

 , להלן ''חברת כיוונים''. יחידה ההתפתחותיתה
חדרי הטיפול ומשרדי  על פי הפירוט הבא: יוד הנדרש להפעלת היחידה,חברת ''כיוונים'' תספק את הצ .1.16

 אש"ח כולל מע"מ. 100היחידה ההתפתחותית יאובזרו וירוהטו בסך של עד 
 :האבזור יכלול                    
 ציוד לצרכי הדרכה,  ,טלפוניםתשתית לשולחנות, כיסאות, ארונות אחסון, מחשבים,  –ריהוט                     

משחקים  אבזור חדרי טיפול )עו"ס, פסיכולוג, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת(,
 .התפתחותיים, אבזור וריהוט חדר מוטוריקה

כיוונים תהא אחראית  –יובהר כי על המפעיל לדאוג לספק תקשורת, וכן קבלת שירות לרשת התקשורת 
 לבד.לאספקת המחשבים בתחילת הדרך ב

וונים'' על פי בקשה לאבזור נוסף, תתוקצב בנפרד על ידי חברת ''כי של המפעיל הזוכה כל דרישה
. האחריות לשמירה על הציוד ותקינותו תהא שתוגש לנציג כיוונים ותיבחן על ידי נציגי כיוונים

 באחריות הגוף המפעיל, תוך תשומת הלב לבלאי סביר. 
 ספח ציוד ואבזור שיסופק לו בפועל על ידי כיוונים ** נהזוכה יידרש לחתום על ** יובהר כי המציע 
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 ש''ח כולל מע''מ.  119,294 המפעיל ישתתף בעלויות הפעלת היחידה בעלות שנתית של  .1.17
 להלן פירוט העלויות:

 הוצאה
ייחוס ליחידה 
 ההתפתחותית

 ₪  55,175 עלויות אנשי מנהלה ותפעול 
 ₪ 20,642 חשמל

 ₪ 3,132 מים
 ₪ 18,378 ניקיון

 ₪ 12,889 אחזקה
 ₪ 9,078 אבטחה

 כולל מע"מ₪  119,294 סה"כ
 

לחודש  1החזר הוצאות שנתי לאחזקת המבנים ישולם לחברה בחלקים שווים בכל  הזוכה כיידוע למציע 
 החל מיום חתימת הסכם זה.

, יוקצו חדרי טיפול ייעודיים לאנשי המקצוע במבנה יחידה התפתחותית לגיל הרךלטובת הפעלת  .1.18
 .היחידה ההתפתחותית

 .חדר מוטוריקה , חדר עו"ס/פסיכולוג,X3 רשימת החדרים: חדר מנהל היחידה, חדרי טיפול
שירותים נוספים/פעילויות העשרה נוספות שאינן כתובות במפרט השירותים המצורף לנוסח המכרז 

רק לאחר  היחידה ההתפתחותיתושאינן מתקיימות בחדרים הייעודים כפי שמצוין, יתבצעו במבנה 
 תיאום וקבלת אישור בכתב מחברת ''כיוונים''. 

ערוך הסכמי התקשרות עם קופות החולים לצורכי לטובת מתן שירותי אבחון וטיפול, באחריות המציע ל .1.19
 קבלת החזרים.

 יובהר כי הדרישות מהמפעיל הינן דרישות המינימום והמפעיל רשאי לקיים פעילות נוספות ביחידה.  .1.20
 

 :יחידהתיאור ה .2
  : הסבר על היחידה .2.1

היחידה ההתפתחותית הינה יחידה רב מקצועית העוסקת באבחון, באיתור ובעיקר בטיפול בילדים עם 

מגוון ההפרעות ההתפתחותיות ובכלל זה גם ילדים בספקטרום האוטיסטי וילדים עם הפרעות רגשיות 

ע"פ ה. בשנבממוצע  לפחות ילדים 100-כתיתן שירות ל היחידה והתנהגותיות ונותנת מענה לבעיות אלו. 

  הדרישה של משרד הבריאות.

 השעות ביןימים אחר הצהריים  3-ו 14:00-ל 08:00בין השעות:  ראשון עד חמישי, תפעל בימים  היחידה

   .19:00-ל 16:00

 מטרת התכנית: .2.2
הנגשה של שירות האבחון והטיפול ההתפתחותי, תוך הבטחת רצף השירות האוניברסלי לילדים מגיל 

 . ולהוריהם תוך מתן הדרכה, אבחון וטיפולשנים  9לידה עד 

 יעדי התכנית:  .2.3

  .אבחון וטיפול מוקדם בפעוטות וילדים הנמצאים בסיכון התפתחותי בתחום המוטורי והשפתי 

  .צמצום מספר הילדים המפגינים התנהגויות/מצבים המעידים על בעיות קשות בתחום ההתפתחותי 

  הבטחת רצף טיפולי לילד ולמשפחתו על ידי מתן אבחון וטיפול רב תחומי, אשר כולל ליווי והדרכת

 הורים. 

 ההתפתחותי אצל ילדיהם בגיל הרך. שיפור תפקוד הורי בהתייחסות לקושי 

 תחומי החיים הרלוונטיים:  .2.4
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  .בריאות פיזית והתפתחות 

  .השתייכות למשפחה 

   .למידה ומיומנויות 

 ת.רווחה רגשי 

 אוכלוסיית היעד:  .2.5

  שנים, אשר זוהו עם קשיים התפתחותיים והוריהם.  9ילדים מגיל לידה ועד גיל 

  תינתן עדיפות ללקוחות אגף הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם לשיקול דעתו של הצוות

 המקצועי ביחידה. 

 תכני עבודה:  .2.6
הפסיכולוגים והמתמחים העובדים ביחידה ההתפתחותית יעסקו בכל תחומי העיסוק הנדרשים על פי 

 הגדרת עבודתו של הפסיכולוג ההתפתחותי: 

  תוך שימוש במגוון כלי האבחון התואמים את גיל הילדים/תינוקות/פעוטות המופנים. עבודת  -אבחון

 מהיקף עבודתו של הפסיכולוג ביחידה.  30%האבחון תהווה 

  טיפול בילדים/פעוטות/תינוקות ומשפחותיהם על פי הגישות הטיפוליות המותאמות לגיל  -טיפול

מהיקף עבודתו  40%ית עם הורים. העבודה הטיפולית תהווה )דיאדי, פרטני( וכן עבודה טיפולית וייעוצ

 של הפסיכולוג ביחידה. 

  הדרכת צוותים וליווי תכניות התערבות ייחודיות בתוך מעונות, גנים וצהרונים.  -עבודה מערכתית

 מהיקף עבודתו של הפסיכולוג ביחידה.  30%העבודה המערכתית תהווה 

השונים, מתייחס לשעות העבודה בפועל לאחר ניכוי שעות  היקף העבודה באחוזים על פי התחומים

 הדרכה והשתלמויות. 
 

 כלים אבחוניים:  .2.7
היחידה תהיה מצוידת במגוון כלים אבחוניים התואמים את העבודה הנדרשת מהפסיכולוגים של 

היחידה. להלן רשימה של כלים אבחוניים מקובלים בגיל הרך מתוכה ייבחרו הכלים הרלבנטיים 

ליחידה. היות וקיימים שינויים ועדכונים של כלי אבחון ודרישות אבחוניות, מומלץ להתייעץ עם הועדה 

 מקצועית לפני רכישת הכלים. ה

  :מבחנים 

 ביילי ומולן.  –התפתחותיים  -

 ולייטר.  5, קאופמן, סטנפורד בינה 3וויפסי  –קוגניטיביים  -

 בנדר, בירי וריי לצעירים.  –ויזומוטוריים  -

 , ציורי דמות, עץ, בית, משפחה ומשחק סימבולי. CAT –רגשיים  -

זכירה חזותית הבחנה חזותיות ושמיעתיות,  –מבחנים המתייחסים למיומנויות בגיל הצעיר  -

 ושמיעתית ועוד. 

  :שאלונים 

 . ABAS2 -ו   2ויילנד  –שאלוני התנהגות מסתגלת  -

 התנהגותיים / אישיותיים, כגון אכנבך.  –שאלונים  -
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 תקשורתיים, קשי קשב וריכוז, תצפית ועוד.  –שאלונים בנושאים שונים  -

  :ספרי אבחנה 

- DC 0-3 . 

- ICDL . 

- DSM5. 

 כוח אדם ומבנה העבודה של צוות היחידה:  .2.8
הרפואה בדבר דרישות מינימום לעובדי  נהליחוזר מ - 3-2012מתוך חוזר מנכ''ל של משרד הבריאות 

מקצועות בריאות המטפלים בתחום ''התפתחות הילד'' נרשם כי נדרש ניסיון של שנתיים לפחות 

במוסדות: מכון מוכר להתפתחות הילד או ביחידה התפתחותית מוכרת או במסגרת חינוכית או 

ת מתוך השנתיים יכולה להתבצע טיפולית מוכרת לילדים, כולל מעונות יום שיקומיים, כאשר שנה אח

במסגרת לילדים בספקטרום האוטיסטי, המקבלים את הטיפול הבריאותי המקדם מטעם משרד 

הבריאות. באזורי הפריפריה בהם מספר עובדי מקצועות הבריאות נמוך, תתאפשר רכישה של שירותים 

אחת לפחות ובלבד התפתחותיים פרטניים על ידי קופת החולים גם מעובדים עם ניסיון של שנה 

שבאותה עת ימשיכו שנה נוספת בעבודתם ובקבלת ההדרכה ביחידה או במכון בו הם מועסקים. על 

העובדים בתחומי הפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת ועבודה סוציאלית, המטפלים 

 בילדים להיות: 

 רד הבריאות. עובדי מקצועות הבריאות בעלי תעודת הרשאה לעסוק במקצועם מטעם מש 

  .עובדים סוציאליים יהיו בעלי רישיון, רשומים בפנקס העובדים הסוציאליים 

 להלן פירוט העובדים ביחידה: 

  מנהל/ת היחידה 

ישמש כמנהל היחידה איש/אשת מקצוע מתחומי ברווחה, בריאות או חינוך. יתכן שאחד מאנשי 

 המקצוע המועסקים כמטפל/ת היחידה ישמש גם כמנהל. 

 מזמנו/ה. 75% -היחידה יעסוק בניהול ישיר של היחידה לפחות ב מנהל

 באחריות מנהל היחידה: 

 חתימת הסכמים עם קופות החולים וקשרי עבודה איתם.  -

 טיפול בהיבטים הכלכליים של היחידה ההתפתחותית.  -

 גיוס כוח אדם.  -

בניית קשרים עם כל הגורמים בקהילה הקשורים לילדים בסיכון ולילדים עם צרכים מיוחדים.  -

שעות שבועיות של ישיבות הקשורות לתכנית הלאומית לילדים  2-יותר מבמסגרת זו לא תאושרנה 

עוד שעתיים שבועיות לפעילויות של  ,במרכז קהיליתיונוער בסיכון ו/או במידה והיחידה נמצאת 

  שעות בשבוע(. 4)סה"כ  קהילתיהמרכז ה

קשר עם הורי הילדים כולל לפעול לכך שהורים וילדים יגיעו לטיפול, באמצעות שימוש בכלים  -

 מקצועיים לעבודה עם הורים ובסיוע העו"ס. 

 טיפול בהפניות מהקהילה.  -

 קביעת התורים לטיפול על ידי אנשי המקצוע.  -
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 חודשיים(.-וחציארגון והשתתפות בישיבות הצוות )אחת לחודש  -

 הדרכת הצוות. -
 

  :אנשי הצוות הרב מקצועי 

התפקיד העיקרי של עובדי מקצועות הבריאות הנו מתן טיפול בילדים עם ליקויים התפתחותיים 

מזמנם בטיפול ישיר  75% –בכל אחד מהתחומים ולכן העובדים המקצועיים של היחידה יעסקו ב 

מהזמן יוקדש לישיבות צוות, הדרכה  25%וד שיתר בילדים כולל הדרכת הורים במהלך הטיפול בע

מקצועית, כתיבת דוחות וסיכומים וימי עיון. יחד עם זאת, עובדים אלו יכולים לעסוק גם באבחון 

 והדרכת הורים מחוץ למסגרת הטיפול. 

 :תפקידי העובד הסוציאלי 

מפורט על כל משפחה בה קיים מצב סיכון  שמירה על קשר עם המשפחה והקהילה, קבלת אינטייק

כל שהוא או כאשר יש במשפחה יותר מילד אחד עם הפרעה התפתחותית. כן יעסוק העובד הסוציאלי 

בהעברת אינפורמציה על שירותים רלבנטיים בקהילה ויעזור להורים להבין וקבל את מצב הילד. 

 במידת הצורך הם גם יתנו טיפול משפחתי.

 תפקיד הפסיכולוג: 

הפסיכולוג יעסוק בעיקר באבחון, מתן טיפול רגשי לילד ולמשפחתו והדרכת הורים. כן הוא ייעץ 

 לאנשי המקצוע האחרים בכל הקשור לקשיים הרגשיים של הילד המטופל ומשפחתו.

יחידה התפתחותית רשאית להעסיק במקום שני בעלי המקצוע בתחום הפסיכולוגיה ובתחום 

ג אחד או עובד סוציאלי אחד בחצי משרה. במקומות בהם קופות העבודה הסוציאלית פסיכולו

שעות שבועיות  5ניתן להסתפק בפיזיותרפיה בהיקף של  ,החולים אינן רוכשות שירותי פיזיותרפיה

 בלבד, בעיקר למטרות יעוץ להורים ולצוות הטיפולי.

 

 תכנית פנים יחידתית  לאיתור ילדים עם הפראות התפתחותיות במעונות היום:  .2.9

  :תיאור התכנית 

 -ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת פיזיותרפיה,  -צוות של אנשי מקצוע מתחום התפתחות הילד

יבקר במעונות היום לגיל הרך ביישוב/שכונה כדי לאתר את הילדים עם ליקויים מוטוריים ושפתיים 

החל מגיל שנה שנתיים. צוות זה יבצע תצפית במעון לפחות פעם בשנה, ואף ייתן  –בגיל הצעיר  כבר

תשומת לב רבה יותר לפעוטות הנחשדים על ידי האחראית במעון/גנון. כאשר יאותרו ילדים עם חשד 

יתם קלה )דהיינו מידת הסטייה מהצפוי לגילם קטנה( הם יטופלו ילהפרעה התפתחותית, במידה ובע

במסגרות החינוך בהם הם נמצאים, בעקר על ידי מתן הדרכה לאם ולגננת/מטפלת. במידה והבעיה 

 מורכבת יותר הם יופנו למערכות התפתחותיות באזור. 

  :מטרות התכנית 

המטרה הנה לאתר בהקדם את הילדים עם חשד לעיכוב התפתחותי במעון היום, לטפל במקום 

 שים יותר לאבחון וטיפול במערך התפתחותי באזור.במקרים הקלים ולהפנות את המקרים הק

האיתור במסגרות הטיפוליות/חינוכיות חשוב מאחר ובמשפחות בסיכון הביקורים בטיפות חלב 

  אינם סדירים, במיוחד בילדים מעל גיל שנה. 
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בנוסף תוכלנה עובדות אלו לעודד את הביקורים בטיפות החלב וכן לדאוג למעקב התפתחותי )במכון 

 2%ביחידה התפתחותית מוכרים( אחר הילדים בסיכון רב להפרעה התפתחותית המהווים כ או 

 מכלל אוכלוסיית הילדים בגיל הרך. 
 

  :תיאור התהליך והיקף הפעילות 

 ההערכה התפתחותי לעיכוב חשד עם לילדים. לקבוצה שעה חצי למשך, קבוצתית תהיה ההסתכלות, ככלל

 . וחצי כשעה ולוקחת פרטנית הינה
 

 התמורה 

ככל שהיחידה  כולל מע"מ.₪  505,955בגין עמידה בתנאי המכרז ההפעלה, ישולם לגוף המפעיל סכום בסך 

 תופעל חלק מהשנה בלבד התשלום יבוצע באופן יחסי לתקופת ההפעלה. 

יובהר כי זה זהו התקציב הידוע לשנה זו, יכול ותהיה תנודתיות בתקציב שיוגדר על ידי משרד הבריאות 

 בשנים הבאות.

שיגיש הגוף המפעיל לבדיקת ואסמכתאות תומכות התשלום יתבצע מידי רבעון, בכפוף לדוחות ביצוע 

  כוח אדם בפרויקט המהווה את תקציב היחידה: העירייה.החברה ואישור 

 סוג ההוצאהאדם/ כוח
היקף 

 משרה
 פירוט המשימות

עלות 

ליחידה 

 ₪)לשנה( 

*בהתאם לגודל היחידה. לא יעלה על חצי משרה כאשר יתר המקצועות   מנהל

 משרות. 3 עדמונים 

  

 

 

 

 

335,955 

₪ 

 

 

  

צוות רב מקצועי  

 פיזיותרפיסט

 קלינאי תקשורת

 מרפא בעיסוק

 שעות טיפול. 15 –טיפולים בשבוע  15כל מטפל בחצי משרה:  חצי

משך הטיפול  שעות כתיבת דוחות ומעקבים, ישיבות צוות והדרכה. 5

דקות נטו ושעה ברוטו אשר כולל גם מתן אינפורמציה מתאימה  45הנו 

על מצב הילד להורים והדרכתם. אבחון וכתיבת הדוח מקביל לשני 

 טיפולים וההתחייבויות של הקופה.

 כל טיפול או אינטייק נמשך שעה. רבע עו"ס

 שעות. 4 –כל טיפול נמשך שעה, אבחון כולל כתיבת דוח  רבע פסיכולוג

הדרכה וליווי ארציים 

של מנהלות וצוותים ע"י 

 משרד הבריאות

 הכשרה והדרכה במסגרת שישה ימי עיון בשנה 

 

הדרכה וליווי לכל 

 היחידה

. הדרכה למנהלת ולצוות היחידה בנושאים שעות הדרכה לשנה 40עד  

)מימוש הסכום מותנה בהגשת תכנית  הקשורים להתנהלות היחידה

 הדרכה למשרד הבריאות ואישורה(

 

 

 

170,000 

 ₪ 

הפעלת תכנית איתור 

ילדים עם הפרעות 

התפתחותיות במעונות 

 היום

ועובדים קבועים בשכר,  םרפואיים )פרילנסרי –העסקת עובדים פרא  

 בהתאם לצורך(

                                                                          כולל מע"מ                                                                                                                    ₪  505,955סה"כ 
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 הוראות בטיחות -חלק ו' 
 

 המפעילהוראות בטיחות לעבודת 
 

 המשתתף שזכה במכרז. -"המפעיל" 

 

המפעיל מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבטיחות  .1

 והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.

 

בדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את המפעילים וכל מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את המפעיל, את עו .2

 אדם אחר מטעמו.

 

, 1954 -המפעיל מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  .3

, והתקנות, הצווים וההנחיות לפיהם; תקנות הבטיחות 1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

; תקנות 1997 -"ז , תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התש-1988בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח

 -; חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1988הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח 

; וכן 1998 -; תקנות הבטיחות בעבודה )גליון בטיחות, סיוג, אריזה, תווי וסימון של אריזות(, התשנ"ח 1993

הם בקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהן; הוא מתחייב לנהוג לפי

וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות  החברההאחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד 

 אלה.

 

בנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו המפעיל, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות  .4

, משרד התחבורה, משרד איכות הסביבה, בריאותת מוסמכת, לרבות משרד הוההנחיות שתינתנה ע"י כל רשו

 שבע.-משטרת ישראל ועיריית באר

המפעיל יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות  

 המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות על ידו.

 

המפעיל מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות  .5

 כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. 

 

הדרכת בטיחות,  בטרם תחילת עבודתםכמו כן, מתחייב המפעיל כי קבלני משנה שיועסקו על ידו יעברו  .6

על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה המפעיל  והכרת נהלי הבטיחות ויחתמו

 רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 

 

לאשר או החברה מבלי לגרוע מכל חובה מחובות המפעיל ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם, רשאית  .7

 ה בתנאים לפי שיקול דעתה המוחלט.לסרב או להתנות את אישורו של מפעיל המשנ
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המפעיל מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל  .8

רישיונות המפעיל שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי הרמה, כלי שינוע, 

תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תקופתי אכן בדוק ונמצא מכשירי יד מכניים או חשמליים וכו', 

 תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

 

המפעיל יספק לעובדיו, שלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות  .9

בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם )לרבות נעלי עבודה, בגדי  החוק והנוהג, אשר נהוג להשתמש

 עבודה, אזניות, כובעי מגן, משקפי מגן וכד'( ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.

 

המפעיל מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש   .10

כן יהיה עליו לדאוג לאכסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות בביצוע העבודה, 

 וכלי העבודה שלו. 

 כמו כן, ידאג המפעיל להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה. 
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 תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:  –חלק ז' 

 )להלן: "החוק"( 1976 -תשל"ו תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 
(. המציע –להלן לחתום ולהצהיר בשמו ) אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך

  
 

סמן את הבחירה המתאימה בחלופות )מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה  במציע
   (:להלן 1בסעיף 

 

 ;או לפי חוק עובדים זרים בעבירה לפי חוק שכר מינימום לא הורשעוובעל זיקה אליו ציע המ .       1

 

ולם , אאו לפי חוק עובדים זרים לפי חוק שכר מינימום בעבירה אחת והורשעבעל זיקה אליו  וא המציע  

 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;במועד ההתקשרות חלפה 

 

, ו/או לפי חוק עובדים זרים לפי חוק שכר מינימום בשתי עבירות או יותר והורשעאו בעל זיקה אליו  המציע

 ממועד ההרשעה האחרונה.אך חלפו שלוש שנים לפחות 

 
, שחלק מהן 1976 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 מובאות להלן:
 ;1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .1

 
  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .2

  שנשלט על ידי המציע; חבר בני אדם
  בעל השליטה בו; אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, 
      ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; 

 המציע על תשלום שכר העבודה;מי שאחראי מטעם 
 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3
 בידי מי  ששולט במציע;

 
 הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה  -", בעבירה הורשע" .4

 (; 2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )
 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  –" חוק עובדים זרים"  .5
- 1991; 

 
 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -" חוק שכר מינימום"  .6

 
המועד האחרון להגשת ההצעות  –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  –" מועד התקשרות" .7

 במכרז; 

 
 ו לפי חוק שכר מינימום;עבירה לפי חוק עובדים זרים א –" עבירה" .8
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החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  -" שליטה מהותית"  .9

 האדם; 
 

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
 

 המצהיר/ה
 

 אישור
___________(, במשרדי שברחוב ר "הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ

שמספרה  "ז_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי 

אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/
 דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 
 
 

 , עו"ד                         
 ר __________"מ

 חותמת                   
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 נקודות( 20)עד  17/2020המלצות למכרז נוסח  - 1חלק ז'
 

 יחידה התפתחותיתאישור על קבלת שירותי הפעלת 
 

   _______ טלפון  )חובה(:מס'      שם הגוף:

   מס' טלפון בלשכתו )חובה(:    שם מנהל הגוף:
 

 

 ,חברת כיווניםלכבוד 

עבורנו יחיד הננו מאשרים בזה כי המציע/ה, _____________________________________ הפעיל 

__ שנת ב______________________________ החל מחודש _____ שנת_____ ועד לחודש ____ התפתחותית

 ______, בהיקף של __________ ילדים. 

 

בתאריך _________  בריאותהבמסגרות שהופעלו אצלנו, בוצעה בקרה אחרונה ע"י מפקח/ת מטעם משרד 

 שבסיומה חוות הדעת הייתה ______________________.

 

  הנ"ל ביצעו/מבצעים את עבודתם אצלנו )נא לציין בטבלה לגבי כל קריטריון(:

 לשביעות רצוננו המלאה.( 1)

 ( לשביעות רצוננו.2)

 ( לשביעות רצוננו החלקית. 3)

 

 הערות מידת שביעות הרצון הקריטריון
   בצורה אמינה ואחראית

עמידה בלוחות זמנים והגשת 
 דו"חות ביצוע

  

שמירה על יחסי אנוש טובים 
 עם הצוות והאוכלוסייה 

  

   יזמות וחדשנות בתחום
 

 עליהם בפניכם: _______________________________________________אנו ממליצים 
 הערות נוספות: 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ___תאריך: _______________
 פרטי מנהל אגף _______________________,  חתימה וחותמת _____________________

 
 *     יש לצלם טופס זה לכל רשות ולצרפו להצעת המציע 
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 תצהיר המשתתף בנוגע לניסיון הנדרש בתנאי הסף ולבחינת ההצעות- 2חלק ז'
 

 חברת כיווניםלכבוד: 
 

 אהיה וכי, האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר__________  שמספרה ז"ת ת/בעל______________  מ"הח אני
 :כדלקמן, בכתב בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 

המגישה  "(המציע: "להלן_________________ ) משמש כ _________________ בעמותת/חברת הנני. 1
  .המציע בשם ולהתחייב , להצהירלחתום מורשהוהנני  2020___/מס'  פומבי הצעתה למכרז

 

תקנות מעונות יחידות התפתחותיות )בהתאם בהפעלת , 2015-2019שנים בין השנים  3של  למציע ניסיון קודם .2
ו/או מעונות יום שיקומיים לגיל הרך )בהתאם  2009 התש"ע -יום שיקומיים )הכרה במכון להתפתחות הילד( 

  לקוחות בשנה. 100-( בהיקף שאינו נמוך מ2000 –לחוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס 

 שנות הניסיון המוצהרות הן מלאות ולא חלקיות. 

ברחבי הארץ וכתובתן )כולל משרדי יחידה התפתחותית  המציעבהן הפעיל להלן רשימת המסגרות לגיל הרך 
 החברה/עמותה(. מטה

 

 בכבוד  רב, 
 

________________ 
 שם המציע + חתימה

 

 אישור עו"ד
 

ר ___________(, מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני "_________________, עו"ד )מאני הח"מ 
ר "פ/ע"ז ____________ ומורשה חתימה ב ________________ ח"מר/גב' ____________, נושאת ת

ם ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועי
 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
_______________ 

 חתימת עו"ד
 
 

 

שם המזמין 
ומקום 
 הפעלה

שנת תחילת 
 הפעילות

שנת סיום 
 הפעילות

מספר ילדים 
 במסגרת

 איש קשר וטלפון )רצוי נייד(

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

http://www.kivunim7.co.il/


 
 ורכשהתקשרויות 

_______________________________________________________________ 

 35 חתימת המציע : _____________
__________________________________________________________________________________ 

 08-6290011 ס:פק, 8, שלוחה 6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443ד "ת, העיר העתיקה 82ההסתדרות 

  contract@kivunim7.co.ilדוא"ל:  www.kivunim7.co.ilאתר החברה: 

 

 

  לעניין ניקוד האיכותתצהיר המשתתף - 3חלק ז'
 

 חברת כיווניםלכבוד: 
 

, האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר__________  שמספרה ז"ת ת/בעל______________  מ"הח אני
 :כדלקמן, בכתב בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה וכי

 

המגישה  "(המציע: "להלן_________________ ) משמש כ _________________ בעמותת/חברת הנני. 1
  .המציע בשם ולהתחייב , להצהירלחתום מורשהוהנני  17/2020מס'  פומבי הצעתה למכרז

לתנאי הסף )בשונה  מעבריובהר כי כאן נדרש המציע להצהיר בנוגע לניסיון קודם שהינו ** 
 ** (2מהתצהיר המצורף בחלק ז'

 

לתקנות בהפעלת יחידות התפתחותיות )בהתאם ) 2015-2019שנים בין השנים  ___של למציע ניסיון קודם  .2
ו/או מעונות יום שיקומיים לגיל הרך  2009 התש"ע -מעונות יום שיקומיים )הכרה במכון להתפתחות הילד( 

 בשנה. לקוחות 100-( בהיקף שאינו נמוך מ2000 -)בהתאם לחוק מעונות יום שיקומיים, התש''ס 

 שנות הניסיון המוצהרות הן מלאות ולא חלקיות. 

 

לדרישות  מעברשעות הדרכה נוספות וזאת  _____המציע מתחייב לספק על חשבונו תוספת תקציבית בדמות  .3
 מפרט העבודה.

 
________________ 
 שם המציע + חתימה

 

 אישור עו"ד
 

___________(, מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני  "ראני הח"מ _________________, עו"ד )מ
 ר"פ/ע"____________ ומורשה חתימה ב ________________ ח"ז מר/גב' ____________, נושאת ת

______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
_______________ 

 חתימת עוה"ד
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 תכנית ההפעלהאיכות לעניין ניקוד תצהיר המשתתף - 4חלק ז'
 

 חברת כיווניםלכבוד: 
 

 וכי, האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר__________  שמספרה ז"ת ת/בעל______________  מ"הח אני
 :כדלקמן, בכתב בזאת ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה

 

המגישה  "(המציע: "להלן_________________ ) משמש כ _________________ בעמותת/חברת הנני. 1
  .המציע בשם ולהתחייב , להצהירלחתום מורשהוהנני  2020מס' ___/ פומבי הצעתה למכרז

 

 סימון המשתתף:ל .2

 הנני מתחייב להעסיק מזכירת קבלה במשרה מלאה.   
        

 אני לא מתחייב להעסיק מזכירת קבלה במשרה מלאה.
 

 לסימון המשתתף: .3
בהיקף משרות של_____וזאת מעבר רפואי נוסף של ___ עובדים, -הנני מתחייב להעסיק צוות פרא

 לדרישות מפרט העבודה.
        

 אני לא מתחייב להעסיק צוות רפואי נוסף מעבר לדרישות מפרט העבודה.
 

בעוד הנני מתחייב להפעיל את היחידה ההתפחותית מעבר לשעות העבודה שהוגדרו במפרט העבודה 
 ____ ימים אחה"צ.

 
 8:00-12:00הנני מתחייב להפעיל את היחידה בימי שישי בין השעות 

 
 ".0** משתתף שלא מעוניין בהקצאת שעות פעולה נוספות ירשום בשדה זה "

 
 
 

 
________________ 
 שם המציע + חתימה

 

 אישור עו"ד
 

מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני ר ___________(, "אני הח"מ _________________, עו"ד )מ
ר "פ/ע"ז ____________ ומורשה חתימה ב ________________ ח"מר/גב' ____________, נושאת ת

______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 
 וכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את ת

 
_______________ 

 חתימת עוה"ד
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 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז -חלק ח' 
 

 17/2020מכרז פומבי מס' 
 

 יחידה התפתחותיתהפעלת 
 חברת כיווניםלכבוד: 

 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז

ההסכם, פירוט העבודה, הוראות למשתתפים במכרז, לאחר שבחנתי בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם: 

תנאים מיוחדים, נוסח החוזה, המפרט הטכני המיוחד והמפרטים הכלליים המצויים לעיון במחלקת ההתקשרויות, 

, ערבויות, תקנים הנזכרים במסמכי החברהוזו שתשולם ע"י הבריאות , זו שתשולם ע"י משרד אופני חישוב התמורה

 וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;המכרז ו/או החוזה 

 והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל המידע הדרוש לביצוע העבודות בשלמותן;

הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה כנדרש במכרז בשלמות וכי באפשרותי לבצע את 

החוזה, ולא אבוא בתביעות כלשהן להפרשים בהקשר לתמורה, העבודה, כמפורט במכרז, מיד עם החתימה על 

, בכוחות הטכניים והמקצועיים ועל ידי הציוד באמצעות כח האדם המקצועי שלי ובאפשרותי לבצע את העבודה

 שברשותי.

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי 

 רז, וכי אני מקבל על עצמי לבצע את העבודות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.המכ

 אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.

הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך שלושה חודשים מהמועד האחרון 

 שנקבע להגשת ההצעות.

הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות להידרש לביצוע שבהנני מצהיר  כמו כן,

העבודה בכל היקפה ובשלמותה, והיא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו או אחרת, 

 שויות מוסמכות;משרד התחבורה, משרד העבודה, וכיוב' ר,משטרת ישראל הבריאותלרבות משרד 

כן אני מתחייב לבצע בשלמות את העבודה בהתאם להוראות המשתתפים ולמסמכי המכרז והחוזה, ומקבל עלי את 

 ההתחייבויות המפורטים במסמכים להגשת המכרז ועל תנאיו.

 את הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהים.

 בלתה על ידכם חוזה מחייב ביני לבינכם.אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובק

להבטחת קיום התחייבויותיי לחתימה על החוזה אני מוסר בזאת ערבות בנקאית כמפורט במסמכי המכרז, היה 

ימי עסקים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה ואפקיד בידיכם  4והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך 

היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה. 

ידכם לגבייה, וסכום הערבות יחולט על ידכם -ידי בקשר עם השתתפותי במכרז, תוגש על-הבנקאית שנמסרה על

 כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

מוגשת ההצעה, כי אני זכאי אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו 

 לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

 כן אני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:

 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף ב
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לסימון 

 המשתתף

  

 לסימון מחלקת התקשרויות

 יש / אין / __________________ לי כל דף(התנאים הכלליים )חתימה בשו ____

 יש / אין / __________________ החוזה )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( ____

 יש / אין / __________________ כתב הצעה מלא )חלק ט' למסמכי המכרז( ____

 יש / אין / __________________ ערבות בנקאית ע"ס  ____

 יש / אין / __________________ אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ____

 יש / אין / __________________ אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ____

 יש / אין / __________________ אישור מע"מ בדבר עוסק מורשה ____

רו"ח )ראו הצהרת המשתתף בדבר עמידה בדרישת הניסיון ואישור  ____
 )ו( לחלק א' למסמכי המכרז(2דרישה בסעיף 

 
 יש / אין / __________________

 

 המלצות גופים שעבורם בוצעה עבודה.  
 

 יש / אין / __________________

העתק חתום של פרוטוקול ישיבת הבהרות ושל כל מסמך נוסף  ____
 למשתתפים. החברהשהומצא על ידי 

 
 __________________יש / אין / 

 יש / אין / __________________ הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום ]ראו חלק ז'[. ____

 יש / אין / __________________ הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים ]ראו חלק ז'[. ____

 יש / אין / __________________ אישור בדבר זכויות חתימה. ____

 יש / אין / __________________ מסמכי התאגיד. ____

 יש / אין / __________________ קבלה על רכישת מסמכי המכרז ____

 יש / אין / __________________ עבירות פליליות –תצהיר והתחייבות לעניין העסקת כח אדם  ____

 יש / אין / __________________ תצהיר בדבר אי תיאום הצעות ____
  החברההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד  ____

 

 יש / אין / __________________
 
 
 

 

 

 ז _____________________"פ/ת"שם המשתתף )באותיות דפוס( : ________________________; ח

 ________________כתובת המשתתף : __________________________________ טלפון: 

 תאריך : _______________

 חתימת המשתתף : _______________________ שם מלא של החותם: ______________________

 איש קשר: _____________________________

ככל שתמצא אי התאמה בין הרשימה לעיל לבין הדרישות בתנאי הסף או  -תשומת לב המציעים 
לחלק א'  2האמור בתנאי הסף ובסעיף  –לחלק א' למסמכי המכרז(  2רשימת המסמכים שיש לצרף )ס'

לטובת , גובר על האמור ברשימה לעיל ומחובת המציעים לפנות לחברה במקרה של סתירה כאמור
 קבלת הבהרות ומענה סופי. 
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 כתב הצעה  -חלק ט' 

 17/2020מכרז מס' 

 יחידה התפתחותיתהפעלת 
 

 ___________________  ר"פ/ע"המציע  ___________________ ח
 

 באמצעות המנהלים המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו:
 
 _________________ ת"ז ______________ .1
 
 _________________ ת"ז ______________ .2

           
 מצהיר / מסכים ומתחייב בזה כדלהלן:

 התחייבויות המפעיל .1

 ימים מרגע חתימת הסכם התקשרות עמו ע"י חברת ''כיוונים''.  90המפעיל יפעיל את היחידה תוך  .1.1

המפעיל יקבל על עצמו את האחריות לתפעול היחידה, תוך קיום פעילויות מגוונת ומותאמות לדרישות תכנית  .1.2

 ההפעלה המפורטת בנוסח המכרז. 

והשירותים החברתיים בעיריית באר שבע, נציגי מנהל  המציע נדרש לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם אגף הרווחה .1.3

החינוך בעיריית באר שבע, נציגי חברת כיוונים ונציגי משרד הבריאות, כאשר על המציע לקחת חלק פעיל 

 בוועדות השונות אשר ילוו את הפעלת היחידה ותפעולה השוטף. 

ל, נציגי אגף הרווחה והשירותים החברתיים הפעלת היחידה תלווה על ידי צוות בין מקצועי הכולל: נציגי המפעי .1.4

בעיריית באר שבע, נציגי מנהל החינוך, נציגי חברת כיוונים, נציגי משרד הבריאות ונציגי התכנית הלאומית 

360 . 

רפואי במכון, בהתאם לכל הדרישות החוקיות הנדרשות ובהתאם לכל  -המפעיל יפעיל את השירות הפרא  .1.5

המקצועיים הנדרשים ובידיו כל האישורים וההיתרים החוקיים הנדרשים רפואיים ו -הסטנדרטים הפרא 

 לצורך כך. 

המפעיל יעסיק אך ורק עובדים בעלי ניסיון מתאים, אשר יקבלו הדרכה מתאימה על ידי המפעיל ויאושרו על  .1.6

על הינם ידי נציגי אגף הרווחה והשירותים החברתיים. על המפעיל לוודא כי עובדיו המפעילים את היחידה בפו

בעלי ידע, כישורים ויכולת להפעיל את היחידה וכי הוא יפעל בעצמו בשיתוף פעולה עם העירייה ומשרד 

הבריאות להצלחת היחידה וילדי העיר באר שבע. כמו כן, עובדי היחידה ההתפתחותית לרבות העובדים הפרא 

יבים להתעדכן בהתפתחויות רפואיים, הינם בעלי תעודת הכרה במעמד מטעם משרד הבריאות וכן מתחי –

 השונות במקצוע וכי רישיונם לא הותלה ולא נשלל. 

 על המפעיל שייבחר יהיה לערוך את כלל הביטוחים הנדרשים לצורך הפעלת היחידה. .1.7

וועדות היגוי חצי שנתיות, בה ישתתפו: נציגי  עיריית באר שבע, נציגי משרד הבריאות, נציגי חברת נדרש לקיים  .1.8

 כיוונים.

, שיתקיימו מטעם חברת ''כיוונים'' למטרת איגום ישתתף בישיבות הצוותמנהל היחידה מטעם המפעיל,  .1.9

 משאבים ויצירת סינרגיה בין היחידות השונות במרכז.  

, בתיאום עם הגוף המנהל את היחידה נת כלל המערכות שהוא מחויב לספקלתאם את התקהמפעיל יידרש  .1.10

 ם''. ההתפתחותית, להלן ''חברת כיווני
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לטובת מתן שירותי אבחון וטיפול, באחריות המציע לערוך הסכמי התקשרות עם קופות החולים לצורכי קבלת  .1.11

 החזרים.

 יובהר כי הדרישות מהמפעיל הינן דרישות המינימום והמפעיל רשאי לקיים פעילות נוספות ביחידה.  .1.12

 

מצורפים להצעתי זו בהתאם לכלל הדרישות  הניקוד לצורך קבלתוכן תצהיריי  התחייבויותייעיל, ל לאור האמור

 שנדרשו על ידכם.

 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום:

______________________  1___________________) 2____________________) 
 מורשי חתימה                                   חתימת המשתתף       

______________________  _____________________ ______________________ 
 ז"פ/ת"מס' ח   מס' טלפון     שם מלא             

__________________________________________________ _____________________ 
 תאריך               כתובת למשלוח הודעות           
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 הסכם - חלק י'
 

 2020שנערך ונחתם  בבאר שבע ביום  _______   בחודש  ______   שנת 
 
 

 ב  י  ן
 

 כיוונים החברה לתרבות הפנאי בבאר שבע 

 8415302ב"ש מיקוד  5443ת.ד , באר שבע, מח' התקשרויות 82רח' ההסתדרות 

 512759564 פ"ח

  "(החברה  " -)להלן        

 מצד אחד                    

 לבין                                  

 שם המפעיל:________________________

  _________________________ 

 ___________________פ"ח/ז"ת

 מרח' _________________

 ישוב ____________ מיקוד _________

 טלפון __________ פקס ___________

 ע"י מורשי החתימה מטעמו:

 :_____________ז"ת.שם:___________________ 1

 :_____________ז"ת.שם:___________________ 2

 

  "(המפעיל" -)להלן 

 מצד שני              

 "(הצדדים" -)ושניהם ביחד, להלן                                                                      

 
 5יחידה התפתחותית במרכז לגיל הרך פלח להפעלת  17/2020פרסמה מכרז פומבי מס'  החברהו הואיל:

 באר שבע.

 

 חברת כיונייםוהמפעיל, אחרי עיון ובחינה זהירה של המכרז וההסכם על כל נספחיהם, הגיש ל   והואיל:

 תנאיו;ללהסכם זה ולכתב הצעתו, למכרז, הצעה לבצע את העבודות וליתן השירותים, בהתאם 

 

 החברהוועדת המכרזים, בהחלטתה מיום __________, המליצה על קבלת הצעתו של המפעיל, ו והואיל:

 קיבלה את ההצעה;

 

כי ידועים וברורים ומפרט העבודה והמכרז  ,והמפעיל מצהיר ומתחייב כי קרא את מסמכי ההסכם     והואיל:

ואת  כהגדרתן להלןכולן התנאים והדרישות שבהם, וכי יש ביכולתו לבצע העבודות  לו לאשורם

, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, ובכפוף אלה שהוצעו על ידו בכתב ההצעה
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להוראות כל דין, לרבות חוקים, תקנות, צווים, ותקנים מחייבים ובהתאם להנחיות והוראות כל 

 עדים שנקבעו;הגורמים המוסמכים ובמו

 
האמצעים האדם המקצועי, הכלים, הציוד וכל  והמפעיל מצהיר כי בידו הידע, הניסיון, כח  והואיל:

 על פי  ההסכם על נספחיו ובהתאם להוראות הדין; יחידה התפתחותיתהפעלת להדרושים 

 

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות;         והואיל:

 
 לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 כללי
 

 מבוא
 
המבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים, בין היתר, את תאור העבודה, הצהרות המפעיל, כתב ההצעה,  .1

מסמכי הצעת המפעיל שהוגשו במסגרת הצעתו ועל פי הכתוב בהם נוקדה ההצעה, הוראות בטיחות, וכל 

ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראם יחד הימנו. מוסכם ומובהר בזאת, כי מסמך אחר, מהווים חלק מהותי 

בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המצויות בגוף ההסכם לבין מסמכי המכרז תינתן העדיפות לאמור 

 במסמכי המכרז.

 
 הגדרות ופרשנות

 
 זה יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלהלן: בהסכם .2

 
יחידה מכוחו ובמסגרתו נבחרה הצעת המפעיל הפעלת  17/2020מכרז פומבי מס'   - "המכרז"

 .התפתחותית
 .החברה לתרבות הפנאי באר שבע בע"מ" -"כיוונים    - "החברה"

 העשרה ומזכירותמתחם הכולל חדרי טיפול,     - ""יחידה התפתחותית

המרכז כולל קומפלקס חינוכי לילדי הגיל הרך המונה מעון יום, טיפת חלב, יחידה  - "המרכז"           

ופנאי וחדר כושר וממוקם לצדו של פארק ציבורי חדרי העשרההתפתחותית, 

החללים הקיימים בו מונים מבואת כניסה גדולה, אולם רב תכליתי, חללי  מרכזי.

תוך המרכז ישולבו בהמתנה, משחקייה, חדרי משרדים, סטודיו וחדר חוגים. 

 ייחודיים וספריית ילדים. משחקים

 חלק ה' למסמכי המכרז.  -  "המפרט המיוחד"

, ולרבות עובדיו, חברת כיווניםהזוכה במכרז לפי קביעת ועדת המכרזים של  - "המפעיל/נותן השירותים"

(, החברהמועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם יאושרו ע"י 

 וכל הבאים בשמו או מטעמו.יורשיו 

 מהות ההסכם .3

משרד הבריאות בהתאם להוראות  יחידה התפתחותיתנותנת בזאת למפעיל את הזכות להפעיל את החברה  .א

יובהר כי האחריות המקצועית להפעלת היחידה תהא של מערך הגיל הרך המשותף  והנחיות חברת כיוונים.

 לחברת כיוונים וגורמים נוספים.
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כי ראה את המרכז, הציוד והחדרים ובדק אותם בדיקה פיזית ומשפטית ומצא אותם המפעיל מצהיר  .ב

 מתאימים לצרכיו ולמטרות ההסכם והוא מוותר על כל טענת פגם, מום או אי התאמה.

אין המפעיל רשאי לשנות את אופיים, ייעודם ומטרותיהם של השירותים הניתנים על ידו לפי הסכם זה ואת  .ג

החברה ועל ידי כל גוף מוסמך, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מטעם החברה בעו על ידי התנאים וההנחיות שנק

 וללא אישור מוקדם של משרדי הממשלה הנוגעים בדבר .

למען הסר ספק, הוראות ההסכם באות להוסיף על האמור במפרט ולא לגרוע מהאמור בו. במידה של סתירה  .ד

יגברו על הנחיות  בריאותהבין הוראות ההסכם והמפרט יגברו הוראות ההסכם על המפרט, והוראות משרד 

 אשל.

 
  והתחייבויות המפעילהצהרות  .4

וזה זה, במועד, בדייקנות, ביעילות ובהתאם להנחיות מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז וח המפעיל .א

, למלא הוראות כל רשות החברהלשביעות רצון ו, בנאמנות בכללהמכרז החוזה והמפורטות במסמכי 

 מוסמכת ולפעול על פי הוראות הדין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.

האדם והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים  המפעיל מצהיר כי הינו בעל היכולת, הידע, הניסיון, כח .ב

לביצוע העבודה באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר: והוא מתחייב כלפי 

 לבצע את העבודה באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל.החברה 

ודה והדרושים לצורך ביצועה, המפעיל מצהיר כי בחן ובדק את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העב .ג

וכי מצא הכל לשביעות רצונו המלאה ומתאים לביצוע העבודות הנדרשות, וכי אין לו ולא יהיו לו כל תביעות 

 ו/או דרישות עקב אי ידיעה מלאה של כל התנאים ו/או הנסיבות ו/או העובדות הקשורים לביצוע העבודות.

זה ולמילוי כל התחייבויותיו  חוזהצעים לביצוע העבודה נשוא , כי יש בידיו את היכולת והאמהמפעיל מצהיר .ד

והוא מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיינה לו כל לרבות הגדלת היקף העבודות זה במלואם ובמועדם  חוזהב

, והוא מוותר בזאת על טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי החברהטענות ו/או תביעות כנגד 

שיקבל עפ"י  התמורה וכי שכר ,ו/או העבודה יםאמה מכל סוג שהוא בקשר עם האתרו/או טענת אי הת

 זה. חוזהמניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו על פי  הצעתו,

לא תהיה אחראית  החברהו מבצע את העבודה על אחריותו המלאההמפעיל מוסכם בין הצדדים במפורש, כי  .ה

 ק, או מי מעובדיו או מי מטעמו, לכל אדם או לכל רכוש של צד שלישי.לכל נזק שייגרם על ידי הספ

 .בחוזה זמנים והתנאים המפורטים העל פי לוח  ות,העבודביצוע את להתחיל מתחייב המפעיל  .ו

המפעיל לא יעסיק בקשר לקיום התחייבויותיו מכוח חוזה זה מי שאינו אזרח ישראל או תושב בעל רישיון  .ז

עסיק ולא יאפשר העסקתו של כל מי שהורשע בעבירת מין כהגדרתה בחוק למניעת עבודה כחוק, וכן לא י

 . 2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

כתנאי להעסקת כח האדם, ימציא המפעיל לעירייה, מדי חצי שנה ולאורך כל תקופת החוזה, אישור משטרה  .ח

, על תקנותיו ]לעיל ולהלן: 2001-ות מסוימים, התשס"אבהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד

 בין עובדים קבועים ובין מועסקים זמניים. –"[ בגין כל אחד מהמיועדים לעבוד בביה"ס המשטרה אישור"

 המנהלימלא אחר כל דרישה מטעם המנהל, בדבר הרחקתו של כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המפעיל  .ט

התנהגות אותו אדם אינה כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא מבצע את תפקידיו ברשלנות. 

לא יחזור להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה. אי המפעיל אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, 
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לכל  ,רט דרישות לביצועבפיצויים מוסכמים מראש כמפורט במפהמפעיל מילוי הוראות סעיף זה, יחייב את 

 עובד שיעסיק הספק בניגוד להוראות סעיף זה.

 מתחייב לבצע את העבודה בהתמדה, ברציפות וללא השהיות והפסקות. המפעיל  .י

, מתן החברההמפעיל מצהיר ומתחייב, כי בכל מצב המוגדר כשעת חירום, בין אם ע"י הממשלה ובין אם ע"י  .יא

, יימשך כמו בשגרה ולא יופסק ע"י המפעיל, כל עוד לא ניתנה למפעיל במסגרת חוזה זה חברההשירות הניתן ל

 הנחיה מפורשת ובכתב מהמנהל, לפיה העבודות יופסקו לאלתר.

 המקצועות ונציגי מקצועי הרב הצוות באמצעות והוריהם לילדים טיפולי מערך לספק מתחייב המפעיל .יב

 .במשפחה תומכת למעורבות הנרתמיםרפואיים -הפרא

 התייחסות תוך ומשפחה ילד כל של הייחודיים לצרכים טיפול ותוכנית מענה ייתן המעון כי, מתחייב המפעיל .יג

 .שלהם הצרכים למכלול

 לבנות תכנית אבחון וטיפול אישית לכל ילד ומשפחה ולתעד אותה.מתחייב  המפעיל .יד

עד  תפתחותיתיחידה ההמפעיל מתחייב לקבל את כל הרישיונות, האישורים והתעודות הנדרשים להפעלת  .טו

 לתחילת ההפעלה וכן כי האישורים יהיו תקפים בתקופת ההסכם לרבות תקופת האופציה ככל שתמומש.

והנחיותיהם בכל הנוגע להפעלת תכניות  בריאותהומשרד  החברהמתחייב לפעול בהתאם להוראות  המפעיל .טז

. )כגון: הרצאות, הדרכות ותוכניות העשרה( בשעות הפעילות הרגילות ומחוץ למטופליםייחודיות ואחרות 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברהכפי שתקבע  הכללשעות אלה, 

 
 התמורה ותנאי התשלום: .5

ישולם לגוף המפעיל סכום  לפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותו, השירותים נשוא המכרז,תמורת הפעלת 

התשלום יתבצע מידי רבעון, בכפוף לדוחות ביצוע שיגיש הגוף המפעיל  מע"מ.כולל ₪  505,955בסך שנתי 

התשלום יבוצע באופן יחסי  - ככל שהיחידה תופעל חלק מהשנה בלבד לבדיקת החברה ואישור העירייה.

 לתקופת ההפעלה.

, לאחר קבלה ואישור של החברה על הדו"ח התקופתי החברה"י ע למפעיל תשולם התמורה .א

 והאסמכתאות, בצרוף חשבון.  

דוחות  "[.התמורה" -]להלן  החשבון אישור מיום 45+ שוטף תוך למפעיל תשולם שתאושר התמורה

יום מתום הרבעון. החשבון יאושר בכפוף לבקרות תפעוליות וכספיות  30-הביצוע יועברו לא יאוחר מ

 מטעם החברה.

ידוע למציע הזוכה בהפעלת יחידה התפתחותית, כי עליו לשלם לחברה החזר הוצאות שנתי לאחזקת  .ב

לחודש  1. החזר ההוצאות ישולם לחברה בחלקים שווים בכל כולל מע"מ₪  119,294המבנים בסך של 

 החל מיום חתימת הסכם זה.

מכרז התעריפים משרד הבריאות רשאי לעדכן מעת לעת את תעריפיו ובמקרה זה יחולו על ה .ג

 המעודכנים.

יובהר ויודגש, כי ההיקף הכספי המקסימאלי לצורך ביצוע החוזה לא יעלה על גובה התקציב השנתי  .ד

 . האמור אינו כולל את תוספות התקציב של המציע.הבריאותשיקבע לצורך כך על ידי משרד 
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את התקצוב המוקצה על וכו'( יפסיקו  הבריאות)כדוגמת משרד  לחברהבמקרה בו הגופים החיצוניים  .ה

תהא רשאית להקטין את היקף ההתקשרות בשל החברה  –ידם לצורך הפעילויות נשוא הסכם זה 

 הפסקת תקצוב כאמור ואף לבטלה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

או יופחת לא יהיה זכאי המפעיל לתשלום התקציב  לחברהיובהר, כי בכל מקרה בו יופסק התקצוב  .ו

 בקשר לכך. לחברהשהופסק ולמפעיל לא יהיו טענות 

מובהר בזאת, כי תנאי לתשלום הוא ביצוע כל השירותים הקבועים במכרז זה לשביעות רצונה של  .ז

 .החברה

מלא  , מהווה תשלוםהבריאותוזו שתשולם ע"י משרד החברה כן מובהר, כי התמורה שתשולם ע"י  .ח

וסופי בגין כל השירותים, וכוללת את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות 

ואספקת השירותים, לרבות ציוד, עזרי לימוד, נסיעות, כוח אדם, הכנה והיערכות, שכירות מבנה, 

 אחזקת המבנה כיו"ב.

סוג שהוא, ובכלל זה לא תיווסף עוד מובהר, כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין ו

  צמדה למדד מכל סוג שהוא.ה

כן מובהר כי שתי התמורות כאמור לעיל יהיו קבועות ואינן תלויות במקום בו מסופק השירות, במועד  .ט

 )ימי ושעות העבודה(, במורכבות השירותים, באופיים, בנתוניו של כל ילד וכיו"ב.

על פי הסכם זה, כל תשלום המגיע לה ממנו, בין מכח  רשאית לקזז מכל סכום שמגיע למפעילהחברה  .י

 הוראות הסכם זה, ובין מכח חיוב אחר.

 הבריאותלקבל תקציבים שיוקצו לצורך כך על ידי משרד החברה יצוין כי לצורך הפעלת המרכז זכאית  .יא

לת מעלות הפעלת המכרז. יובהר כי גובה התקציב המוקצה לצורך הפע 75% -והמוערכים נכון להיום בכ

תהא רשאית לשנות החברה  -עתיד להשתנות מדי שנה בשנה. לפיכך  הבריאותהמכרז על ידי משרד 

במימון  הבריאותאת היקף ההתקשרות ו/או לבטל את ההסכם בהתאם להיקף ההשתתפות של משרד 

ההתקשרות. בכל מקרה, היקף ביצוע המכרז לא יעבור את תקרת התקציב השנתי שהוקצה לצורך כך 

 .הבריאותמשרד על ידי 

נוכח אופי ההתקשרות בין הצדדים בנוגע למנגנון תשלום התמורה, המפעיל מצהיר בזאת במפורש, כי  .יב

, אשר ייתכן ויהיו החברהיש לו מקורות מימון עצמיים בנוסף לתמורה האמורה להשתלם לו מאת 

מלוא וכי מימון יתרת עלויות ההפעלה וקיום  היחידה ההתפתחותיתדרושים לצורך הפעלת 

 התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו ממקורותיו הוא ועל חשבונו בלבד.

, כמפורט לעיל, אך ורק לשם ביצוע השירותים החברההמפעיל מתחייב להשתמש בתמורה המגיעה לו מ .יג

 כאמור בהסכם זה, ולא למטרה אחרת.

כן מובהר, כי תשלום התמורה, והיקפה מותנה בביצוע העבודה בפועל וכפוף לדיווח על העבודה  .יד

את הדוח ניתן למנהל.  דו"ח על השירותים שנתנו על ידו רבעוןשבוצעה בפועל. המפעיל יגיש מידי 

 .יום מתום הרבעון 30להגיש עד לתקופה של 
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לא יהיה זכאי המפעיל לשיפוי או  -פעילות היחידהכן מובהר, כי במקרה של מצב חירום, בו נפגע היקף  .טו

 כיסוי תקציבי בגין תקופות והיקפים אלו, ולמפעיל לא יהיו טענות לחברה בקשר לכך.

למען הסר ספק, תשלום התמורה מותנה בקבלת אישור מראש ובכתב מאת המנהל ו/או מי מטעמו כי  .טז

 .החברההשירותים בוצעו בפועל בהיקף הנדרש ולשביעות רצון 

בנוסף, תשלום התמורה הינו בכפוף להמצאת אישורים מתאימים על ניהול ספרים כחוק, אישור בדבר  .יז

ניהול תקין מאת רשם העמותות ו/או כל אישור/ מסמך אחר אשר יידרש ע"י שלטונות המס/ משרד 

 .הבריאות

השירות הרשות תבחר באפשרות כי התמורה עבור ם, במידה ויככל שיאושר ע"י הגורמים הרלוונטי .יח

, עליה לחתום על ייפוי כח, בהתאם להסדרים המקובלים הבריאותתועבר במלואה באמצעות משרד 

 בין הרשות המקומית לבין משרד. 

 הבריאותבמקרה כזה על המציע הזוכה יהיה לדאוג להמצאת כל המסמכים הנדרשים לידי משרד  .יט

בנוגע לתשלום ו/או אי החברה לצורך קבלת התמורה, והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כלפי 

 תשלום התמורה.

 דיווח .6

 , כדלקמן:חברהווח על הפעילות במסגרת הפרויקט ליד המפעיל

 30. את הדוח ניתן להגיש עד לתקופה של , יעביר המפעיל לחברה חשבון ודו"ח מפורט ביצוערבעוןאחת ל .א

  יום מתום הרבעון.

חשבון בגין הפרויקט לתקופה הרלוונטית, לחשבון יצורף דו"ח ביצוע חתום ע"י  לחברההמפעיל יגיש  .ב

וע"י מורשה חתימה נוסף שהינו הגורם המקצועי האחראי על  מפעילהאחראי לענייני כספים של ה

 הפרויקט.

 דו"ח הביצוע יפרט את כל הפעילויות שבוצעו בקשר לפרויקט ואת פירוט העלויות בגין הפעילות. .ג

לויות ישקף את מלוא ההוצאות וההכנסות של הפרויקט ויכלול הפרדה בין כל אחד מהגורמים פירוט הע

 המשתתפים בפרויקט.

המפעיל יצרף אסמכתאות המעידות על התשלום בפועל )כרטסת הנהלת חשבונות/ או חשבוניות מס ודו"ח  .ד

 עלויות שכר(.

בקבלת הדוחות האמורים לעיל.  תהא מותנית החברה העברת סכום כלשהו מסך התמורה המקסימאלית מ .ה

לא תהא כל עילה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין עיכוב בתשלום, שנגרם עקב חסר בפרטים בדו"חות  מפעילל

 שנמסרו לרשות.

 

 תקופת ההתקשרות .7

 
 תקופת ההתקשרות והביצוע:

ל יתחלה עתידהחודשים, אשר  36 -הינה ל, יחידה התפתחותיתתקופה ראשונה לביצוע ההתקשרות להפעלת  (א)

 .תימת ההסכםביום ח

http://www.kivunim7.co.il/


 
 ורכשהתקשרויות 

_______________________________________________________________ 

 47 חתימת המציע : _____________
__________________________________________________________________________________ 

 08-6290011 ס:פק, 8, שלוחה 6290010פון: טל 8415302באר שבע  5443ד "ת, העיר העתיקה 82ההסתדרות 

  contract@kivunim7.co.ilדוא"ל:  www.kivunim7.co.ilאתר החברה: 

 

 

בסה"כ תקופת ההתקשרות לא תעלה על תקופה . שנים נוספות ארבעבנתונה האופציה להאריך החוזה  לחברה (ב)

קיימת האופציה הבלעדית לקבוע באם  לחברהתאריך תקופות ההתקשרות.  החברה , ככל שיםשנ שבעשל 

 להאריך את ההסכם כמפורט בהסכם זה, אם לאו. 

  .המקורי החוזה תקופת תום לפני, למפעיל ההתקשרות בהארכת רצונה על תודיעהחברה     

 יחידה התפתחותיתהחודשים הראשונים להפעלת  ששת לעיל, מובהר בזאת כי  אמבלי לגרוע מהאמור בס"ק  (ג)

יום לפני תום תקופת  14תהא רשאית להודיע על הפסקת ההסכם עד החברה ויהוו תקופת ניסיון למפעיל, 

השירותים או /הניסיון, במידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי המפעיל לא עמד בהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו

למפעיל כי לא עמד בניסיון, יבוא הסכם זה לידי סיום החברה אינם לשביעות רצונה. הודיעה הניתנים על ידו 

 ניתנת לערעור. למפעיל כאמור, תהא סופית ולאהחברה עם תום תקופת הניסיון הנ"ל. הודעת 

. ההסכם הארכת מעצם שהתחייבו לשינויים בכפוף, זה הסכם הוראות כל הצדדים על יחולו ההארכה בתקופת (ד)

 אישורי, הבנקאיות הערבויות חידוש או/ו להארכה המפעיל ידאג ההסכם הארכת על ההודעה קבלת עם מיד

 . חידוש או/ו הארכה הטעון אחר מסמך וכל הביטוח

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וכמידת החברה בתום תקופת ההסכם ו/או תקופות ההארכה תהא  (ה)

 חודשים נוספים, וזאת עד לתחילת עבודתו של מפעיל חדש.  3-הצורך, להאריך את תקופת ההתקשרות ב

לא בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה גם שהחברה על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית  (ו)

מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, על ידי הודעה בכתב אשר 

את התמורה המגיעה לו  למפעילהחברה מראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם  יום 90תינתן למפעיל 

ל עד למועד הפסקת ביצוע אשר ביצע בפועל לשביעות רצונו המלא של המנה על פי החוזה בגין העבודות

זכאית לקזז ו/או להפחית בהתאם לחוזה החברה , בניכוי כל הכספים אותם החברההעבודות כמופיע בהודעת 

כל טענות ו/או תביעות  ו/או בהתאם לכל דין. כנגד קבלת התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, לא תהיינה למפעיל

כולל עבור פגיעה במוניטין ואובדן רווחים ותשלום עבור  ו/או דרישות בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו,

ציוד שהוזמן אך טרם סופקו בפועל, כתוצאה מהפסקת העבודה והבאת החוזה לידי גמר כאמור. מובהר 

 בזאת, כי תום ההתקשרות לא יפגע במתן השרות.

 

 לאחזקה השוטפתהחברה אחזקת הנכס, הציוד והשימוש בו והיעדר אחריות  .8

בשלמות,  5פלח  יחידה היחידה ההתפתחותית בשכונתהמפעיל מתחייב בזה לשמור על ניקיון מתחם  .א

בתום תקופת ההסכם ו/או תקופת חברה כולל החצרים וכל הציוד שבהם ולהחזיר את החזקה בהם ל

 .החברהההארכה כשהם נקיים, תקינים ומסודרים, לשביעות רצון 

ביחידה פעיל להכניס שינוי כלשהו ו/או תוספת כלשהי מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אסור למ .ב

 .החברהמבלי לקבל מראש ובכתב את אישור  ההתפתחותית

תהא רשאית בכל עת, לבצע כל שינוי ו/או החברה בלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי  .ג

 לכך.והמפעיל מסכים ז תוספת ו/או שיפוץ ו/או כל דבר אחר לפי שיקול דעתה במבנה המרכ

לבצע כל שינוי, או שיפוץ, יסוכם עם המפעיל בוועדת ההיגוי פרוט השיפוץ והסכום החברה החליטה  .ד

לתשלום. בוצע שינוי או הוספה או תוספת כאמור  חברהשתוקצב לשיפוץ החשבון על הביצוע יוגש ל

לפי  חייב יהא המפעיל להסיר או לסלק השינוי או התוספת -או ללא אישורה החברה באישורה של 
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, ולכל המאוחר עם פינוי הנכס על ידו ולהשאיר את המבנים במצב בו היו כשקיבל אותם החברהדרישת 

 לידיו.

ובין בלא אישורה, רשאית תהא החברה על אף האמור לעיל בוצע שינוי או הוספה תוספת, בין באישור  .ה

או התוספת לרכושה  לדרוש את השארת השינוי או התוספת על כנם. במקרה כזה יהפכו השינויהחברה 

  וזאת בלא תמורה מצידה.החברה של 

הוצאות לאחזקת גוף המבנה  למעטמובהר ומוסכם בזה כי החברה לא תישא בכל הוצאות אחזקה שהן  .ו

עצמו והתשתיות הקיימות בו, כגון: תיקון תקלה במערכות הצנרת, הקירות, התקרה, הרצפה וכיו"ב.  

רות, אהילים, אביזרי אינסטלציה נלווים, ציוד משרדי, מזגנים, אחזקת מערכות ופרטי ציוד נלווים, נו

ככל שיידרשו התאמות נוספות במבנים בהתאם להנחיות  פריטי ריהוט וכיו"ב תחול על המפעיל.

בטיחות, כב"א, הנחיות משרדי ממשלה המתפרסמות מעת לעת, לרבות נגישות האחריות לביצוען 

 תחול המפעיל. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי המפעיל הינו האחראי הבלעדי למבנים שיועמדו לרשותו על ידי  .ז

 ושהוצעו על ידו לטובת הפעלת התוכנית. החברה

 עם. ההתפתחותית ביחידההתוכניות  להפעלת המיועד ציוד בהשאלה המפעיל לרשות תעמיד החברה .ח

 .החברה נטרבאינוו הציוד כלל של רישום ייערך ההפעלה תחילת

ישתמש בו באופן סביר ויהיה אחראי על שלמותו, פרט  כלל הציוד, של התקין המצב על ישמור המפעיל .ט

לבלאי סביר. בכל מקרה של החלטה בוועדת ההיגוי על צורך בחידוש ציוד יוסכם על הפריטים מראש, 

 על הרכישה. לחברההרכישה תבוצע על ידי המפעיל אשר יגיש חשבון 

ותכולתם בתקופת ההסכם במצב טוב   היחידה ההתפתחותיתהמפעיל מתחייב להחזיק על חשבונו את  .י

 .ומתאים למטרתו

למטרות שאינן ל הרך והיחידה ההתפתחותית המפעיל אינו רשאי להשתמש בציוד הקיים במרכז לגי .יא

 בין מטרות ההסכם.

חיבור ושימוש בטלפון, בהוצאות עבור צריכת מים, צריכת חשמל, הוצאות החברה תישא בעלויות  .יב

הקשורה לתחזוקה ובכל הוצאה אחרת זוג אוויר, ניקיון, גינון, תאורה, מי לרבות, כזאחזקת המר

 .תקשורתהשוטפת של המבנים למעט החזקת ציוד ה

את הציוד  לחברהמיד עם תום ההסכם או ביטולו או עם הפסקתו מסיבה כלשהי יחזיר המפעיל  .יג

לרשות המפעיל במהלך תקופת ההסכם. החברה וכן כל ציוד אחר שתעמיד  המפורט ברשימה הנזכרת

כל ציוד המופיע ברשימה הנזכרת, אשר התקלקל או התכלה, יוחלף ע"י המפעיל על חשבונו בציוד אחר, 

 .החברהזהה לציוד שיוחלף, לשביעות רצונו של המנהל או מי מטעמו; והוא יהיה רכוש 

ה להשתמש או למי מטעמ לחברה על הצדדים כי המפעיל יאפשר בלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם  .יד

בשעות שאין מתקיימת בהן פעילות במקום לכל מטרה שהיא במסגרת סמכויות  ביחידה ההתפתחותית

 , הכל בתאום מוקדם עם המפעיל.החברה

 7, לאחר מתן התראה בת החברההתברר לעירייה כי נגרם נזק שלא תוקן ע"י המפעיל, רשאית תהא  .טו

 ימים, לבצע את התיקון על חשבונה ולחייב את המפעיל בעלות התיקון.

 מכוח כל דין או הסכם.החברה אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל סעד ותרופה להם זכאית  .טז
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 עובדים והעדר יחסי עובד מעביד: העסקת  -חלק ו'   .9

בד, ולא יחולו בין המפעיל יהיו במעמד של מפעיל עצמאי ועובדי המפעיל יהיו עובדיו בל ועובדיוהמפעיל  .א

 כל יחסי עובד מעביד. החברהו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ושליחיו לבין 

 החברהבכל סכום שתחויב בו  החברהבכל מקרה שבו יקבע אחרת מהאמור, יפצה וישפה המפעיל את 
 .החברהכתוצאה מקביעה זו, ולרבות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, מיד עם דרישתה של 

 

לפקח על עבודתם, יהיו  החברההעובדים שיועסקו על ידי המפעיל יהיו עובדיו בלבד, ומעבר לזכותה של  .ב

נתונים להוראותיו, לפיקוחו ולהשגחתו המלאים של המפעיל, והמפעיל ישא בכל התשלומים הכרוכים 

 בהעסקת עובדיו ושלוחיו, לרבות בתשלום הניכויים עפ"י כל דין.

ובדיו כמתחייב מכל דין, ולרבות בעניין שכר מינימום, זכויות סוציאליות, על המפעיל להעסיק את ע
 תשלומים והפרשות כנדרש לפי כל דין.

 נותן השירותים יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז. .ג

ביה החוקיים, לצורך ביצוע נותן השירותים מתחייב, כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תוש .ד

 התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. 

נותן השירותים מצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא יבצע את השירותים וכי אין בהסכם או  .ה

, או מי מטעמה, יחסי עובד לחברהבתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין נותן השירותים או מי שמועסק על ידו  

 ומעביד. 

נותן השירותים מצהיר, כי כל התשלומים לרבות לעובדיו )ככל שישנם כאלה(, לרבות שכר עבודה, זכויות  .ו

סוציאליות, ניכויים, תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה למקום העבודה וממנו וכל 

כם יחולו עליו תשלום חובה או סוציאלי אחר, וכן כל יתר ההוצאות, הסיכונים והאחריות בקשר עם ההס

 לא תהא אחראית לכך, בכל אופן וצורה. החברה ו -ידו במלואם ובמועדם -בלבד וישולמו על

או כנגד מי החברה בגין כל תובענה שתוגש כנגד החברה נותן השירותים מצהיר, כי הוא ישפה מיד את  .ז

החברה על ידו לבין  מטעמה, שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד בין נותן השירותים ו/או של אדם המועסק

ו/או בגין תובענה שעילתה בחוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או בגין עילה חוזית הנובעת 

 מהתקשרות בין צד ג' לבין היועץ בקשר עם השירותים.

הינה החברה אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונות הצדדים המפורשות, ייקבע על ידי גוף מוסמך, כי  .ח

ל נותן השירותים ו/או של אדם המועסק על ידו ו/או הפועל מטעמו בביצוע הסכם זה, מתחייב תו שסיקמע

בגין כל הוצאה או נזק שייגרם לה בשל כך, לרבות הוצאות הכרוכות החברה נותן השירותים לשפות מיד את 

 בהליכים משפטיים ולרבות שכ"ט עו"ד.

החברה ד עם דרישה ראשונה, בכל סכום שיהיה על ולפצותה, מיהחברה נותן השירותים מתחייב לשפות את  .ט

 לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה לאור קביעה כי המצב העובדתי או המשפטי שונה מהמוצהר בסעיף זה.

האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה והפיקוח  נותן השירותים מתחייב לספק על חשבונו את כח .י

 עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. 
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מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של נותן השירותים לעיל, מתחייב נותן השירותים להעסיק עובדים, מקצועיים  .יא

בודה שלביצועה יש צורך ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובע

ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב נותן השירותים להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר 

 כאמור, לפי העניין. 

הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובות נותן השירותים ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות או  .יב

 שים המועסקים על ידי נותן השירותים. כלפי האנהחברה אחריות כל שהם על 

זכויות החברה כן מצהיר נותן השירותים, כי בכל מקרה בו יתבע, הוא או מי מעובדיו ו/או מי מחליפיהם  .יג

ידי -שעילתן בקיום יחסי עובד ומעביד ו/או מכח חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א או ייקבע על

מתקיימים יחסי עובד ומעביד, יחושב שכרו החברה ינו לבין ערכאה שיפוטית או גורם אחר כלשהו, כי ב

מהתמורה הנקובה בסעיף "התמורה" ויראו את התמורה  60%הראוי של נותן השירותים כעובד על בסיס 

 40%, מיד עם דרישתה הראשונה, את ההפרש בשיעור לחברהכאילו סוכמה כך מלכתחילה והיועץ ישיב 

וזאת  -יבית כחוק, מתאריך תשלום התמורה ועד התשלום בפועל מהתמורה, בתוספת הפרשי הצמדה ור

 פי דין. -על לחברהמבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד 

ידי נותן השירותים ובין אם תועלה -עלהחברה האמור בפרק זה להסכם יחול, בין אם תעלה התביעה כלפי  .יד

ו/או עזבונם ו/או יורשיו ו/או צד ג'  ידי חליפם-ידי עובד של נותן השירותים )ככל שישנם כאלה( ו/או על-על

אחר ובהקשר זה יראו את נותן השירותים כמחויב בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לנותן 

 השירותים.

 ערבות .10

אוטונומית בזמן חתימת ההסכם ערבות בנקאית  חברהלהבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא המפעיל ל .א

צמודה למדד המחירים לצרכן, הערבות תהיה ₪(. אלף  חמישים) 50,000ובלתי מותנית. הערבות תהא על סך 

תהא בנוסח המפורט בחלק  הערבות. 01/10/2022-בתוקף מיום החתימה על החוזה ועד ל)כללי(,  13לוח מס' 

לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הזוכה  ערבות ביצועשתשמש כג' למסמכי המכרז, בשינויים המתחייבים, 

המפעיל יהיה להאריכה מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה על  נשוא המכרז.

 חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות. 3תהא בתוקף עד 

הערבות תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת במשך כל תקופת תוקפה, ללא התניות ו/או הגבלות כלשהן  .ב

אם יופר  -כולה או מקצתה  -לגבותה  תהא רשאית החברהו, החברהבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 תנאי מתנאיו של הסכם זה.

התשלומים לרבות למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות ו/או בחידושה  .ג

 השונים לבנק יחולו על המפעיל ועל חשבונו בלבד.

ו שהיוותה תנאי הערבות הנ"ל תחליף ותבוא במקום הערבות שהמציא המפעיל להבטחת קיום הצעת .ד

 מוקדם להשתתפות במכרז.

 3של במקרה שיוארך תוקפו של ההסכם, יוארך, בכל הארכה, תוקפה של הערבות הבנקאית למשך תקופה  .ה

 על תקופת ההתקשרות. חודשים נוספים 

 סכמים:פיצויים מו .11
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 פיצוי מוסכם ההפרה נושא

 חות זמניםאיחור בלו

איחור בהפעלת היחידה על פי דרישת  .א

 המכרז.

איחור במתן תורים למטופלים על פי  .ב

 דרישות משרד הבריאות

 250ייגבה פיצוי מוסכם בסך 

 עבור כל מקרה של הפרה₪ 

אי עמידה בהתחייבות 

 המכרז

 אי עמידה בתנאים של משרד הבריאות

 ו/או המכרז ו/או המנהל

 250ייגבה פיצוי מוסכם בסך 

 עבור כל מקרה של הפרה₪ 

 אי עמידה ביעדים 
עמידה ביעדים של תוכנית ההפעלה אי 

 שהוגשה

 250ייגבה פיצוי מוסכם בסך 

 עבור כל מקרה של הפרה₪ 

 

 בנזיקיןושיפוי  אחריות .12

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם  החברההמפעיל  לבדו יהיה אחראי כלפי  .א

מפעיל ו/או ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או למי מהמטופלים ו/או ל חברהל

בקשר ו/או הנובע  לעובדי המפעיל ו/או לקבלני משנה מטעם המפעיל ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם

או /כתוצאה ממעשה וו/או ו/או בקשר עם התחייבויותיו של המפעיל בקשר עם ההתקשרות מהשירותים 

פיזיוטרפיסיט, קלינאי תקשורת, עו"ס,   מחדל של המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו )ביניהם:

  השירותים.מפעילי חוגים, וכד' אשר יטלו חלק בפעילות המרכז(  בקשר עם לוג, רופא, מרפא בעיסוק ופסיכ

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על  החברההמפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי  .ב

לצורך השירותים נשוא ההסכם ו/או המשמש או שבאחריותו ו/או בשליטתו /וידו ו/או על ידי מי מטעמו 

 לכל אובדן תוצאתי בקשר עם האמור.  

ומתחייב לשפותה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור  החברההמפעיל  פוטר בזאת את  .ג

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות  7ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך 

תודיע למפעיל על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על  החברההוצאות ושכ"ט עו"ד. 

 . וחשבונ

מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים  רשאית לקזז מן התשלומים אשר המפעיל זכאי להם החברה  .ד

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של המפעיל כאמור  חברהאשר נתבעים מה

 מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של המפעיל כאמור לעיל. לחברהלעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו 

ו/או לסביבתם להם אחראי המפעיל מים לשירותים לנכסים המשהמפעיל מתחייב לתקן כל נזק שיגרם  .ה

 .החברהכאמור לעיל על פי דרישה ראשונה בכתב של 

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי והביטוח  .ו

ים הקשורים וכד' ו/או בהסכמים נוספו/או עם מדינת ישראל הכלולים בהסכמי מימון ו/או שכירות 

 המפעיל מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "  לבין צדדים שלישים כאמור, החברהלהתקשרות בין 

BACK TO BACK  בהתאמה החברה" והמפעיל יעמוד בהתחייבויות. 

 האמור יחול גם לטובת עירית באשר שבע בהתאמה. .ז
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 ביטוח .13

לי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב להבטחת אחריותו של המפעיל כאמור לעיל ועל פי כל דין ומב .א

המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים 

מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים 

בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום בטופס האישור על קיום ביטוחים, המהווה חלק 

 ביטוחים"(.  

המפעיל ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי  .ב

 לחברהידי מבטחי המפעיל -המפעיל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על

בתרופות בגין הפרת ההסכם. המפעיל  החברהי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את במועדים הינה תנאי עיקר

ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך 

 .החברהבקבלת דרישה כלשהי מ

המפעיל יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע  - ביטוח כלי רכב .ג

השירותים לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות 

כיסוי מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל 

 ₪.  600,000 -לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

 :לכלול את הסעיפים הבאים המפעיל מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  .ד

 .ההתקשרותיאוחר ממועד התחלת  לאתאריך רטרואקטיבי  יכלול – אחריות ביטוח .1

ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה , בגין מקרה בפוליסותסכום השתתפות עצמית  .2

 .₪ 50,000ורית אחת לא יעלה על סך מק

 .מבוטל בפוליסות וקיים ככלחריג רשלנות רבתי   .3

הביטוח לבחינת כיוונים והמפעיל  פוליסות את להמציאכיוונים רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהמפעיל   .ה

 מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש כיוונים.

המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש בבעלותו ו/או לאובדן תוצאתי כפי שנדרש באישור הביטוח ובלבד  .ו

לפי מי שגרם לנזק כי פוטר את העירייה מכל אחריות לאובדן ו/או נזק כאמור . הפטור כאמור לא יחול כ

 בזדון.

לא  לחברהעריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים  .ז

על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא  חברהיהוו אישור כלשהו מה

 פי כל דין. -לפי הסכם זה או ע-בכך כדי לצמצם את אחריותו של המפעיל על

המפעיל לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  .ח

 בפוליסות הביטוח.

המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של המפעיל ו/או הפועלים  .ט

הם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדי

תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי המפעיל יהיה אחראי לנזקים בלתי 

 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
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ומבלי לפגוע בכלליות האמור, המפעיל מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן  .י

 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

, יהיה מפעיל אחראי לנזקים באופן החברההפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות  .יא

 ו עקב זאת.על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם ל החברהמלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי 

על המפעיל לשאת בתשלומים המוטלים עליה כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  .יב

 בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי והביטוח   .יג

וכד' ו/או בהסכמים נוספים הקשורים או עם מדינת ישראל ו/הכלולים בהסכמי מימון ו/או שכירות 

 המפעיל מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו  לבין צדדים שלישים כאמור, החברהלהתקשרות בין 

"BACK TO BACK בהתאמה.  החברה" והמפעיל יעמוד בהתחייבויות  

 סעיף הביטוח הינו תנאי עיקרי בחוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית. .יד

 בהתאמה. ,האמור יחול גם לטובת עירית באשר שבע .טו

 
 ואישורים וביצוע תשלומים רשיונותהוראות, המצאת  מתן .14

ימלא המפעיל אחר הוראות כל דין ויעשה את כל  רוך בניהול ובהפעלת היחידה ההתפתחותיתבכל הכ .א

 והאישורים. תהרישיונוהנדרש, לרבות נשיאה בהוצאות הדרושות לשם השגת 

 ה, על פי הסכם זה ואשר ביצועהיחידה ההתפתחותיתהמפעיל אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בהפעלת  .ב

ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת היתר ומילוי אותו  ןרישיומחייב קבלת 

 תנאי.

המפעיל מתחייב לשלם את כל התשלומים, ההיטלים, המיסים, האגרות וכל תשלום מכל מין וסוג שהוא,  .ג

, בכל תקופת ההסכם למעט התשלומים שהוטלו במפורש תההתפתחותיהיחידה החלים ושיחולו על הפעלת 

 .החברהעל 

ו/או מידע הקשורים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל למסור, בכל עת שיידרש לכך, כל ידיעה .ד

 .לפעולותיו במסגרת ביצוע התוכנית 

 .החברהכמו כן, מתחייב המפעיל להגיש למנהל דו"חות תקופתיים במתכונת ובלוח זמנים שייקבעו ע"י  .ה

 ו/או רואה חשבון ו/או מי מטעמה.החברה ספרי המפעיל יהיו פתוחים בכל עת לביקורת ע"י  .ו

ל ידו במסגרת ניהול ודם, ומטרותיהם של השירותים הניתנים עאין המפעיל רשאי לשנות את אופיים ייע .ז

, ללא הסכמה החברה, ואת התנאים וההוראות שנקבעו במשותף ובתאום עם היחידה ההתפתחותית

 מוקדמת בכתב מאת המנהל.

דעתה הבלעדי.  כות הטיפול, לפי שיקולרשאית לערוך ביקורות מתואמות וביקורי פתע לבדיקת איהחברה  .ח

 ייב לשתף פעולה בכל הקשור לביקורות אלו.המפעיל ח

 
 ההפעלה היקף שינוי .15

בדבר הגדלת היקף החברה הודעת את היקף עבודת המפעיל בהתאם לדין. רשאית להקטין או להגדיל החברה 

בדבר הקטנת היקף העבודה תינתן החברה הודעת  .חברההעבודה תינתן מראש ובכתב ע"י המנהל וגזבר  
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במקרה של הקטנת היקף העבודה לא יהא  מובהר בזאת כי ימים מראש. לפחות שבעהבכתב ע"י המנהל, 

 המפעיל זכאי לכל פיצוי בשל כך.

 

 דינים שמירת .16

 המפעיל יפעל לעניין ביצועו של הסכם זה בהתאם להוראות כל דין. .א

נוחות לא תהיה פגיעה שלא לצורך באיכות הסביבה ו/או ב עיל מתחייב שבהפעלת היחידה ההתפתחותיתהמפ .ב

הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך  בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש דרך שביל 

 או ברכוש ציבורי כלשהו והוא ינקוט את כל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.

 
 חשבון פרטי עדכון, ספרים וניהול בהרשאה עיסוק .17

 .1976 -המפעיל מצהיר בזאת כי ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מע"מ, תשל"ו   .א

המפעיל מצהיר כי הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא חוזה זה כנדרש על פי כל דין  .ב

 כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה זאת במהלך כל תקופת חלותו של ההסכם.

יר ומתחייב כי הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות המפעיל מצה .ג

 הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

אישור על גובה ניכוי  לחברהבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא המפעיל  .ד

אישור כאמור במועד,  לחברהם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא מס במקור מטע

בגין סכומי ניכוי שנוכו משכרו בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף  החברהמלא יהא זכאי המפעיל לכל החזר 

 שהמציא בדיעבד אישור לאחר מכן.

 ות טופס עדכון פרטי חשבונו בבנק.עם תחילת ביצוע העבוד חברהבנוסף לאמור לעיל ימציא המפעיל ל .ה

טופס זה יהא חתום על ידי המפעיל ומאושר על ידי רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר על ידי הבנק בחתימת 

 מורשי החתימה מטעמו.

מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע למפעיל מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת פרטים 

והמפעיל לא יהא החברה ה לא יהא עיכוב כאמור בבחינת הפרת הסכם מטעם מתאימים החסרים בטופס ז

 זכאי לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיו"ב.

 למען הסר ספק, באם המפעיל הינו עמותה יחולו הוראות סעיף זה, בהתאמה, ככל שחלות על עמותה. .ו

 
 נההסבת זכויות, העברת זכויות והעסקת קבלני מש .18

המפעיל לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת את זכויותיו על פי  .א

חוזה זה, כולן או  מקצתן, או כל טובת הנאה לאחר על פיו, מבלי לקבל על כך רשות מפורשת, מראש ובכתב, 

כותו לקבלת סכום כלשהו . מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל לא יהא זכאי להמחות את זהחברהמאת 

 .חברהב מנהל כספיםלפי חוזה זה לאחר, אלא אם קיבל הסכמה לכך בכתב ומראש מאת  מהחברה

ומעלה מהון מניות התאגיד, ממי שהחזיק  25%לרבות העברה של  -היה המפעיל תאגיד תחשב "המחאה" 

 בו במועד חתימת המפעיל על ההסכם לאחר או לאחרים.

המפעיל יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לכל צד ג'  .ב

 מראש וכתב.החברה שהוא, ובלבד שיקבל  את הסכמתה המפורשת של 
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כלשהי, מתוך העבודות הקשורות בביצוע  המפעיל יהא רשאי למסור את ביצועה של עבודה מסויימת .ג

העבודה והכלולות בחוזה למפעיל משנה, בתנאי מפורש כי כל מפעיל משנה יהא טעון תחילה אישורו מראש 

 . החברהובכתב של 

מפעיל המשנה ייצג את המפעיל ויחויב לפעול על פי כל הכללים עליהם חתום המפעיל. המפעיל לא יקבל  .ד

 קבלני משנה מטעמו.תוספת תמורה עקב העסקת 

למפעיל המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי העבודה או כל חלק ממנה אף אם יגיעו לו או למפעיל כספים  .ה

 .החברהמאת 

מסירתה של עבודה כלשהי על ידי המפעיל למפעיל משנה, לא תפטור ולא תשחרר את המפעיל מאחריותו  .ו

אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות  ומחובה כלשהי מחובותיו על פי החוזה והמפעיל נשאר

המגרעות והנזקים שנגרמו ע"י מפעיל משנה, או שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהיה דינם כאילו נעשו ע"י 

 המפעיל ו/או נגרמו על ידו.

 

 שלישיים צדדים עם התקשרות .19

דים שלישיים מוסכם בין הצדדים כי האחריות להתקשרות עם גורמים ו/או גופים ו/או מוסדות ו/או צד

לא תישא בכל אחריות שילוחית ו/או אחרת בכל הנוגע ו/או החברה וכלשהם חלה באופן בלעדי על המפעיל 

 הנובע מהתקשרות ו/או מפעולות כלשהן שתעשינה במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה.

 
 הסודיות שמירת .20

מתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע שהגיע ושיגיע לידיעתו עקב ביצועו של הסכם זה, לא להשתמש  המפעיל

, הן בתקופת ההסכם והן לאחריו, וכל זאת בכפוף לנספח בו אלא לצורך ביצוע ההסכם ולא להעבירו לאחר

 הסודיות.

 
 שלטים הצבת איסור .21

 לקבל אישור מנציג החברה.במרכז מבלי המפעיל לא יהא רשאי להציב ו/או לתלות שלטים 
 

 סיום ההתקשרות  -חלק ח'  
 

 סילוק יד המפעיל וביטול החוזה .22

על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה אחרת  לחברהבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית  .א

הודעה רשאית להביא הסכם זה לסיומו ע"י החברה בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה 

 96למפעיל. ניתנה הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום 

ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום למפעיל, לפי  7שעות לאחר שתימסר הודעת ביטול למפעיל, או 

 כתובתו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי המוקדם יותר:

גשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס נכסים לגבי נכסיו כשהמפעיל פושט את הרגל, או הו .1

כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, 

נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או ניתן נגדו צו פירוק או 

מפרק או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה  שמונה לו
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 –לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש( התשמ"ג 

1983 . 

סיו, כולם הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי המפעיל או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכ .2

 יום ממועד ביצועם. 30או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא הוסרו לחלוטין תוך 

, או אם החברהימים ללא סיבה מספקת, לדעתה של  7במקרה והמפעיל הפסיק את העבודה למשך  .3

 המפעיל הסתלק מביצוע חוזה זה.

הוא מפסיק את מהלך ביצועה ו/או ביצוע חלקה, כשאין המפעיל מתחיל בביצוע העבודה ו/או חלקה, או ש .4

או שהוא אינו מבצעה ו/או מבצע חלקה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על ידי המפקח, או שאינו 

מבצע את העבודות בקצב הדרוש להשלמתן על פי לוח הזמנים, או שהינו מפר התחייבות מן ההתחייבויות 

ימים ו/או תוך פרק זמן אחר שנקבע על ידי המנהל  3מציית תוך  המוטלות עליו על פי חוזה זה ואינו

בהודעה שנמסרה למפעיל בכתב, להוראה בכתב של המנהל להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או 

 לבצעה ברציפות בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים ו/או לקיים התחייבות.

שות החוזה מסיבה בריאותית, כספית, טכנית נוכחה לדעת כי המפעיל אינו מסוגל לעמוד בדרי כשהחברה .5

 או מכל סיבה אחרת.

בכל מקרה בו המפעיל הפר חוזה זה בהפרה יסודית, או שהמפעיל הפר חוזה זה הפרה לא יסודית וזו לא  .6

יום מיום שהמפעיל יידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי שנקבע על ידי המנהל בהודאה  5תוקנה תוך 

 תב.שנמסרה למפעיל בכ

אם תגרם למפעיל נכות תמידית או מחלה ממושכת כתוצאה ממנה תישלל ממנו היכולת להמשיך במילוי  .7

 "בעלי החברה ו/או מנהליה"(. –תפקידו )למפעיל ובמקרה והמפעיל הוא תאגיד 

כשהמפעיל הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק מפעיל משנה בביצוע העבודות בלי הסכמת  .8

 אש ובכתב.מרהחברה 

כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהמפעיל או אדם אחר בשמו של המפעיל, נתן או הציע לאדם  .9

 כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 

 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהמפעיל מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  .10

חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד המפעיל או מי מבעלי מניותיו ו/או מנהליו והוגש  אם נפתחה .11

כנגדו/ם כתב אישום או שהמפעיל/ מי מטעמו נתפס/נחשד בגניבה, בלקיחה או מתן שוחד או בכל מעשה 

 מרמה. 

או שהמפעיל לא התברר, כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה נכונה,  .12

 גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם המפעיל.

לחוזה הם תנאים עיקריים והפרתם תחשב כהפרה  22-א' ו20 ,16, 15, 9-13, 7)יט(, -)יג( ו6, 5סעיפים  הוראות .ב

ש"ח צמודים ₪  122,000 -בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך החברה יסודית של החוזה, המזכה את 

הידוע במועד חתימת הסכם זה עד למדד, שיהא ידוע במועד התשלום  החברה למדד המחירים לצרכן מהמדד

 בפועל, וזאת בלי לגרוע מכל סעד ותרופה המגיעים על פי הדין לצד המקיים מהצד המפר.

נייתם כדי לגרוע מזכות אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול החוזה בבחינת רשימה סגורה ואין במ .ג

בגין הפרת חוזה, עפ"י כל דין, וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה החברה הביטול של 
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ועל פי הדין, ולרבות מימוש הערבות  1970 -תרופות בשל הפרת חוזה ( תשל"אעפ"י כל דין ועל פי חוק החוזים )

זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים: לתבוע החברה , תהיה או חלק ממנה, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות

את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם למפעיל אחר או לבצען 

 בכל דרך שתמצא לנכון.

ידי בזכויותיה על פי החוזה, לרבות עפ"י סעיף זה ו/או עפ"י דין, כביטול החוזה על החברה לא יראו בשימוש  .ד

הודיעה על כך במפורש ובכתב, והמפעיל יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על החברה , אלא אם החברה

 פי החוזה כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטולו.

בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה וביטלה את החברה השתמשה  .ה

או מקצתו, לא יהיו למפעיל על טענות ו/או תביעות ו/או כל דרישה אחרת החוזה/ הפסיקה את ביצועו, כולו 

 בגין נזקים/ הפסדים שנגרמו לו, כולל עבור פגיעה במוניטין/ אובדן רווחים.

חייבת לשלם למפעיל כל תשלומים עקב הבאת ההסכם לקיצו החברה בוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה  .ו

 דות שביצע בפועל, עד מועד סיום ההסכם.מלבד התמורה שתגיע למפעיל בגין העבו

לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן, מבלי החברה הפר המפעיל הוראה מהוראות החוזה, רשאית  .ז

 לגרוע מיתר זכויותיה על פי החוזה ו/או עפ"י כל דין: 

 לממש את הערבות שניתנה כערובה לביצוע ולמילוי התחייבויות המפעיל על פי חוזה זה. .1

בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות שהמפעיל חייב בביצועם על פי חוזה זה ולחייב את   לעשות .2

 המפעיל בהוצאות הכרוכות בכך. 

 

 סיום ההתקשרות .23

חייב לפנות את היחידה  לעיל, יהיה המפעיל 25עם תום תקופת ההסכם ו/או ביטול ההסכם כאמור בסעיף  .א

במצב טוב ותקין כפי שנמסרו למפעיל, כשהם פנויים מכל אדם וחפץ החברה לידי  ההתפתחותי ולמוסרו

 והן לכל גוף אחר את התשלומים שהוא חייב עפ"י ההסכם ועפ"י כל דין. לחברהולאחר שהמפעיל פרע הן 

, תיו ביחידה ההתפתחותיתבעבור השקעוהחברה המפעיל לא יהא זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהוא מן 

 אם השקיע.

מהאמור בס"ק א' לעיל מצהיר המפעיל כי בתום תקופת ההסכם ו/או עם ביטולו כאמור  מבלי לגרוע .ב

וכל הוצאה שתהא כרוכה בפינויו של צד ג' ידאג לפינויו של צד ג' מהיחידה ההתפתחותית בס"ק א' לעיל, 

 כאמור תהא על חשבון המפעיל בלבד ותשולם על ידו.

הראשונה, בגין כל תביעה שתוגש ע"י צד ג', בשל  מיד עם דרישתההחברה המפעיל מתחייב לשפות את 

 הפסקת השימוש כאמור.

יום  15המפעיל יהא רשאי לתקן את התיקונים בעצמו או באמצעות אחר מטעמו. באם לא יעשה כן תוך 

את שווי התיקונים לפי קביעת שמאי מוסמך מטעם  חברהמיום פינוי בתי הספר יהא המפעיל חייב שלם ל

 למפעיל  מטעם בעלי מקצוע שתיקנו את הנזקים.החברה לות שתמציא או לפי קבהחברה 

 ישמשו הוכחה מכרעת לגבי חיוב המפעיל. -קביעתו של השמאי המוסמך או הקבלות 
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 הוראות כלליות -חלק  ט' 
 

 סמכות שיפוט .24

בזאת כי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית, במקרה של מחלוקת ו/ואו סכסוך בכל הקשור להסכם  מוסכם 

 זה, כאמור לעיל, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע.

 

 אי שימוש בזכות .25

על כל הפרה שתארע לאחר מכן,  על הפרת הוראה מהוראות ההסכם לא יחשב הויתור כויתורכיוונים  ויתרה 

 בין אם היא דומה, שונה או אחרת.

כלפי המפעיל ביחס לקיומה של הוראה  החברההאמור לעיל יחול בשינויים המחויבים גם באשר לויתור מצד  

 מהוראות ההסכם.

 

 קיזוז .26

אמור רשאית לנכות ולקזז מכל סכום שיגיע למפעיל כל סכום שיגיע לה מאת המפעיל בהתאם להחברה  

ימים על כוונת הקיזוז. ההכרעה בעניין זה  14בחוזה זה או על פי כל דין. למפעיל תינתן הודעה מראש של 

 .החברהתהא של גזבר 

 

 כפיפות לתקציבים מאושרים .27

באמצעות תקציבים של משרד הבריאות ועיריית באר לפי הסכם זה ימומנו הן החברה ההוצאות החלות על  

במסגרת התקציבית החברה והן מתקציב , הן מתקציבי התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון שבע

על פי ההסכם מותנות באישור תקציביה והתקציבים שמהם החברה שברשותה. ומוסכם בזה כי התחייבויות 

 ישולמו הסכומים לפי הסכם זה.

 

 קבלת כספים ותרומות .28

, ולביצוע מטרות הסכם זה  וישתמש בכספים שיועברו פתחותיתיחידה התהמפעיל ידאג להפעלה תקינה של  

 אליו, לרבות בתשלומים שיגבו מפעילויות ושירותים שינתנו במרכז לפי הוראות ההסכם.

 

 כתובות והודעות .29

 כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם. 

סמך שנשלח בדואר רשום מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים וכל מ 

 ימים מתאריך המשלוח. 5כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען תוך 

 
  

 ולראייה באו הצדדים על החתום:
 

 
_____________ _________________                _____________ 

 המפעיל  מנהל אגף כספים בחברה                 מנכ"ל החברה                     
 חברת כיוונים                                        
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 עבירות פליליות  –תצהיר והתחייבות לעניין העסקת כח אדם  -חלק  יא'
 לכבוד

 חברת כיוונים
 1כיכר מנחם בגין 

 באר שבע
 א.ג.נ,

 עבירות פליליות –תצהיר והתחייבות לעניין העסקת כח אדם הנדון: 

 , מצהיר/ים ומתחייב/ים בפניכם כדלקמן:    ז"ת    אני/נו הח"מ, 

החוק למניעת העסקה של עברייני  הנני/ו מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת, כי אני/ו ו/או מי מטעמי/נו, עומדים בדרישות .1

"[, וכן חוק עברייני המין, על תקנותיו ]החוק והתקנות, להלן: "2001-מין במוסדות מסוימים, התשס"א

וכי אעסיק/נעסיק , "[חוק העונשיןעל החקיקה הנובעת ממנו ]להלן: " 1977-העונשין, התשל"זבהוראות חוק 

במוסדות הרלוונטיים כהגדרתם בחוק עברייני מין, במסגרת העבודות נשוא הליך זה, אך ורק עובדים העומדים 

 וק העונשין.בדרישות חוק עברייני המין, ושלא עברו כל עבירה בדרגת "עוון" ו/או "פשע" כמדורג בח

ככל שאזכה/נזכה בהליך וכתנאי למתן השירותים, אני/ו מתחייב/ים, מצהיר/ים ומאשר/ים בזאת, כי עם  .2

אישור אישורי משטרה, בהתאם לחוק ולתקנות כאמור ]להלן: " לחברהחתימתי/נו על החוזה, אמציא/נמציא 

לגבי כל עובדי/נו שיעבדו במוסדות  נו, ככל שישנם, וכןבנו, לרבות בעלי השליטה בי/לגבי"[, לגבי/המשטרה

 חינוך. 

נו )ככל שישנם(, בנו, לרבות בעלי השליטה בי/לגבימובהר ומוסכם בזאת, כי אמציא/נמציא אישורי משטרה לגבי/ .3

וכן לגבי כל עובדי/נו בעבודות נשוא ההליך, לאורך כל תקופת החוזה, וכי ככל שיתחלפו עובדי/נו, במהלך תקופת 

 יא אישורי משטרה בהתאם, גם לגבי העובדים החדשים.ההסכם, אמציא/נמצ

הנני/ו מצהיר/ים כי חתמתי/נו על כתב התחייבות זה וההצהרות דלעיל, לאחר שהובהרו לי/נו משמעויותיו,  .4

 ולאחר שקיבלתי/נו את כל ההבהרות שנדרשו על ידי/נו, וללא כל כפיה, לחץ או השפעה בלתי הוגנת. 

 ולראיה באנו על החתום:

   _________________    __________________ 

   חתימה          תאריך    
 אישור עו"ד

 
 

ר ___________(, מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני "אני הח"מ _________________, עו"ד )מ
 ר"ע/פ"ח____________ ומורשה חתימה ב ________________  ז"תמר/גב' ____________, נושאת 

______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 
_______________ 

 חתימת עוה"ד
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  חברההצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד ה -חלק יב'
 סעיפים הבאים:בחברה ות המביאה בזאת לידיעת כל מציע את הורא כיווניםחברת 

 א')א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן:122סעיף  .1

")א( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, 
בן זוג, הורה,  –. לעניין זה "קרוב" החברהיה צד לחוזה או לעסקה עם או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יה

 בן או בת, אח או אחות."

 קובע כדלקמן:  (,3114של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ'  12כלל  .2

חבר מועצה או קרובו או תאגיד  -לענין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית; 
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .3

זוגו או שותפו או סוכנו, -לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן חברה"פקיד או עובד של 
 ובשום עבודה המבוצעת למענה."החברה בשום חוזה שנעשה עם 

בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך באם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדות דלעיל, עם חבר  .4
 .החברהאו עם עובד  מועצה כלשהו,

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .5

( לפקודת העיריות, לפיהן מועצת 3א' )122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
האישור א' )א( הנ"ל ובלבד ש122מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3ברוב של החברה 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 הצהרה

, מצהיר ומתחייב בזאת חברת כיווניםידי -שפורסם על אני הח"מ ____________________ המעוניין להשתתף בהליך
 כדלקמן:

 קראתי את האמור לעיל, ולאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים במציע, הנני מצהיר: .1
בין חברי מועצת העיר באר שבע אין לאף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציע: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות  )א(

 ואף לא סוכן או שותף.
בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע ו/או מי ממנהלי המציע, אין לאחד מאלה המוגדרים במונח  )ב(

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד  10ה על "קרוב" כאמור לעיל חלק העול
 אחראי. 

 .החברהזוג, שותף או סוכן העובד -אין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציע  בן )ג(
 ג' לעיל:-לענין סעיפים א'

 . 1968-"חלחוק ניירות ערך, תשכ 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין" 
מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו מקביל למנכ"ל  –"מנהל" 

 או סמנכ"ל. 
 

, נא פרט מהות חברהככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי הענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד 
 הזיקה:

               

              

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי הענין בו החברה ידוע לי כי ועדת המכרזים של  .2
כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה החברה ו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או לעובדי 

 לא נכונה.
 טים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפר .3

 ולראיה באתי על החתום: 
 

 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ___________  שם המציע:
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 תצהיר בדבר אי תאום מכרז -חלק יג'
 

בקשר עם _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה  ז"תאני הח"מ __________________________ 

מכרז פומבי , למכרז ____________ "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "הצעת 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: " 2020___/מס' 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1

 אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. אני נושא המשרה .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .3
 קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

או תאגיד אשר יש לו את המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז  .4
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף למכרז. .6

 מכל סוג שהוא. לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה  .8
 פוטנציאלי אחר במכרז.

 )יש לסמן בעיגול את התשובה(.  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 אם לא נכון, נא פרט: 

________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי   .10
            אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(לא נכון  נכון /  –מכרזים 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול  .11

 
_______________     ______________________     _____________________     __________ 

 תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       
 

 אישור
 

עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני אני החתום מטה, 
__________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם המשתתף 
 ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.
 

_______________                                                                                     __________________________ 
  שם מלא + חתימה + חותמת                                           תאריך                                                                            
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