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 מסמך א'

 7/2021מכרז פומבי מס' 
 ( בגני ילדים תל"ן )תכנית לימודים נוספתחוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדבמועצה המקומית 

 תנאי המכרז 

  

 עיקרי ההתקשרות .1

הפעלת חוגים במסגרת "( מזמינה בזאת הצעות להמועצה)להלן: " המועצה המקומית תל מונד .א
במועצה,  3-5גני ילדים בגילאי  25-תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בחינוך הקדם יסודי, עבור כ

זה המצורף לו, על נספחיהם, ובהתאם להוראות כל רשות בהתאם לכל הוראות המכרז והחו
 מוסמכת והוראות כל דין כפי שיהיו מעת לעת, וזאת בתחומים הבאים:

 
 מוסיקה .1
 ותנועה ספורט .2
 קיימות/מדעים )איכות הסביבה(. * .3
 אנגלית .4
 רובוטיקה .5
 כלבנות טיפולית .6
 שפת הקשב .7
 יוגה .8
 אומנות .9

 )להלן: "השירותים"(
 

)נתון  -בשבוע מפגשים שני קרי"ן, תל יחידות 2-ל זכאי ילדים גן כלתשפ"א נכון לשנת  כי, יובהר *
 זה יכול שישתנה ביחס לשנת הלימודים תשפ"א או השנים שלאחר מכן(. 

שבהם יינתנו שירותי  התחומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי מהם לבחור רשאית המועצה** 
 בתחום יהיו, מהם בחלק או גן בכל"ן תלה שירותי כי להחליטהמועצה כן רשאית  .גן בכלהתל"ן 

במידה שיהיה ניתן לספק . המועצה של הבלעדי דעתה שיקול ולפי, תחומים במספר או אחד
( יחידות תל"ן בגן, בתחום אחד או במספר תחומים, המועצה תהא רשאית לדרוש 3שלוש )

 יחידות, ועל הספק הזוכה יהיה לספקן. 3אספקת 

, ו/או 2, ו/או 1צעות, לתחום אחד או יותר מהתחומים המפורטים לעיל: מציעים רשאים להגיש ה ***
. יובהר, כי מציע יכול לזכות בתחום אחד או יותר, 9ו/או  8ו/או 7ו/או  6ו/או  5ו/או  4, ו/או 3

 והכל בהתאם לאמור בתנאי המכרז. 

 דעתה קוללשי בהתאם זאת, תחום לכל אחד מזוכה יותר לקבוע רשאית תהא המועצהיובהר, כי 
הבלעדי. במקרה של בחירת יותר מזוכה אחד לתחום מסוים, תהא המועצה רשאית לחלק את 
השירותים בין הזוכים בתחום האמור, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי ראות עיניה, ללא 

 כל התחייבות לחלוקה באופן כלשהו.  

תקופת )להלן: "ים תשפ"ב ת הלימודמכוח מכרז זה הינה לשנעם הזוכה/ים  התקשרותתקופת ה .ב
"(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למועצה בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת התקשרותה

תקופת נוספות, כל אחת בת שנה או חלק ממנה )להלן: "שנות לימודים ארבע עד ההתקשרות ב
 "(. סך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש שנים. ההארכה

בזכותה של המועצה לבטל את החוזה בכל עת על ידי מתן הודעה אין באמור לעיל כדי לפגוע 
 יום מראש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כמפורט בחוזה.  30בכתב לזוכה, 

מובהר בזאת, כי תוקפו של המכרז ותוקפו של החוזה שייכרת עם המפעיל/ים הזוכה/ים מותנה  .ג
 גביית תשלומים מההורים.באישור משרד החינוך ו/או מי מטעמו להפעלת תכנית תל"ן וב

 "(.המנהלהשירותים יסופקו על פי הנחיות מנהל מחלקת גני ילדים ו/או מי מטעמו )להלן: " .ד

יחידת תל"ן הינה מפגש  כייובהר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  -משך מפגש -יחידת תל"ן .ה
 ,מות /מדעיםקיי-3מוסיקה, -1בכל אחד מהתחומים  ,דקות 30 לחוג בתחום הרלוונטי שיימשך

 אומנות. -9יוגה,  -8שפת הקשב,  -7כלבנות טיפולית,  -6רובוטיקה,  -5, אנגלית-4
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דקות. יחד עם זאת  45משך המפגש יהיה בין  -יחידת תל"ן -בתחום הספורט -למרות האמור
ילדים, קבוצת הגן תחולק לשתי קבוצות, ומשך  25במקרה שכיתת גן הילדים תכיל למעלה מ 

דקות. המפגש עם שתי קבוצות גן הילדים  30ת מהקבוצות המחולקות יהיה בין המפגש לכל אח
תיחשב כיחידת תל"ן אחת ואף התמורה בגין המפגש עם שתי הקבוצות )של כיתת הגן שחולקה( 

 תהא כתמורה המשולמת בגין מפגש אחד/יחידת תל"ן אחת בתחום ספורט. 

 
כאשר מדריך נעדר מן השיעור חלה חובה על  לכל גן ימונה מדריך קבוע למשך כל שנת הלימודים, .ו

המפעיל או המדריך להודיע על כך באותו בוקר למנהל ולגננת ולדאוג למחליף מטעמו ו/או לדאוג 
 להשלמת השיעור בתיאום עם המנהל ועם הגננת, הכל כפי שמפורט בחוזה ההתקשרות להלן. 

ר למספר הילדים שמשתתפים. משך פעילות החוג בכל אחד מהתחומים יתקיים במלואו, ללא קש .ז
כמו כן, התשלום שיינתן למפעיל הזוכה יינתן ללא קשר למספר הילדים המשתתפים בחוג. היקף 
השעות בהן יעבוד מפעיל בגן על פני שנה בהתייחס לכל אחד מהחוגים: מוסיקה וספורט/תנועה, 

את המועצה והכל שעות בשנה לגן ילדים. יחד עם זאת, אין באמור בכדי לחייב  31-מוערך בכ
בכפוף לבחירת התחום על ידי המועצה. יובהר, כי העירייה תהא רשאית לשנות מההיקפים הנ"ל 
לרבות צמצומם ו/או ביטולם, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמפעיל/ים הזוכה/ים לא 

 תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור.  

את  ו/שיבצע ים/אם להוראות המועצה, יהיה זכאי הזוכהכנגד ביצוע התחייבויותיו בפועל בהת .ח
השירותים על פי הזמנת שירותים של המועצה, לתמורה בהתאם להצעתו במכרז זה, הכל בהתאם 

 . הרלוונטי לכל אחד מהתחומים לתנאי המכרז והחוזה

 יתר התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים במסמכי המכרז והחוזה על נספחיהם. .ט

יע לקרוא את מסמכי המכרז במלואם, לרבות החוזה ונספחיו, ואת כל התחייבויותיו על על המצ .י
פי האמור בהם, ובעצם הגשת הצעתו למכרז, ייחשב המציע כמי שקראם, הבינם והסכים לכל 

 האמור בהם.

המציע מצהיר כי כל ההוראות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז והחוזה ידועים לו וכי הוא  .יא
  ן במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.לקחם בחשבו

 עיון ורכישת מסמכי המכרז .2

באתר האינטרנט של המועצה, תחת לשונית קודם לרכישתם ניתן לעיין במסמכי המכרז  .א
לשם הגשת ההצעה, יש לרכוש את   /https://tel-mond.muni.ilמכרזים", בכתובת: דרושים "

 מסמכי המכרז.

האינטרנט של המועצה אחר פרסום תשובות, הבהרות, שינויים  באחריות המציע לעקוב באתר .ב
ועדכונים הנוגעים למכרז, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל תשובה ו/או הבהרה ו/או 

 שינוי ו/או עדכון שיפורסמו באתר האינטרנט של המועצה יחייבו את המציע.

אשר לא ₪,  300תמורת סך של השתתפות במכרז, על המציע לרכוש את מסמכי המכרז  לצורך .ג
מזכיר  המועצה,  בלשכתיוחזרו בכל מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז. התשלום ייעשה 

בצע גם ל ניתן התשלום את. 8:00-13:00ה' בין השעות -, בימים א'מונד תל, 52 הדקלברחוב 
 ישורא את 8367ן -ח 394 סניף הפועלים בבנק המועצה לחשבון בנקאית העברהבאמצעות 

 mond.muni.il-liat_b@telליאת בידני  שלדוא"ל ל לשלוח יש ההעברה

 על המציע לצרף להצעתו את הקבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. יובהר, כי   

mailto:liat_b@tel-mond.muni.il
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 ריכוז התאריכים במכרז  .3

 התאריכים הפעילות

 12:00בשעה  27.07.2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 

 17:00בשעה  10.08.2021 המועד האחרון להגשת ההצעות 

 
 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .4

יותר מהתחומים להלן ]מוסיקה, ספורט ותנועה, קיימות/מדעים,   אומציע רשאי להגיש הצעתו לאחד 
שהוא עומד בכל תנאי אנגלית, רובוטיקה, כלבנות טיפולית, שפת הקשב, יוגה, ו/או אומנות[, ובלבד 

הסף המקצועיים המצטברים לתחום הרלוונטי לגביו מוגשת ההצעה ]המפורטים בסעיף א', סעיף ב', 
 סעיף ג', סעיף ד' בהתאמה[.

על כל מציע לעמוד בכל תנאי הסף המנהליים המפורטים בסעיף ד' להלן )ללא קשר לתחום  -בנוסף
 שלגביו מוגשת ההצעה(. 

 :עלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום מוסיקההפ -תנאי סף מקצועיים .א

הפעלת חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( לתחום מציע ניסיון קודם מוכח בל (1
רשויות  2-תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב-שנות הלימודים  4-, בכל אחת ממוסיקה

 4-צטבר, בכל אחת מגנים לפחות במ 15 -מקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים כאמור ב
 תש"פ[. -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז

המדריך המוצע  על ידי המציע, אשר הינו המציע בעצמו או מועסק על ידו ו/או שיש לו  (2
הסכם התקשרות תקף עמו להפעלת חוגים בתחום המוסיקה, הינו בעלי ניסיון מוכח של 

דים נוספת בתחום שנת לימודים אחת לפחות, בהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימו
 תש"פ[.  -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז 4המוסיקה, במהלך 

המציע הינו בעל אישור הפעלת תכנית חיצונית בתחום המוסיקה במאגר התוכניות  (3
 החיצוניות המאושרות של משרד החינוך. 

 :הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום ספורט ותנועה -תנאי סף מקצועיים .ב

הפעלת חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( לתחום ניסיון קודם מוכח ב מציעל (1
 2-תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב -שנות הלימודים 4-, בכל אחת מספורט ותנועה

גנים לפחות במצטבר, בכל אחת  15-רשויות מקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים כאמור ב
 תש"פ[. -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז 4-מ

המדריך המוצע על ידי המציע, אשר הינו המציע בעצמו,  מועסק על ידו ו/או שיש לו הסכם  (2
ניסיון מוכח של  בעל התקשרות תקף עמו להפעלת חוגים בתחום הספורט והתנועה, הינו

שנת לימודים אחת לפחות, בהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום 
 תש"פ[.  -ימודים הנ"ל ]תשע"זשנות הל 4הספורט והתנועה, במהלך 

המציע הינו בעל אישור הפעלת תכנית חיצונית בתחום הספורט והתנועה במאגר התוכניות  (3
 החיצוניות המאושרות של משרד החינוך. 

הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום קיימות/מדעים  -תנאי סף מקצועיים .ג
 :)איכות הסביבה(

הפעלת חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( לתחום במציע ניסיון קודם מוכח ל (1
 2-תש"פ, תשע"ט[ ב -, בכל אחת משתי שנות הלימודיםקיימות/מדעים )איכות סביבה(

גנים לפחות במצטבר, בכל אחת  10-רשויות מקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים כאמור ב
 תש"פ[. -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ט 2-מ

ידי המציע, אשר הינו המציע בעצמו, או מועסק על ידו ו/או שיש לו המדריך המוצע על  (2
הסכם התקשרות תקף עמו להפעלת חוגים בתחום הקיימות/מדעים )איכות הסביבה(, 
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הינו בעלי ניסיון מוכח של שנת לימודים אחת לפחות, בהפעלת חוגים בתחום 
 . "פתש -"זתשע הלימודים שנות 4 במהלךהקיימות/מדעים, 

התוכניות  במאגרהקיימות/מדעים  בתחוםינו בעל אישור הפעלת תכנית חיצונית ה המציע (3
 . החיצוניות המאושרות של משרד החינוך

 :הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום לימוד אנגלית -תנאי סף מקצועיים .ד

ם הפעלת חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( לתחומציע ניסיון קודם מוכח בל (1
תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, -שנות הלימודים  4-, בכל אחת מלימוד השפה האנגלית

גנים לפחות במצטבר, בכל  15-רשויות מקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים כאמור ב 2-ב
 תש"פ[. -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז 4-אחת מ

דו ו/או שיש לו המדריך המוצע על ידי המציע, אשר הינו המציע בעצמו, או מועסק על י (2
הסכם התקשרות תקף עמו להפעלת חוגים בתחום לימוד האנגלית, הינו בעלי ניסיון מוכח 

, בהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום לפחות אחת לימודים שנתשל 
 תש"פ.  -תשע"ז הלימודים שנות 4 במהלךלימוד השפה האנגלית, 

ונית בתחום לימוד האנגלית במאגר התוכניות המציע הינו בעל אישור הפעלת תכנית חיצ (3
 החיצוניות המאושרות של משרד החינוך. 

 :הרובוטיקהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום  -תנאי סף מקצועיים .ה

הפעלת חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( לתחום מציע ניסיון קודם מוכח בל (1
רשויות  2-תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב-ודים שנות הלימ 4-, בכל אחת מהרובוטיק

 4-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 15 -מקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים כאמור ב
 תש"פ[. -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז

המדריך המוצע על ידי המציע, אשר הינו המציע בעצמו או מועסק על ידו ו/או שיש לו  (2
, הינו בעלי ניסיון מוכח ההרובוטיקחוגים בתחום הסכם התקשרות תקף עמו להפעלת 

של שנת לימודים אחת לפחות, בהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום 
 תש"פ[.  -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז 4, במהלך הבוטיקהרו

במאגר התוכניות  הובוטיקהרהמציע הינו בעל אישור הפעלת תכנית חיצונית בתחום  (3
 ושרות של משרד החינוך. החיצוניות המא

 :כלבנות טיפוליתהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום  -תנאי סף מקצועיים .ו

הפעלת חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( לתחום מציע ניסיון קודם מוכח בל (1
 2-תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב-שנות הלימודים  4-, בכל אחת מכלבנות טיפולית

גנים לפחות במצטבר, בכל אחת  15 -ות מקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים כאמור ברשוי
 תש"פ[. -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז 4-מ

המדריך המוצע  על ידי המציע, אשר הינו המציע בעצמו או מועסק על ידו ו/או שיש לו  (2
סיון , הינו בעלי ניכלבנות טיפוליתהסכם התקשרות תקף עמו להפעלת חוגים בתחום 

מוכח של שנת לימודים אחת לפחות, בהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת 
 תש"פ[.  -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז 4, במהלך כלבנות טיפוליתבתחום 

במאגר התוכניות  כלבנות טיפוליתהמציע הינו בעל אישור הפעלת תכנית חיצונית בתחום  (3
 החיצוניות המאושרות של משרד החינוך. 

 :שפת הקשבהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום  -אי סף מקצועייםתנ .ז

הפעלת חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( לתחום מציע ניסיון קודם מוכח בל (1
רשויות  2-תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב-שנות הלימודים  4-, בכל אחת משפת הקשב

 4-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 15 -ור במקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים כאמ
 תש"פ[. -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז

המדריך המוצע  על ידי המציע, אשר הינו המציע בעצמו או מועסק על ידו ו/או שיש לו  (2
, הינו בעלי ניסיון מוכח שפת הקשבהסכם התקשרות תקף עמו להפעלת חוגים בתחום 
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חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום של שנת לימודים אחת לפחות, בהפעלת 
 תש"פ[.  -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז 4, במהלך שפת הקשב

במאגר התוכניות  שפת הקשבהמציע הינו בעל אישור הפעלת תכנית חיצונית בתחום  (3
 החיצוניות המאושרות של משרד החינוך. 

 :יוגהבתחום הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת  -תנאי סף מקצועיים .ח

הפעלת חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( לתחום מציע ניסיון קודם מוכח בל (1
רשויות  2-תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב-שנות הלימודים  4-, בכל אחת מיוגה

 4-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 15 -מקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים כאמור ב
 תש"פ[. -"זשנות הלימודים הנ"ל ]תשע

המדריך המוצע  על ידי המציע, אשר הינו המציע בעצמו או מועסק על ידו ו/או שיש לו  (2
, הינו בעלי ניסיון מוכח של שנת יוגההסכם התקשרות תקף עמו להפעלת חוגים בתחום 

, יוגהלימודים אחת לפחות, בהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום 
 תש"פ[.  -הנ"ל ]תשע"זשנות הלימודים  4במהלך 

במאגר התוכניות החיצוניות  יוגההמציע הינו בעל אישור הפעלת תכנית חיצונית בתחום  (3
 המאושרות של משרד החינוך. 

 :אומנותהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום  -תנאי סף מקצועיים .ט

ם נוספת( לתחום הפעלת חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודימציע ניסיון קודם מוכח בל (1
רשויות  2-תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב-שנות הלימודים  4-, בכל אחת מאומנות

 4-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 15 -מקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים כאמור ב
 תש"פ[. -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז

ידו ו/או שיש לו  המדריך המוצע  על ידי המציע, אשר הינו המציע בעצמו או מועסק על (2
, הינו בעלי ניסיון מוכח של אומנותהסכם התקשרות תקף עמו להפעלת חוגים בתחום 

שנת לימודים אחת לפחות, בהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום 
 תש"פ[.  -שנות הלימודים הנ"ל ]תשע"ז 4, במהלך אומנות

במאגר התוכניות  אומנות המציע הינו בעל אישור הפעלת תכנית חיצונית בתחום (3
 החיצוניות המאושרות של משרד החינוך. 

ספורט ותנועה,  -מוסיקה, ב' -על המציעים לכל אחד מהתחומים לעיל, א' -תנאי סף מנהליים .י
שפת הקשב, ח' יוגה,  -כלבנות טיפולית, ז' -רובוטיקה, ו' -ה'אנגלית,  -קיימות/מדעים ד'  -ג'

 לכל תחום: להלן, זאת בנוסף לתנאי הסף המפורטים ביחס לעמוד בתנאי הסף ש אומנות, -ט'

'[, נדרש להוכיח עמידתו בתנאי ט-יובהר, כי מציע שמגיש הצעה ליותר מתחום אחד לעיל ]א'
 . פעם אחתהסף שלהלן רק 

 המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין. (1

)אכיפת  בורייםחוק עסקאות גופים ציהמציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי  (2
לצרכי  בעל אישור עוסק מורשה בתוקףו 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 .מע"מ )בהתאם לאישיות המשפטית של המציע(

₪  2,500על סך של  לטובת המועצה אוטונומית ערבות בנקאיתהמציע צירף להצעתו  (3
 . למכרז כמסמך ז'בנוסח המצורף 

 ורה מלאה.המציע רכש את מסמכי המכרז בתמ (4

הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת, הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים לעיל, 
וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם אותה ישות שהגישה 
את ההצעה למכרז. המציע אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת 

 באמצעותו ו/או באמצעות בעל השליטה בו ו/או באמצעות חברת בת שלו.במענה למכרז זה, 

 בנוסף, לא תותר הגשת הצעה משותפת מטעם מספר מציעים.
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 מסמכים שיש לצרף להצעה .5

 כל מציע יכלול בהצעתו שני עותקים, לפחות אחד במקור, של כל אחד מן המסמכים הבאים: .א

למכרז, כשהיא חתומה על ידי  ב'כמסמך בנוסח המצורף  הצהרת המציע והצעת המחיר, (1
 המציע.

למכרז, כשהוא חתום על ידי המציע  כמסמך ג'בנוסח המצורף  תצהיר בדבר ניסיון המציע, (2
ו/או  1.ב.4ו/או  1.א.4 פיםומאומת על ידי עו"ד, להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בסעי

 . 1.ט4ו/או  1ח.4ו/או  1ז.4ו/או  1, ו/או ו.1ה.4ו/או  1ד.4ו/או  1.ג.4

בהתאם  להם העניק המציע את השירותים נשוא המכרזרשויות מקומיות המלצות מ (3
ו/או כל נוסח דומה אחר ובלבד שבו ימולאו כל הפרטים  1במסמך ג'לנוסח המצ"ב 

ו/או  1.ב.4ו/או  1.א.4 פיםבסעי , המעיד על ניסיון המציעהנדרשים לפי המסמך המצ"ב
 . 1ט.4ו/או  1ח.4ו/או  1ז.4ו/או  1ו.4, ו/או 1ה.4ו/או  1ד.4ו/או  1.ג.4

 2כמסמך ג'בנוסח המצורף  המציע תצהיר בדבר ניסיון המדריך/כים המוצעים על ידי (4
לצורך הוכחת עמידת המציע למכרז, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד, 

 2ז.4ו/או  2ו.4, ו/או 2ה.4ו/או  2ד4ו/או  2.ג.4. ו/או 2.ב.4. ו/או 2.א.4בתנאי הסף בסעיף 
 .  2ט.4ו/או  2ח.4ו/או 

 
כמו כן יש לצרף אישור רו"ח/ יועץ מס על העסקת המדריך/כים הנ"ל ו/או לצרף הסכם 

  התקשרות בתוקף, עם כל אחד מהמדריכים שהוצגו בהצעה לפי העניין.
 

 3ד.4ו/או  3.ג.4ו/או  3.ב.4ו/או  3.א.4אישור תכנית שניתן להפעלת התוכנית כאמור בסעיף  (5
באמצעות מספר במאגר התוכניות  3ט.4ו/או  3ח.4ו/או  3ז.4ו/או  3ו.4, ו/או 3ה.4ו/או 

החיצוניות המאושרות של משרד החינוך )יובהר, כי אישור כאמור ייבדק גם על ידי 
 המועצה במאגר התוכניות החינוכיות החיצוניות במשרד החינוך(.  

 
 , יצרף להצעתו:תאגידמציע שהינו  (6

היות המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו  העתק אישור על .א
 )כגון תעודת התאגדות(.

 
ו/או אישור על  העתק אישור עוסק מורשה, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע .ב

 .איחוד עוסקים
 
אישור עו"ד/רו"ח בדבר האישיות המשפטית של המציע ובדבר פרטי מורשי  .ג

 .ק בחתימת  עו"ד על כך בשלהי מסמך ב'[]ניתן להסתפ החתימה של התאגיד
 
העתק פלט עדכני למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מספרי הרשם הרלוונטי  .ד

 יום לפני הגשת הצעות למכרז(, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע 30)עד 
 .)במקרה של עמותה, יצורף אישור ניהול תקין בתוקף(

 
 בהתאם לזהות המציע או אישור מלכ"ר העתק אישור עוסק מורשה (7

 

העתק אישור תקף מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה על ניהול ספרים כחוק ואישור  (8
 .תקף מפקיד השומה על ניכוי מס במקור

)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 1ב2-ב)ב( ו2צהיר בדבר עמידה בתנאי סעיפים ת (9
על ידי המציע ומאומת כשהוא חתום , למכרז כמסמך ד'בנוסח המצורף  ,1976-התשל"ו

 .2ד..4על ידי עו"ד, להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף בסעיף 

 כמסמך ה' בנוסח המצורף ו/או לחבר המועצה, תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד המועצה (10
 כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד., למכרז

רז, כשהוא חתום על למכ כמסמך ו', בנוסח המצורף תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות (11
 ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד.

]יש לצרף  למכרז לבקשת המציע לטובת המועצה כמסמך ז', בנוסח המצורף ערבות מכרז (12
 . ערבות אחת, בין אם ההצעה מוגשת לתחום אחד או ליותר[

  כמסמך ח'., בנוסח המצ"ב אישור בדבר הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז (13
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העסקת עברייני מין  עפ"י הוראות החוק למניעת הרשעות בעבירות מין אישור על העדר (14
 .כמסמך ט', בנוסח המצ"ב במוסדות מסוימים

 .העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז (15

, ככל שאכן נעשו כאלו, כשהם חתומים עותק ממסמכי ההבהרות שהוצאו על ידי המועצה (16
 על ידי המציע.

מקור וצילום, כשהם חתומים בידי המציע וחותמת כל מסמכי המכרז בשני העתקים,  (17
 המציע בכל עמוד.

למכרז. על המציע לסמן על גבי  'יבמסמך רשימת המסמכים הנדרשים מהמציע במכרז מפורטת גם 
 המסמכים שיוגשו את מספריהם ברשימת המסמכים כאמור. 

ל לשמש בסיס יובהר, כי אי צירוף איזה מהמסמכים ו/או מהאישורים המפורטים לעיל, עלו .ב
 לפסילת ההצעה על ידי ועדת המכרזים.

 
במידה והמסמכים והאישורים המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו  .ג

תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, לפי 
 העניין. 

 
וחלט, לפנות, לחקור ולדרוש מהמציע למועצה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמ .ד

להציג פרטים והבהרות בדבר הצעתו, וכן להציג כל מידע ו/או מסמך שיידרש להוכחת כשירותו, 
ניסיונו המקצועי, מומחיותו, איתנותו הפיננסית והתאמתו לביצוע השירותים נשוא המכרז 

יה חייב למסור למועצה את וכיו"ב )לרבות המלצות(, אף אם לא צורפו על ידו להצעתו. המציע יה
מלוא המידע, המסמכים, הפרטים וההבהרות שנדרשו להנחת דעתה של המועצה. במקרה בו 
המציע יסרב למסור מידע, מסמך, פירוט או הבהרה כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות 

 לפי ראות עיניה ואף לפסול את הצעתו של המציע. 

ר לעיל, ייחשבו גם כנספחים לחוזה ההתקשרות כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמו .ה
והמציע מצהיר, כי ידוע לו שהנתונים והמידע הכלולים במסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד 

 מחוזה ההתקשרות, על כך המשתמע מכך.

 אופן הגשת ההצעה  .6

מציע המעוניין להשתתף במכרז, יגיש את כל מסמכי המכרז, לרבות כל המסמכים הנדרשים על  .א
, כשהיא מלאה וחתומה על הצהרת המציע והצעת המחיר –מסמך ב' תנאי המכרז, ולרבות  פי

על גביה יירשמו ידי המציע, בשני עותקים זהים, כאשר לפחות אחד מהם במקור, במעטפה סגורה 
את המעטפה יש להגיש אך ורק במסירה ידנית ". 7/2021 מס'מכרז פומבי אך ורק המילים: "

, 52ת המכרזים במשרדי המועצה, בלשכת מזכיר  המועצה, ברחוב הדקל באמצעות הפקדה לתיב
למען הסר . 17:00בשעה  20218.010.עד לא יאוחר מיום "(, המועצה משרדיתל מונד )להלן: "

ספק, יובהר כי הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור ו/או שלא תוגש במסירה ידנית 
 כאמור, לא תידון. 

הצעת המחיר  - ב'במסמך כמפורט  םבעבור מתן השירותי הצעת המחיראת  על המציע לציין .ב
כולל מע"מ( ביחס לכל  לא)התמורה המבוקשת בגין הפעלת יחידת תל"ן מטעם המציע, באופן של 

רובוטיקה, כלבנות , תחומי החוגים ]מוסיקה, ספורט ותנועה, קיימות/מדעים, אנגליתאחד מ
הצעה שתהיה  במסמך ג'. [ להם מוגשת ההצעה כאמורומנותטיפולית, שפת הקשב, יוגה, ו/או א

 נמוכה מהסכום המינימלי שנקבע, תיפסל. 

ההצעה תוגש, באמצעות חתימה על מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות החוזה ונספחיו, המהווים  .ג
לאחר שימולאו וייחתמו על ידי מורשה החתימה של המציע, את הצעתו של המציע )לעיל ולהלן: 

 ."(ההצעה"

מסמכי המכרז, תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות, בצירוף כל הנספחים הנלווים וההשלמות  .ד
 "(, הינם הנוסח המחייב את המציע.מסמכי המכרזהנדרשות על פיהם )לעיל ולהלן, ביחד: "

ההצעה, מסמכי המכרז וכל מסמך ואישור שיש להגיש על פי דרישות המכרז, יהיו חתומים  .ה
תימה מטעם המציע, כשהחתימה מאושרת על ידי עו"ד, בהתאם בחתימה מלאה של מורשה הח

בצירוף חותמת התאגיד. ככל שנדרשת  –לנדרש בכל מסמך ואישור, וככל שמדובר בתאגיד 
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חתימה של יותר מגורם אחד על מנת לחייב את המציע, הרי שהמסמכים כאמור ייחתמו על ידי 
 את המציע. כל מורשי החתימה מטעם המציע הנדרשים על מנת לחייב 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי  .ו
המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, 
הפרטים והעובדות ובכלל זה מהות השירותים, מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע 

 ים והסכים להם בהתאם להצעתו. השירות

כמו כן, הגשת הצעתו של המציע כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים  .ז
והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל 

שירותים התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את ה
 הכל כמפורט במסמכי המכרז.   -נשוא המכרז  

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

יובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף )למעט ככל שנדרש( ו/או למחוק  .ט
ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכים, בין בגוף המסמכים ובין  מהם ו/או להסתייג

במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת 
 "( שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאית המועצה:"הסתייגויותבכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן: 

 ע; לפסול את הצעת המצי (1
 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; (2
 לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד; (3
לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את המחיר  (4

 המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה. 

צה. אם תחליט המועצה לנהוג לפי ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת המוע
( לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתה, רשאית 4)-(2אחת האפשרויות המנויות בס"ק )

 המועצה לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע. 

יום  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .י
עות למכרז. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריך מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצ

יום נוספים והמציע יהיה חייב לעשות כן. כמו כן, במידה שינקטו  90את תוקף הצעתו למשך 
הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד ההצעה בתוקפה עד לתום הליכים משפטיים אלה 

להגשת ההצעות למכרז, לפי המאוחר  ימים לאחר המועד האחרון 180יום או עד תום  30ובתוספת 
. בהתאם לדרישת המועצה כאמור, המציע יהיה חייב להאריך את הצעתו ובהתאם מבניהם

יובהר, כי הארכת תוקף ערבות המכרז להאריך את תוקף  ערבות המכרז בסעיף יב להלן. 
 . כהארכת תוקף הצעת המציע משמעותה

אמור לעיל, יאריך המשתתף בהתאמה את לפי דרישת המועצה להארכת תוקף הצעת המציע כ .יא
"(. מציע שיסרב להארכת תוקף הערבות מועד תוקף הערבות המוארכתהערבות )להלן: " תוקף

עד למועד תוקף הערבות המוארכת, ייחשב כמציע שחזר בו מהצעתו והמועצה תהיה רשאית 
בקשתה לחלט את ערבותו, להמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים ל

להארכת תוקף הערבות כאמור, וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה 
 .עדיפה

המציע מצהיר כי הוא רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין לעניין התקשרות זו, וכן ברשותו כל  .יב
 הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין לביצוע השירותים נשוא ההתקשרות.

ק ומפורט של כל הדרישות ו/או הגשת הצעה שלא לפי תנאי והוראות המכרז אי מילוי מדוי .יג
 עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

במקרה שבו המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו ו/או לא יחתום על החוזה עם המועצה כאמור להלן,  .יד
 תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית למכרז כפיצוי קבוע ומוסכם מראש.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  יובהר, כי .טו
 תחולנה על המציע.

 שאלות הבהרה .7

שאלות ובקשות להבהרות בקשר למכרז, וכן הודעה בדבר סתירה ו/או שגיאה ו/או אי התאמה  .א
ני מנהל גב' ליאת בידבמסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ו/או פנייה אחרת, יש להעביר לידי עו



 

11 

 _________________  :תימת המציעח                        משרד עורכי דין -הזכויות שמורות לפריש, שפרבר, ריינהרץ ושות'כל © 
 

עד לא יאוחר מיום  mond.muni.il-liat_b@tel של המועצה, באמצעות הדוא"ל הרכש 
 0012:בשעה  7.202172.

לא תתקבלנה פניות טלפוניות או אחרות. יובהר, כי המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה 
 הבלעדי והמוחלט, להשיב לפניות אשר התקבלו לאחר המועד האמור לעיל.

הפונה את שמו המלא, מספר הטלפון ליצירת קשר עמו, מספר ושם המכרז. הפניות בפנייתו יציין  .ב
 בלבד, במבנה של הטבלה שלהלן: Wordתשלחנה בכתב ובפורמט של קובץ 

 הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז שאלה/הסתייגות/בקשה להבהרה מס"ד
1.  ________________ ____ 

 

גשת ההצעות למכרז, להכניס במכרז שינויים המועצה רשאית, בכל עת טרם המועד האחרון לה .ג
ו/או תיקונים ו/או הבהרות ו/או עדכונים מכל מין וסוג שהוא ו/או לפרסם מידע נוסף ו/או 
דרישות ו/או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי 

 . והמוחלט, וללא תלות ו/או זיקה לשאלות המציעים הפוטנציאליים

במקרה שבו תחליט המועצה להשיב לשאלות ו/או לבקשות הבהרה ו/או לבצע תיקון כלשהו  .ד
במסמכי המכרז, בין ביוזמתו ובין בתגובה לשאלה ו/או לבקשת הבהרה, יפורסם מסמך הכולל 

 את התשובות ו/או התיקונים באתר האינטרנט של המועצה.

נט של המועצה, תחת לשונית באחריות המציע לעקוב, לבדוק ולהתעדכן באתר האינטר .ה
פרסום  מכרזים", אחר פרסום תשובות הבהרה, שינויים ועדכונים הנוגעים למכרז,דרושים ו"

. המציע מוותר מראש על וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מועד פתיחת ההצעות
ואשר  כל טענה בגין הודעה ו/או עדכון ביחס למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של המועצה

 המציע לא ידע עליו, אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רק הבהרות, שינויים ותיקונים שנמסרו בכתב יחייבו את  .ו
המועצה ויהוו חלק ממסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות לבין 

ים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז המקורי
 מסמכי ההבהרות לבין עצמם, יגבר האמור במסמך ההבהרות המאוחר יותר.

לא תישמע טענה מפי המציע כי בהצעתו הסתמך על תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים שנעשו  .ז
דה באתר האינטרנט של על ידי המועצה, אלא אם כן ניתנו על ידי המועצה בכתב ופורסמו על י

 המועצה.

תשובות ו/או הבהרות ו/או תיקונים ו/או שינויים ו/או עדכונים שניתנו כאמור יהוו חלק בלתי  .ח
 נפרד ממסמכי המכרז ועל המציע לצרפם להצעתו כשהם חתומים על ידו.

 התמורה .8

 תמורת מתן השירותים, יקבל הזוכה תמורה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו במסגרת .א
המוצע על  סך המחיר ליחידת תל"ןהצהרת המציע והצעת המחיר, בהתאם ל –למכרז  מסמך ב'

מובהר להסרת ספק, כי במקרה של חוג בתחום הספורט לכיתת "(. התמורה)להלן: "י המציע יד
 30ילדים, תחולק הכיתה לשתי קבוצות, עימן יתקיימו שני מפגשים בני  25ילדים המונה מעל 
דקות(, והתשלום בגין שני המפגשים כאמור, יהיה  45קום מפגש אחד בן דקות כל אחד )במ

 תשלום בגין יחידת תל"ן אחת בתחום הספורט.

בהיקף מסוים או בכלל,  השירותיםאת  ים/יובהר, כי המועצה איננה מתחייבת להזמין מהזוכה .ב
ל , נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ששירותים ים/וההחלטה האם להזמין מהזוכה

 המועצה.

מכרז, בהתאם כל תחום בב ים/התמורה בגין השירותים תשולם על ידי המועצה לזוכה .ג
התחייבויותיו של כל , בגין ביצוע השירותים בפועל, ובכפוף לתנאי החוזה וקיום ם/להצעתו

 על פי החוזה. ים/הזוכה

את כל בזאת, כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים וכוללת  מובהר .ד
ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע החוזה על פי תנאיו 
בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי 

 רכב, ביטוחים, אישורים וכיו"ב.
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וח המכרז בהיקפים משתנים ו/או בזאת, כי המועצה רשאית להזמין את השירותים מכ מובהרכן  .ה
להחליט על דחיית הזמנת השירותים למועד מאוחר יותר, הכל בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיה 
ולתקציבה. כמו כן, רשאית המועצה לבצע את השירותים או חלקם באמצעות עובדיה ו/או 

 ספקים אחרים, לפי ראות עיניה, ולזוכה לא תהא כל טענה בגין כך.

 על ידי המועצה בדיקת ההצעות .9

 הן/שהיא ות/או כל הצעה בכל תחום ביותר טובה/ותה ות/המועצה איננה מתחייבת שההצעה .א
, והיא תהיה רשאית לפסול את כל ההצעות ו/או לבטל את המכרז, לפי שיקול דעתה נה/תתקבל

הבלעדי והמוחלט, לרבות אם הוגשה למכרז הצעה אחת בלבד. כן רשאית המועצה לא לקבל 
 ירים החורגים מהערכותיה.הצעה במח

בעת הדיון בהצעות תהיה המועצה רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע  .ב
הזוכה לרבות, בין היתר, כושרו, ניסיונו, יכולתו המקצועית של המציע, יכולתו הארגונית 

מתחייבת והכלכלית, הציוד שברשותו וכן כל שיקול או נימוק אחר כפי שתמצא לנכון והיא אינה 
 לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לקבל רק חלק מההצעה, וכן תהא  .ג
רשאית לפצל את השירותים בין מספר זוכים והיא איננה חייבת למסור את מלוא השירותים 

לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  לזוכה אחד. חלוקת השירותים בין הזוכים תיעשה בהתאם
המועצה, ולזוכה לא תהא כלפי המועצה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות לפיצוי בגין 

 אי מסירה ו/או מסירה חלקית של השירותים לביצוע על ידו.

המועצה שומרת על זכותה לפנות לפי שיקול דעתה במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל  .ד
מנת לקבל הבהרות להצעתו או בכדי להסיר אי בהירויות שעשויות להתעורר בבדיקת המציע על 

ההצעות, וכן לזמנו לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר 
 .ו/או עמידתו בדרישות הדין לבירור עמידתו בתנאי הסף של המכרז

, לדרוש מהמציע פרטים ו/או מסמכים המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .ה
נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים, לרבות בקשר 
עם עמידתו של המציע בתנאי הסף של המכרז, אף לאחר פתיחת ההצעות. ככל שהמציע לא ימלא 

לפי ראות עיניה, ואף אחר דרישת המועצה כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית להסיק מסקנות 
 לפסול את הצעתו של המציע.

"(. המועצה שומרת על זכותה לפסול האומדןלמכרז זה הוכן אומדן של שווי ההתקשרות )להלן: " .ו
הצעות החורגות מהאומדן, גם אם הן עומדות בתנאי הסף, ואף אם הוגשה למכרז הצעה אחת 

ידי המועצה לפסול הצעה בשל היותה בלבד או שנותרה הצעה אחת בלבד לדיון. ככל שיוחלט על 
חורגת מהאומדן, לא תיבחן ההצעה ולא תנוקד כלל, על אף האמור בכל מקום אחר במכרז זה. 
לא תישמע כל טענה מצידו של מציע על כך שהצעתו עומדת בדרישות המכרז, אם היא נפסלה 

 בשל היותה חורגת מהאומדן.

עה, אשר לדעתה הינה הצעה גרעונית ו/או למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצ .ז
הצעה אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות המציע כלפי עובדיו לפי תנאי המכרז ובהתאם 

 להוראות דיני העבודה.

המועצה תהא רשאית לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגבי המציע  .ח
ירות ו/או לניסיונו ו/או ליכולתו למתן השירותים ו/או לגבי הצעת המציע, לרבות ביחס לטיב הש

 במיומנות ובאיכות גבוהים.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר קיימת לגביו ו/או לגבי מי מטעמו  .ט
חוות דעת שלילית על טיב השירותים שניתנו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, למועצה ו/או לגוף 

מכת על חוות דעתו. במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או אחר, אשר המועצה סו
בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית של המועצה כאמור, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט של המועצה.

המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה ו/או בשל חוסר  .י
מסעיפי המכרז, אשר לדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כראוי ו/או התייחסות מפורט לסעיף 

במקרה בו סברה המועצה כי ההצעה הינה תכסיסנית ו/או אינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק 
 וברור ו/או לוקה בחוסר תום לב ו/או אי ניקיון כפיים ו/או כוללת מידע שאינו נכון.
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ה את הזכות, לפי שיקול דעתה, לפסול ו/או מבלי לפגוע באמור לעיל, המועצה שומרת לעצמ .יא
לדחות הצעת מציע שכנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, קיים או היה קיים חוב כלשהו כלפי המועצה 
ו/או שהיה לה ניסיון בלתי משביע רצון בהתקשרות עמו, במהלך השנים האחרונות, לרבות בשל 

רות וכיו"ב; וכן לפסול ו/או לדחות הפרת חוזה על ידי המציע, חשד למרמה או תביעות בלתי סבי
את הצעתו של מציע אשר כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו ניתן פסק דין בגין עבירה הנוגעת לתחום 

  עיסוקו של המציע בביצוע שירותים ועבודות מסוג נשוא המכרז. 
במקרים אלו המועצה תהיה רשאית ליתן למציע זכות טיעון בעל פה ו/או בכתב, בטרם קבלת 

 לטה סופית, הכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.הח
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר הוא ו/או מי מבעליו, הורשעו בפלילים  .יב
( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בעבירות נגד בטחון 7בשבע )

אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או  , כנגד גופו של1977-המדינה ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז
בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה אשר 
לא התיישנו ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומרת לעצמה המועצה את 

ות משפטיות ו/או הליכים הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, תביע
 משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים. 

 
החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ועדת המכרזים, 

בין היתר, בהתחשב בהשלכות של ההרשעות/ההליכים על אמינות ומהימנות המציע ו/או 
 שוא המכרז כנדרש. יכולתו לבצע את השירותים נ

 שלבים בבחינת ההצעות ואופן הניקוד .10

 : לכל אחד מהתחומים בנפרד בדיקת עמידת ההצעה בתנאי הסף –שלב א'  .א

לכל אחד מהתחומים מוסיקה, בשלב זה ייבדקו מסמכי ההצעה שהוגשו על ידי כל מציע  (1
ב, יוגה, רובוטיקה, כלבנות טיפולית, שפת הקש, ספורט ותנועה, קיימות/מדעים, אנגלית

יובהר, . הרלוונטיים לכל תחום על מנת לוודא שההצעה עומדת בתנאי הסף ,ו/או אומנות
 .עמידה בתנאי הסף, עלול להביא לפסילת ההצעהאי כי 

אי צירוף  יובהר, כיכמו כן, ייבדק בשלב זה צירופם של כל המסמכים הנדרשים להצעה.  (2
  המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה.

)בהתאם לתחום  כאמור , ביחס לכל תחום בנפרדרק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסףאך ו (3
 , יעברו לשלב הבא של בדיקת ההצעות.אליו הוגשה ההצעה(

  40%, מחיר 60%-איכות  -איכות והמחיר של ההצעותבדיקת ה –שלב ב'  .ב

 מובהר בזאת כי איכות ההצעה תיבדק ביחס לכל מהניקוד הכולל: 60% –רכיבי האיכות  (1
רובוטיקה, כלבנות , אחד מהתחומים ]מוסיקה, ספורט ותנועה, קיימות/מדעים, אנגלית

[ בנפרד, זאת רק לאחר בדיקת עמידת המציעים טיפולית, שפת הקשב, יוגה, ו/או אומנות
אבל ייבדק בתנאי הסף. לשם הנוחות אופן הבדיקה נרשם בהתייחס לכל התחומים יחד, 

רובוטיקה, , ספורט ותנועה, קיימות/מדעים, אנגלית]מוסיקה,  ביחס לכל תחום בנפרד
 [.כלבנות טיפולית, שפת הקשב, יוגה, אומנות

יוקם צוות מקצועי שיכלול את מזכיר המועצה, מנהל מח' חינוך, לצורך ניקוד ההצעות 
"(. צוות הבדיקה)להלן: " מנהל קדם יסודי, גזבר, מנהלת התקשרויות או מי מטעמם 

בהתאם למפורט  בנפרד,נקודות לכל תחום  60כל הצעה ניקוד, עד צוות הבדיקה יעניק ל
 :להלן

 

מס"
 ד

אמת 
 המידה

 -משקל אופן הניקוד
60% 

 מקסימאלי
 
 
 
1 

 
 

שנות 
ניסיון  

 נוספת בה הפעיל  ת לימודיםבעבור כל שנ -תחום מוסיקה
בתחום  (תכנית לימודים נוספתתל"ן )המציע חוג במסגרת 

השנים כפי  4-]מעבר לאו יותר  אחתהמוסיקה ברשות מקומית 
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בהפעלת 
חוגים 

במסגרת 
תל"ן 

בתחום 
הרלוונטי 

להצעה 
)תחום 

המוסיקה 
או בתחום 
הספורט  
והתנועה 

או בתחום 
קיימות/מ

דעים או 
בתחום 
או  אנגלית
בתחום 

רובוטיקה
 או, 

בתחום 
 כלבנות

טיפולית, 
בתחום  או

 שפת
 אוהקשב, 
בתחום 

 או, יוגה
בתחום 
 (אומנות

 10-תינתן למציע נקודה אחת בלבד ועד ל -אי הסף[שנדרש בתנ
 נק' מקסימאליות.    

 
 

נקודות  10
מקס', 

]הניקוד 
יינתן בנפרד 

ביחס לכל 
אחד 

מהתחומים[
. 
 

יש לפרט 
את האמור 

במסגרת 
מסמך ג' 

ניתן ]
להוסיף 
שורות 
 נוספות

במסגרת 
 [. המסמך 

 בה הפעיל נוספת  ת לימודיםבעבור כל שנ -תחום ספורט ותנועה
בתחום  (תכנית לימודים נוספתתל"ן )המציע חוג במסגרת 

 4-]מעבר ל אחת או יותר ברשות מקומית והתנועה הספורט
תינתן למציע נקודה אחת  -השנים כפי שנדרש בתנאי הסף[

 נק' מקסימאליות.         10-בלבד ועד ל

 נוספת בה  ת לימודיםבעבור כל שנ -תחום קיימות/מדעים
 (תכנית לימודים נוספתתל"ן )המציע חוג במסגרת הפעיל 

-]מעבר ל אחת או יותר בתחום קיימות/מדעים ברשות מקומית
תינתן למציע נקודה אחת  -השנים כפי שנדרש בתנאי הסף[ 4

         נק' מקסימאליות. 10-בלבד ועד ל

 נוספת  ת לימודיםבעבור כל שנ -תחום קיימות/מדעים אנגלית
 (תכנית לימודים נוספתתל"ן ) ע חוג במסגרתבה הפעיל המצי

או  אחת ברשות מקומית ו/או אנגלית בתחום קיימות/מדעים
תינתן למציע  -השנים כפי שנדרש בתנאי הסף[ 4-]מעבר ליותר 

         נק' מקסימאליות. 10-נקודה אחת בלבד ועד ל

  נוספת בה הפעיל  ת לימודיםבעבור כל שנ -רובוטיקהתחום
בתחום  (תכנית לימודים נוספתתל"ן )וג במסגרת המציע ח
השנים כפי  4-]מעבר לאו יותר  אחתברשות מקומית  רובוטיקה

 10-תינתן למציע נקודה אחת בלבד ועד ל -שנדרש בתנאי הסף[
 נק' מקסימאליות.    

  נוספת בה  ת לימודיםבעבור כל שנ -כלבנות טיפוליתתחום
 (כנית לימודים נוספתתתל"ן )הפעיל המציע חוג במסגרת 

]מעבר או יותר  אחתברשות מקומית  כלבנות טיפוליתבתחום 
תינתן למציע נקודה אחת  -השנים כפי שנדרש בתנאי הסף[ 4-ל

 נק' מקסימאליות.     10-בלבד ועד ל

  נוספת בה הפעיל  ת לימודיםבעבור כל שנ -שפת הקשבתחום
שפת בתחום  (תתכנית לימודים נוספתל"ן )המציע חוג במסגרת 

השנים כפי  4-]מעבר לאו יותר  אחתברשות מקומית  הקשב
 10-תינתן למציע נקודה אחת בלבד ועד ל -שנדרש בתנאי הסף[

 נק' מקסימאליות.    

  נוספת בה הפעיל המציע  ת לימודיםבעבור כל שנ -היוגתחום
ברשות  יוגהבתחום  (תכנית לימודים נוספתתל"ן )חוג במסגרת 

השנים כפי שנדרש בתנאי  4-]מעבר לאו יותר  אחתמקומית 
נק'  10-תינתן למציע נקודה אחת בלבד ועד ל -הסף[

 מקסימאליות.    

  נוספת בה הפעיל המציע  ת לימודיםבעבור כל שנ -אומנותתחום
 אומנותבתחום  (תכנית לימודים נוספתתל"ן )חוג במסגרת 

כפי שנדרש  השנים 4-]מעבר לאו יותר  אחתברשות מקומית 
נק'  10-תינתן למציע נקודה אחת בלבד ועד ל -בתנאי הסף[

 מקסימאליות.    
 
 
 
2 

 
 
 

מס' גני 
הילדים 

 סף בו הפעיל המציע חוג במסגרת גן נובעבור כל  -תחום מוסיקה
רשויות  2-ב ,בתחום המוסיקהתל"ן )תכנית לימודים נוספת( 

-מעבר ל]בכל אחת משנות הלימודים תשע"ט ותש"פ  מקומיות,
תינתן למציע נקודה אחת  -[כפי שנדרש בתנאי הסףגנים ה 15

 נק' מקסימאליות.     10-בלבד ועד ל

נקודות  10
מקס', 

]הניקוד 
 יינתן בנפרד

ביחס לכל 
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בהם 
הפעיל 
המציע 

חוג 
במסגרת 

תל"ן 
)תכנית 

לימודים 
נוספת( 
בתחום 

מוסיקה 
או תחום 

ספורט 
ותנועה או 

תחום 
קיימות/מ

דעים או 
תחום 

 האנגלית

 גן נוסף בו הפעיל המציע חוג בעבור כל  -תחום ספורט ותנועה
ספורט בתחום הבמסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( 

בכל אחת משנות הלימודים  ,ת מקומיתיורשו 2-ב והתנועה,
 -[כפי שנדרש בתנאי הסףגנים ה 15-מעבר ל]שע"ט ותש"פ ת

 נק' מקסימאליות.     10-תינתן למציע נקודה אחת בלבד ועד ל

אחד 
מהתחומים[

. 
יש לפרט 

את האמור 
במסגרת 
מסמך ג' 

ניתן ]
להוסיף 
שורות 
 נוספות

במסגרת 
 [.המסמך 

 חוג  גן נוסף בו הפעיל המציע בעבור כל  -תחום קיימות/מדעים
בתחום במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( 

בכל אחת משנות ת ות מקומייורשו 2-ב קיימות/מדעים,ה
כפי שנדרש גנים ה 10-מעבר ל]ימודים תשע"ט ותש"פ הל

נק'  10-תינתן למציע נקודה אחת בלבד ועד ל -[בתנאי הסף
 מקסימאליות.    

 חוג במסגרת  גן נוסף בו הפעיל המציע בעבור כל  -תחום אנגלית
ת יורשו 2-ב אנגלית,בתחום התל"ן )תכנית לימודים נוספת( 

-מעבר ל]ים תשע"ט ותש"פ בכל אחת משנות הלימודת ומקומי
תינתן למציע נקודה אחת  -[כפי שנדרש בתנאי הסףגנים ה 15

 נק' מקסימאליות.     10-בלבד ועד ל

  גן נוסף בו הפעיל המציע חוג בעבור כל  -רובוטיקהתחום
 2-ב ,רובוטיקהבתחום במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( 

ם תשע"ט ותש"פ בכל אחת משנות הלימודי רשויות מקומיות,
תינתן למציע  -[כפי שנדרש בתנאי הסףגנים ה 15-מעבר ל]

 נק' מקסימאליות.     10-נקודה אחת בלבד ועד ל

  גן נוסף בו הפעיל המציע חוג בעבור כל -כלבנות טיפוליתתחום
כלבנות בתחום במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( 

ות הלימודים בכל אחת משנ רשויות מקומיות, 2-ב ,טיפולית
 -[כפי שנדרש בתנאי הסףגנים ה 15-מעבר ל]תשע"ט ותש"פ 

 נק' מקסימאליות.     10-תינתן למציע נקודה אחת בלבד ועד ל

  גן נוסף בו הפעיל המציע חוג בעבור כל  -שפת הקשבתחום
-ב ,שפת הקשבבתחום במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( 

ת הלימודים תשע"ט ותש"פ בכל אחת משנו רשויות מקומיות, 2
תינתן למציע  -[כפי שנדרש בתנאי הסףגנים ה 15-מעבר ל]

 נק' מקסימאליות.     10-נקודה אחת בלבד ועד ל

  גן נוסף בו הפעיל המציע חוג במסגרת בעבור כל  -היוגתחום
רשויות  2-ב ,יוגהבתחום תל"ן )תכנית לימודים נוספת( 

-מעבר ל]ם תשע"ט ותש"פ בכל אחת משנות הלימודי מקומיות,
תינתן למציע נקודה אחת  -[כפי שנדרש בתנאי הסףגנים ה 15

 נק' מקסימאליות.     10-בלבד ועד ל

  גן נוסף בו הפעיל המציע חוג במסגרת בעבור כל  -אומנותתחום
רשויות  2-ב ,אומנותבתחום תל"ן )תכנית לימודים נוספת( 

-מעבר ל]"ט ותש"פ בכל אחת משנות הלימודים תשע מקומיות,
תינתן למציע נקודה אחת  -[כפי שנדרש בתנאי הסףגנים ה 15

 נק' מקסימאליות.     10-בלבד ועד ל
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*תעודת  3
 הוראה 

 במקרה שהמדריך המוצע שהוצג לצורך עמידה בתנאי הסף
, הוראה תעודת, הינו בעל הרלוונטי לתחום שבו הוגשה ההצעה

נקודות  5-כאמור ועד ל נק' בגין כל מדריך 2.5יקבל המציע 
הרלוונטי )ביחס לכל ההצעה בהצעתו לתחום , מקסימאליות
 . תחום בנפרד(

 
 
 

נקודות  5
מקסימאליו

 ת
]הניקוד 

יינתן בנפרד 
ביחס לכל 

אחד 
 מהתחומים[

*יש לצרף 
תעודות 
הוראה 
לצורך 
קבלת 

 הניקוד.

 התרשמות 4

 אישית

 מההצעה

יעשה על בסיס ההתרשמות האישית של צוות הבדיקה מההצעה ת
המסמכים שהוגשו ובהתאם לניסיון המציע שהוצג בהצעה לתחום 
הרלוונטי, לרבות צוות המדריכים המוצעים על ידו להפעלה לתחום 
הרלוונטי וכן, התרשמות מההמלצות שצירף המציע להצעתו ו/או 

 על סמך כל מידע שיגיע אל הצוות המנקד. 
ו/או  מציעת להזמין כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור, המועצה רשאי

לראיון ולקחת בחשבון גם  מציעים/מציע ימציעים ו/או מי מצוות
 אם אף, מקרה בכל. זה רכיב בגין ההצעה ניקוד לצורך הראיוןאת 

 חייבת תהא לא המועצה, לראיון מציעים או מציע להזמין הוחלט
. דעתה שיקול לפי ,לתחום מציעים מחמישה יותר לראיון להזמין

רק חלק  מזמינה יאלקבוע כי ה רשאית תהיה עצההמו כן כמו
האיכות  יונימהמציעים לראיון )אף פחות מחמישה( וזאת על פי צ

 ובכמות בהיקף(, מההצעה ההתרשמות רכיבשל המציעים )ללא 
 .הבלעדי דעתה שיקול פי על עליה תחליט שהמועצה

נקודות  30
מקסימאליו

ת ]הניקוד 
יינתן בנפרד 

ביחס לכל 
אחד 

 ם[מהתחומי

הגשת  5
הצעות 

לתחומים 
1 ,2 ,4 

, ויעמוד בתנאי 4 -, ו2, 1מציע אשר יגיש הצעה לפחות לתחומים 
נקודות ביחס  5, יהיה זכאי ל 4, 2, 1הסף של כל אחד מתחומים 

במידה  9, 8, 7, 6, 5 ,3ם מילכל תחום אליו הגיש הצעה )גם לתחו
   .(מתחומים אלווהגיש הצעה גם לתחום 

5 

 

 מהניקוד הכולל: 40%-מחיר ה הצעת רכיב (2

בהתאם ( 9, 8, 7, 6, 5, 1,2,3,4תיבדק ביחס לכל אחד מהתחומים )ההצעה הכספית של כל מציע,  (א
 לפירוט שלהלן: 

 
להפעלת יחידת תל"ן בגן ילדים שלא  ידו על המוצע מחירב (מסמך ב'על המציע לנקוב בהצעתו ) (ב

, 8, 7, 6, 5, 1,2,3,4לכל אחד מהתחומים ) יפחות מהמחיר המינימלי שנקבע על ידי המועצה ביחס
לאותו  מירב הנקודותהמציע שינקוב בהצעת המחיר הנמוכה ביותר בתחום הרלוונטי, יקבל את . (9

 , כמפורט בנוסחה שלהלן.ובאופן יחסי אלי באותו תחום ויתר ההצעות ינוקדו תחום,

סכום נמוך מהמחיר שיציין  או" 0שינקוב במחיר " אוהמחיר המוצע על ידו מציע שלא יציין את 
 .הצעתו תפסלשבמסמך ב', המינימלי 

 (.B/Ax 40להלן נוסחת השקלול: )
 

 הסבר :
A –  בתחום הרלוונטישל המציעמחיר להפעלת יחידת תל"ן, בהצעה הנבחנת ,. 
 
B –  בתחום הרלוונטימבין המציעיםמחיר להפעלת יחידת תל"ן, בהצעה הזולה ביותר ,. 

 : וקלל הסופיקביעת הציון המש .ג

 הבדיקה. צוותעשה ע"י יילעיל )איכות ומחיר( ההצעות כאמור  קלולש
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לכל אחד  , ביחס(נקודות 40( ושל המחיר )נקודות 60האיכות )"כ הניקוד המצטבר של סה
רובוטיקה, כלבנות , מהתחומים בנפרד )מוסיקה, ספורט ותנועה, קיימות/מדעים, אנגלית

הניקוד המשוקלל הסופי שיוענק להצעת (, יהווה את ו אומנותטיפולית, שפת הקשב, יוגה, ו/א
שקיבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בכל תחום, תומלץ להצעה הזוכה  הההצע .המציע

 בתחום. 

, תהיה רשאית באותו תחום הצעותמספר במקרה של שוויון בין הציון המשוקלל הסופי שיינתן ל .ד
זוכה מקרב ההצעות הזהות הנ"ל, המליץ על מוחלט, להמועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וה

בהצעת המציע אשר לדעתם הינו מתאים יותר  ,בדרך של הצבעה על ידי חברי ועדת המכרזים
למתן השירותים מטעמים הקשורים בתנאי הצעתו ו/או בניסיון ו/או באמינות ו/או באיתנות 

מבעלי ההצעות הזהות, כאשר  הפיננסית ו/או בכושר ו/או ביכולת ביצוע השירותים של מי
 11ההצעה הסופית אשר תקבל את מרב הקולות בהצבעה תיבחר וזאת בכפוף להוראות סעיף 

 להלן, בדבר העדפת עסק בשליטת אישה.  

המועצה תהא רשאית לקבוע יותר מזוכה אחד לכל תחום, בהתאם לשיקול דעתה יובהר, כי  .ה
וקללות הגבוהות ביותר בכל תחום, זאת הבלעדי ולהמליץ על בחירת ההצעה או הצעות המש

, תהא של בחירת יותר מזוכה אחד לתחום מסויםבמקרה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
המועצה רשאית לחלק את הזמנת השירותים בין הזוכים בתחום כאמור, בהתאם לשיקול דעתה 

רותים היקף השי .ללא כל התחייבות לחלוקה באופן כלשהוהבלעדי ועל פי ראות עיניה, 
דעת המועצה. בתחומים אלו, ייקבעו על פי צרכי המועצה וכפי שיהיה מעת לעת לפי שיקול 

מובהר, כי המועצה אינה מתחייבת להזמין מהמציעים הזוכים שירותים בהיקף כלשהו, אם 
 בכלל, במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה ולא תהא להם כל טענה בגין כך. 

 שההעדפת עסק בשליטת אי .11
, לעניין 2016-(, התשע"ו2צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס' על מציע העונה על הדרישות של 

עידוד נשים בעסקים, להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה 
( לתוספת הרביעית 1)ה22לסעיף . בהתאם 1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2לסעיף בהתאם 

, במקרה בו לאחר שקלול התוצאות מצאה הוועדה כי יש 1950-ו המועצות המקומיות, תשי"אלצ
תיבחר ההצעה להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, 

 האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור.
 

 "כשיר שני" .12
ות /הזוכהות שאית לבחור במציע אחד, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר ההצעועדת המכרזים תהיה ר .א

, כ"כשיר שני". ככל שסירב הכשיר השני, לשמש ככשיר שני, תהא המועצה רשאית שנקבעו לכל תחום
 לבחור במציע שהצעתו דורגה במקום שלאחריו וכך הלאה.

צו התחלת עבודה לזוכה המקורי ולכל  הצעתו של הכשיר השני תעמוד בתוקף עד תום חודשיים מיום מתן .ב
. מבניהםהיותר עד שנה אחת מהמועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפי המוקדם 

 במידת הצורך, אם יתבקש על ידי המועצה, יאריך הכשיר השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת. 
קרה בו הזוכה המקורי יחזור בו ועדת המכרזים רשאית להכריז על הכשיר השני כזוכה במכרז בכל מ .ג

מהצעתו או שלא ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא, זאת בהתאם לשיקול 
 דעתה הבלעדי והמוחלט.

 הודעה על בחירתו של מציע ככשיר תישלח למציע שידורג בהתאם, ככל שידורגו כאלו.  .ד
ה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי המועצ .ה

הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות 
 לכשיר השני, אלא לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש/נוסף.

 הודעה על זכייה .13
, ימות/מדעים, אנגליתים בכל תחום ]מוסיקה, ספורט ותנועה, קי/המועצה תודיע בכתב לזוכה .א

 על הזכייה במכרז.  [רובוטיקה, כלבנות טיפולית, שפת הקשב, יוגה, אומנות
לחתום על חוזה ההתקשרות המצורף למכרז על נספחיו ולהחזירו למועצה כשהוא  ו/יידרש ים/הזוכה .ב

ר ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדב 7החתימה מטעם המציע, תוך  יחתום כדין, על ידי מורש
 זכייתו במכרז. 

 למועצה עד למעמד חתימת החוזה, את המסמכים הבאים: ו/ימציא  ים/הזוכה .ג

ערבות בנקאית חתומה לטובת המועצה, להבטחת קיום התחייבויות הזוכה וביצוע השירותים  (1
( ש"ח, בנוסח חמשת אלפיםש"ח )ובמילים:  5,000על סך של , נשוא המכרז בתקופת ההתקשרות

 לחוזה. כנספח א'המצורף 
 

אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעם הזוכה, בדבר קיום הביטוחים המפורטים בחוזה לטובת  (2
 לחוזה. כנספח ב'בנוסח המצורף על פי דרישות הביטוח המפורטות המועצה, 
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למועצה את החוזה על כל נספחיו  ו/, קרי, לא מסרו/הםבהתחייבויותי יעמדו/לא יעמוד ים/היה והזוכה .ד
למועצה  ו/למועצה את ערבות הביצוע כנדרש ו/או לא המציא ו/ובמועד ו/או לא המציאחתומים כנדרש 

למועצה את ההתחייבות לשמירת סודיות כנדרש  ו/את אישור קיום הביטוחים כנדרש ו/או לא המציא
בלוחות הזמנים ו/או לא ביצוע  ו/באחת או יותר מהתחייבויותיו כאמור לעיל ו/או לא עמד ו/ו/או לא עמד

אחד או יותר מתנאי המכרז, תהא המועצה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט  ו/או הפרו/
במכרז בהודעה בכתב ו/או לחלט את ערבות המכרז שהמציא עם הצעתו, כולה או ו/ם לבטל את זכיית

צה חלקה, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, וללא צורך בהוכחת נזק, וזאת מבלי לפגוע בזכותה של המוע
לתבוע את הזוכה בגין יתר הנזקים שנגרמו לה בגין כך ומבלי לפטור את הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו 
על פי מכרז זה ו/או לבחור בהצעה אחרת כהצעה הזוכה ו/או לנקוט בכל צעד אחר, הכל על פי שיקול 

ים לזכותה של דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים העומד
 המועצה בהתאם להוראות המכרז ובהתאם להוראות כל דין.

כמו כן, תהא המועצה רשאית, מבלי לתת כל הודעה או התראה, להתקשר בחוזה עם מציע אחר וזאת  .ה
לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב 

 יע אחר במקומו.  התקשרותה של המועצה עם מצ

התקשרה המועצה עם מציע אחר בשל אי מילוי התחייבויות הזוכה, יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה  .ו
את ההפרש הכספי בין ההצעה שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו הוא, למשך כל תקופת ההתקשרות 

זכות או סעד שיעמדו  , כמפורט בחוזה. אין באמור לעיל כדי לפגוע בכליהיות ההארכה, ככל שוותקופ
 לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. 

הזוכה במכרז יידרש לספק את השירותים רק לאחר ובהתאם לקבלת הזמנה תקציבית חתומה  .ז
מועצה ומאושרת על ידי המועצה. הזוכה יידרש לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם להנחיות ה

 ולשביעות רצונה, הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

המועצה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי קבלת הצעתו והמציע לא יהא זכאי לקבל  .ח
פיצוי או שיפוי כלשהם מהמועצה. כמו כן, המועצה איננה מתחייבת למסור פרטים או נימוקים לאי 

 צעה שנתקבלה, אלא ככל שמחייבים אותה דיני המכרזים.קבלת הצעה כלשהי או למסור פרטים על הה

המועצה תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז אם לאחר ההחלטה בדבר זכייתו במכרז חל,  .ט
לדעת המועצה, שינוי מהותי במצבו הכלכלי של הזוכה או אם נודע למועצה, לאחר ההחלטה בדבר 

להשפיע על ההחלטה, ואשר לא הייתה ידועה למועצה  זכייתו במכרז, על עובדה מהותית שיש בה כדי
בעת קבלת ההחלטה. במקרה כזה, תפנה המועצה לזוכה, בטרם קבלת החלטה על ביטול זכייתו במכרז, 

 לצורך קבלת הסבר ביחס לגורם אשר בגינו שוקלת המועצה לבטל את זכייתו כאמור.

 הזמנת השירותים ותנאים נוספים .14

יקפה, מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי המועצה, בצרכים ההתקשרות עם הזוכה/ים וה .א
המשתנים של המועצה, בחלוקת השירותים בכל תחום בין הזוכים, וכן בקבלת כל האישורים 
התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף 

יה למועצה תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או במימון השירותים, ככל שישנם. במקרה בו לא יה
לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתם כמפורט לעיל, לא יינתנו השירותים 
על ידי הזוכה ו/או לא יינתנו חלקם של השירותים אשר לא נתקבלה בגינם הרשאה תקציבית ולא 

 ך. כלתהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה 
 

בהתאם לתוספת הרביעית לצו  50%-או ב 25%-המועצה רשאית להגדיל את היקף השירותים ב .ב
, ובכפוף לאישור תקציבי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 1950-המועצות המקומיות, תשי"א

 והמוחלט של המועצה.
 

ותים המועצה רשאית כלל לא להעביר לביצוע הזוכה/ים שירותים כלשהם או להעביר לביצוע שיר .ג
בהיקפים משתנים, מעת לעת ועל פי צרכי המועצה, ולזוכה לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או 

 תביעות בגין כך.
 

המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על רכישת חלק מהשירותים ו/או לבצע בעצמה את  .ד
שיקול דעתה השירותים או חלקם ו/או להחליט על דחיית רכישת חלק מן השירותים, בהתאם ל

הבלעדי והמוחלט של המועצה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות המועצה ו/או עקב שינויים 
רגולטוריים רלוונטיים. המועצה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על 
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החל ביטול המכרז כאמור דלעיל ו/או לרכוש את השירותים או חלקם ללא מכרז, הכל בכפוף לדין 
 עליה.   

 
בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא  .ה

תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם ייגרם לו נזק כאמור, והמציע 
ל שינוי בתמורה שתשולם לו. ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג שהוא ולא ייערך כ

בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז תשקול המועצה לזכות את המציע ו/או הזוכה בהחזר המחיר 
 ששולם על ידו למועצה עבור רכישת מסמכי המכרז.

 
המועצה תהא רשאית לדרוש מהמציע אישור בדבר פרטי העובדים אשר יועסקו לצורך מתן השירותים  .ו

המועצה רשאית לדרוש החלפת עובד המציע המספק את השירותים עבור  נשוא מכרז זה, וכן תהא
 המועצה בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 עיון במסמכי המכרז .15

מציעים אשר לא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בפרוטוקול של ועדת המכרזים וכן במסמכי ההצעה  .א
י שיקול דעתה, בהתאם להוראות דיני המכרזים. הזוכה והמועצה תהא רשאית להמציאם לידם, על פ

המציעים מאשרים זאת מראש בעצם הגשת הצעתם ולא תהא להם כל טענה בגין החלטת ועדת 
 המכרזים כאמור. 

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, המציעים רשאים לציין מראש אילו חלקים בהצעתם יש בהם סוד מסחרי  .ב

המקצועי, ואת הנימוקים שבגינם אין לאפשר למציעים  או סוד מקצועי, מהו הסוד המסחרי או הסוד
האחרים לעיין בו. למעט הצעתו הכספית של המציע ונתונים הנוגעים להוכחת עמידתו בתנאי הסף או 

מובהר כי למכרז.  כמסמך ח'בדרישות מהותיות של המכרז אשר יחשפו בכל מקרה. בנוסח המצורף 
מצד המציע כי חלקים אלה הינם סודיים גם  סימון חלקים בהצעה כסודיים, מהווה הודאה

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של 
כאמור או לא ימלא את המסמך  מסמך ח'יצוין, כי מציע שלא יצרף את הצעות המציעים האחרים. 

במכרז, יהיו המציעים האחרים  הנ"ל כנדרש, ייחשב כמי שנתן את הסכמתו לכך שבמקרה שיזכה
 זכאים לעיין בהצעתו במלואה.

 
בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה או חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכותה של ועדת המכרזים  .ג

של המועצה, ולא יהיה במילוי או ציון החלקים הסודיים כאמור כדי להגביל או לחייב את שיקול דעת 
בי עיון במסמך או בחלק ממנו המכיל סוד מסחרי, תלויה בשיקול ועדת המכרזים בעניין והקביעה לג

דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובהתאם לנסיבות כל מקרה. ועדת המכרזים רשאית לחשוף כל 
מסמך אשר להערכתה אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי, והוא דרוש על מנת לפעול בהתאם לדיני 

 המציע כחסויים, ולמציע לא תהא כל טענה  בגין האמור. המכרזים, לרבות חלקים שצוינו על ידי
 

המועצה תהיה רשאית לחייב כל פונה וכל מציע, שיבקש לעיין בתוצאות המכרז, ככל שוועדת  .ד
המכרזים תאשר למסור לו את המסמכים, בכל עלויותיו והוצאותיו בגין היענות לבקשה, לרבות בעבור 

 הכנת העתקים ממסמכים אלו. 
 

 שונות .16

 

, לא רשאי לבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי ים/בהר בזה, כי מציע, לרבות הזוכהמו .א
המועצה, בגין כל עיכוב בחתימה על החוזה ו/או הזמנת השירותים ו/או הפסקת השירותים, זמנית 
או קבועה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או 

 שלישיים כלשהם. צדדים

כל מציע, לרבות הזוכה, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת החוזה ו/או  .ב
הפסקת השירותים, זמנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי המועצה עקב 

 כך.

ושא משרה בכל אחד מהם המציע ו/או בעל עניין במציע ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נ .ג
לא יפעלו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ולמועצה שמורה הזכות לפסול הצעות 
אשר יימצא כי נערך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיאום 

 הצעות כולל:
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למעט אדם או גוף שהינו  –כלשהו כריתה מפורשת של חוזה או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף  . 1
בעניין עלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות,  –בעל עניין במציע 

 הכל בנוגע להצעה וכיו"ב.

קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילויו לאדם או לגוף  . 2
הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או 

 של מציע אחר.

מציע איננו רשאי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי המכרז ולפי החוזה, כולן או חלקן,  .ד
לצד שלישי, והוא איננו רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין או 

סכמת המועצה, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות החוזה. בעקיפין, לצד שלישי, ללא קבלת ה
ניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו של המציע לפי המכרז ולפי החוזה, 

 והאחריות לביצוע החוזה תישאר של המציע בכל מקרה.

מסמכי המכרז הינם רכושה של המועצה וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הגשת  .ה
עות למועצה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק הצ

 אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו  .ו
חוזה/הנספחים, משמעות בין תנאי המכרז לבין הוראות החוזה/הנספחים, תכרענה הוראות ה

 לפי העניין ובהתאם לשיקול דעת המועצה.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 לין קפלן

  ראש המועצה 
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 מסמך ב'
 7/2021מכרז פומבי מס' 

 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 
 תל מונדמועצה המקומית ב

 הצהרת המציע והצעת המחיר

 לכבוד
 רזיםועדת המכ

 תל מונדהמועצה המקומית 
 

אני הח"מ )שם מלא ות.ז.(  _____________________________ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל  .1
מכרז פומבי להפעלת חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודים מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעתי ל

 )יש להקיף בעיגול(:הבאים בתחום/תחומים הבא/ מועצה המקומית תל מונדנוספת( בגני ילדים ב

 תחום מוסיקה 

 תחום ספורט ותנועה 

 )תחום קיימות/מדעים )איכות הסביבה 

  אנגליתתחום 

  רובוטיקהתחום 

  כלבנות טיפוליתתחום 

  שפת הקשבתחום 

  יוגהתחום 

  אומנותתחום 
 

 "(. השירותיםהכל בהתאם למסמכי המכרז )להלן: "

 ה את השירותים בהתאם לתנאי החוזה אשר צורף למכרז.הנני מעוניין לספק למועצ .2

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כל  .3
מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, השירותים המבוקשים וכל הגורמים האחרים המשפיעים על 

התאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני יודע את כל השירותים, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם וב
הפרטים הנוגעים לאספקת השירותים ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים 
הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירותים ו/או כל חלק מהם בהתאם 

 להצעתי.  

, התנאים, המגבלות, העלויות, הסיכונים וכל פרט אחר בדקתי באופן עצמאי ומקצועי את כל הדרישות .4
הקשור לביצוע השירותים נשוא המכרז ולקיום התחייבויותינו על פי המכרז, במועדן ובמלואן, ביררנו 
כל פרט הדרוש לנו בקשר לכך ווידאנו כי יהיה ביכולתנו לקיים את כל התחייבויותינו על פי המכרז אם 

 נזכה בו.

 ם ומתחייב בזאת כי:אני  מצהיר, מסכי .5
הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים, כח האדם, הציוד  .א

והכישורים הדרושים למתן השירותים נשוא המכרז, גם מבחינת המימון וגם מבחינה מקצועית, 
 בהתאם לכל מסמכי המכרז.

למכרז, כמפורט במסמך תנאי הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה  .ב
למסמך א'.  5, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף 4מסמך א', סעיף  –המכרז 

ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל ועדת המכרזים עלולה לפסול 
 הצעתי.

י להציג כל מידע/מסמך נוסף עוד ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממנ .ג
שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, איתנותי הפיננסית, התאמתי לביצוע השירותים 
נשוא המכרז, לרבות המלצות, ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להנחת 

ה להסיק מסקנות דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית המועצ
 לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לספק את השירותים נשוא המכרז ולבצע את כל הדרישות  .ד
וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ומסמכיו, באמצעות כוח האדם המיומן וכל האמצעים 
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עמידה בלוח הזמנים שייקבע הנדרשים על מנת לספק את השירותים בצורה מקצועית, לרבות 
לביצוע השירותים, הכל כמפורט במסמכי המכרז וכן בהתאם להוראות מי שימונה על ידי המועצה 
כאחראי מטעמה למכרז זה, שיינתנו לי מעת לעת. ידוע לי כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ועיקרי 

 בהתקשרות נשוא המכרז.  
במחיר הצעתי תוך קיום מלוא התחייבויותיי לפי  הנני מצהיר כי יש באפשרותי וביכולתי לעמוד .ה

 הדין. 
הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר איתי בחוזה, אבצע את התחייבויותיי  .ו

מכח המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז והחוזה והוראות כל דין, ועל פי כל דין ו/או תקן 
יום התחייבויותיי נשוא המכרז לשביעות רצונה ו/או חוזר ו/או הנחייה ו/או הוראה לצורך ק

 המלאה של המועצה.  
 מידיכן הנני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז והמועצה תתקשר עימי בחוזה, אשמור על קשר  .ז

, לפי ככל שיהיו כאלה ת ההארכהותקופ, לרבות בורצוף עם המועצה במהלך תקופת ההתקשרות
 , טלפון וכיו"ב(. העניין, תוך שימוש באמצעי קשר )פלאפון

הנני מתחייב שלא להמחות את זכויותיי או התחייבויותיי לפי המכרז ולפי החוזה, כולן או חלקן,  .ח
לצד שלישי, ואינני רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, לצד 

ניתנה הסכמה שלישי, ללא קבלת הסכמת המועצה, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות החוזה. 
כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיי לפי המכרז ולפי החוזה, והאחריות לביצוע החוזה 

 תישאר שלי בכל מקרה.

הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד המועצה או לחבר המועצה וכראיה לכך חתמתי על התצהיר  .ט
 המצורף כמסמך ה' למסמכי המכרז.

פיעה במסמכי המכרז, גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה, ידוע לי, כי כל התחייבות המו .י
 מחייבת אותי. 

 
עבור מתן השירותים נשוא המכרז, המבוקשים על ידי בהצעת המחיר שלהלן,  המחירים/המחיר .6

 כמפורט בהצעתי שלהלן. הינם/הינו
 
את כל ים הנני מצהיר, כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר, עבור מתן השירותים נשוא המכרז, כולל .7

ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת השירותים למועצה ובין 
היתר הוצאות שכר עבודה, ביטוחים, תנאים סוציאליים, אביזרים וכלי עבודה, רישוי והיתרים, 

ר אחר הדרוש וכל דב ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת מתן שירות כלשהו מבין השירותים וכיו"ב,
 מכח המכרז.  יהתחייבויותילביצוע 

 
מובהר לי בזאת, כי לא תשולם לי כל תמורה נוספת בגין מתן השירותים נשוא המכרז, על כל הכרוך 

  ר.בכך, מעבר למחירים המוצעים על ידי כאמו
  

ל אספקת כן מובהר לי, כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד ע
השירותים וביצועם על פי החוזה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה המועצה מהסכומים 

 שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי. 
 

השירותים ידוע לי כי המועצה תהא רשאית לדרוש לאשר את זהותם של העובדים אשר יועסקו לצורך  .8
נשוא המכרז, וכן תהא המועצה רשאית לדרוש החלפת עובד בעובד אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט. 
אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע במועד את הפעולות המנויות  .9

ז זו, אאבד את זכותי לעיל, כולן או מקצתן או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכר
להתקשר עם המועצה והמועצה תהא רשאית לפעול על פי כל זכות או סעד שיעמדו לרשותה עקב הפרת 

 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות המועצה עם מציע  .10

כן הנני מתחייב, כי במקרה בו תתקשר המועצה עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי אחר במקומי. 
לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי, והמועצה רשאית להשתמש לצורך זה 

 בכספי הערבות שחולטו כמפורט דלעיל.

 ידוע ומוסכם עלי כדלקמן: .11

ן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי במידה ואזכה במכרז דנן, ההתקשרות עימי וכ .א
גזברות המועצה, בצרכים המשתנים של המועצה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים 
וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון 

 החוזה ו/או שינויים רגולטוריים, ככל שיהיו. 
תקציב מאושר לרכישת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים  במקרה בו לא יהיה למועצה .ב

התקציביים ו/או ההרשאות לרכישתו כמפורט לעיל, לא יינתן השירות על ידי הזוכה ו/או לא 
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יינתן חלקו אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית, ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב 
 כך.

שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את  המכרז המועצה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה  .ג
ו/או להחליט על הזמנת חלק מהשירותים בלבד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 
ובהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה ויועברו אליה בפועל. כן המועצה זכאית לפרסם מכרז/ים 

 נפרדים ונוספ/ים לרכישת יתר השירותים הנדרשים לה. 
המועצה תהא רשאית לקבוע יותר מזוכה אחד לכל תחום, זאת בהתאם לשיקול דעתה י יובהר, כ .ד

הבלעדי ולהמליץ ולבחור בהצעה או ההצעות המשוקללות הגבוהות ביותר בכל תחום, זאת 
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במקרה של בחירת יותר מזוכה אחד לתחום מסוים,  תהא 

ם בין הזוכים בתחום כאמור, בהתאם לשיקול דעתה המועצה רשאית לחלק את הזמנת השירותי
 הבלעדי ועל פי ראות עיניה, ללא כל התחייבות לחלוקה באופן כלשהו. 

הנני מצהיר בזאת מפורשות, כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם  .12
המבוקשים על ידי המועצה, מכל סיבה ביטול המכרז, דחיית ביצועו, או שינוי כלשהו בהיקף השירותים 

שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף 
 אם יגרם לי נזק. כמו כן, לא תהא לי כל תביעה בגין ביצוע השירותים מכוח המכרז בהיקף מסוים.

ו בדרישות כלפי המועצה, בגין כל עיכוב בהשלמת הנני מצהיר בזאת, כי לא אבוא בתביעות, בטענות א .13
השירותים או הפסקת השירותים, זמנית או קבועה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מהליכי משפט 

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

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

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות  90תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של הצעתי זו  .15
למכרז כפי שהוגדר בתנאי המכרז. ידוע לי כי המועצה רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה 
ובהתאם אדרש להאריך את תוקף הערבות כמפורט במכרז, וכי באם אסרב להארכת תוקף הערבות 

בו מהצעתו והמועצה תהיה רשאית לחלט את ערבותי, לפסול את הצעתי כנדרש, איחשב כמציע שחזר 
ולהמשיך בהליך המכרז ולבחור בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הערבות 

 כאמור, וזאת אף אם ההצעה שערבותה לא הוארכה כאמור, הייתה הצעה עדיפה. 

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

כנגד מילוי כל התחייבויותיי על פי חוזה ההתקשרות, ועבור ביצוע השירותים בפועל לשביעות רצון  .17
)להלן: הצעת המחיר ליחידת תל"ן, המוצעת על ידי להלן ל בהתאםהנני מבקש לקבל תמורה המועצה, 

 "(:התמורה"

נשוא  מים( בכל תחום מהתחוחוגיםתל"ן )הפעלת  יחידותשניתן להציע להפעלת  המינימלי המחיר .18
 -(והחוזה המכרז להוראות בהתאם דקות 45 בן או דקות 30 בן)מפגש  אחת"ן תל יחידת משךהמכרז, )

  .("ן )לא כולל מע"מתל ליחידת ₪( ושלושים)מאה  130 הינו

 "מ(,מע כולל לא) ₪________  מחיר שלהנני מציע לבצע את השירותים נשוא המכרז, ב .א
 . בתחום המוסיקהלהפעלת יחידת תל"ן של חוג 

 "מ(,מע כולל לא)₪ הנני מציע לבצע את השירותים נשוא המכרז, במחיר של _________  .ב
 .בתחום הספורט ותנועהלהפעלת יחידת תל"ן של חוג 

 "מ(,מע וללכ לא)₪ הנני מציע לבצע את השירותים נשוא המכרז, במחיר של _________  .ג
 (.בתחום הקיימות/מדעים )איכות הסביבה להפעלת יחידת תל"ן

, "מ(מע כולל לא)₪ הנני מציע לבצע את השירותים נשוא המכרז, במחיר של _________  .ד
 .בתחום לימוד אנגליתלהפעלת יחידת תל"ן 

, "מ(מע כולל לא)₪ הנני מציע לבצע את השירותים נשוא המכרז, במחיר של _________  .ה
 .רובוטיקהבתחום לימוד הפעלת יחידת תל"ן ל

, "מ(מע כולל לא)₪ הנני מציע לבצע את השירותים נשוא המכרז, במחיר של _________  .ו
 .כלבנות טיפוליתבתחום להפעלת יחידת תל"ן 

, "מ(מע כולל לא)₪ הנני מציע לבצע את השירותים נשוא המכרז, במחיר של _________  .ז
 .פת הקשבשבתחום להפעלת יחידת תל"ן 
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, "מ(מע כולל לא)₪ הנני מציע לבצע את השירותים נשוא המכרז, במחיר של _________  .ח
 .יוגהבתחום להפעלת יחידת תל"ן 

, "מ(מע כולל לא)₪ הנני מציע לבצע את השירותים נשוא המכרז, במחיר של _________  .ט
 .אומנותבתחום להפעלת יחידת תל"ן 

 לעיל: 18הערות לסעיף 

 חוג בתחום אחד או יותר מהתחומים נשוא המכרז, בהתאם לתנאי חיר לשירותי הציע מניתן ל
 .המכרז

  יובהר, כי המועצה רשאית לפסול הצעה בה לא ינקב סכום ו/או שינקב בה סכום שהינו מתחת
 לסכום המינימלי, אף מבלי שתידון.   

 
ל העלויות וההוצאות, התמורה תהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירותים ותביא בחשבון את כ .19

מכל מין וסוג שהוא, של הזוכה בגין ביצוע השירותים, לרבות כל תשלום המגיע לו או למי מטעמו שיהיה 
ציוד, תוכן לימודי, הכנה והיערכות, פיקוח ובקרה, דיווחים, מעורב בביצוע השירותים, ולרבות נסיעות, 

חזר הוצאות או להשתתפות מהמועצה פגישות, הכנת מסמכים וכיו"ב, והזוכה לא יהיה זכאי לה
 בהוצאות אלה, ככל שיוצאו על ידו, ולא יהיה זכאי לתשלום מעבר לתמורה הנ"ל.

הזוכה יישא בעצמו ולבדו בכל תשלום מכל מין וסוג שהוא, אשר מגיע לכל מי שיהיה מעורב בביצוע  .20
כלשהו החל על מבצעי השירותים מטעמו, על פי דין או על פי חוזה או הסכם קיבוצי או צו הרחבה 

השירותים, והוא לא יהיה זכאי להשתתפות מהמועצה בתשלומים אלו. הזוכה יתחייב, כי הוא משלם 
 לכל מי שמועסק על ידו שכר, זכויות סוציאליות ותנאים נלווים על פי כל דין.

ויים . לא תשולם תוספת לתמורה בגין שינ)מע"מ ישולם לפי דין( מע"מאינה כוללת תמורה דלעיל ה .21
 בשערי מטבע בין מועד הגשת ההצעה לבין מועד מתן השירותים.

 תנאי התשלום יהיו כפי שמפורט בחוזה ההתקשרות. .22

 שם המציע:_____________________________   ת.ז./ח.פ.:_____________________________

 _____________תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר(, נא לפרט:  __________________________

 _____________________________________________________________________ כתובת:
 

 טלפון/פלאפון: __________________ כתובת דוא"ל: __________________________________

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:

 

 ________________________________________________חתימות:_____________________

 

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

  

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

 . __________________ )ימולא כשהמציע הוא אדם(ה"ה _____________________ ת.ז

 ה"ה _____________________ ת.ז. __________________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(

 ה"ה _____________________ ת.ז. __________________

 פני.וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________ ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה ב

   ______________   ________________ 
 חתימה     תאריך             
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 מסמך ג'
 תחום מוסיקה

 7/2021מכרז פומבי מס' 
 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדמועצה המקומית ב

 הסף ולניקוד ההצעות אי להוכחת עמידת המציע בתנ -תחום מוסיקה -תצהיר בדבר ניסיון המציע

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.המציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .1

שנות  4-, בכל אחת ממוסיקההפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת לתחום מציע ניסיון קודם מוכח בל .2

רשויות מקומיות לפחות,  בהן הפעיל חוגים כאמור  2-הלימודים  הבאות: תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב

 תש"פ(.-ת הלימודים הנ"ל )תשע"ז שנו 4-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 15 -ב

       

שם  מס"ד
רשות ה

המקומית 
ניתנו  הל

 השירותים

  השירותים שניתנו

)יש לציין הפעלת 

חוגים במסגרת תל"ן 

 (לתחום המוסיקה 

 

תקופת מתן 
 השירותים

יש לציין שנת 
לימודים: 

תש"פ, 
תשע"ט, 
תשע"ח, 

 תשע"ז
]לצורך ניקוד 
ההצעות ניתן 
להוסיף שנים 

 [נוספות

מספר הגנים בהן 
הפעיל חוגים 

בתחום המוסיקה 
 בכל שנה

 ברשות מקומית זו
 

*ניתן להוסיף 
שורות להוכחת 

שנים נוספות 
 וגנים נוספים

פרטי איש הקשר 
)לרבות אצל הלקוח 

, טלפון ניידשם, 
 ותפקיד( דוא"ל

1.  
 

 
 

 _______-תש"פ 
 ______-תשע"ט
 _______-תשע"ח
 ______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .2
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _____-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .3
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

* השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי 

   לנוסח  זה.              עו"ד בהתאם 

המציע הינו בעל אישור הפעלת תוכנית חיצונית בתחום הרלוונטי להצעתנו במאגר התוכניות החיצוניות  .3

 המאושרות של משרד החינוך.

  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך     

 אישור
___________________, עו"ד, במשרדי ברח' הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

ידי תעודת זהות -______________________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על
מספר __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

ק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחו
 הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפניי.
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 ____________   _________ 
 חתימת עו"ד         חותמת עו"ד       

 
 מסמך ג'

 תחום ספורט ותנועה

 7/2021' מכרז פומבי מס
 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדית מועצה המקומב

 הסף ולניקוד ההצעות להוכחת עמידת המציע בתנאי  תנועה וספורט -תצהיר בדבר ניסיון המציע

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 צהיר בזאת כדלקמן:כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מ

 הנני משמש כ____________ מטעם ________________ )"המציע"(, ומוסמך להצהיר בשם המציע. .1

הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת לתחום תנועה וספורט, בכל אחת מציע ניסיון קודם מוכח בל .2

קומיות לפחות,  בהן הפעיל רשויות מ 2-שנות הלימודים  הבאות: תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב 4-מ

 תש"פ(.-שנות הלימודים הנ"ל )תשע"ז  4-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 15 -חוגים כאמור ב

       

שם  מס"ד
רשות ה

המקומית 
ניתנו  הל

 השירותים

  השירותים שניתנו

יש לציין הפעלת )

חוגים במסגרת 

תל"ן לתחום 

 (תנועה וספורט

 

תקופת מתן 
 השירותים

נת יש לציין ש
לימודים: 

תש"פ, תשע"ט, 
 תשע"ח, תשע"ז

]לצורך ניקוד 
ההצעות ניתן 
להוסיף שנים 

 נוספות[

מספר הגנים בהן 
הפעיל חוגים 

בתחום התנועה 
 והספורט

 ברשות מקומית זו
 

*ניתן להוסיף 
שורות להוכחת 

שנים נוספות 
 וגנים נוספים

פרטי איש הקשר 
)לרבות אצל הלקוח 

, טלפון ניידשם, 
 יד(ותפק דוא"ל

1.  
 

 
 

 _______-תש"פ 
 ______-תשע"ט
 _______-תשע"ח
 ______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .2
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _____-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .3
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

המחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי * השורות בטבלה לעיל הן ל

   עו"ד בהתאם לנוסח  זה.              

המציע הינו בעל אישור הפעלת תוכנית חיצונית בתחום הרלוונטי להצעתנו במאגר התוכניות החיצוניות  .3

 המאושרות של משרד החינוך.

  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך     

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________, עו"ד, במשרדי ברח' 

ידי תעודת זהות -______________________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על
חרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את מספר __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וא

האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
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 הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפניי.
 ____________   _________ 

 חתימת עו"ד         חותמת עו"ד       
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 מסמך ג'
 (בהמדעים )איכות הסבי/קיימות תחום

 7/2021' מכרז פומבי מס
 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדמועצה המקומית ב
 תחום קיימות/מדעים )איכות הסביבה( -תצהיר בדבר ניסיון המציע

 הסף ולניקוד ההצעות להוכחת עמידת המציע בתנאי 

________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______

 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 הנני משמש כ____________ מטעם ________________ )"המציע"(, ומוסמך להצהיר בשם המציע. .1

רת תכנית לימודים נוספת לתחום קיימות/מדעים )איכות הפעלת חוגים במסגמציע ניסיון קודם מוכח בל .2

רשויות מקומיות לפחות,  בהן הפעיל  2-שנות הלימודים  הבאות: תש"פ, תשע"ט, ב 2-הסביבה(, בכל אחת מ

 תש"פ(.-שנות הלימודים הנ"ל )תשע"ט  2-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 10 -חוגים כאמור ב

       

שם  מס"ד
רשות ה

המקומית 
ניתנו  הל

 השירותים

  השירותים שניתנו

יש לציין הפעלת )

חוגים במסגרת תל"ן 

לתחום 

קיימות/מדעים 

 )איכות הסביבה(

 

תקופת מתן 
 השירותים

יש לציין שנת 
לימודים: 

תש"פ, 
תשע"ט, 
תשע"ח, 

 תשע"ז
]לצורך ניקוד 
ההצעות ניתן 
להוסיף שנים 

 נוספות[

מספר הגנים בהן 
הפעיל חוגים 

בתחום 
עים קיימות/מד

)איכות הסביבה( 
 בכל שנה

 ברשות מקומית זו
 

*ניתן להוסיף 
שורות להוכחת 

שנים נוספות 
 וגנים נוספים

פרטי איש הקשר 
)לרבות אצל הלקוח 

, טלפון ניידשם, 
 ותפקיד( דוא"ל

1.  
 

 
 

 _______-תש"פ 
 ______-תשע"ט

 
____________ 

 

 

 ________-תש"פ    .2
 ______-תשע"ט

____________ 
 

 

 ________-תש"פ    .3
 ______-תשע"ט

____________ 
 

 

* השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי 

   עו"ד בהתאם לנוסח  זה.              

ניות החיצוניות המציע הינו בעל אישור הפעלת תוכנית חיצונית בתחום הרלוונטי להצעתנו במאגר התוכ .3
 המאושרות של משרד החינוך.

  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך     

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________, עו"ד, במשרדי ברח' 

ידי תעודת זהות -מו/ה על______________________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצ
מספר __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפניי.

 ____________   _________ 
 חתימת עו"ד         חותמת עו"ד       
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 מסמך ג'
 תחום אנגלית

 7/2021מכרז פומבי מס' 
 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדמועצה המקומית ב

 הסף ולניקוד ההצעות להוכחת עמידת המציע בתנאי  תחום אנגלית -תצהיר בדבר ניסיון המציע

___________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ, ____

 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 הנני משמש כ____________ מטעם ________________ )"המציע"(, ומוסמך להצהיר בשם המציע. .1

 4-הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת לתחום אנגלית, בכל אחת מסיון קודם מוכח במציע ניל .2

רשויות מקומיות לפחות,  בהן הפעיל חוגים  2-שנות הלימודים  הבאות: תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב

 תש"פ(.-שנות הלימודים הנ"ל )תשע"ז  4-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 15 -כאמור ב

       

שם  מס"ד
רשות ה

המקומית 
ניתנו  הל

 השירותים

  השירותים שניתנו

יש לציין הפעלת )

חוגים במסגרת תל"ן 

 (לתחום אנגלית

 

תקופת מתן 
 השירותים

יש לציין שנת 
לימודים: 

תש"פ, 
תשע"ט, 
תשע"ח, 

 תשע"ז
]לצורך ניקוד 
ההצעות ניתן 
להוסיף שנים 

 נוספות[

מספר הגנים בהן 
הפעיל חוגים 

ית בתחום אנגל
 בכל שנה

 ברשות מקומית זו
 

*ניתן להוסיף 
שורות להוכחת 

שנים נוספות 
 וגנים נוספים

פרטי איש הקשר 
)לרבות אצל הלקוח 

, טלפון ניידשם, 
 ותפקיד( דוא"ל

1.  
 

 
 

 _______-תש"פ 
 ______-תשע"ט
 _______-תשע"ח
 ______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .2
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _____-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .3
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

* השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי 

   עו"ד בהתאם לנוסח  זה.              

ל אישור הפעלת תוכנית חיצונית בתחום הרלוונטי להצעתנו במאגר התוכניות החיצוניות המציע הינו בע .3

 .המאושרות של משרד החינוך

  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך     

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________, עו"ד, במשרדי ברח' 

ידי תעודת זהות -_____________________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על_
מספר __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 צהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפניי.ה

 ____________   _________ 
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 חתימת עו"ד         חותמת עו"ד       
 
 מסמך ג'

 הרובוטיקתחום 
 7/2021מכרז פומבי מס' 

 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדמועצה המקומית ב

 הסף ולניקוד ההצעות להוכחת עמידת המציע בתנאי  -הטיקרובותחום  -תצהיר בדבר ניסיון המציע

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.המציעטעם ________________ )"הנני משמש כ____________ מ .4

 4-, בכל אחת מהרובוטיקהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת לתחום מציע ניסיון קודם מוכח בל .5

רשויות מקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים  2-שנות הלימודים  הבאות: תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב

 תש"פ(.-שנות הלימודים הנ"ל )תשע"ז  4-לפחות במצטבר, בכל אחת מגנים  15 -כאמור ב

       

שם  מס"ד
רשות ה

המקומית 
ניתנו  הל

 השירותים

  השירותים שניתנו

יש לציין הפעלת )

חוגים במסגרת תל"ן 

 ( הרובוטיקלתחום ה

 

תקופת מתן 
 השירותים

יש לציין שנת 
לימודים: 

תש"פ, 
תשע"ט, 
תשע"ח, 

 תשע"ז
 ]לצורך ניקוד

ההצעות ניתן 
להוסיף שנים 

 נוספות[

מספר הגנים בהן 
הפעיל חוגים 

ה רובוטיקבתחום 
 בכל שנה

 ברשות מקומית זו
 

*ניתן להוסיף 
שורות להוכחת 

שנים נוספות 
 וגנים נוספים

פרטי איש הקשר 
)לרבות אצל הלקוח 

, טלפון ניידשם, 
 ותפקיד( דוא"ל

1.  
 

 
 

 _______-תש"פ 
 ______-תשע"ט
 _______-תשע"ח
 ______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .2
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _____-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .3
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

המציע ויאושר על ידי  * השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי

   עו"ד בהתאם לנוסח  זה.              

המציע הינו בעל אישור הפעלת תוכנית חיצונית בתחום הרלוונטי להצעתנו במאגר התוכניות החיצוניות  .6

 המאושרות של משרד החינוך.

  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך     

 אישור
ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________, עו"ד, במשרדי ברח'  הנני מאשר בזה כי

ידי תעודת זהות -______________________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על
מספר __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 
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תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות /האמת וכי יהיה
 הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפניי.

 ____________   _________ 
 חתימת עו"ד         חותמת עו"ד       

 
 מסמך ג'

 כלבנות טיפוליתתחום 
 7/2021מכרז פומבי מס' 

 ם נוספת( בגני ילדים תל"ן )תכנית לימודיחוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדמועצה המקומית ב

 הסף ולניקוד ההצעות להוכחת עמידת המציע בתנאי  -כלבנות טיפוליתתחום  -תצהיר בדבר ניסיון המציע

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא 

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.המציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .7

, בכל אחת כלבנות טיפוליתהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת לתחום מציע ניסיון קודם מוכח בל .8

רשויות מקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים  2-ות: תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, בשנות הלימודים  הבא 4-מ

 תש"פ(.-שנות הלימודים הנ"ל )תשע"ז  4-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 15 -כאמור ב

       

שם  מס"ד
רשות ה

המקומית 
ניתנו  הל

 השירותים

  השירותים שניתנו

יש לציין הפעלת )

חוגים במסגרת תל"ן 

 בנותכללתחום 

 ( טיפולית

 

תקופת מתן 
 השירותים

יש לציין שנת 
לימודים: 

תש"פ, 
תשע"ט, 
תשע"ח, 

 תשע"ז
]לצורך ניקוד 
ההצעות ניתן 
להוסיף שנים 

 נוספות[

מספר הגנים בהן 
הפעיל חוגים 

כלבנות בתחום 
 בכל שנה טיפולית

 ברשות מקומית זו
 

*ניתן להוסיף 
שורות להוכחת 

שנים נוספות 
 וגנים נוספים

איש הקשר  פרטי
)לרבות אצל הלקוח 

, טלפון ניידשם, 
 ותפקיד( דוא"ל

1.  
 

 
 

 _______-תש"פ 
 ______-תשע"ט
 _______-תשע"ח
 ______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .2
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _____-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .3
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח

 _______-שע"זת
 ______ -תשע"ו

 

* השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי 

   עו"ד בהתאם לנוסח  זה.              

המציע הינו בעל אישור הפעלת תוכנית חיצונית בתחום הרלוונטי להצעתנו במאגר התוכניות החיצוניות  .9

 ות של משרד החינוך.המאושר

  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך     

 אישור
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הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________, עו"ד, במשרדי ברח' 
ת ידי תעודת זהו-______________________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על

מספר __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 
האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפניי.
 ____________   _________ 

 חתימת עו"ד         חותמת עו"ד       
 
 
 מסמך ג'

 שפת הקשבתחום 
 7/2021מכרז פומבי מס' 

 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדמועצה המקומית ב

 הסף ולניקוד ההצעות להוכחת עמידת המציע בתנאי  -שפת הקשבתחום  -תצהיר בדבר ניסיון המציע

ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ, _______________, נושא 

 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.המציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .10

 4-, בכל אחת משפת הקשבעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת לתחום הפמציע ניסיון קודם מוכח בל .11

רשויות מקומיות לפחות, בהן הפעיל חוגים  2-שנות הלימודים  הבאות: תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב

 תש"פ(.-שנות הלימודים הנ"ל )תשע"ז  4-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 15 -כאמור ב

       

שם  מס"ד
רשות ה
קומית המ

ניתנו  הל
 השירותים

  השירותים שניתנו

יש לציין הפעלת )

חוגים במסגרת תל"ן 

 (שפת הקשבלתחום 

 

תקופת מתן 
 השירותים

יש לציין שנת 
לימודים: 

תש"פ, 
תשע"ט, 
תשע"ח, 

 תשע"ז
]לצורך ניקוד 
ההצעות ניתן 
להוסיף שנים 

 נוספות[

מספר הגנים בהן 
הפעיל חוגים 

שפת בתחום 
 בכל שנה הקשב

 שות מקומית זובר
 

*ניתן להוסיף 
שורות להוכחת 

שנים נוספות 
 וגנים נוספים

פרטי איש הקשר 
)לרבות אצל הלקוח 

, טלפון ניידשם, 
 ותפקיד( דוא"ל

1.  
 

 
 

 _______-תש"פ 
 ______-תשע"ט
 _______-תשע"ח
 ______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .2
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _____-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .3
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

* השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי 

   עו"ד בהתאם לנוסח  זה.              

תוכנית חיצונית בתחום הרלוונטי להצעתנו במאגר התוכניות החיצוניות  המציע הינו בעל אישור הפעלת .12

 המאושרות של משרד החינוך.
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  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך     

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________, עו"ד, במשרדי ברח' 

ידי תעודת זהות -________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על______________
מספר __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 וחתם/מה עליה בפניי.הצהרתו/ה הנ"ל 

 ____________   _________ 
 חתימת עו"ד         חותמת עו"ד       

 מסמך ג'
 הוגתחום י

 7/2021מכרז פומבי מס' 
 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדמועצה המקומית ב

 הסף ולניקוד ההצעות ציע בתנאי להוכחת עמידת המ -יוגהתחום  -תצהיר בדבר ניסיון המציע

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.המציע)"הנני משמש כ____________ מטעם ________________  .13

שנות  4-, בכל אחת מיוגההפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת לתחום מציע ניסיון קודם מוכח בל .14

רשויות מקומיות לפחות,  בהן הפעיל חוגים כאמור  2-הלימודים  הבאות: תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב

 תש"פ(.-שנות הלימודים הנ"ל )תשע"ז  4-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 15 -ב

       

שם  מס"ד
רשות ה

המקומית 
ניתנו  הל

 השירותים

  השירותים שניתנו

יש לציין הפעלת )

חוגים במסגרת תל"ן 

 ( הוגלתחום י

 

תקופת מתן 
 השירותים

יש לציין שנת 
לימודים: 

תש"פ, 
תשע"ט, 
תשע"ח, 

 תשע"ז
]לצורך ניקוד 
ההצעות ניתן 
להוסיף שנים 

 ות[נוספ

מספר הגנים בהן 
הפעיל חוגים 

ה בכל וגבתחום י
 שנה

 ברשות מקומית זו
 

*ניתן להוסיף 
שורות להוכחת 

שנים נוספות 
 וגנים נוספים

פרטי איש הקשר 
)לרבות אצל הלקוח 

, טלפון ניידשם, 
 ותפקיד( דוא"ל

1.  
 

 
 

 _______-תש"פ 
 ______-תשע"ט
 _______-תשע"ח
 ______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .2
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _____-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .3
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

* השורות בטבלה לעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי 

   נוסח  זה.              עו"ד בהתאם ל
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המציע הינו בעל אישור הפעלת תוכנית חיצונית בתחום הרלוונטי להצעתנו במאגר התוכניות החיצוניות  .15

 המאושרות של משרד החינוך.

  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך     

 אישור
__________________, עו"ד, במשרדי ברח' הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני _

ידי תעודת זהות -______________________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על
מספר __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות  האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק
 הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפניי.

 ____________   _________ 
 חתימת עו"ד         חותמת עו"ד       

 
 מסמך ג'

 אומנות תחום
 7/2021מכרז פומבי מס' 

 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 

 נדתל מומועצה המקומית ב

 הסף ולניקוד ההצעות להוכחת עמידת המציע בתנאי  -אומנותתחום  -תצהיר בדבר ניסיון המציע

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 ת כדלקמן:כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזא

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.המציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .16

שנות  4-, בכל אחת ממנותוא הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת לתחוםמציע ניסיון קודם מוכח בל .17

בהן הפעיל חוגים כאמור  רשויות מקומיות לפחות,  2-הלימודים  הבאות: תש"פ, תשע"ט, תשע"ח, תשע"ז, ב

 תש"פ(.-שנות הלימודים הנ"ל )תשע"ז  4-גנים לפחות במצטבר, בכל אחת מ 15 -ב

       

שם  מס"ד
רשות ה

המקומית 
ניתנו  הל

 השירותים

  השירותים שניתנו

יש לציין הפעלת )

חוגים במסגרת תל"ן 

 ( אומנותלתחום 

 

תקופת מתן 
 השירותים

יש לציין שנת 
לימודים: 

תש"פ, 
תשע"ט, 
תשע"ח, 

 תשע"ז
]לצורך ניקוד 
ההצעות ניתן 
להוסיף שנים 

 נוספות[

מספר הגנים בהן 
הפעיל חוגים 

 אומנותבתחום ה
 בכל שנה

 ברשות מקומית זו
 

*ניתן להוסיף 
שורות להוכחת 

שנים נוספות 
 וגנים נוספים

פרטי איש הקשר 
)לרבות אצל הלקוח 

 ,טלפון ניידשם, 
 ותפקיד( דוא"ל

1.  
 

 
 

 _______-תש"פ 
 ______-תשע"ט
 _______-תשע"ח
 ______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .2
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _____-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

 ________-תש"פ    .3
 ______-תשע"ט
 ______-תשע"ח
 _______-תשע"ז
 ______ -תשע"ו

 

ה לעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי * השורות בטבל
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   עו"ד בהתאם לנוסח  זה.              

המציע הינו בעל אישור הפעלת תוכנית חיצונית בתחום הרלוונטי להצעתנו במאגר התוכניות החיצוניות  .18

 המאושרות של משרד החינוך.

  _______________    ________________ 
 חתימה      תאריך     

 אישור
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________, עו"ד, במשרדי ברח' 

ידי תעודת זהות -______________________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על
פן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את מספר __________________ / המוכר/ת לי באו

האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 
 הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפניי.

 ____________   _________ 
 חתימת עו"ד         חותמת עו"ד       
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 1ג'מסמך 
 נוסח מכתב ההמלצה

  ההצעה ורך ניקוד איכותלצ

 לכבוד

 מועצה מקומית תל מונד

 

 תאריך:__________

 :__________________שם המציע עבורו ניתנת ההמלצה

 :______________ שם הרשות המקומית לה סופקו השירותים

 :________________ שם הממליץ ותפקידו ברשות המקומית

 _____ עד שנת לימודים __________: משנת לימודים  ______תקופת מתן השירותים

 (:החוג שהפעיל המציע אצל הרשות המקומית )להקיף בעיגול

 . כלבנות טיפולית. 6. רובוטיקה. 5. . אנגלית4. קיימות/מדעים. 3. ספורט ותנועה. 2. מוסיקה. 1 

 .. אומנות9. יוגה. 8. שפת הקשב. 7

  -________ גני ילדים; בשנת תשע"ט  -ת תש"פבשנ מס' גני הילדים בהם הופעל החוג/ים המפורט לעיל:
 _____ גני ילדים. -_______ גני ילדים, בשנת תשע"ז -_______ גני ילדים, בשנת תשע"ח

 תיאור השירותים שסופקו:________________________________________________________

 איכות השירותים/המלצתינו:

 (1-10ציון ) הפרמטר מס"ד

 הגבוה ביותר( 10ך ביותר, הנמו 1)

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זמינות 1

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 קשר בין המציע לגננת ולמנהל מטעם הרשות 2

          

יצירתיות באופן ההפעלה, לרבות גיוון ושימוש  3

 בכלים ואביזרים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 נים לרבות חיסורים והיעדרויותעמידה בלוחות זמ 4

          

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 איכות ההדרכה 5

          

 

 ". 1יש לנקד ביחס לכל אחד מהפרמטרים בטבלה לעיל. פרמטר שלא ינוקד, ייחשב כפרמטר שנוקד בציון " *

 הציון בטבלה לעיל.  " בלבד, על ידי סימון10" עד "1*יש לנקד בציון של "

 

_______________________ 

 חתימת הממליץ 
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 2ג'מסמך 
 7/2021פומבי מס' מכרז 

 תל מונדמועצה המקומית בתל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 
 

 מציעמדריך/מדריכים המוצע/ים על ידי התצהיר בדבר ניסיון ה

 
 מוסיקה -2.א.4סף להוכחת עמידת המציע בתנאי  .א

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 וסמך להצהיר בשם המציע."(, ומהמציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .1

המדריך/המדריכים המוצע/המוצעים על ידי המציע, כמפורט להלן, הינם המציע בעצמו )כשהמציע אינו  .2
תאגיד( ו/או מועסקים על ידי המציע ו/או למציע יש הסכם התקשרות תקף עמם, להפעלת החוג בתחום 

הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים המוסיקה, והינם בעלי ניסיון מוכח של שנת לימודים אחת לפחות ב
 תש"פ.  -שנות הלימוד תשע"ז 4נוספת בתחום המוסיקה, במהלך 

       
המדריך שם  מס"ד

המוצע על ידי 
 המציע ות.ז. 

ניסיון המדריך/השירותים 
)יש לציין  שניתנו על ידו

הפעלת חוג במסגרת תל"ן 
לתחום המוסיקה ואת 

 המקום/הרשות בו ניתן החוג (

 מתן השירותיםתקופת 
 ע"י המדריך

יש לציין שנת לימודים: 
תש"פ, תשע"ט, 
 תשע"ח, תשע"ז

איש הלקוח + פרטי 
הקשר אצל הלקוח 
)לרבות טלפון נייד 

 ותפקיד(

1.     

2.  
 

   

* השורות בטבלה שלעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על 
 סח מסמך זה.     ידי עו"ד בהתאם לנו

     

 : ותנועה ספורט -2.ב.4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף  .ב

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.המציעמשמש כ____________ מטעם ________________ )" הנני .1

המדריך/המדריכים המוצע/המוצעים על ידי המציע כמפורט להלן, הינם המציע בעצמו )כשהמציע אינו  .2
תאגיד( ו/או מועסקים על ידי המציע ו/או למציע יש הסכם התקשרות תקף עמם להפעלת החוג בתחום 

ט והתנועה, והינם בעלי ניסיון מוכח של שנת לימודים אחת לפחות, בהפעלת חוגים במסגרת תכנית הספור
 תש"פ.  -שנות הלימוד תשע"ז 4לימודים נוספת בתחום הספורט והתנועה, במהלך 

       

המדריך שם  מס"ד
המוצע על ידי 

 המציע ות.ז.

ניסיון המדריך/השירותים שניתנו 
 על ידו

חוג במסגרת תל"ן )יש לציין הפעלת 
לתחום הספורט והתנועה ואת 
 המקום/הרשות בו ניתן החוג (

 תקופת מתן השירותים
 על ידי המדריך

יש לציין שנת לימודים: 
תש"פ, תשע"ט, 
 תשע"ח, תשע"ז

איש  הלקוח+ פרטי
הקשר אצל הלקוח 
)לרבות טלפון נייד 

 ותפקיד(

1.  
 

   

2.     

לבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על * השורות בטבלה שלעיל הן להמחשה ב
   ידי עו"ד בהתאם לנוסח מסמך זה.              

 
 (: סביבהמדעים )איכות ה/קיימות-2.ג.4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף  .ג
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אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
אמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת ה

 כדלקמן:

"(, ומוסמך להצהיר בשם המציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .1
 המציע.

אינו  המדריך/המדריכים המוצע/המוצעים על ידי המציע כמפורט להלן, הינם המציע בעצמו )כשהמציע .2
תאגיד( ו/או  מועסקים על ידי המציע ו/או למציע יש הסכם התקשרות תקף עמם להפעלת החוג בתחום 
הקיימות/מדעים )איכות הסביבה(, והינם בעלי ניסיון מוכח של שנת לימודים אחת לפחות, בהפעלת 

 תש"פ. -"זשנות הלימוד תשע 4חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת בתחום הקיימות/מדעים, במהלך 

       
רשות שם ה מס"ד

 הלהמקומית 
ניתנו 

 השירותים
 ות.ז.

ניסיון המדריך/השירותים 
יש לציין הפעלת )שניתנו 

חוגים במסגרת תל"ן לתחום 
הקיימות/מדעים ואת 

המקום/הרשות בו ניתן 
 החוג (

מספר הגנים בהן 
הפעיל חוגים בתחום 

 הקיימות/מדעים

תקופת מתן 
על ידי  השירותים

 ךהמדרי
מחודש/שנה עד 

 חודש/ שנה

פרטי איש 
הקשר אצל 

הלקוח 
)לרבות 

טלפון נייד 
 ותפקיד(

1.      
2.  

 
    

 
* השורות בטבלה שלעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד 

 בהתאם לנוסח מסמך זה.
     

 אנגלית -2.ד.4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף  .ד

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת 

 כדלקמן:

 ר בשם המציע."(, ומוסמך להצהיהמציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .1

המדריך/המדריכים המוצע/המוצעים על ידי המציע כמפורט להלן, הינם המציע בעצמו )כשהמציע אינו  .2
תאגיד( ו/או מועסקים על ידי המציע ו/או למציע יש הסכם התקשרות תקף עמם להפעלת החוג בתחום 

מסגרת תכנית לימודים אנגלית, והינם בעלי ניסיון מוכח של שנת לימודים אחת לפחות בהפעלת חוגים ב
 תש"פ.  -שנות הלימוד תשע"ז 4נוספת בתחום לימוד אנגלית, במהלך 

       
המדריך שם  מס"ד

המוצע על ידי 
 המציע ות.ז.

ניסיון המדריך/השירותים 
)יש לציין הפעלת  שניתנו על ידו

חוג במסגרת תל"ן לתחום לימוד 
אנגלית ואת המקום/הרשות בו 

 ניתן החוג(

 שירותיםתקופת מתן ה
 על ידי המדריך

יש לציין שנת לימודים: 
תש"פ, תשע"ט, 
 תשע"ח, תשע"ז

איש הלקוח + פרטי 
הקשר אצל הלקוח 
)לרבות טלפון נייד 

 ותפקיד(

1.  
 

 
 

  

2.   
 

  

* השורות בטבלה שלעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על ידי עו"ד 
 סח מסמך זה.בהתאם לנו

 
 רובוטיקה -2.ה.4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף  .ה

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע.המציע____ מטעם ________________ )"הנני משמש כ________ .1
המדריך/המדריכים המוצע/המוצעים על ידי המציע, כמפורט להלן, הינם המציע בעצמו )כשהמציע אינו  .2

תאגיד( ו/או מועסקים על ידי המציע ו/או למציע יש הסכם התקשרות תקף עמם, להפעלת החוג בתחום 
עלי ניסיון מוכח של שנת לימודים אחת לפחות בהפעלת חוגים במסגרת תכנית הרובוטיקה, והינם ב

 תש"פ.  -שנות הלימוד תשע"ז 4לימודים נוספת בתחום הרובוטיקה, במהלך 
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המדריך שם  מס"ד

המוצע על ידי 
 המציע ות.ז. 

ניסיון המדריך/השירותים 
)יש לציין  שניתנו על ידו

הפעלת חוג במסגרת תל"ן 
ואת  רובוטיקהלתחום ה

 המקום/הרשות בו ניתן החוג (

 תקופת מתן השירותים
 ע"י המדריך

יש לציין שנת לימודים: 
תש"פ, תשע"ט, 
 תשע"ח, תשע"ז

איש הלקוח + פרטי 
הקשר אצל הלקוח 
)לרבות טלפון נייד 

 ותפקיד(

1.     

2.  
 

   

יחתם על ידי המציע ויאושר על * השורות בטבלה שלעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר י
 ידי עו"ד בהתאם לנוסח מסמך זה.     

 
 טיפולית כלבנות -2.ו.4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף  .ו

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 נשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעו

 הנני משמש כ____________ מטעם ________________ )"המציע"(, ומוסמך להצהיר בשם המציע. .1
המדריך/המדריכים המוצע/המוצעים על ידי המציע, כמפורט להלן, הינם המציע בעצמו )כשהמציע אינו  .2

סכם התקשרות תקף עמם, להפעלת החוג בתחום תאגיד( ו/או מועסקים על ידי המציע ו/או למציע יש ה
, והינם בעלי ניסיון מוכח של שנת לימודים אחת לפחות בהפעלת חוגים במסגרת תכנית כלבנות טיפולית

 תש"פ.  -שנות הלימוד תשע"ז 4לימודים נוספת בתחום כלבנות טיפולית, במהלך 

       
המדריך שם  מס"ד

המוצע על ידי 
 המציע ות.ז. 

דריך/השירותים ניסיון המ
)יש לציין  שניתנו על ידו

הפעלת חוג במסגרת תל"ן 
ואת  כלבנות טיפוליתלתחום 

 המקום/הרשות בו ניתן החוג (

 תקופת מתן השירותים
 ע"י המדריך

יש לציין שנת לימודים: 
תש"פ, תשע"ט, 
 תשע"ח, תשע"ז

איש הלקוח + פרטי 
הקשר אצל הלקוח 
)לרבות טלפון נייד 

 ותפקיד(

1.     

2.     
* השורות בטבלה שלעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על 

 ידי עו"ד בהתאם לנוסח מסמך זה.     
 

 הקשב שפת -2.ז.4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף  .ז

לומר את האמת  אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי
 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 הנני משמש כ____________ מטעם ________________ )"המציע"(, ומוסמך להצהיר בשם המציע. .1
מו )כשהמציע אינו המדריך/המדריכים המוצע/המוצעים על ידי המציע, כמפורט להלן, הינם המציע בעצ .2

תאגיד( ו/או מועסקים על ידי המציע ו/או למציע יש הסכם התקשרות תקף עמם, להפעלת החוג בתחום 
, והינם בעלי ניסיון מוכח של שנת לימודים אחת לפחות בהפעלת חוגים במסגרת תכנית שפת הקשב

 תש"פ.  -שנות הלימוד תשע"ז 4, במהלך שפת הקשבלימודים נוספת בתחום 

       
המדריך שם  מס"ד

המוצע על ידי 
 המציע ות.ז. 

ניסיון המדריך/השירותים 
)יש לציין  שניתנו על ידו

הפעלת חוג במסגרת תל"ן 
ואת  שפת הקשבלתחום 

 המקום/הרשות בו ניתן החוג (

 תקופת מתן השירותים
 ע"י המדריך

יש לציין שנת לימודים: 
תש"פ, תשע"ט, 
 תשע"ח, תשע"ז

איש הלקוח + פרטי 
שר אצל הלקוח הק

)לרבות טלפון נייד 
 ותפקיד(

1.     

2.  
 

   

* השורות בטבלה שלעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על 
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 ידי עו"ד בהתאם לנוסח מסמך זה.     
 

 הוגי -2.ח.4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף  .ח

.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ, _______________, נושא ת
 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 הנני משמש כ____________ מטעם ________________ )"המציע"(, ומוסמך להצהיר בשם המציע. .1
ים על ידי המציע, כמפורט להלן, הינם המציע בעצמו )כשהמציע אינו המדריך/המדריכים המוצע/המוצע .2

תאגיד( ו/או מועסקים על ידי המציע ו/או למציע יש הסכם התקשרות תקף עמם, להפעלת החוג בתחום 
, והינם בעלי ניסיון מוכח של שנת לימודים אחת לפחות בהפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים יוגהה

 תש"פ.  -שנות הלימוד תשע"ז 4במהלך , יוגהנוספת בתחום ה
       

המדריך שם  מס"ד
המוצע על ידי 
 המציע ות.ז. 

ניסיון המדריך/השירותים 
)יש לציין  שניתנו על ידו

הפעלת חוג במסגרת תל"ן 
ואת  יוגהלתחום ה

 המקום/הרשות בו ניתן החוג (

 תקופת מתן השירותים
 ע"י המדריך

יש לציין שנת לימודים: 
ט, תש"פ, תשע"

 תשע"ח, תשע"ז

איש הלקוח + פרטי 
הקשר אצל הלקוח 
)לרבות טלפון נייד 

 ותפקיד(

1.     

2.  
 

   

* השורות בטבלה שלעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על 
 ידי עו"ד בהתאם לנוסח מסמך זה.     

 
 נותאומ -2.ט.4להוכחת עמידת המציע בתנאי סף  .ט

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 
 כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 שם המציע."(, ומוסמך להצהיר בהמציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .1
המדריך/המדריכים המוצע/המוצעים על ידי המציע, כמפורט להלן, הינם המציע בעצמו )כשהמציע אינו  .2

תאגיד( ו/או מועסקים על ידי המציע ו/או למציע יש הסכם התקשרות תקף עמם, להפעלת החוג בתחום 
מסגרת תכנית לימודים , והינם בעלי ניסיון מוכח של שנת לימודים אחת לפחות בהפעלת חוגים באומנותה

 תש"פ.  -שנות הלימוד תשע"ז 4, במהלך אומנותנוספת בתחום ה

       
המדריך שם  מס"ד

המוצע על ידי 
 המציע ות.ז. 

ניסיון המדריך/השירותים 
)יש לציין  שניתנו על ידו

הפעלת חוג במסגרת תל"ן 
ואת  אומנותלתחום ה

 המקום/הרשות בו ניתן החוג (

 תקופת מתן השירותים
 ע"י המדריך

יש לציין שנת לימודים: 
תש"פ, תשע"ט, 
 תשע"ח, תשע"ז

איש הלקוח + פרטי 
הקשר אצל הלקוח 
)לרבות טלפון נייד 

 ותפקיד(

1.     

2.  
 

   

* השורות בטבלה שלעיל הן להמחשה בלבד. ניתן להוסיף דף נוסף אשר ייחתם על ידי המציע ויאושר על 
    ידי עו"ד בהתאם לנוסח מסמך זה.  

      
    _______________    ________________ 

 חתימה        תאריך       
 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________, עו"ד, במשרדי ברח' 
ידי תעודת זהות -______________________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על

ספר __________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת מ
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה הנ"ל 

 וחתם/מה עליה בפניי.
    _______________    ________________ 

  חתימה        תאריך       
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 מסמך ד'

 7/2021מכרז פומבי מס' 
 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדמועצה המקומית ב
 

 )א( 1ב2-ב)ב( ו2תצהיר בדבר עמידה בתנאי סעיפים 
 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 
 לכבוד

 תל מונדמועצה מקומית 

 
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את     מס' זהות     אני הח"מ 

האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 

 בזאת לאמור:

 : שההצעה מוגשת על ידי יחידבמקרה 

 (. "החוק")להלן:  1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ותצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק  .1

 מצהיר כי אני תושב ישראל כהגדרתו בחוק. הנני .2

הנני מצהיר כי קיימתי את חיוביי בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  .3

 וההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז.

 נא למחוק את המיותר:  .4

זיקה אליי כהגדרתו בחוק, לא הורשענו ביותר משתי עבירות  הנני מצהיר כי עד היום אני וכל בעל 4.1

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים כהגדרתן בחוק, דהיינו עבירה 

 .1987-שכר מינימום, התשמ"ז חוקאו עבירה לפי  1991-הוגנים( התשנ"א

הורשענו ביותר משתי עבירות כהגדרתן הנני מצהיר כי אני או כל בעל זיקה אליי כהגדרתו בחוק,   4.2

 בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

במשבצת  Xסמן בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה ) .5

 (:המתאימה

  'חוק )להלן: " 1998-ם עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשי 9הוראות סעיף  – חלופה א

 "( לא חלות עלי.שוויון זכויות

  'לחוק שוויון זכויות חלות עלי ואני מקיים אותן.  9הוראות סעיף  – חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –)למצהיר שסימן את חלופה ב' 

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

 ( 2חלופה) –  עובדים או יותר. 100הנני מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –( 2)למצהיר שסימן את חלופה )

  המצהיר מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

 לשם –ובמקרה הצורך  ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

  המצהיר התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות  לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו לפי לשם בחינת יישום

יר התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו )במקרה שהמצה פעל ליישומןליישום חובותיו 

 התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה,  5המצהיר מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  .6

ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים  30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976 -תשל"וציבוריים, ה
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  :)לרבות שותפות שאינה רשומה( שההצעה מוגשת על ידי תאגידבמקרה 

 

 תצהירי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש בו כ _________ ומוסמך להתחייב בשמו.  .1

 הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.  .2

ין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעני .3

 וההסכמים הקיבוציים החלים בקשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז. 

 נא למחוק את המיותר:  .4

הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות   4.1

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים ינו עבירה לפי כהגדרתן בחוק, דהי

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"זאו עבירה לפי  1991-הוגנים( התשנ"א

הנני מצהיר כי המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן  4.2

 רז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכ

במשבצת  Xסמן בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה ) .5

 (:המתאימה

  'חוק )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  – חלופה א

 "( לא חלות על המציע.שוויון זכויות

  'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף  – חלופה ב 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –)למציע שסימן את חלופה ב'      

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

 ( 2חלופה) –  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות(: –( 2ימן את חלופה ))למצהיר שס

  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

לשם  –הצורך  ובמקרה ,זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות

 יע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים המצ

זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות  לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו לפי יישום לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו  פעל ליישומןליישום חובותיו 

 התחייבות זו(. התקשרות שלגביה נתן

לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה  5המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף  .6

ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים  30והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976 -ציבוריים, התשל"ו

  _________________   _________________           

 חתימת המצהיר          תאריך      

           

 אישור

 

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

___________ המוכר/ת לי אישית/שזהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו/ה 

רתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד מורשה/ית החתימה מטעם המציע ולאחר שהזה

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל 

 וחתם/מה עליה בפניי.
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  _________________    _________________           

  חתימת עו"ד                    מת עו"דחות                              
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 מסמך ה'
 7/2021מכרז פומבי מס' 

 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 
 תל מונדמועצה המקומית ב

 תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה

 תאריך:__________

 לכבוד
 תל מונדמועצה מקומית 

 ג.א.נ.,

למכרז פומבי "( במסגרת הצעתי המציעצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן: "ה .1

מועצה המקומית תל מונד חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים ב הפעלתל 7/2021מס' 

 "( ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.המועצה)להלן: "

 צה המקומית תל מונד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:הנני מצהיר בזאת כי המוע .2

 "( הקובע כדלקמן:צו המועצות המקומיות)להלן: " 1950-לצו המועצות המקומיות, תשי"אא)א( 103ס'  .2.1

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

 .”בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות –עם המועצה; לענין זה, "קרוב" 

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

 כדלקמן: 

חבר מועצה  –סקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לע
-()ב( ו1)1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ()ב((."5)1

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

זוגו או -ן, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניי
 שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה."   

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

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

 מי שאני לו  סוכן או שותף.

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

 אחוזים בהונו או ברווחיו של המועצה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

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

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

 הצהרה לא נכונה.

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

ת, לצו המועצות המקומיו( 3א)ב()103אות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף באמור לעיל כדי לגרוע מהור אין .6

לצו א)א( 103מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת המועצה ברוב של 

 .ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות המועצות המקומיות

 מציע: __________________חתימת ה שם המציע: ___________________ 

  



 

46 

 _________________  :תימת המציעח                        משרד עורכי דין -הזכויות שמורות לפריש, שפרבר, ריינהרץ ושות'כל © 
 

 מסמך ו'

 7/2021מכרז פומבי מס' 
 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדמועצה המקומית ב
 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

 לכבוד
 תל מונדמועצה מקומית 

 ג.א.נ.,

 

י עלי לומר את האמת כולה לאחר שהוזהרתי כ               מס' זהות    אני הח"מ 

 ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

 :במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד

 תצהירי זה ניתן במצורף להצעת המחיר שהנני מגיש. .1
הגשת ההצעות, השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון ל 7הריני מצהיר כי לא הורשעתי בפלילים ב  .2

, כנגד גופו של אדם ו/או כנגד רכוש ו/או 1977-בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז

בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקי בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, אשר לא התיישנו, וכן כי לא 
 מתנהלים נגדי הליכים בגין עבירה כאמור.

כי לא עומדות כנגדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל הנני מצהיר  .3
 ו/או לכינוס נכסים.

לעיל, על המציע לפרט  3ו/או  2לחילופין, ככל שהמציע הורשע ו/או שמתנהלים נגדו הליכים כמפורט בסעיף 

יום, בתצהיר חתום על ידו ומאומת בפני את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון לה

 עורך דין ולצרפו להצעתו.

 

 :)לרבות שותפות שאינה רשומה( במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד

 הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________ )להלן: "המציע"(. .1
 יב בשמו למכרז זה. תצהירי זה ניתן במצורף להצעת המחיר שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחי .2
השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון  7הנני מצהיר כי המציע או מי מבעליו, לא הורשעו בפלילים ב  .3

, כנגד גופו של אדם ו/או 1977-להגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון המדינה ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז
יצוע העבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, אשר רכוש ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע בב

 לא התיישנו, וכן כי לא מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור.
הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות משפטיות  .4

 וס נכסים.ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינ
לעיל, על  4ו/או  3הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעיף  קיימותלחילופין, ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו, 

המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, בתצהיר חתום על ידי 

 עת המציע.מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצ

  ______________     _____________       

  חתימת המצהיר                    תאריך

 אישור

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

מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפניי.

   _________________    _________________           

 חתימת עו"ד                    חותמת עו"ד                               
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 מסמך ז'

 7/2021מכרז פומבי מס' 

 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדמועצה המקומית ב

 נוסח ערבות המכרז

 תאריך: ____________

 לכבוד

 תל מונדמועצה מקומית 

 

 ג.א.נ.,

 ______________ערבות בנקאית מס'הנדון:  

 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום כולל המבקש" :על פי בקשת ____________ )להלן

"( שתדרשו מאת המבקש בקשר סכום הערבותוחמש מאות( שקלים חדשים )להלן: " אלפיים)ובמילים:  2,500של 

  .תל מונדמועצה המקומית הפעלת חוגים במסגרת תל"ן בגני ילדים בל 7/2021 למכרז מכרז פומבי מס'

 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל 

 "( . המדדמוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "

 

שת ההצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו מדד הבסיס לעניין ערבות זו הינו המדד האחרון הידוע במועד הג

 יהא המדד שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו. 

 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה אנו נשלם לכם עם החזרת כתב ערבות 

טיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ובלי זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי לה

 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 

 .2021ר לשנת נובמבלחודש   20ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום 

 

 ערבות זו ניתנת להארכה חד צדדית על ידי ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או מי מטעמם.  

 

 העברה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להסבה או ל

 

 

 בכבוד  רב,

 בנק __________ בע"מ

 

 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה
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 מסמך ח'  

 7/2021מכרז פומבי מס' 

 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 
 תל מונדמועצה המקומית ב

 

 אישור בדבר הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז

 החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המציע()נא למלא  
 

 לכבוד

 תל מונדמועצה מקומית 

 
המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי המכרז, לרבות הצעתו הוא על כל חלקיה 

 ובכל שלב שהוא למכרז, בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו הינה: 
 
  ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו: מסכים לחשיפת כל מסמכי המכרז מטעמו .1

 
  מסכים לחשיפת מסמכי המכרז: ___________ )חתימת מציע(

 

מסכים לחשיפת חלק ממסמכי המכרז ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים, לפי הפירוט ועל יסוד הטעמים  .2
  הבאים: 

 
   מסמכים שחשיפתם מוסכמת:   .א

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

  מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:   .ב
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

  הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:   .ג
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

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

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

__________________ 
  חותמת וחתימת המציע                         

 
  הבהרה

מובהר בזאת, שהמועצה תיתן דעתה לעמדת המציע ולנימוקיו, אך ההחלטה אם לחשוף את המסמכים ואילו 

מסמכים לחשוף מתוך מסמכי המכרז של המציע, מסורה בידי המועצה, בלעדית, אלא אם צו של ערכאה משפטית 

 אחרת. יחייב
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 מסמך ט'
 7/2021מכרז פומבי מס' 

 תל"ן )תכנית לימודים נוספת( בגני ילדים חוגים במסגרת להפעלת 
 תל מונדמועצה המקומית ב

 
 לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מיןתצהיר 

 2001-במוסדות מסוימים, התשס"א
 

                  לכבוד

 מועצה מקומית תל מונד 

 

 ג.א.נ.,

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת  ,   ת.ז.      אני הח"מ

  האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר ומתחייב בזאת לאמור:

"( שהנני משמש בו המציעתצהירי זה ניתן מטעם המציע ___________________ )להלן: " .1

 יב בשמו. כ____________ ומוסמך להצהיר ולהתחי

על  ,2001 –לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א  .2

 תקנותיו.

 בחוק זה )איסור העסקה ועיסוק(:  2בהתאם לסעיף 

מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה  " )א( 

 ביצע בהיותו בגיר. 

 בגיר שהורשע כאמור בסעיף קטן )א( לא יעסוק בעבודה במוסד. )ב(   

 20)ב( יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קטן )א( ועד -הוראות סעיפים קטנים )א( ו )ג(  

שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל  20 –שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר 

 ."אותה עבירה

, אציג לידי עבור המועצה המקומית תל מונדבמסגרת תל"ן  חוגיםככל שאזכה במכרז זה, להפעלת לפיכך,  .3

 ידי. אישור ממשטרת ישראל כנדרש בחוק מכל המועסקים על המועצה

__________________       __________________ 
 חתימת המצהיר  תאריך

 אישור

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

מורשה החתימה מטעם  ה/המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו

המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

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

           

                _____________________ 

 חתימת וחותמת עורך דין                           
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 'ימסמך 
 רשימת המסמכים הנדרשים מהמציע

 טור "ביקורת המציע" ויצרפו להצעתו.המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו ב 

 תשומת לב המציעים:ל
 5למסמך א'( או רשימת המסמכים שיש לצרף )ס'  4ככל שתימצא סתירה בין מסמך זה לבין תנאי הסף )ס' 

האמור במסמך א' יגבר על האמור במסמך זה וחובת המציעים לפנות למועצה במקרה של סתירה  –למסמך א'( 
 כאמור.

 ביקורת המציע הדרישה מס'
  )מסמך ב'(.הצהרת המציע והצעת המחיר  .1

  )מסמך ג'(. (ההצעה מוגשת לגביו תחום לכלתצהיר בדבר ניסיון )ביחס  .2

3. 
להם העניק המציע את  ( מרשויות מקומיות1מסמך ג'נוסח המלצה )

 השירותים נשוא המכרז.
 

4. 

יר בדבר עמידת המדריך המוצע/ המדריכים המוצעים מטעם המציע לפי תצה

כמו כן, יש לצרף (. 2)מסמך ג' 2ד.4או /ו  2.ג.4ו/או  2.ב.4ו/או  2.א.4סעיף 

 אישור העסקה מרו"ח/ יועץ מס או הסכם התקשרות עם המדריך/ים.

 

5. 
 )א( לחוק עסקאות גופים1ב2-ב)ב( ו2תצהיר בדבר עמידה בתנאי סעיפים 

 )מסמך ד'(. 1976-ציבוריים, התשל"ו
 

  )מסמך ה'(.תצהיר בדבר העדר קרבה לעובד המועצה ו/או לחבר המועצה  .6

  )מסמך ו'(.תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות  7

  )מסמך ז'(.נוסח ערבות המכרז  .8

  )מסמך ח'(.אישור בדבר הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז  .9

10. 
במוסדות מסוימים,  חוק למניעת העסקה של עברייני מיןלפי תצהיר 

 .)מסמך ט'( 2001-התשס"א
 

11. 
העתק תעודה הוראה למדריך/ים  10בסעיף  3לצורך הוכחת אמת מידה 

, 2ה.4ו/או  2ד4. 2ד.4ו/או  2.ג.4ו/או  2.ב.4. ו/או 2.א.4המוצע/ים לפי סעיף 
 ונלי(.)אופצי 2ט.4ו/או  2ח.4ו/או  2ז.4ו/או  2ו.4ו/או 

 

12. 
 3.ג.4ו/או  3.ב.4ו/או  3.א.4אישור שניתן להפעלת התוכנית כאמור בסעיף 

במאגר   3ט.4ו/או  3ח.4ו/או  3ז.4ו/או  3ו.4, ו/או 3ה.4/או  ,3.ד.4ו/או 
 התוכניות החיצוניות המאושרות של משרד החינוך

 

13 

ון העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ, אישור תקף מרואה חשב

מוסמך או מפקיד השומה על ניהול ספרים כחוק ואישור תקף מפקיד השומה 

 על ניכוי מס במקור.

 

  העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. .14

15. 

תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי, פלט עדכני  –אם המציע הינו תאגיד 

ם למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מספרי הרשם הרלוונטי, בהתא

, וכן )עמותה תצרף אישור ניהול תקין בתוקף( לאישיות המשפטית של המציע

אישור עו"ד/רו"ח לאימות פרטי התאגיד וזכויות החתימה של מורשי 

 החתימה בתאגיד.

 

  עותק ממסמכי ההבהרות שהוצאו על ידי המועצה, ככל שאכן נעשו כאלו. .16

  עותקים ממסמכי המכרז )מקור +צילום(. 2 .17
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 חוזה מסגרת
 דים נוספת( בגני ילדים תל"ן )תכנית לימוחוגים במסגרת להפעלת 

 תל מונדמועצה המקומית ב

                 2021שנערך ונחתם בתל מונד ביום ________  לחודש ________ שנת 

 
 המועצה המקומית תל מונד   בין:          

 תל מונד 52הדקל מרחוב 
 "(המועצה)להלן: "

 מצד אחד;                                                                                                       
 _________________, ת.ז./ח.פ./ע.מ. ___________________  לבין:        

 באמצעות המורשה מטעמו _____________ ת.ז. ____________

 מרח' __________________ טל' _________ פקס' _________

 "(מפעילה)להלן:  "

 מצד שני;                                                                                                           
 

הפעלת חוגים במסגרת תל"ן )תכנית לימודים נוספת( ל 7/2021מכרז פומבי מס'  המועצה פרסמהו הואיל:
 "(;המכרז)להלן: "מועצה המקומית תל מונד בגני ילדים ב

 
הגיש הצעתו למכרז, במסגרתה הציע להתקשר עם המועצה ולספק לה את השירותים,  מפעילוה  ואיל:וה

 /בהפעלת חוגים בתחום* : המוסיקה/ הספורט והתנועה/ הקיימות/מדעים/ אנגלית כהגדרתם להלן
, )*יש להקיף בעיגול את התחום הרלוונטי( אומנות /יוגה /שפת הקשב /כלבנות טיפולית /רובוטיקה

 התאם לתנאי המכרז ועל פי תנאי חוזה זה ונספחיו;ב
 

 ;מפעילוועדת המכרזים בישיבתה מיום ________ המליצה על קבלת הצעת ה  והואיל:
 

החליט ראש המועצה ביום __________ להתקשר עם  הנ"ל ואחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים  והואיל:
 ;לתחום : _______________ בחוזה זה מפעילה

 
 והצדדים מעוניינים לקבוע את זכויותיהם וחובותיהם במסגרת חוזה זה;  ל:והואי

 
 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאי מתנאיו. כותרות הסעיפים בחוזה זה נועדו   .א
ה זה. הנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הוראות חוז

 בלתי נפרד הימנו, ובכל מקום שנאמר "החוזה", הכוונה היא לחוזה ולנספחיו.

 על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה לבין הוראות נספחיו, יגברו הוראות החוזה.   .ב

 הגדרות .2

היו למונחים להלן, ההגדרות שבצידן )אלא אם כוונה בחוזה זה ובכל המסמכים המהווים חלק מהחוזה י
 אחרת משתמעת מגופו של עניין(: 

 המועצה המקומית תל מונד ו/או מי מטעמה.         -" המועצה" .א

הפעלת חוגים במסגרת תכנית לימודים נוספת )תל"ן( בגני הילדים של המועצה בשנת  -" השירותים" .ב
והתנועה ו/או הקיימות/מדעים ו/או  תשפ"ב בתחומים : המוסיקה ו/או הספורט

, יוגה ו/או אומנות ו/או שפת הקשב ו/או כלבנות טיפולית ו/או רובוטיקהו/או אנגלית 
, על נספחיהם , לשביעות רצונה של המועצה, והכל כמפורט במסמכי המכרז וחוזה זה

 ובהתאם להוראות כל דין. להלן, 4לרבות המפורט בסעיף "השירותים" סעיף 

לשמש כמנהל  י המועצהעל ידך , אשר הוסממנהל מחלקת גני ילדים ו/או מי מטעמה -""המנהל .ג
 לצורך חוזה זה.
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 מפעילמהות ההתקשרות והצהרות ה .3

 –במועצה  3-5המועצה מוסרת למפעיל, והמפעיל מקבל על עצמו להפעיל חוג תל"ן בגני ילדים בגילאי  .א
ו/או  אנגליתבתחום ם הקיימות/מדעים ו/או בתחום המוסיקה ו/או בתחום הספורט והתנועה ו/או בתחו

בתחום רובוטיקה ו/או בתחום כלבנות טיפולית ו/או בתחום שפת הקשב ו/או בתחום יוגה ו/או בתחום 
 מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות החוזהמפעיל וה )כמסומן במבוא לחוזה זה(, אומנות

החוזה, בהיקף שייקבע על ידי המועצה, ובהתאם  ולדרישות המועצה, תקציבה וצרכיה ובהתאם להוראות
 .לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

מצהיר כי הוא פועל ומנהל פנקסים כדין )תאגיד או כעוסק מפעיל מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .ב
מורשה( וכי הוא כשיר על פי כל דין לספק את השירותים על ידו למועצה, בהתאם לחוזה, ובכלל זה בעל 

רישיון כלשהו /אישורים מכל מין וסוג שהוא הדרושים לצורך מתן השירותים. ככל שיבוטל אישורכל ה
לעדכן את המועצה בדבר הביטול  מפעילהדרוש לצורך מתן השירותים או שייערכו בו שינויים, מתחייב ה

 או השינוי.
אדם, היכולת והציוד בזאת כי יש לו הניסיון, המומחיות, הידע, הכישורים, כוח המפעיל עוד מצהיר ה .ג

 הדרושים לספק את השירותים במיומנות וברמה מקצועית גבוהה.
)אם הוא  מפעילכי אין הגבלה בדין, בחוזה או במסמכי ההתאגדות של ה מפעילעוד מצהיר ומתחייב ה .ד

 תאגיד(, להתקשרותו בחוזה זה ולאספקת השירותים בהתאם לחוזה זה.
בוצעו תוך הקפדה על דייקנות ועמידה בלוחות זמנים כנדרש על השירותים יינתנו ברמת איכות גבוהה וי .ה

 פי דין ובהתאם לדרישות המועצה. 
המפעיל מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,  .ו

חייב ולשמור בתיקו האישי של כל עובד אישור משטרה שניתן לפי החוק הנ"ל. המפעיל מת 2001-התשס"א 
המצאת אישור להעביר למועצה אישור משטרה של כל עובר מטעמו במתן השירותים נשוא הסכם זה. 

 המשטרה כאמור הינו תנאי לחתימת החוזה וקיומו.
ידוע למפעיל כי ההתקשרות מותנית בקיומו של תקציב מאושר על ידי המועצה וכן בקבלת כי האישורים  .ז

ה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשל
במימון השירותים. במקרה בו לא יהיה למועצה תקציב מאושר לאספקת השירותים ו/או לא יתקבלו כל 
האישורים התקציביים כמפורט לעיל, המפעיל לא יספק את השירותים ו/או את חלק מהם אשר נתקבלה 

 ו/או תביעה עקב כך. בגינו הרשאה תקציבית ולא תהיה לו כל טענה
המפעיל מתחייב לאפשר כניסה לשיעורים ולכל הפעילויות במסגרת התל"ן, לכל ילד בגן, בין אם שילם  .ח

 ובין אם לא, וזאת בהתאם לדרישת משרד החינוך. 
בהתאם לתוספת הרביעית לצו המועצות  50%-או ב 25%-המועצה רשאית להגדיל את היקף השירותים ב .ט

 , ובכפוף לאישור תקציבי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה.1950-המקומיות, תשי"א
לא תהיה   מפעיליובהר, כי המועצה רשאית, בכל עת, לעצור את מתן השירותים ולחדשם על פי צרכיה ול .י

 כל טענה בגין כך. 
ל שיידרש ורצוף עם המועצה ולהיות זמין לביצוע השירותים ככ מידימתחייב לשמור על קשר  מפעילה .יא

 במהלך תקופת ההתקשרות וללא כל תמורה נוספת מעבר לתמורה הכלולה בהצעתו. 
מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא בדק את כל פרטי השירותים שעליו לבצע על פי חוזה זה וכי הוא  מפעילה .יב

מסוגל ומתחייב לבצע את כל השירותים ברמה מקצועית גבוהה, בנאמנות, בשקדנות, לשביעות רצון 
 עצה ובהתאם להוראות המכרז וחוזה זה ובמחירי הצעתו. המו

מדריכים מעבר לאלו שאושרו בתנאי הסף כי המועצה תהא רשאית לדרוש לאשר את זהות ה מפעילידוע ל .יג
של  מדריךלצורך מתן השירותים עבורה וכן תהא המועצה רשאית לדרוש להחליף ו אשר יועסקו על ידו

 לפעול מיידית בהתאם להוראת המועצה. מפעילה, ועל ההעוסק במתן השירותים למועצ מפעילה
למתן השירותים והיא יכולה, בהתאם לשיקול  מפעילמובהר בזאת כי המועצה אינה מעניקה בלעדיות ל .יד

 2-ו 1. יובהר, כי בתחומים דעתה, לערוך מכרזים נוספים או לבצע התקשרות בכל דרך חוקית אחרת
ועצה לקבוע יותר ממפעיל אחד לכל תחום, זאת בהתאם )מוסיקה, ספורט ותנועה( תהא רשאית המ

לשיקול דעתה הבלעדי. במקרה כאמור תהא המועצה רשאית לחלק את השירותים בין הזוכים בכל אחד 
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי ראות עיניה.    1,2מהתחומים 

, מועדן שירותיםהיקף המסגרת. התקשרות הינה התקשרות ה 1,2בהתייחס לתחומים מובהר בזאת, כי 
הבלעדי. מובהר, כי  ה, ועל פי שיקול דעתהמועצהומאפייניהן )אם בכלל(, ייקבעו מעת לעת על פי צורכי 

שירותים, בהיקף כלשהו ו/או  בתחומים אלה הזוכיםמהמפעילים להזמין  תמתחייבה אינ המועצה
ארכה, ככל שיהיו, וזאת מבלי במועדים מסוימים, אם בכלל, במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת הה
 שהזוכים יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

מוותר באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה שהיא כלפי המועצה, בגין היקפי  מפעילה .טו
הפסקת ביצוע  על מפעילכן מוסכם כי המועצה, רשאית להורות ל שירותים של המועצה.הזמנות ה
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השירותים או איזה חלק מהם, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה, וזאת מבלי 
 יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך. מפעילשה

  השירותים  .4

 מבלי לגרוע מהגדרת המונח "השירותים" יכללו השירותים גם את המפורט להלן:

 םהמוסיקה/ ספורט ותנועה/ *קיימות/מדעיגני ילדים עירוניים בתחום  25 -שיעורים בכ תכנון וביצוע .א
בהתאם להוראות  )יש להקיף בעיגול(, אומנות /שפת הקשב /כלבנות טיפולית /רובוטיקה /אנגלית/

משרד החינוך כפי שתתעדכן מעת לעת. יובהר, כי תוכניות הלימודים יהיו מאושרות על ידי משרד החינוך 
פיקוחם טרם התחלת מתן השירותים. כאמור לעיל, החלוקה של הגנים בין הזוכים תתבצע על ידי ו

 העירייה והגננות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. 

השירותים יהיו כפופים לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך הן בפן המקצועי והן באשר לסכום שייגבה מההורים  .ב
 וישולם למפעיל בתמורה למתן השירותים.

 .לוונטיתהר יות/התוכניתתקף ממשרד החינוך ל הפעלת  אישורהמפעיל לוודא קיומו של  ריותבאח .ג

המפעיל מתחייב למלא אחר כל הוראת רשות מוסמכת בתוך כך מתחייב למלא אחר כל דרישות חוזר  .ד
 מנכ"ל רלוונטי, כפי שיהיו וכפי שיתעדכנו מעת לעת .

 פי על, לבחור רשאית המועצה. בשבוע מפגשים שני קרי "ן,תל יחידות 2-ל זכאי ילדים גן כל כי, יובהר .ה
 כי להחליט המועצה רשאית כן. גן בכל"ן התל שירותי יינתנו שבהם התחומים מהם הבלעדי דעתה שיקול

 של הבלעדי דעתה שיקול ולפי, תחומים במספר או אחד בתחום יהיו, מהם בחלק או גן בכל"ן התל שירותי
 3 אספקת לדרוש רשאית תהא המועצה, בגן"ן תל יחידות( 3) שלוש פקלס ניתן שיהיה במידה. המועצה
 .לספקן יהיה הזוכה הספק ועלבתחום אחד או במספר תחומים, , יחידות

 השירותים יסופקו על פי הנחיות המנהל כהגדרתו לעיל.

  -משך מפגש -יחידת תל"ן .ו

 כלבנות טיפולית,-6רובוטיקה, -5, אנגלית-4 ,קיימות /מדעים-3מוסיקה, -1ביחס לתחומים 
 אומנות. -9יוגה,  -8שפת הקשב,  -7

 30 יחידת תל"ן הינה מפגש לחוג בתחום הרלוונטי שיימשך  כייובהר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
 .דקות)שלושים( 

  -ספורט-2- לתחום ביחס

את, ביחס לתחום דקות. יחד עם ז 45משך המפגש יהיה בין  -יחידת תל"ן -בתחום הספורט -למרות האמור
ילדים, קבוצת הגן תחולק לשתי קבוצות, ומשך  25במקרה שכיתת גן הילדים תכיל למעלה מ  -הספורט

דקות. המפגש עם שתי קבוצות גן הילדים ייחשב  30המפגש לכל אחת מהקבוצות המחולקות יהיה בין 
ולקה( תהא כתמורה כיחידת תל"ן אחת ואף התמורה בגין המפגש עם שתי הקבוצות )של כיתת הגן שח

 .המשולמת בגין מפגש אחד/יחידת תל"ן אחת בתחום ספורט
השיעורים/ מפגשים יתקיימו אחת לשבוע ביום ובשעה קבועים כפי שיקבע בתוכנית הלימודים בתיאום  .ז

 עם המנהל.  
ל לכל גן ימונה מדריך קבוע למשך כל שנת הלימודים, כאשר מדריך שנעדר מן השיעור חלה חובה על המפעי .ח

או המדריך להודיע על כך באותו הבוקר למנהל ולגננת ולדאוג למחליף או להשלמת השיעור בתיאום עם 
 המנהל ועם הגננת לאותו השבוע. 

מדריך שלא יוחלף או לא תושלם השעה על ידו, יגרור קנס כאמור בטבלת הקנסות בהמשך. יובהר, כי מבלי 
ת לידה, על המפעיל לדאוג למדריך חדש במקומו/ה, לגרוע מהאמור, במקרה שבו מדריך/כה יצאו לחופש

 יום מרגע היציאה לחופשת הלידה. כמו כן, על המפעיל להשלים את השיעורים החסרים.   14זאת תוך 
 השיעורים יתקיימו בתוך הגן בחלוקה בהתאם לתוכנית הלימודים.  .ט
אחראי על הקשר עם המועצה,  על המפעיל למנות מנהל מקצועי מטעמו שתפקידיו, בין השאר, יהיו: להיות .י

לבנות תכנית עבודה והעברתה לאישור המנהל, להיות איש קשר בנוגע למשוב מהגננות לגבי שביעות רצון 
או אי שביעות רצון ממורה, לדאוג להעביר דוחות וחשבוניות בהתאם לאמור בחוזה זה ולבצע בקרות 

 "(.המנהל המקצועילעבודת המדריכים בשטח )להלן: "
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המדריכים מטעם המפעיל, תועבר למנהל טרם תחילת עבודת המדריכים בגנים והיא תהווה תנאי רשימת  .יא
 הכרחי להתקשרות. 

על המפעיל לתת אירוע שיא אחד לפחות ללא תוספת תשלום )אירוע שיא כגון: ימי ספורט, יום העצמאות,  .יב
 פתיחת ספריית פיג'מה(. 

 לצוות המדריכים להפעלת התוכנית. באחריות המפעיל לדאוג לכל הציוד הנלווה הדרוש  .יג
 התוכנית שתועבר בגנים תהא בהלימה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.  .יד
המנהל יהיה רשאי לדרוש מהמפעיל שינוי תכנים ומועדים במהלך תקופת ההתקשרות )עקב יציאה של  .טו

עם המנהל  גנים לפעילות אחרת או כל דבר אחר(. במקרה כאמור, הגננת תתאם מועד חדש לשיעור
 המקצועי.

, בהתאם 12:30ויסתיימו לא יאוחר מהשעה  09:00השירותים יינתנו בשעות הבוקר, החל מהשעה  .טז
 להחלטת המנהל. 

 המפעיל יהא אחראי לביטחונם ורווחתם האישית של כל הילדים במהלך הפעלת החוגים. .יז
נדרשות לצורך מתן המפעיל יבצע על חשבונו את מערכי השיעור וכל פעולות ההכנה וההיערכות ה .יח

 השירותים.
המפעיל מתחייב כי העברת ההפעלות על פי הסכם זה ייעשו בהתאם לכל דין, תוך שיתוף פעולה עם צוות  .יט

 הגן והמנהל, תוך שימוש בציוד המתאים והדרוש לצורך הפעלת החוג בצורה תקינה.  
 תקופת ההתקשרות .5

תקופת הצדדים על החוזה )להלן: " אחת ממועד חתימתת לימודים תוקפו של חוזה זה הינו לשנ .א
נוספות, שנות לימודים ארבע עד "(. המועצה בלבד רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בההתקשרות

"(. סך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש תקופת ההארכהכל אחת בת שנה או חלק ממנה )להלן: "
 . ות לימודים( שנ5)

יום  30בכתב  מפעילרות, כאמור לעיל, תינתן על כך הודעה להחליטה המועצה להאריך את תקופת ההתקש .ב
 לפני תום תקופת ההתקשרות.

למועצה במועד חתימתו  מפעילהחליטה המועצה להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור לעיל, ימציא ה .ג
על החוזה לתקופת ההארכה פוליסות ביטוח וערבות בנקאית בתוקף, וכל מסמך אחר אשר תדרוש 

 על פי תנאי החוזה.המועצה, הכל 
ניתן יהיה  ,החל לבצע שירות שלא הסתיים, במועד סיום תקופת ההתקשרות כאמור מפעילבמידה וה .ד

 להאריך את חוזה המסגרת עד לתום השלמת ביצוע השירותים.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המועצה תהא רשאית לבטל את החוזה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי  .ה

לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, וזאת בהודעה בכתב והמוחלט, מבלי 
 ימים מראש. במקרה כזה יראו את החוזה כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה. 30של 

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה ומסמכי המכרז, מובהר ומוסכם בזאת במפורש כי ההתקשרות בחוזה  .ו
תשלום התמורה מכוח החוזה כפופים לקבלת אישור תקציבי על ידי הגורמים המוסמכים  זה, היקפה וכן

 במועצה על פי דין.
בתקופת ההארכה תהיה זהה לתמורה הנקובה בחוזה  מפעילעל אף האמור דלעיל, התמורה אשר תשולם ל .ז

 זה. 
ההתקשרות ו/או תהא במהלך תקופת  מפעיללמען הסר ספק, אספקת השירותים נשוא חוזה זה על ידי ה .ח

תקופת ההארכה, ככל שתהיה, באופן שוטף ורציף, אף במהלך קיומם של עיצומים, שביתות, השבתות וכל 
 מניעה אחרת החלה על עובדי מועצה. 

 התמורה  .6

בתמורה למתן השירותים ומילוי כל ההוראות במסגרת המכרז וחוזה זה, תשולם על ידי המועצה למפעיל  .א
 במסמך ב' למכרזת תל"ן, לחוג בתחום הרלוונטי, זאת בהתאם להצעת המחיר התמורה בעבור הפעלת יחיד

 "( ובהתאם למספר יחידות התל"ן שבוצעו על ידו בפועל.התמורה)להלן: "
את השירותים בהיקף מסוים או בכלל, וההחלטה האם להזמין מפעיל המועצה איננה מתחייבת להזמין מה .ב

ירותים, נתונה לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ת השירותים ו/או חלק מסוים מהשמפעיל אמה
 המועצה.

ן ביצוע השירותים בפועל, י, בהתאם להצעתו, בגמפעילהתמורה בגין השירותים תשולם על ידי המועצה ל .ג
 על פי החוזה. מפעילובכפוף לתנאי חוזה זה וקיום התחייבויות ה

שירותים, וכוללת את כל ההוצאות, בין מובהר בזאת, כי התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע ה .ד
מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע השירותים על פי תנאי המכרז בשלמות 

נשוא החוזה, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים,  מפעילומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות ה
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ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה  אישורים, רישיונות, תעודות, הובלות, ביטוחים, 
 כלשהי מבין השירותים, וכיו"ב. 

 כן מובהר כי לא יתווספו למחיר ההצעה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא. .ה
עוד מובהר במפורש, כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  .ו

 וישולמו על ידו. המועצה תנכה מהסכומים המגיעים ל מפעיל ה, יחולו על הביצוע השירות על פי חוזה ז
כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי  מפעיל 

 .מפעילתהווה תשלום ל
יצוי מוסכם , בהתאם לאמור, כל פמפעילעוד מוסכם, כי המועצה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע ל .ז

בהתאם לאמור בחוזה זה וניכויים אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת 
 חוזה זה, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה למועצה על פי חוזה ועל פי כל דין.

ועצה כן מובהר, כי תשלום התמורה והיקפה מותנה בביצוע השירותים בפועל ובקבלת אישור המ .ח
למפעיל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד צמצום היקף השירותים הניתנים לשירותים אלה. 

   על ידו. 
עוד מותנה תשלום התמורה והיקפה בקבלת הזמנה מאושרת כדין ואישור תקציבי מאת הגזברות  .ט

לא  מפעיללתשלום ול לתשלומים אלו. שירותים שיתבצעו ללא הזמנת עבודה מאושרת כדין, לא יאושרו
 תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.    

  אופן ביצוע התשלום .7

, חתום על ידי בתחילת כל חודש 5-עד ה בדבר קיום המפגשים יגיש למנהל חשבון ודו"ח מפורטמפעיל ה .א
  הגננת וחשבונית מס בגין העבודה שביצע בחודש הקודם.

ויאשר בחתימה, בחלקה או במלואה, לאחר  מפעילדי ההמנהל יבדוק את החשבון והדו"ח המוגשים על י .ב
ויעבירו  הבלעדי והמוחלט ובדיקת נכונות הפרטים המופיעים בהם, שלמותם וכיו"ב, בהתאם לשיקול דעת

 לגזברות המועצה. 
 מפעיליום ממועד תום החודש במהלכו הונפק החשבון לתשלום על ידי ה 45בתוך  מפעילהתמורה תשולם ל .ג

 . ל ידי הגזברות ו/או מי מטעמהע "(45)"שוטף +
מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדויקים, במלואם  .ד

לבצע תיקונים ו/או השלמות לפי שיקול דעתה  מפעילאו בחלקם, רשאית המועצה שלא לאשרם ולהורות ל
שבון ויראו זאת כאילו החשבון לא הומצא למועצה הבלעדי והמוחלט, תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בח

, בהתאם להוראות המועצה בעניין מפעילוהמועד לתשלום ימנה ממועד המצאת חשבון מתוקן על ידי ה
 זה.

 מובהר כי המצאת חשבונית על ידי המפעיל כאמור לעיל הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורה. .ה
 עובדי המפעיל  .8

ן השירותים, על חשבונו, עובדים מיומנים, בעלי ניסיון וידע במתן מתחייב להעסיק לצורך מת מפעילה .א
 השירותים.  

בלבד יהא אחראי באחריות מוחלטת למהימנות עובדיו וליושרם האישי ויפצה את המועצה ו/או  מפעילה .ב
את מקבלי השירות בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה מגניבה ו/או חבלה ו/או הפרת אמון ו/או נזק אחר 

 ם בדרך כלשהי על ידי עובד מעובדי המפעיל.שנגר
המספק את השירותים מפעיל , בכל עת, החלפת כל עובד מעובדי המפעילהמועצה תהא רשאית לדרוש מה .ג

עבור המועצה בעובד אחר, אשר לא ימלא את תפקידו בהתאם להוראות חוזה זה ו/או בניגוד להוראות 
ראה לו בלתי מתאים למתן השירותים נשוא החוזה, הדין ו/או בניגוד להנחיות המועצה ו/או אשר יי

מתחייב למלא אחר דרישה זו ללא שיהוי. יודגש, כי המועצה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לזמן מפעיל וה
 את העובדים לראיון, לבחון כשירותם, ניסיונם ולאשרם בטרם ביצוע השירותים.

כל המשתמע מכך, ולמלא אחר הוראות כל  מתחייב לדאוג לשלם על חשבונו את שכר עובדיו, על מפעילה .ד
חוקי העבודה, התקנות, ההסכמים הקיבוציים, צווי ההרחבה וכל דין ביחס לשמירה על זכויותיהם, על 

(, חוק הגנת השכר 1987-חוק שכר מינימום )תשמ"זבטיחותם, בריאותם ורווחתם, לרבות על הוראות 
 .1968 -(, תשכ"ח(, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב1958-)התשי"ח 

, כל מפעילו/או לבין מי מעובדי/נציגי המפעיל למען הסר ספק, יובהר כי אין ולא יהיו בין המועצה לבין ה .ה
לבדו אחראי כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, בכל הנוגע לביצוע הוראות מכרז  מפעילמעביד, וכי ה -יחסי עובד

 ם על פי דין.וחוזה זה ובכל הנוגע לשמירה על הזכויות המגיעות לה
  אי קיום יחסי עובד מעביד .9

מוצהר ומוסכם בזאת מפורשות, כי ההתקשרות וביצוע השירותים לפי חוזה זה וכל יתר הפעילויות של  .א
, מפעילמעביד בין המועצה לבין ה-כמתחייב בחוזה זה אינה יוצרת ולא תיחשב כיוצרת יחסי עובד מפעילה
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מור בחוזה זה, ומוסכם בזאת מפורשות, כי היחס בין הצדדים עובדיו או מי מטעמו, לרבות ספקי משנה כא
 הם יחסי קבלנות חוזיים וכי כל צד לחוזה זה הינו ספק עצמאי.

מתחייב למלא אחר כל חובותיו והתחייבויותיו כמעביד כלפי העובדים שלו, על פי כל דין, חוזה  מפעילה .ב
את לשאת בשכרם ובכל התנאים הסוציאליים אישי או קיבוצי, וצווים החלים עליו ועל עובדיו, ובכלל ז

להם הם זכאים על פי דין או על פי חוזה, לרבות ימי חופשה, דמי הבראה, תשלום לקופות גמל, קרנות 
פנסיה וכיו"ב, וכן להפריש ולשלם בעד העובדים את כל התשלומים הנדרשים על פי דין או על פי חוזה, 

 לשלטונות המס, לקופות פיצויים, פנסיה, גמל וכיו"ב.לרבות ומבלי לגרוע למוסד לביטוח לאומי, 
מצהיר ומתחייב בזאת מפורשות, כי אין לו ולא יהיו לו או למי  מפעילמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .ג

מטעמו דרישות או תביעות לכל דבר ועניין הכרוך ביחסי עבודה עם המועצה, לרבות פיצויי פיטורים, דמי 
, זכויות ותנאים סוציאליים, הפרשות לקופות או לקרנות וכדומה, וכי חתימתו חופשה, הודעה מוקדמת

 על חוזה זה מהווה, לכל דבר ועניין, כתב סילוק וויתור מלא.
בכל מקרה בו ייקבע, בפסק דין, כי על המועצה חלה חובת תשלום כלשהי מתחום יחסי העבודה, בין של  .ד

את המועצה, בגין כל עלות,  מפעיל, ישיב, יפצה וישפה השכר, בין של תנאים סוציאליים ובין של נלוות
ימים מקבלת דרישת המועצה  7הוצאה או פיצויי שיהא על המועצה לשלמם בגין פסק הדין, וזאת בתוך 

הראשונה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין. מוסכם בזאת, כי המועצה תהא רשאית לקזז מהתמורה 
 ב בו כאמור לעיל.כל סכום שהוא יחוי מפעילהמגיעה ל

  מצעי בטיחות וזהירותא .10

מתחייב בזאת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מתן השירותים נשוא החוזה באופן  מפעילה .א
 שלא יגרום לסיכון אדם או רכוש. 

למען הסר ספק, ההוצאות המתחייבות בגין מילוי החובות המפורטות בסעיף זה כלולות במחיר הצעת  .ב
 תן כל תמורה נפרדת בגין הוצאות אלו., ולא תינמפעילה

 ספקי משנה .11

אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המועצה מראש  מפעילה .א
ובכתב. נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את 

יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של  מפעילהמאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, ו מפעילה
 מספקי השירותים, באי כוחם ועובדיהם.

היה ואישרה המועצה העסקת ספקי משנה כאמור, לא יוחלף ספק המשנה ולא יחדל לשמש ספק משנה  .ב
לצורך ביצוע השירותים נשוא חוזה זה, אלא אם נתקבלה לכך הסכמת המועצה מראש ובכתב להעסקת 

 נה חלופיים.ספקי מש
לכל השירותים שעליו לספק במסגרת החוזה, אישרה  מפעילמבלי לפגוע באחריותו המלאה והבלעדית של ה .ג

המועצה העסקת ספקי משנה, רשאית המועצה לדרוש הפסקת עבודתו ופעילותו של כל ספק משנה אשר 
תים בהתאם לחוזה לדעתה אינו מבצע את עבודתו ברמה המקצועית הנאותה ו/או שאינו מספק את השירו

 זה ולנספחיו. 
 מתן השירותים בשעת חירום .12

 לרבותכל תוספת תשלום או תמורה,  ללאלספק את השירותים באופן מלא גם בשעות חירום,  מתחייב המפעיל

 במקרים שיפורטו להלן: 

( מיוחדות)סמכויות  חירום שעת בתקנות כאמור לכך המוסמך השרידי -על חירום מצב על הכרזה (1
 .1973-"דתשל

 .1951-"אתשי, האזרחית ההתגוננות לחוקג 9 בסעיף כמשמעותו בעורף מיוחד מצב הכרזה (2

 .1971-"אתשל(, חדש)נוסח  המשטרה לפקודתא 90 בסעיף כהגדרתו המוני אסון כאירוע אירוע על הכרזה (3

 .הממשלה יסוד לחוק 38 סעיף להוראות בהתאם חירום מצב על הכרזה (4

 

   ערבות לביצוע החוזה .13

למועצה  מפעילחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה בתקופת ההתקשרות, כולן או מקצתן, מוסר הלהבט .א
שקלים חדשים(   חמשת אלפים)ובמילים: ₪  5,000בטרם חתימת החוזה, ערבות בנקאית בסכום של 

ימים מיום סיום  60לחוזה, שתוקפה למשך תקופת ההתקשרות ובתוספת  כנספח א'בנוסח המצורף 
 "(. הערבותההתקשרות )להלן: "תקופת 

ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי המועצה על  מפעילמובהר בזאת, כי מתן הערבות אינו פוטר את ה .ב
פי חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הערבות, כולה או חלקה, על ידי המועצה, לא 
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דים נוספים, וכן כל סעדים נוספים ואחרים על פי חוזה כל נזקים והפס מפעיליהוו מניעה מצידה לתבוע מה
 זה ו/או על פי כל דין. 

סכום הערבות שנגבה על ידי המועצה ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש והמועצה תהא רשאית לחלט את  .ג
הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם, ויהפוך לקניינה הגמור והמוחלט 

זכות כלשהי לבוא כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בטענות ומענות כלשהן  מפעילהמועצה מבלי שתהא לשל 
 בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה של המועצה על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזה.

תנאים זהים ערבות חדשה ב מפעילהיה והערבות תחולט על ידי המועצה והחוזה לא יבוטל, ימציא ה .ד
 לערבות שחולטה תוך שלושה ימי עבודה.   

מיד עם קבלת ההודעה על הארכת החוזה  מפעילהחליטה המועצה להאריך את תקופת ההתקשרות, ידאג ה .ה
ימים מיום סיום התקופה המוארכת  60להאריך את תוקף הערבות עד לתום התקופה המוארכת ובתוספת 

נומית חדשה בסכום זהה אשר תוקפה עד לתום התקופה או לחלופין להפקיד ערבות בנקאית אוטו
לחוזה, מאת מוסד  כנספח א'ימים מיום סיום התקופה המוארכת, בנוסח המצורף  60המוארכת ובתוספת 

 בנקאי שהמועצה אישרה מראש לעניין זה.  
ות מתחייב לדאוג ולוודא, כי בכל עת במהלך תקופת ההתקשר מפעיללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ה .ו

 לחוזה. כנספח א'ותקופת ההארכה )ככל שתהיה(, תהיה בידי המועצה ערבות תקפה, בנוסח המצורף 
 הוראות סעיף זה יחולו על הערבות התקפה בתקופת ההארכה, בשינויים המחויבים לפי העניין. .ז

 אחריות בנזיקין  .14

, הפסד, אובדן, ישיר יהא אחראי מלא ובלעדי וישפה ו/או יפצה את המועצה על כל תשלום, נזק מפעילה .א
או עקיף, לגוף או לרכוש, שייגרם למועצה, לעובדיה או לצד שלישי כלשהו, בגין כל מעשה או מחדל של 

פוטר את המועצה מאחריות כלשהי בגין כל תשלום, הפסד או  מפעיל, מי מעובדיו או מי מטעמו. המפעילה
 אובדן כאמור לעיל. 

 מפעילם, כי אין ולא תהיה למועצה כל אחריות בקשר לעובדי המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכ .ב
ישפה את המועצה בגין כל  מפעילוהמועצה לא תחויב בתשלום כלשהו או פיצוי כלשהו בגין עבודתם, וה

תשלום, הוצאה ו/או נזק שייגרמו לה בקשר לתביעה שתוגש נגדה על ידי מי מעובדי המפעיל, שעילתה 
 או ההתקשרות נשוא חוזה זה. קשורה בביצוע השירותים ו/

מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל  מפעילה .ג
עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה, בגין כל 

וש, לרבות ההוצאות המשפטיות שייגרמו לה ושכ"ט תאונה, חבלה או נזק שיגרם לכל אדם, לגוף ו/או לרכ
עו"ד. אם תתבע המועצה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור 

לסלק את התביעה כנגדה ולשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט ו/או  מפעיללעיל, יהא על ה
פטיות ושכ"ט כאמור. כל סכום שיגיע כאמור לעיל למועצה מאת רשות מוסמכת אחרת לרבות הוצאות מש

 עד תאריך התשלום בפועל. מפעילהמפעיל יישא ריבית והצמדה כחוק מעת דרישתו על ידי המועצה מה

יהיה אחראי וישפה את המועצה בגין כל פגיעה או נזק שיגרמו לה עקב שגיאה מקצועית של  מפעילה .ד
 מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.או /מי מבהאים מטעמו וו/או  מפעילה

ו/או מי מטעמו תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ו/או רשלנות כאמור לעיל אשר  מפעילאחריותו של ה .ה
יבצע את השירותים  מפעיליתגלו לאחר תום תקופת ההתקשרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה

מידה ונוצר ליקוי כלשהו שנתגלה לאחר מתן השירותים פעם נוספת במידה וניתנו שלא כיאות ו/או ב
וכתוצאה מקבלתם, בעקיפין או במישרין, וזאת אף לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים. אין באמור בכדי 

 לחייב את המועצה לאשר למפעיל לבצע את השירותים פעם נוספת.

ו/או מחדלים של כל גורם הפועל כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים  מפעיללמען הסר ספק, אחריותו של ה .ו
 בויותיו מכח חוזה זה, לרבות עובדים, ספקי משנה וכיו"ב.יבשמו ו/או מטעמו בביצוע התחי

בגין  מפעילבגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד ה מפעילהמועצה תהא רשאית לעכב תשלומים ל .ז
 פן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה.נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באו

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו למועצה ו/או שעל המועצה  .ח
יהיה לשאת בהם מחמת שתיתבע על ידי צד ג',  בגין מעשי ו/או מחדלי המפעיל ו/או מועסקיו, כולל 

 . מפעילת לקזז מהסכומים המגיעים ממנה להוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה המועצה רשאי

 הנובעת ממהות השירות, כמפורט במסמכי המכרז. מפעילאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות ה .ט
  ביטוח .15
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על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו  מפעילמבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות ה .א
 לחוזה, ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כנספח ב' המצורףח הביטוח על הצדדים הינן בהתאם להוראות נספ

 ת החוזהוהפר .16

 הוראה מהוראות חוזה זה, רשאית המועצה ו/או המנהל לעשות כל אחת מהפעולות הבאות:   מפעילהפר ה 

על פי חוזה זה בגין  מפעיללממש את הערבות שניתנה למועצה כביטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות ה .א
 ההתקשרות ו/או תקופת ההארכה.  תקופת

חייב בביצועם על פי חוזה זה, תוך שימוש  מפעיללעשות באמצעות ספק/ים אחר/ים את השירותים שה .ב
, מבלי שיהיה זכאי לתמורה נוספת, ולחייב את מפעילללא הגבלה בפעולות ושירותים שנעשו על ידי ה

 בכל ההוצאות הכרוכות בכך.             מפעילה

ר לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ובכלל זה חוק החוזים אין באמו .ג
, ובכלל זה זכות המועצה לתבוע את כל הנזק הממשי שנגרם 1970 –)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א 

 לה ו/או ייגרם לה הן במישרין והן בעקיפין כתוצאה מההפרה. 

כדי לגרוע משאר הוראות החוזה, ובפרט ההוראות הספציפיות המתייחסות  אין בסעיף זה על תתי סעיפיו .ד
לאפשרות המועצה, לפי ראות עיניה, לבצע את השירותים ו/או חלקם בעצמה ו/או למסור ביצוען לאדם 

 .מפעילאחר, על חשבון ה

פי כל דין, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למועצה על פי חוזה זה או על  .ה
מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרת חוזה כמפורט להלן, תהא המועצה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט 

 בצידם:
 גובה הפיצוי תיאור ההפרה

אי התייצבות במועד הקבוע לתחילת מתן 
 השירותים בגן.

 לכל שעת איחור או חלק ממנה. ₪  150

אי התייצבות למפגש בגן, ללא אספקת מדריך 
 חליף ו/או תיאום מועד חלופימ

 לכל יום איחור או חלק ממנו. ₪  250

אי אספקת מדריך/ה מחליף במקרה של חופשת 
 יום כקבוע לעיל( 14לידה )לאחר 

 לכל יום איחור או חלק ממנו. ₪  250

המועצה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע למפעיל או לגבותם  
דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. ניכוי הפיצויים המוסכמים  בכל 

 מהתשלומים המגיעים למפעיל לא ישחררו את המפעיל מהתחייבויותיו. 

  

 סיום החוזה .17

 סיום שלא בגין הפרת החוזה

או להפסיק /המועצה בלבד תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לבטל את החוזה ו .א
את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת ההתקשרות או במהלך תקופת 

הודעת ימים )להלן: " 30ההתקשרות או במהלך איזה מתקופות ההארכה, וזאת בהודעה מוקדמת של 
 "(.סיום החוזה

התקשרות ו/או הפסקת תקופת מצהיר ומתחייב באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסקת ה מפעילה .ב
ההתקשרות ו/או אי הארכת תקופת ההתקשרות לתקופות הארכה נוספות, הינן זכויות המוקנות למועצה, 
וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון 

למשך כל תקופת ההתקשרות ו/או  כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו למתן שירותים
הסתמכותו למתן שירותים במהלך תקופות ההארכה )כולן או חלקן( ובפרט טענות שעניינן השקעות אותן 

 השקיע המפעיל בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם היתכנותם.
 זכאי מפעיל, יהיה המפעילדרשה המועצה את ביטול החוזה, שלא כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של ה .ג

לקבל מהמועצה אך ורק את התמורה המגיעה לו בגין השירותים אותם ביצע בפועל, עד לאותו מועד, וזאת 
כסעד סופי, מלא וגמור בגין ביטול החוזה. מובהר, כי לא יהיה בביטול החוזה בכדי להטיל על המועצה כל 

 מפעילעל פי חוזה זה, והלביצוע כל יתר התחייבויותיו  מפעילאחריות נוספת ו/או כדי לגרוע מאחריות ה
מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהם וכן לא יהיה זכאי 

 לכל פיצוי ו/או תשלום ו/או שיפוי נוספים מכל מין וסוג שהם בקשר לכך. 
 סיום בגין הפרת החוזה
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מועצה בלבד תהא רשאית להביא חוזה זה .ג. לעיל, ה16 -.א 16מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיפים  .ד
הודעה  מפעילאת החוזה, הפרה שאיננה יסודית, ובלבד שנתנה ל מפעיללסיומו בכל מקרה בו הפר ה

 לא תיקן את ההפרה, תוך התקופה כאמור. מפעיליום וה 14מוקדמת של 

חד או יותר מן מבלי לגרוע מכל  זכות אחרת של המועצה על פי הוראות כל דין או חוזה זה, בקרות א .ה
 המקרים הבאים, תהא המועצה רשאית לבטל, לאלתר, חוזה זה:

בקשה לפירוק ו/או להקפאת הליכים ו/או למינוי כונס נכסים זמני או קבוע  מפעילהוגשה כנגד ה .1
יום  30ו/או למינוי מפרק או מפרק זמני לפי העניין והכול במקרה שבקשה כאמור לא בוטלה בתוך 

 ממועד הגשתה. 
פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או שנפתח נגדו הליך הוצאה לפועל או שניתן  ילמפעה .2

נגדו צו כינוס נכסים או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה על 
פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור 
עם נושיו כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם 

 .1983 –בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ"ג 
, כולו או מקצתו או בוצעה פעולה כלשהי לגבי הרכוש כאמור, באופן מפעילהוטל עיקול על רכוש ה .3

ולם או חלקם(, והעיקולים כאמור לא בוטלו המונע או עלול למנוע מבעדו את מתן השירותים )כ
 ימים ממועד נקיטתם.  30בתוך 

מסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר או מעסיק ספק משנה בביצוע התחייבויותיו מכח  מפעילה .4
 החוזה ללא הסכמת המועצה בכתב ומראש. 

 מסתלק מביצוע החוזה, להנחת דעתה של המועצה.  מפעילה .5
שירותים המבוקשים או חלקם או מפסיק את מהלך אספקתם או שהוא אינו מספק את ה מפעילה .6

אינו מספקם לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר על ידי המועצה ואינו מציית להוראה בכתב מהמועצה 
 מפעיללהתחיל או להמשיך באספקת השירותים בקצב הדרוש ו/או לפי לוח הזמנים או כאשר ה

ייבויות האמורות בחוזה ולא תיקנו את ההפרה לאחר ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתח
 מפעילשקיבלו התראה על כך מאת המועצה תוך הזמן שננקב בהתראה או כאשר המועצה התרתה ב

ו/או מי מטעמו כי השירותים המבוצעים על ידו, כולן או מקצתן, אינם לשביעות רצונה והוא לא 
 השירותים. נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור

 מתרשל בזדון בביצוע השירותים.  מפעילכשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה שה .7
או אדם אחר בשמו, נתן או הציע לאדם כלשהו  מפעילכשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה, שה .8

 שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשה לחוזה או כל דבר הכרוך בביצוע החוזה. 
ו ממלא את הוראות המועצה ולא נענה לדרישותיה תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע אינ מפעילה .9

 לכך על ידי נותן ההוראה.  
ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או  מפעילנפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד ה .10

 ת מסוימיםהעסקת עברייני מין במוסדו חוק למניעתבין היתר אי עמידה בדרישות ה מנהליו
  .2001 -התשס"א

 מפעילשניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה או שה מפעילהתברר כי הצהרה כלשהי של ה .11
 . מפעיללא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המועצה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם ה

 דו. מסר למועצה הצהרה ו/או נתונים שאינם מדויקים במסגרת תפקי מפעילהתברר כי ה .12
 .3,4,6,8,12,14הפר סעיף מסעיפי החוזה הבאים, הנחשבים כהוראות יסודיות: מפעיל ה .13

מבלי לגרוע משאר הוראות חוזה זה, ביטלה המועצה את החוזה בהתאם להוראות סעיף זה, רשאית  .ו
המועצה, מבלי לגרוע מיתר הזכויות המוקנות לה על פי כל דין, להמשיך את ביצוע השירותים בשיתוף 

 לה עם כל גורם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. פעו

מובהר בזאת, כי ביטול החוזה לא יגרע מכל זכות אחרת העומדת למועצה בהתאם להוראות חוזה זה ו/או  .ז
 בהתאם להוראות כל דין. 

השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה זה וביטלה  .ח
לו או מקצתו או הפסיקה את ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו למפעיל כל טענות ו/או את החוזה, כו

 תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין.     

 שונות .18

 כל פעולה שהמפעיל התחייב לבצע והוא לא ביצע, וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי החוזה והוא לא .א
רשאית המועצה לשים מפעיל אחר תחתיו ולעשותה במקומו ועל חשבונו, ובלבד שנשלחה אליו  -מילאה 
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לפני כן הודעה בכתב על ידי המועצה, הדורשת ממנו למלא את התחייבויותיו תוך הזמן שנקבע בהודעה. 
 אם לכל דין.מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה של המועצה בהתאם לחוזה זה ובהת

המפעיל אינו רשאי להסב, להעביר או להמחות לצד שלישי את חובותיו או זכויותיו על פי חוזה זה, כולן  .ב
 או חלקן, אלא באישור המועצה, מראש ובכתב.  

התברר למועצה, כי המפעיל העביר את החוזה, כולו או מקצתו או כל טובת הנאה על פיו לאחר ללא קבלת  .ג
תהא המועצה רשאית לבטל את החוזה ולמפעיל לא תהא כל טענה ו/או  -ומראש הסכמת המועצה בכתב 

 תביעה מכל סוג שהוא נגד המועצה בשל כך.
ומעלה ממניותיו ו/או מזכויותיו )בין בבת אחת ובין בחלקים(,  25%בכלל זה מתחייב המפעיל כי לא יעביר  .ד

 אלא לאחר שקיבל אישור מראש ובכתב של המועצה.
יל הינו חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה, על המפעיל להודיע למועצה בכתב על במקרה בו המפע .ה

העברת מניות ו/או זכויות וכן על כוונה להעברה כאמור, זאת מיד כשייוודע על כוונה לעשות כן, וכן שוב, 
 מיד בעת ביצוע ההעברה ולמועצה תעמוד הזכות לבטל את ההתקשרות. 

 ת על זכות עיכבון ו/או קיזוז, בכל הקשור לחוזה זה. המפעיל מוותר בזאת מפורש .ו
המועצה תהא רשאית לנכות ו/או לקזז מהכספים המגיעים או שיגיעו למפעיל, מאת המועצה ו/או מאת  .ז

גופים אחרים ו/או בגין כל דבר ועניין, את כל הסכומים אשר, תידרש או תחויב, לשלמם עקב אי קיום או 
זה ו/או כל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי אשר יגיעו למועצה מהמפעיל הפרת סעיף כלשהו מסעיפי החו

בהתאם לחוזה זה ו/או שעל המועצה לשאת בהם מחמת שתתבע על ידי צד ג' בגין מעשי ו/ או מחדלי 
המפעיל ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ו/או כל העשוי להגיע למועצה מאת המפעיל מכח חוזה 

האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויותיה של המועצה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו או מקור שהוא. 
 על ידיה בכל דרך אחרת לרבות חילוט הערבות שהפקיד המפעיל בידה. 

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית למועצה על פי חוזה זה ו/או  .ח
כנגד המועצה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה  על פי כל דין, לא ייחשב כיוצר

 עם המפעיל, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה המועצה על זכותה בכתב ובמפורש. 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לכל סעד ו/או תרופה המגיעים להם על פי כל דין במקרה של  .ט

, לא ישמעו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מצד המפעיל בקשר לחוזה הפרת החוזה. על אף האמור
 זה, בחלוף שלוש שנים ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים. 

מוסכם בזה, כי הוראות חוזה זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד לחוזה לא  .י
 בכלל, לפני חתימת חוזה זה. יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם

כתובות הצדדים הינם כמפורט במבוא לחוזה זה. כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו לפי  .יא
 שעות מיום משלוחה כדבר דואר רשום. 72כתובתו כאמור, תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען 

 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 
 
 

 המפעיל                        גזבר המועצה                  ראש המועצה            
 
 

 שם המפעיל: ____________________________ ת.ז./ ח.פ.: __________________________
 

 באמצעות מורשה החתימה: 
 

 שם: _______________________ ת.ז.: __________________________
 

 פלאפון/טלפון: _______________________________ _____________________________ כתובת:
 

 כתובת דוא"ל: __________________________________________________________________
 

 תאריך: ______________    
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 נספח א'
 )לחוזה( נוסח ערבות הביצוע

 תאריך ___/__/__  
 לכבוד 

 מועצה מקומית תל מונד
 א.ג.נ.,

 בנקאית מס' ________ערבות הנדון:  
 

 "(.הנערבעל פי בקשת ________________ )יש לציין את שם המפעיל הזוכה( )להלן: " .1

 
שקלים  חמשת אלפים)ובמילים:  5,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

הפעלת חוגים במסגרת ל 7/2021מס' מכרז פומבי "(, בקשר לחוזה נשוא סכום הערבות)להלן: "₪ ( חדשים

 .תל מונדמועצה המקומית תל"ן )תוכנית לימודים נוספת( לגני ילדים ב

 

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית למדד המחירים לצרכן סכום הערבות יהיה צמוד 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

בחודש שלאחריו    )יש  15 - שהתפרסם ב 2021 שנת אוגוסט" לענין ערבות זו, מדד חודש המדד היסודי"

 לציין את המדד הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות למכרז(.

 
 " לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם לפי ערבות זו.המדד החדש" 

 
חדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד ה 

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק  –הפרשי ההצמדה 

במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 
מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו  מעשרה ימיםאשונה בכתב, לא יאוחר לפי דרישתכם הר .2

המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי 

הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה 

 הנערב. מאת

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות שכל אחת מהן  .3

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלו על הסך הכולל הנ"ל.

 
ולאחר תאריך זה  )כולל( בלבד, ______ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____ לחודש ________ לשנת  .4

 תהיה בטלה ומבוטלת.

 
 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .5

                                                                                                             ___________________ 
 ה    ב    נ    ק                                                                                                                        

 
 לא יתקבל נוסח ערבות שונה :הערה
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 נספח ב'

  -ספח הביטוחנ
 

טוח בחוזה זה משמעותם : מ.מ. תל מונד/או תאגידים עירוניים המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והבי
 ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 
מפעיל החוגים יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לכל  .1

ע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המזמינה גורם שהוא במהלך ביצו
בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה ו/או לצד שלישי עקב כך. מפעיל החוגים 

 יוציא על חשבונות פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.
 

או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק מפעיל החוגים פוטר את המזמינה ו/ .2
 כאמור לעיל.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ישפה מפעיל החוגים את המזמינה בגין כל הוצאה או תשלום שתידרש  .3

ו/או   המזמינה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי מפעיל החוגים
 מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.-עקב טענה בקשר ליחסי עובד

 
המזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכם שיגיע למפעיל  .4

בכל מקרה בו המזמינה החוגים ממנה, וכן תהא המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, 
 תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.

 
להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך מפעיל החוגים ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה  .5

לכל הפחות את הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם לנקוב בהסכם זה, והוא 
 וכן  ישלם השתתפויות עצמיות במקרה נזק.יישא בעלותם 

 
ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות רצונה  7מפעיל החוגים ימציא למזמינה תוך  .6

של המזמינה כשהוא חתום על ידי מבטחיו ואינו מסויג התואם את התחייבותו החוזית ע"פ חוזה זה. מפעיל 
יום לפני מועד פקיעת הביטוחים  14יום הביטוחים האמור, לכל הפחות החוגים יחזור וימציא את אישור ק

 הנקובים בו.
 

יתאיין מפעיל החוגים מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד, 
 הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת עבודה מידית.

 
קש זאת המזמינה יהיה מפעיל החוגים חייב להמציא למזמינה, לפי דרישתה הראשונה, גם את פוליסת אם תב .7

 הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.
 

מפעיל החוגים מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה  .8
המלא, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום  בתקופה

 מפעיל החוגים ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה למפעיל החוגים.
 

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למזמינה כנגד מפעיל  .9
י ההסכם ועל פי כל דין, או להגביל את אחריותו  ואין בהם כדי לשחרר את מפעיל החוגים החוגים על פ

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
 

בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי מפעיל החוגים כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה כלשהי 
 מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

מזמינה כי מי מביטוחי מפעיל החוגים עומד להיות מצומצם להחוגים יודיע  בכל פעם שמבטחו של מפעיל .10
או משונה לרעה או מבוטל בתקופת הביטוח, כאמור לעיל, מתחייב מפעיל החוגים לערוך את אותו הביטוח 
מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח 

 כאמור.

סף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה מתחייב מפעיל החוגים להמציא מזמינה בתוך בנו .11
( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב ארבעה עשר) 14
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דות ואשר לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החלטתו בקשר עם העבו
כמו כן מתחייב מפעיל החוגים לתקן את אינם נכללים במסגרת נספח "אישור ביטוחי מפעיל החוגים", 

 פוליסות הביטוח על פי דרישות המזמינה, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

מובהר בזאת, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה  ספקלמען הסר  .12
ועל מפעיל  הינם דרישה מינימאלית המוטלת על מפעיל החוגים,ור עריכת ביטוחי מפעיל החוגים, ובאיש

החוגים לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. מפעיל 
מזמינה ו/או החוגים מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

 מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.

בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו  .13
מפוליסות הביטוח על ידי מפעיל החוגים ו/או עובדיו ומנהליו ו/או מי מהבאים מטעמו לא יפגעו בזכויות 

 , על פי ביטוחים אלו.המזמינה

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מפעיל החוגים יהיה אחראי לשפות את המזמינה  באופן מלא,  .14
בגין כל נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי 

או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים /איזו מהפוליסות על ידי מפעיל החוגים ו/או מנהליו ו
 מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו.

המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי מפעיל  .15
החוגים כאמור לעיל. מפעיל החוגים מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמינה ביחס לאישורי 

יטוח, אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמינה ו/או על כל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הב
הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה 

 שהיא, המוטלת על מפעיל החוגים על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

גים מתחייב לשלם את פרמיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי מפעיל מפעיל החו .16
החוגים, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות 
הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות 

הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף  בפוליסות
 במשך כל תקופת ביצוע העבודות.

לא ביצע ו/או לא קיים מפעיל החוגים את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם, תהיה  .17
כם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים המזמינה רשאית אך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי הס

כולם או חלקם )בהתאם להחלטת המזמינה( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של מפעיל החוגים. 
כל סכום המזמינה שילמה או התחייבה בתשלומו כאמור יוחזר מיד למזמינה על פי דרישתה הראשונה 

ומבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הוראות סעיף . לחלופין 20%בתוספת תקורה מוסכמת בשיעור של 
זה, המזמינה תהיה רשאית לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה למפעיל החוגים בכל זמן שהוא, וכן 

 תהיה המזמינה רשאית לגבותם ממפעיל החוגים בכל דרך אחרת.

העבודות מתחייב מפעיל החוגים בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע  .18
למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות 
וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו 

ני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות ושלוחיו שיועסקו בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמ
 זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית  .19
 של מפעיל החוגים לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.

 ופרויקט זה בלבד,החוגים מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה, מפעיל  .20
 .יכללו את ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליסות הנדרשות ע"פ חוזה זה
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 מפעיל חוגים לגילאי גן בלבד.מהות העבודות : 
 

, מפעיל החוגים, קבלני שא למסמך זהכמפורט ברי המזמינההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של 
המשנה של מפעיל החוגים בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות הקשורים 

 ו/או הנובעים מביצוע העבודות.
 

 דרישות הביטוח כוללות את פוליסות הביטוח כדלקמן וכן את תוכן הסעיפים המצויינים במסמך זה:
 

)לפעילות לגביה נדרשת הסמכה או הכשרה ייעודית ( ביטוח אחריות מקצועית עית. ביטוח אחריות מקצו .1
למפעיל החוגים ולעובדיו וגם או לקבלני משנה וגם או לפועלים מטעמו, בגבול אחריות המבטח שלא 

ש"ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין היפר חובה מקצועית, שמקורה  1,000,000.-יפחת מסך 
 רשלני, טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי המבוטח או הבאים מטעמו. במעשה או מחדל

 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:
שם המבוטח יכלול כ"מבוטחים נוספים" את שמה של המזמינה ו/או חברות שלובות ו/או חברות  .1.1

 אים מטעמו. בנות בכל דרגה שהיא וכן את  עובדיהן ו/או מנהליהן בגין מעשי ומחדלי המבוטח והב

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת מפעיל החוגים כנגד המזמינה  .1.2
 בגין ההתקשרות נשואת אישור זה.

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת  .1.3
 את המזמינה כנגד אותה חבות.

כי אי עמידתו של מפעיל החוגים, וגם או כל מי שבא מטעמו, בתנאי  הפוליסה תכלול סעיף האומר .1.4
הפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכותו של המזמינה להיפרע או להיות מבוטח ע"פ פוליסה זו 

 ובלבד שנעשו בתום לב, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, ולא מחמת אי תשלום פרמיה .

יום, לאחר סיומה אם המבטח  180לא פחות מאשר הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של  .1.5
יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את אותה 

 חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י מפעיל החוגים.

יום בגין ביטול הפוליסה או שינוי לרעה  60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  .1.6
 בתנאיה.

 
   ביטוח צד שלישי: .2
 

 ₪( 4,000,000.-ש"ח   )אך לא פחות מ   4,000,000. -ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של 
 לאירוע  ולתקופת הבטוח עבור חוג הכולל פעילות גופנית.

 
 ₪( 1,000,000.-פחות מ ש"ח   )אך לא   1,000,000. -ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של 

 לאירוע  ולתקופת הבטוח עבור חוג שאינו כולל פעילות גופנית ) חוג עיוני (.
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמינה, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד  .2.1
 שלישי.

ובתנאי כי יש חבות של ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'  כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת .2.2
 המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.

מבטח לא יחריג נזק או מקרה ,על אף האמור. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.12בסעיף  .2.3
 ". ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 חריות מקצועית מבוטל לגבי נזקי גוף.סייג א .2.4
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 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמינה. .2.5

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה ולמעט כלפי מי שגרם  .2.6
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זהלנזק בזדון, 

  ידים:ביטוח חבות מעב .3
ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, 

לאירוע אחד ₪ (  20,000,000.-ש"ח    )אך לא פחות מ  20,000,000.-בגבולות אחריות שלא תפחת מסך של  
 ולתקופת הביטוח.

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
 ה בקשר עם העסקת נוער כחוק.לא תחול כל מגבל .3.1

 
הפוליסה תורחב לכסות את  המזמינה כמבוטח נוסף בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי מפעיל החוגים  3.2

 ו/או הבאים מטעמו .
 
מבטח לא יחריג נזק או ,על אף האמור. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.11בסעיף  .3.3.

 ". תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי
 

 . הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 3.4
 
  לא יוכל להצהיר על הצהרה לפיה הוא אינו מעסיק לעיל יחול בכל מקרה בו מפעיל החוגים  3סעיף

 עובדים כל שהם.

  
 על כל פוליסות הביטוח:הוראות כלליות החלות  .4

 
 כל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל, נרכשו ע"י מפעיל החוגים אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .4.1
 
הכיסוי בכל הביטוחים שערך מפעיל החוגים בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את  .4.2

יל החוגים בכל דרגה שהיא בגין המזמינה, עובדיו, כל הבאים מטעמו, קבלנים וקבלני משנה של מפע
 אחריותם השילוחית והשיורית למעשי או מחדלי מפעיל החוגים ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו.

 
במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה  .4.3

ויב הוא בגין הפרמיות ממפעיל החוגים וגם או המזמינה. הודיעה המזמינה על הבקשה להארכה, תח
הדמזמינה, אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה.  הודיע המבטח  למזמינה  בעקבות בקשה 

)שלושים( יום לפני כניסת  30כנאמר לעיל על כוונתו שלא להאריך את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 
יום, ללא שינוי בתנאים  60עד תהייה למזמינה אופציה חד צדדית לדרוש הארכה של  ,הביטול לתוקף

 ובתעריפים, כנגד התחייבות המזמינה לתשלום הפרמיה היחסית הנדרשת לתקופה זו .

 
הביטוחים שערך מפעיל החוגים כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם,   .4.4

)שישים(  60עשות כן, לפחות למזמינה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו ל אם כן שלח המבטחאלא 
 יום מראש.

 
 –בכל הביטוחים שערך מפעיל החוגים בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה   .4.5

המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה  –למעט תביעות המוגשות נגד מפעיל החוגים לבדו 
הלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, ב

סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, 
 לרבות הוצאת דיבה ולשון הרע, אבדן מסמכים ומידע אך לא מסמכים כספיים. ובביטוח אחריות מקצועית

 
בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח כל הביטוחים שערך מפעיל החוגים   .4.6

( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמזמינה זיקה SUBROGATIONעל זכותו לתחלוף )
 אליו, או הקשור לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני שירותים למזמינה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
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עיל החוגים בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמינה כל הביטוחים שערך מפ  .4.7

מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע למזמינה, 
 שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמינה, גזבר המזמינה או האחראי על הביטוח כמזמינה.

 
מפעיל החוגים בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה כל הוראה בביטוחים שערך   .4.8

בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי המזמינה. כל 
הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמינה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את 

ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי המזמינה האחרים יחויבו  המזמינה במלוא הפיצוי
 להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

 
מפעיל החוגים התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות   .4.9

 עצמיות במידה ותחולנה.

 
הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המצויינות לעיל, עד  ,כי כל האמור באישור זה מוצהר ומוסכם בזה .4.10

כמו כן תחולנה חובות "המבוטח" על מפעיל החוגים בלבד, על כמה שלא תוקנו על פי האמור באישור זה. 
 פי תנאי והתניות הפוליסה.

 
א יחריג נזק או מקרה ביטוח מבטח ל,על אף האמורחריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .4.11

 כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 
 

הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור 
 פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו

 
 
 
 
 

חתימת + חותמת מפעיל   יםשם מפעיל החוג  תאריך
 החוגים
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 נספח ביטוח

 

      )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 כולל את כל תנאי 
ה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים הפוליסה וחריגי

באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח 
 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

    

 
  מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

שם המועצה המקומית 
ו/או תאגידים  תל מונד

עירוניים ו/או חברות 
עירוניות ו/או נבחריהם 

ו/או מנהליהם ו/או 
 עובדיהם

 שם
 משכיר☐   נדל"ן☐ למלא

 

 שוכר☐   שירותים ☒
 

אספקת ☐
 מוצרים

 זכיין☐  

 
  

אחר: ☒
הפעלת 

 חוגים

 קבלני משנה☐  

 
  מזמין שירותים☒      
    

  

  מזמין מוצרים☐

 ח.פ.ת.ז./ ת.ז./ח.פ.
  

  

  ______אחר: ☐
  

  
   

 מען

 מען

  
  

  
 

   , תל מונד52רחוב הדקל 
  

  
 

  
        

 

            

 סוג הביטוח

 מס' הפוליסה
נוסח 

ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול 
האחריות / 

סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף   
 וביטול חריגים 

ן קוד כיסוי בהתאם יש לציי      
 לנספח ד'

חלוקה לפי 
גבולות 

אחריות או 
 סכומי ביטוח

 מטבע סכום  

  

 אחריות צולבת 302 ₪ 4,000,000     ביט   צד ג'
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)חוג 
פעילות 
 גופנית(

 הרחב שיפוי 304  

 קבלנים וקבלני משנה 307    

ויתור על תחלוף לטובת  309    
 מבקש האישור

 כיסוי לתביעות מל"ל 315   1,000,000

מבוטח נוסף בגין מעשי  321   )חוג עיוני(
 ומחדלי המבוטח

מבקש האישור מוגדר  322 ₪   
 כצד שלישי

 ראשוניות 328    

רכוש מבקש האישור  329    
 ייחשב כצד ג

 הרחבה צד ג':

        

 תאחריות צולב 302 ₪  1,000,000

אחריות 
מקצועית בגין 

 נזקי גוף

 דיבה/ השמצה -303    

 הרחב שיפוי 304    

ויתור על תחלוף לטובת  309    
 מבקש האישור

    
מבוטח נוסף בגין מעשי  321

מבקש  -ומחדלי המבוטח
 האישור

 מרמה ואי יושר עובדים -325    

 פגיעה בפרטיות -326    

 ראשוניות 328    

 חודשים 6תקופת גילוי -332    

אחריות 
     ביט   מעבידים

 הרחב שיפוי 304 ₪  20,000,000

ויתור על תחלוף לטובת  309    
 מבקש האישור

    
מבוטח נוסף היה  319

וייחשב כמעבידם של מי 
 מעובדי המבוטח

 ראשוניות 328    

 אחר

        

    

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

 הדרכות/ קורסים/ סדנאות 021

 חינוך/קורסים/סדנאות 034

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה  יום 60לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא שינוי 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול

 חתימת האישור

 המבטח:

 

 

 

 

 

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי   

 


