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 מסמך א

 
יסודי  בבתי ספרלהקמה והפעלה של מרכז למידה הזמנה להציע הצעות 

 בגני תקווהובחטיבה 

 "( מזמינה בזאת הצעות להקמה והפעלה של מרכז למידההמועצההמועצה המקומית גני תקווה )להלן: "
  הכל בהתאם למסמכי הפנייה., ביישוב גני תקווה ביה"ס יסודי ובחטיבה בחמישה

 עיקרי ההתקשרות .1

 "הראשונים"ובחטיבת ביניים  בגני תקווהחמישה בתי ספר יסודי בלקיים בהליך ידרש הזוכה  .א
במסגרתו  13:45-19:00ה' בשעות -בין הימים א'חר שעות הלימודים לאבגני תקווה מרכז למידה 

כל שיעור באמצעות מורים איכותיים, מיומנים ומקצועיים.  קבוצתיים / שיעורים פרטייםיינתנו 
 דק לפחות. 45יהיה באורך של 

/ קבוצתיים לתגבור ו/או חזרה על  יעניין את התלמידים בהשתתפות בשיעורים פרטייםהזוכה  .ב
 החומר הנלמד בכיתה.  

ה וסיום(, ימי ושעות הפעילות וכיו"ב  המועדים המדויקים בהם יתקיימו השיעורים )מועדי התחל .ג
 . בתי הספרהנהלת הזוכה בתיאום עם ייקבעו על ידי 

הבלעדי  םפי שיקול דעת-לזוכה כיתות מתאימות להעברת השיעורים עלמנהלי בתי הספר יקצו  .ד
ידי הזוכה. הזוכה יקבל זכות שימוש בכיתות לצורך הפעלת מרכז הלמידה. -ובמספר המבוקש על
 מ"ר. 50-כל כיתה בגודל של כ

מרכז פעיל ויעביר את השיעורים כאמור, ויבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך הפעלת יהזוכה  .ה
, העסקת מורים, ארגון גביית דמי השתתפות מהתלמידים, הלמידה ובכלל זה פרסום המרכז

 השיעורים והעברתם.

הזוכה ידרש להכין ולהחזיק, על חשבונו, את מכלול עזרי הלימוד המהווים חלק מהתוכן הלימודי  .ו
הנדרש, לרבות ספרי לימוד, חוברות, דפי למידה, מצגות וכיו"ב, בכמות אשר תיתן מענה לכל 

 תיים.אחד מן התלמידים אשר ישתתפו בשיעורים הפרטיים / קבוצ

עוד יתחייב הזוכה לבצע, על חשבונו, את פעולות ההכנה וההיערכות הנדרשות לצורך מתן  .ז
 השירות.

 על הפעילות. םפי בקשת-עללהם וידווח מנהלי בתי הספר עם  יקיים קשר שוטףהזוכה  .ח

לצורך מתן המקצועות השונים בבתי הספר  יהזוכה ידרש לקיים קשר ותיאום פדגוגי מול רכז .ט
 מושא פנייה זו באופן מיטבי.השירות 

 . 30.6.20ועד ליום  בתוקף מיום חתימתועם הזוכה בהליך יחתם הסכם מתאים. ההסכם יהיה  .י

למועצה נתונה האפשרות להאריך את תוקפו של החוזה למשך ארבע שנים נוספות, כולן או כל  .יא
רה ההסכם שיחתם עם הזוכה, ובלבד שהתמוחלק מהן בכל פעם, הכל כמפורט בהוראות 

 .פומבי שתשולם למועצה מאת הזוכה לא תעלה על הסכום המחוייב בעריכת מכרז

במקצועות שונים כמו כן, תהא רשאית המועצה לאפשר למציע הזוכה להפעיל קורסי תגבור  .יב
המועצה מראש ובכפוף מנהלי בתי הספר ואוגוסט, הכל בתיאום ובהסכמת -בחודשים יולי

 אש.לתנאים שיסוכמו בין הצדדים בכתב מר

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל הבהעומדים רשאים לגשת לפניה גופים  .2

מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק  בעל אישור על רישום אחר בפנקסי / מלכ"ר / עוסק מורשה .א
 קיד השומה.פמטעם  )או פטור מכך( ובעל אישורים על ניכוי מס במקור

 . 1976 -שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו מי  .ב

מנהליו לא הורשעו ואין כנגדם הליך תלוי ועומד בעבירות פליליות במהלך חמש שהוא ו/או מי  .ג
 .  הצעות למתן חסותהגשת האחרון להשנים המסתיימות במועד 
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-לפרסום זה )תשע"חהקודמות בשלושת השנים לפחות,  (2שנתיים )בעל ניסיון מוכח של מי ש .ד
, כאשר בכל שנה משלוש השנים העביר המציע בבתי ספרבהפעלת מרכזי למידה תשע"ט( 

 .תלמידים לפחות 30 -שיעורים פרטיים ל

מי שמעסיק, בעת הגשת ההצעה, צוות העומד בכל התנאים המצטברים הבאים אשר יועסק  .ה
 )בכפוף לאישור המועצה וליתר הוראות החוזה(: פנייה זובפועל במתן השירותים נשוא 

שנים במתן שיעורים  5מורים מהצוות הינם בעלי וותק מקצועי של לפחות  3לפחות  (1
 פרטיים לתלמידים במסגרת מרכזי למידה.

או תואר מתקדם יותר של מוסד אקדמי  B.Aמורים מהצוות הינם בעלי תואר  2לפחות  (2
 מוכר ע"י המל"ג באותו/ם מקצוע/ות.

מורים מהצוות הינם בעלי תעודת הוראה של מוסד אקדמי מוכר במקצוע אותו  2לפחות  (3
 הם מלמדים.

 מורים הינם בעלי רישיון הוראה קבוע מטעם משרד החינוך באותו/ם מקצוע/ות. 2לפחות  (4

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד בלבד ואין אפשרות  .ו
 .במשותף י מס' מציעיםלהגשתה ע"

התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי  / כי בכל מקרה בו האישורים ,כן מובהר בזאת במפורש .ז
 / תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה

 ההארכה, לפי העניין. 

 הצהרות המציע: .3

 .שפרטי פניה זו ברורים לו לרבות השירות המבוקש המציע כמוה כאישור וכהצהרה תהגשת הצע .א

למציע כי הוא אינו רשאי להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביותר מהצעה אחת במענה  מובהר .ב
 באמצעות בעל השליטה בו, או באמצעות חברת בת של המציע.לפניה זו, בין באמצעותו, 

 :הבהרה שאלות .4

על . amirb@gantik.org.il   אלקטרוני לכתובת:שאלות הבהרה ניתן להפנות באמצעות דואר  .א
 .03-5310881המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען בטלפון: 

 .8.3.2020המועד האחרון להגשת שאלות ההבהרה הינו:  .ב

שתתפים בהזמנה זו. תשובות בעל פה תשובות לשאלות ההבהרה שיוגשו במועד יישלחו לכל המ .ג
 לא יחייבו את המועצה. 

 ההצעה:אופן הגשת  .5

, על גבי אחת כיתהבגין זכות השימוש לשעה בתשלום למועצה הצעתם הכספית למציגים יגישו  .א
 טופס ההצעה המצורף לפניה זו.

 . מע"מ+  ₪ 40לא תפחת מהסכום המינימאלי שקבעה המועצה בסך ההצעה  .ב

הצעות שינקבו בהצעה כספית נמוכה מהסכום המינימאלי שקבעה המועצה, יפסלו על הסף ולא 
 לדיון.יובאו 

התמורה שתשולם למועצה כוללת עלויות נלוות כגון חשמל, מיזוג וכו'. ניקיון הכיתות אינו כלול  .ג
 במחיר זה והזוכה ידרש להחזיר הכיתות בסיום הפעילות כשהן נקיות באופן סביר.

פוף לשיקול דעתה ר כי כמות הכיתות שימסרו לזוכה לצורך שימוש, הינו בהתאם לצורך בכיובה  .ד
 . ובשים לב לכמות התלמידים שנרשמו לפעילות כפי שיציג הזוכהשל המועצה ומנהלי בתי הספר 

גני תקווה,  48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםבמעטפה חתומה ידנית להניח את ההצעות יש להגיש  .ה
 12:00עד השעה  12.3.2020לא יאוחר מיום  ,קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה

 .)בצהרים(

ההצעות תוגשנה כשהן חתומות בחתימה וחותמת המציע ויפורטו בהן פרטי המציע לרבות  .ו
 .אישיות משפטית, טלפון ופקס

mailto:amirb@gantik.org.il
mailto:amirb@gantik.org.il
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 התמורה .6

בגין הפעלת מרכז הלמידה יקבל הזוכה תמורה ישירות מהתלמידים המשתתפים בשיעורים  .א
לשעת לימוד  מע"מ₪ +  120פי הסכומים שידרוש מהם שלא יעלו על -הפרטיים / קבוצתיים על

שני תלמידים יובהר כי הקבוצה תהא ) לשעת לימוד קבוצתיתמע"מ ₪ +  60 - ו דקות( 60) פרטנית
תפקח כי הזוכה לא יגבה דמי השתתפות בתי הספר הנהלת  .(תלמידים 5-מ אך לא יותר ומעלה

  בשיעורים גבוהים מאמור לעיל.

( בגין זכות השימוש בכיתות )מסמך בהזוכה ידרש לשלם למועצה את התמורה הקבועה בהצעתו  .ב
 בתיכון לצורך להפעלת מרכז הלמידה. 

ההתקשרות בכמות הכיתות הדרושה לו באופן ראשוני לצורך מתן  המציע ינקוב בתחילת .ג
בהמחאות  מראש לכל תקופת ההסכםלמועצה תשולם בגין כיתות אלו התמורה השירות. 

ידי המציע בד בבד עם חתימתו על ההסכם בהתאם למחירים -לפקודת המועצה שימסרו על
, חדרים בהם השתמש המציע ביחס לתוספתיערכו הצדדים התחשבנות  אחת לרבעוןהנקובים. 

בתי מועצה בנושא על ידי הנהלת מחלקת הנכסים/ אגף החינוך בוזאת על פי דיווחים שיתקבלו ב
יובהר כי ככל שהמציע הזוכה יבקש להפחית חדרים, עליו לבקש זאת מראש והתיקון  .הספר

 .הקרובה )ככל שתוארך(ההתקשרות הארכת יחול החל מתחילת 

 אופן בחירת הזוכה: .7

 המועצה תבחן תחילה את עמידת המציעים בתנאי הסף שנקבעו במסגרת פניה זו. .א

 הצעות שנמצא כי עומדות בתנאי הסף, תיפתח הצעתם הכספית. .ב

 ככלל, ככל שההצעה הכספית גבוהה יותר, כך תדורג ההצעה במקום גבוה יותר. .ג

ר שיקוליה את בת לבחור בהצעה כלשהי, והיא רשאית לקחת בחשבון בין יתיהמועצה אינה מחו .ד
 ניסיונו הקודם של המציע וכן כל נתון רלוונטי אחר.

כמו כן, רשאית המועצה לבטל את הפניה ו/או לפרסם פניה אחרת על פי שיקול דעתה ו/או  .ה
 להתקשר עם זוכה אחד או יותר, ולמשתתפים בהליך זה לא יהיו טענות בעניין.

 הוראות נוספות .8

, שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות המועצה .א
לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר 

 .שתמצא לנכון

 ההצעות ידונו במסגרת ועדת רכש ובלאי של המועצה ובהתאם לדין. .ב

 סף והשלמות כפי שתמצא לנכון. המועצה רשאית לדרוש מהמציע כל מידע נו .ג

 על ידה. רשאית לפסול הצעת מציע שלא סיפק המידע כנדרש המועצה .ד

 

 בברכה 
 מקומית גני תקווההמועצה ה
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 מסמך ב'

 הצעה כספית
 כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך.

 
ת.ז. _________________ מהכתובת  ח.פ./ אני הח"מ ____________________ )שם מלא( ח.צ./

 ______________________________ מצהיר, מתחייב ומסכים בזאת כדלקמן: 

ביה"ס  בחמישה להקמה והפעלה של מרכז למידה הצעותלמתן קראתי בעיון את כל מסמכי ההזמנה  .1
 מאת המציעים.והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים , ביישוב גני תקווה יסודי ובחטיבה

הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי ההזמנה, לרבות תנאי השירות וכל הגורמים האחרים  .2
המשפיעים על השירות, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. הנני 

יבויות והתנאים יודע את כל הפרטים הנוגעים לביצוע השירות ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחי
הכלולים במסמכי ההזמנה בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לבצע את השירות ו/או כל חלק ממנו בהתאם 

 להצעתי.

 :אני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן .3

 .ההזמנהכי הנני עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי  .3.1

והנני מסוגל, מכל בחינה מתן השירותים כי הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לצורך  .3.2
 .תנאי ההזמנהאו ההתחייבויות על פי /שהיא לבצע את כל הדרישות ו

ידי כחלק -ובמסמכים המוגשים עלההזמנה כי כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים במסמכי  .3.3
 מהצעתי הינם נכונים, מלאים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה.

ההזמנה ל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כ .3.4
, לרבות עמידה בשעות הפעילות, וזמינות, הכל כמפורט בהסכם. ידוע כי תנאי זה הינו תנאי הומסמכי

 .  ההזמנהיסודי ועיקרי בהתקשרות נשוא 

ההזמנה תתקשר איתי בהסכם, אספק את השירות נשוא והמועצה הנני מתחייב כי במידה ואזכה  .3.5
, לשביעות רצונה המלא והוראות כל דין ההזמנהועל הצד הטוב ביותר, בהתאם למסמכי  בשלמותו

 .  המועצהשל 

פי כל דין, תקן, נהלים, חוזרים או הנחיות של כל הגורמים -כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על .3.6
 . למתן השירותיםהמוסמכים הרלוונטיים 

  זיכיון בלעדי במתן שירותים אלו למועצה.ת לי כדי להקנובמתן השירותים למועצה כי ידוע לי שאין  .3.7

, וכתנאי להתחלת זכייתייום מיום הודעת המועצה בדבר  30להציג למועצה, תוך ידוע לי כי אדרש  .3.8
הינם פנייה זו במסגרת השירות נשוא  יוכל המועסקים מטעמשאני הפעילות, אישור משטרה על כך 

 למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים"נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק 

כי לא ייכנס כל עובד מטעמי למוסד חינוך או למוסד אחר בו שוהים קטינים הנני מתחייב כמן כן  .3.9
לאגף הבטחון אישור בעניינו לפי "חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות  שהצגתיאלא לאחר 

 סתו לבית הספר.ואגף הבטחון אישר את כני 2001-מסוימים", תשס"א

במסמכי התחייבות כלשהי הכלולה לא אבצע אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי או  .4
נותן שירות ולהתקשר עם לבטל זכייתי תהא רשאית למתן השירותים והמועצה , אאבד את זכותי ההזמנה

 .אחר למתן השירותים

ההזמנה. תי בתנאי הסף, כמפורט במסמכי הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמיד .5
 עלולה לפסול הצעתי.המועצה ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים לעיל, 

מסמך נוסף שיידרש להוכחת  / שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידעלמועצה ידוע לי כי  .6
, לרבות המלצות, וכיו"ב ואני אהיה חייב למסור ותהשירכשירותי, ניסיוני, מומחיותי, התאמתי לביצוע 

המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא  / את מלוא המידעלמועצה 
 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.המועצה כאמור, רשאית 
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איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה, וכי היא רשאית לבטל את  המועצה ידוע לי כי  .7
מכרז/ים פניה/ות פומביות נוספות ו/או זכאית לפרסם המועצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כן הפניה 

 . לביצוע אותם שירותים שהזמנתן בוטלהו/או להתקשר בכל צורה חוקית אחרת נפרד/ים ונוספ/ים 

בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם הנני מצהיר  .8
, הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו, פיצול הזכייה מכוחו או שינוי היקף הליך הזמנה זהביטול 

לליות השירותים המעוברים לביצועי בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכ
 האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק. 

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי  .9
 כאמור דלעיל.

 

 :ההצעה .10

₪  40, הוא לשעה בכיתה אחתבגין זכות השימוש המינימאלי שקבעה המועצה כתמורה  המחירידוע לי כי 
  +מע"מ.

₪ ___________  הנני מציע לשלם למועצה דמי שימוש בגין כיתה אחת בסך של 
 )ובמילים: ______________________________+ מע"מ  לשעה

 .תפסל על הסף, מבלי שתידוןתנקוב במחיר נמוך ממחיר המינימום שקבעה המועצה, הצעה אשר *  

 

 . ההזמנההנני מצרף להצעתי את כל האישורים והמסמכים הנדרשים כמפורט בתנאי  .11

המועצה ידוע לי, כי במידה ולא אצרף אחד או יותר מהמסמכים ו/או האישורים המפורטים לעיל, רשאית  .12
 לפסול את הצעתי.

להוכחת שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש למועצה עוד ידוע לי, כי  .13
מסמך ו/או אישור ו/או הסבר כנדרש על ידה, רשאית למועצה כשירותי וניסיוני, וכי אם אסרב למסור 

 היא להסיק מסקנות כראות עיניה ואף לפסול את הצעתי.

 

 :החתום על  נו/באתי ולראיה

 ………………………………………………………………. :המציע שם

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

 ……………………../………….…………. :פ.ח. / ז.ת

 ………………………………………………………….…………..  :כתובת

 …………………….……..  : טלפון

 
 : המציע בשם לחתום המוסמכים האנשים של הזיהוי ומספר שמות

 ..................................................-  ................................................. 

 ..................................................-  ................................................. 

 :המציע חתימות
 

 .............................  ............................. ................................ ................................. 

 ……………………………. :תאריך
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 (ב"וכיו שותפות, חברה, משפטי תאגיד הוא כשהמציע: )חתימה אישור

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

 ________ __. ____ז.ת______________________ ה"ה

 ________. ______ז.ת______________________ ה"ה

 

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

________________________ 
 חתימהו  תאריך
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 מסמך ג'

 הסכם

 _______בשנת __________שנערך ונחתם ביום _________לחודש 
 

 
 המועצה המקומית גני תקווה בין:

 גני תקווה  48מרחוב הגליל  
 ("המועצה" -)להלן  

 מצד אחד
 

 ______________________ לבין:
 מרחוב _________________ 

 ("המפעיל")להלן:  
 מצד שני

 

 לתלמידי בתי ספר;והמפעיל מנהל עסק עצמאי למתן שיעורים פרטניים / קבוצתיים    הואיל

ולמפעיל ידע ונסיון בניהול והפעלה של מרכז למידה בבתי ספר, והינו בעל כל האישורים  והואיל
והאמצעים הדרושים להפעלת מרכז הלמידה לרבות כח אדם מקצועי, בהיקף הנדרש וברמה 

 מקצועית גבוהה;

המס ואישור ניכוי מס במקור ולמפעיל אישורים כחוק על ניהול ספרי מס ומע"מ משלטונות   והואיל
 פי דרישה;-וביכולתו להציגם על

ובחטיבת בחמישה ביה"ס יסודי והמועצה מבקשת לקדם הקמה וניהול של מרכז למידה   והואיל
 (;"מרכז הלמידה"שבתחום המועצה )להלן: הביניים "הראשונים" 

ירכז ויפעיל את מרכז  להתקשרות עם גורם מקצועי אשר ינהלפניה פומבית והמועצה פרסמה  הואילו
 הלמידה; 

 המליצה לקבוע אותו כזוכה;הרכש של המועצה וועדת לפנייה  והמפעיל הגיש הצעתו  והואיל

 
 אי לכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא .1

, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם הפנייההמבוא להסכם זה, הנספחים להסכם וכל מסמכי  .א
 כאחד עם ההסכם.גופו ויש לקראם 

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

כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתו את כל המסמכים והנתונים הנדרשים  ,המפעיל מצהיר בזאת .ג
 לצורך הגשת ההצעה.

 הגדרות .2

)פרט אם  בהסכם זה ובכל הנספחים המהווים חלק מההסכם יהיו למונחים להלן ההגדרות בצידן
 כוונה אחרת משתמעת מגופו של ענין(:
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 המועצה המקומית גני תקווה - "המועצה"

מנהל אגף החינוך במועצה או מנהל בית הספר או מי שהוסמך על ידם  "המנהל"
 לצורך הסכם זה מנהל  לשמש

המוסמכים וכן המורים אשר יועסקו על ידו לצורך  לרבות נציגיו, מורשיו "המפעיל"
 העברת השיעורים למשתתפים. 

שיעורים פרטיים / קבוצתיים לצורך חזרה / תגבור החומר הנלמד בבית  ""הפעילות
 הספר.

 מהות ההתקשרות .3

מרכז למידה  13:45-19:00בשעות הזכות להקים ולהפעיל  המועצה מוסרת בזאת למפעיל את .א
יהיה רשאי המפעיל להעביר בגני תקווה במסגרתו ובחטיבת "הראשונים"  ביה"ס יסודי בחמישה

קבוצתיים באמצעות מורים איכותיים, מיומנים שיעורים פרטיים/בכך  לתלמידים המעוניינים
 .הפנייהומקצועיים העומדים בתנאי 

הבלעדי ובמספר פי שיקול דעתו -להעברת השיעורים עלכיתות בביה"ס המנהל יקצה למפעיל  .ב
 ידי המפעיל.-המבוקש על

ל הפעולות הנדרשות לצורך הפעלת המפעיל יערך יפעיל ויעביר את השיעורים כאמור, ויבצע את כ .ג
ז הלמידה ובכלל זה פרסום המרכז, גביית דמי השתתפות מהתלמידים, העסקת מורים, כרמ

 ארגון השיעורים והעברתם.

 התמורה .4

התמורה המפורטת ישלם המפעיל למועצה את מרכז הלמידה הזכות להפעיל את תמורת  .א
 דק'(. 60)שעה =  אחתבכיתה  אחתשעה למע"מ בגין שימוש + ₪ ____________ בהצעתו: 

התמורה המפורטת לעיל תהא צמודה למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס יהיה המדד הידוע  .ב
 תשלום ולא פחות ממדד הבסיס.והמדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד כל ההצעה ביום הגשת 

המפעיל ינקוב בתחילת ההתקשרות בכמות הכיתות הדרושה לו באופן ראשוני לצורך מתן  .ג
)עד בהמחאות  תשולם למועצה מראש לכל תקופת ההסכםבגין כיתות אלו התמורה השירות. 

ידי המציע בד בבד עם חתימתו על ההסכם בהתאם למחירים -לפקודת המועצה שימסרו על( 4
, חדרים בהם השתמש המציע ביחס לתוספתיערכו הצדדים התחשבנות  אחת לרבעוןנקובים. ה

וזאת על פי דיווחים שיתקבלו במחלקת הנכסים/ אגף החינוך במועצה בנושא על ידי הנהלת בתי 
  .הספר

עליו לבקש זאת מראש והתיקון יחול החל יבקש להפחית חדרים, שהמפעיל יובהר כי ככל 
 .ההתקשרות הקרובה )ככל שתוארך(מתחילת הארכת 

 תקופת ההסכם ותוקפו .5

 . 30.6.20ממועד חתימתו ועד ליום תוקפו של ההסכם הינו  .א

המועצה תהא זכאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם לתקופה נוספת  .ב
 "(. תקופות ההארכהשל ארבע שנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם )להלן: "

פת ההארכה תהא המועצה בגין הרשות להפעיל את מרכז הלמידה לתמורה המפורטת בתקו .ג
 לכל אחת משנות ההארכה.  5%לעיל בתוספת  4בסעיף 
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שיעור של המפעיל יהיה רשאי בתקופות ההארכה להעלות את דמי ההשתתפות מהתלמידים ב .ד
 בכל שנה.  2.5% – עד

החליטה המועצה להאריך את תקופת ההסכם כאמור, תודיע על כך למפעיל בכתב ומראש לא  .ה
 ימים לפני תום תקופת ההסכם.  30 -יאוחר מ

הוארך ההסכם כאמור, יחולו בתקופת ההארכה כל תנאי הסכם זה בשינויים המחויבים, לפי  .ו
 ן.יהעני

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית לבטל את החוזה בהודעה בכתב של המנהל,  .ז
ה 23ימים, כמפורט בסעיף  14בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל, וזאת בהתראה של 

 להלן. 

למען הסר ספק, הפעילות נשוא הסכם זה יסופקו על ידי המפעיל במהלך תקופת ההסכם  באופן  .ח
יף אף במהלך קיומם של עיצומים, שביתות, השבתות וכל מניעה אחרת החלה על שוטף ורצ

 עובדי הסתדרות המורים, ארגון המורים העל יסודי, עובדי מועצה וכו'.

 הצהרות המפעיל .6

 המפעיל מצהיר בזאת כדלקמן:

כי הינו עוסק במתן שירותי הוראה במקצועות שונים וכי יש בידיו ובידי הצוות מטעמו את כל  .א
 רישיונות, ההיתרים, האישורים וכיו"ב הנדרשים לצורך הפעילות בהתאם לכל דין.ה

כי יש לו הניסיון, המומחיות, הידע, הכישורים, כוח האדם המקצועי, היכולת והציוד הדרושים  .ב
לרכז לנהל ולהעביר את הפעילות במיומנות וברמה מקצועית גבוהה והוא מתחייב לפעול 

 ידו לפעול בהתאם.-זה וכן להדריך את עובדיו, וכל מי שיועסק על בהתאם בביצוע הוראות הסכם

 כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשר בהסכם זה. .ג

 כי ינהג בכבוד, באדיבות ובסבלנות כלפי התלמידים והצוות החינוכי. .ד

מנהל ולהבטיח את קיומם הסדיר כי יעביר את הפעילות באופן מקצועי ואיכותי לשביעות רצון ה .ה
 והרצוף של השיעורים.

כי הפעילות תועבר על ידי מורים איכותיים, מיומנים ומקצועיים, בעלי כל האישורים וההיתרים  .ו
 .בתנאי הסף במסמך א'הנדרשים העומדים בכל התנאים הקבועים 

ת התלמידים כי בכל מקרה בו נבצר ממורה כלשהו למלא את תפקידו, הוא ידאג להעמיד לרשו .ז
 . בפנייההמשתתפים בפעילות מורה חלופי, העומד בתנאים אשר פורטו 

כי יכין ויחזיק, על חשבונו, את מכלול עזרי הלימוד המהווים חלק מהתוכן הלימודי הנדרש  .ח
לצורך הפעילות, לרבות ספרי לימוד, חוברות לימוד, חומר צילום, תרגילים וכיו"ב, בכמות אשר 

 מן התלמידים המשתתפים בפעילות. תיתן מענה לכל אחד 

כי המורים המועסקים בפועל בהעברת השיעורים ינהלו יומני נוכחות מסודרים בהם יפורטו  .ט
 שמות התלמידים אשר היו נוכחים בכל אחד מן השיעורים.

ידו מהמשתתפים בפעילות הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום -כי ידוע לו שפרט לתמורה הנגבית על .י
שהוא, בגין הפעלת מרכז הלמידה ומתן השיעורים הפרטיים / הקבוצתיים נוסף מכל סוג 

  במסגרתו.

ידו לצורך מתן השירות יהיו נעדרי -לאורך תקופת ההסכם המפעיל וכל המורים שיועסקו עלכי  .יא
התשס"א  הרשעה בעבירות מין כהגדרתן בחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים

 וכי חובה עליו להחליף באופן מיידי מורה אשר לא יעמוד בתנאי זה. 2011 –
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 אופן העברת הפעילות  .7

בהשתתפות בשיעורים פרטיים / קבוצתיים בבתי הספר המפעיל יעניין את התלמידים הלומדים  .א
 לתגבור ו/או חזרה על החומר הנלמד בכיתה. 

ידי -תי הספר אשר יוקצו למפעיל עלבכל אחד מבהשיעורים יתקיימו בכיתות הלימוד המצויות  .ב
 . 13:45-19:00בשעות אותו בית הספר מנהל 

המועדים המדוייקים בהם יתקיימו השיעורים )מועדי התחלה וסיום(, ימי ושעות הפעילות  .ג
 הספר. בתי הנהלת המפעיל בתיאום עם וכיו"ב  ייקבעו על ידי 

לשיעור פרטי מע"מ ₪ +  120על  העול האינתמורה אשר המפעיל יגבה מהמשתתפים בשיעורים  .ד
אך כי "קבוצה" תהא שני תלמידים ומעלה )יובהר  לשיעור קבוצתימע"מ ₪ +  60 -ודקות(  60)

 .(תלמידים 5-לא יותר מ

 פי בקשתה על הפעילות.-הספר וידווח לה עלבתי המפעיל יקיים קשר שוטף עם הנהלת  .ה

התראה מוקדמת, ולקבל כל אינפורמציה המנהל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לבקר בשיעור ללא  .ו
 נדרשת לצורך בחינת מקצועיות הפעילות והמפעיל מתחייב לשתף פעולה עם בדיקה כאמור.

המנהל יעדכן את המפעיל בדבר טענות ו/או תלונות שיתקבלו אצלו ביחס לפעילות ובכלל זה  .ז
"(, הליקויים"ביחס לליקויים ו/או תלונות ו/או טענות ביחס למי מטעם המפעיל )להלן: 

 והמפעיל יפעל לתיקון הליקויים מיד עם קבלת ההערה / תלונה.

בנוסף יהיה המנהל רשאי, לדרוש מהמפעיל להחליף את מי מהמורים מטעמו, ככל שימצא כי  .ח
מורה כאמור אינו מתאים להעברת הפעילות מבחינה מקצועית או אישית, וזאת לאחר שנימק 

עיל הזדמנות להביע את עמדתו בעניין. הודעה כאמור תחייב בפני המפעיל את דרישתו ונתנה למפ
ימים מיום קבלתה. מובהר ומוסכם בזאת, כי במקרה  14המפעיל להחליף את העובד מטעמו, תוך  את

בו המפעיל לא יחליף את העובד לשביעות רצון המנהל בפרק הזמן המפורט לעיל, תהא רשאית המועצה 

 לראות בכך הפרה יסודית של ההסכם.

 אורח מקצועי ושמירה על דינים .8

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בחתימתו על חוזה זה מצהיר המפעיל כי יש בידו כל האישורים 
הדרושים למען הפעלת מרכז הלמידה וכי אין בהתקשרות עפ"י חוזה זה פגיעה בזכויות יוצרים, 

גשה כנגדו או כנגד מי מעובדיו זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הו
 תביעה על הפרת זכויות כאמור.

 איסור הסבת ההסכם והעברת זכות או התחייבות .9

מובהר ומוסכם בזאת, כי הסכם זה הינו הסכם שנחתם באופן אישי עם המפעיל לצורך ביצוע  .א
 הפעילות באמצעות מורים המועסקים על ידו.

וזכויותיו עפ"י ההסכם, כולן או מקצתן, או כל המפעיל לא יסב ולא יעביר את התחייבויותיו  .ב
 סכמה לכך מאת המועצה בכתב ומראש.טובת הנאה על פיו לאחר, אלא אם קיבל תחילה ה

 אי תחולת יחסי עובד מעביד ו/או יחסי שליחות .10

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

כות ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית ו/או פיצוי מלבד התמורה הנקובה בהסכם זה לכל ז
 לעיל.
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המפעיל מתחייב שלא לפנות לערכאה משפטית כלשהי ו/או לדרוש מהמועצה בעתיד תנאים ו/או  .ב
 משולמים לעובד מאת מעבידו.סכומים אשר 

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

בה בהסכם זה מהתמורה הנקו 65%הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בשיעור של 
)להלן: "התמורה המופחתת"( כשכר ראוי בגין השירות, והמפעיל מצהיר בזאת כי התמורה 

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

יום מהמועד בו ייקבע, כי הוא או מי מעובדיו היו  30במקרה כאמור, המפעיל ישיב למועצה תוך  .ד
עובדי המועצה את כל התשלומים העודפים שקיבל מהמועצה במשך התקופה שעד  או הינם

לאותו מועד מעבר למשכורת שהיתה משולמת לו ו/או לעובדיו, בהתאם לאמור לעיל, לרבות את 
לן עצמאי. )להלן: המע"מ ששולם על בסיס ההנחה המוסכמת כי המפעיל הגיש את שירותיו כקב

 "סכום ההשבה"(.

פי חוק -עבר למועצה בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית עלסכום ההשבה יו .ה
, ממועד תשלומם בפועל ועד למועד ההשבה בפועל, 1961 -פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א 

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

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

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב המפעיל לשפות את המועצה בגין כל סכום בו תחוייב לכל  .ו
, לרבות גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו למועצה כעובד ולא כקבלן עצמאי

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

 המועצה או הוצאה הנובעת ממנה.

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

 למועצה.

המועצה תהא זכאית לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע למפעיל עפ"י תנאי  .ח
 ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית.

ין המועצה יחסי שליחות וכי אינו מוסמך המפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בינו לב .ט
להתקשר ולהתחייב בשם המועצה ו/או בית הספר, אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש 

 ועניין בנפרד. ובכתב בכל עניין

 ידי המפעיל-העסקת מורים על .11

המפעיל מתחייב להעסיק עובדים אזרחי המדינה בהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות  .א
, חוק שיויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1987 -, חוק שכר מינימום, התשמ"ז תעסוקהשרות ה

, וחוק יסוד: חופש 1953 -, חוק עבודת נוער, התשי"ג 1958 –, חוק הגנת השכר, התשי"ח 1988 -
 העיסוק.

ידו לצורך הפעילות וכן את -המפעיל והוא בלבד, נדרש לשלם את שכר המורים אשר יועסקו על .ב
 פי כל דין.-להם זכאים העובדים עללווים כל התנאים הנ

את כל התנאים, הרכיבים  ההסכםהמפעיל מתחייב לשלם לעובדיו המועסקים במסגרת  .ג
והסכומים המחויבים על פי כל דין, לרבות הוראות חוק שכר מינימום וצווי ההרחבה בדבר 

 הפרשות לפנסיה ותשלום דמי הבראה.
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בטרם תחילת הפעלת מרכז הלמידה יציג המפעיל למועצה אישור משטרה על כך שהוא וכל  .ד
זה, הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן ב"חוק  הסכםהמועסקים מטעמו במסגרת 
 ."2001-ן במוסדות מסויימים, תשס"אלמניעת העסקה של עברייני מי

וסד חינוך או למוסד אחר בו שוהים  המפעיל מתחייב לוודא כי לא ייכנס כל עובד מטעמו למ
קטינים אלא לאחר שהציג לקב"ט המועצה אישור בעניינו לפי "חוק למניעת העסקת עברייני 

 והקב"ט אישר את כניסתו לבית הספר. 2001-מין במוסדות מסוימים", תשס"א

 ידי המפעיל כדי להסיר מהמפעיל את אחריותו המקצועית לפעילות.-אין בהעסקת מורים על .ה

 המפעיל יבטח את צוות עובדיו בביטוח אחריות מקצועית. .ו

 פרסום .12

 לות המוצעים במסגרת מרכז הלמידה.המפעיל יפרסם על חשבונו את השיעורים והפעי .א

 הפרסום יבוצע בתיאום מראש עם המנהל ובאישור המנהל בעניין אופן הפרסום ותוכנו. .ב

 העדר ניגוד עניינים .13

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

 למועצה.

יועמ"ש המועצה יהא רשאי להכריע אם ניגוד האינטרסים מחייב סיום תוקפו של הסכם זה,  .ב
שלמפעיל תהיה תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי  ואם יכריע כאמור יגיע הסכם זה לסיום מבלי

 המועצה או מי מטעמה.

 אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח .14

 אחריות ושיפוי בנזיקין

המפעיל יהיה אחראי כלפי המועצה ו/או עובדיה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  .א
ו/או המפעיל עובדי עיל ואו למפו/או ללצד שלישי כלשהו ו/או למועצה, עובדיהן והבאים מטעמן 

הנובע בקשר  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמםהמפעיל ו/או למי מטעמו לקבלני משנה מטעם 
ו/או המפעיל על פי הסכם זה  תו/או ממרכז הלמידה ו/או מהתחייבויופעילות האו כתוצאה מ

ה ו/או ולמרכז הלמידה ו/או כתוצאה ממעש השימוש של המפעיל בשטחים המוקצים לפעילות
 .ו/או מרכז הלמידההפעילות במסגרת המפעיל ו/או מי מטעמו מחדל של 

המפעיל יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד של המפעיל ו/או ציוד ורכוש  .ב
והוא פוטר את המועצה מאחריות  ו/או מרכז הלמידהשבאחריות ו/או המשמש לטובת הפעילות 

 לכל אובדן ו/או נזק כאמור ו/או מכל אובדן תוצאתי, הפטור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

מכל אחריות לנזקים להם אחראי המפעיל  מי מטעמה המפעיל פוטר בזאת את המועצה ו/או  .ג
ל פי דרישתן הראשונה , עמטעמה כאמור לעיל, ומתחייב לשפות ולפצות את המועצה וכל הפועל 

בכתב, על כל תביעה שתיתבע  מי מהן  ו/או כל סכום שמי מהן תחויב לשלם לרבות הוצאות 
משפטיות ושכר טרחת עורך דין, בגין נזקים אשר המפעיל אחראי להם כאמור ו/או על פי דין. 

ביעות פני התאפשר לו  להתגונן מתכאמור ו כנגד המועצה המועצה תודיע למפעיל על תביעות 
 ולהגן עליה  מפניהן.

או לסביבתם להם אחראי הלמידה  המפעיל מתחייב לתקן כל נזק שיגרם לשטח המוקצה ולמרכז .ד
ו/או המפעיל, כאמור לעיל ו/או על פי דין ו/או בכל מקרה של נזק הנגרם כתוצאה מהפעילות 

 , על פי דרישה ראשונה בכתב של המועצה.מרכז הלמידה
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 ביטוח

מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המפעיל לערוך ולקיים מבלי לגרוע  .ה
ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו, בגבולות אחריות ותנאים שלא יפחתו מהאמור והמפורט 

 כאמור להלן. ו בטופסי האישור על קיום ביטוחים

עם חתימת החוזה מועצה ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה, מתחייב המפעיל להמציא לידי ה .ו
לא יאוחר מיום תחילת הפעילות ו/או תחילת השימוש בשטחים המוקצים לפעילות, המוקדם ו

המהווה חלק בלתי  1ג'נספח את טופס האישור על עריכת ביטוחי המפעיל,  –מבין המועדים 
)להלן: "טופס האישור על עריכת ביטוחי המפעיל"(,  כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו 
המורשה בישראל. המפעיל ישוב וימציא, מידי תום תקופת ביטוח, במשך כל זמן שהותו 

לפי  –ו/או משך חלותו של הסכם זה  מרכז הלמידה בשטחים המוקצים לפעילות ו/או הפעילות ו
צורך בקבלת דרישה כלשהי ר, את טופס האישור על קיום ביטוחי המפעיל, וזאת ללא המאוח

 מהמועצה.

 המפעיל יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה של נזק. .ז

המפעיל יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים לרבות נזקים מתחת להשתתפות העצמית  .ח
 הנקובה בפוליסה.

מפעיל מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות ה .ט
 האמור לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

הפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות המועצה על פי הפוליסות, יהיה  .י
מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל המפעיל אחראי לנזקים באופן 

 נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

ידי המועצה כדי לגרוע מכל זכות ו/או -אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם על .יא
סעד ו/או תרופה המוקנים למועצה כנגד המפעיל על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי 

 פעיל מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.שחרר את המל

 מהווה תנאי יסודי בהסכם זה.  -המצאת טופס אישור על קיום ביטוחים תקין כאמור  .יב

 סודיות וקניין רוחני .15

במשך תקופת ההתקשרות ואחריה, מתחייב המפעיל שלא להעביר או לעשות שימוש במידע  .א
ולשמור על סודיות בכל הקשור שהתקבל אצלו ביחס לתלמידי בתי הספר שימוש כלשהו 

 בתלמידים. 

במשך תקופת ההתקשרות ולאחריה, לא יהיה המפעיל רשאי בשום מקרה להשתמש ברשימת  .ב
המשתתפים שהשתתפו ו/או שנרשמו לפעילות, אלא למטרת קיומו של הסכם זה, ולא יהיה 

מצעים רשאי לפנות למשתתפים בפעילות אליהם בכל דרך שהיא, לרבות בעל פה, בכתב, בא
אלקטרוניים או בפרסומת, ולהזמינם לפעילות דומה או זהה שהוא מקיים בכל מסגרת אחרת, 

 ולרבות לאחר תום ההתקשרות על פי הסכם זה. 

 הפסקת ההתקשרות  .16

מוסכם בזאת, כי ניתנת למועצה הזכות להביא הסכם זה לידי סיום, בכל זמן, במידה והמפעיל  .א
 לכל הפחותלא יעמוד בהתחייבויות המפורטות בהסכם זה או במידה ובפעילות לא ישתתפו 

 חודשי הפעילות הראשונים. 3לאחר  משתתפים______ 

למפעיל בכתב ובה יפורט מועד הפסקת  הודעה על הפסקת ההתקשרות כאמור תמסר .ב
 (. "ההודעה"ימים ממועד ההודעה )להלן:  60ההתקשרות אשר יחול לכל המוקדם לאחר 
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במקרה שהסכם זה יבוא לידי סיום כאמור לעיל, למפעיל לא תהיה תביעה כלפי המועצה ביחס  .ג
 לקיום הסכם זה.

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

 האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה:מיום שניתנה לו הודעה על כך.  

כשהמפעיל פושט רגל או שהוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדו צו כינוס  (1
או במקרה של תאגיד לגבי נכסיו כולם או חלקם, נתקבלה על ידו החלטה נכסים 

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 קבל 

ח חדש( תשמ"ג ארכה או פשרה למען הסדר אתם בהתאם לפקודת החברות )נוס
– 1983 . 

 החוזה, להנחת דעתו של המנהל.כשהמפעיל מסתלק מביצוע  (2

כשהמפעיל מסב את ההסכם לאחר כולו או מקצתו ללא אישור המועצה בכתב  (3
 ומראש, או מעסיק קבלן משנה בביצוע התחייבויותיו מכח ההסכם.

כשהמפעיל לא מפעיל את מרכז הלמידה ברציפות לפי לוח הזמנים שנקבע ואושר  (4
ע"י המנהל  או כאשר הפר אחת או יותר מההתחייבויות בחוזה ולא תיקן את 
ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך מאת המנהל תוך הזמן שננקב בהתראה, או 

רצונו והוא  כאשר המנהל התרה בו ו/או במי מטעמו כי הפעילות אינה לשביעות
 לא נקט מייד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור איכותה. 

 כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהמפעיל מתרשל בזדון בביצוע החוזה.  (5

כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה, שהמפעיל או אדם אחר בשמו נתן או  (6
ה או כל י בקשר לחוזהציע לאדם כלשהו שוחד, מענק דורון או טובת הנאה כלשה

 דבר הכרוך בביצוע החוזה.

כשהמפעיל אינו ממלא את הוראות המנהל ולא נענה לדרישותיו תוך זמן סביר  (7
 .ו/או תוך הזמן שנקבע לכך ע"י המנהל

ד מי אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד המפעיל ו/או נג (8
 מבעלי מניותיו ו/או מנהליו.

כלשהי של המפעיל שנתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה התברר כי הצהרה  (9
נכונה, או שהמפעיל לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי 

 שפיע על התקשרות עם נותן השירות.לה

ים שאינם מדויקים התברר כי המפעיל לא מסר למועצה הצהרה ו/או נתונ (10
 במסגרת תפקידו.

ך ההתקשרות עם המפעיל, והמועצה התברר כי קיימת מניעה חוקית להמש (11
 התריעה על כך בפני נותן השירות בכתב.

 ישוב סכסוכים ומחלוקות .17

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

בכל מחלוקת או סכסוך  מוסכם ומובהר בזאת, כי לביה"ד לעבודה, אין ולא תהא סמכות עניינית .ב
 בין המפעיל למועצה בגין או מכוח הסכם זה.
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 כללי .18

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

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

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

 בעת מסירתה. -הדואר, ואם נמסרה ביד 

 

 החתום:ולראיה באו הצדדים על 

 

_____________________      _____________________ 

 המפעיל         המועצה
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 1נספח ג'

 אישור ביטוח
 לכבוד

 המקומית גני תקוה המועצה 
 "(המזמין""המועצה" ו/או  –)להלן  

 
הקמה והפעלה של בגין  שירותי ( ו/או "המפעיל" "נותן השירותלהלן: "______________ אישור על קיום ביטוחים של  הנדון:

עבור המזמין כמפורט  ו/או מתן שירותים נלווים  בגני תקווהבתי ספר יסודיים ובחטיבת ביניים  בחמישהמרכז למידה 
 (ו/או "מרכז הלמידה" "הפעילות"ו/או  "השירותים"בהסכם מיום _________ )להלן: 

 
 בזאת כדלהלן:  מאשריםאנו הח"מ_________________ חברה לביטוח בע"מ 

אנו ערכנו לנותן השירות פוליסות לביטוח בגין השירותים ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של נותן השירות, כמפורט   .1
 להלן:

 
 ביטוח אחריות חוקית כלפי א. 

  הציבור )"ביטוח צד שלישי"(
 ___________ פוליסה מספר

השירות ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש לכיסוי אחריות על פי דין של נותן 
שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין, לעובדיו ולמי מטעמו, בגין ו/או בקשר עם ביצוע 

 השירותים.
 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.₪   2,000,000סך  :גבולות אחריות

 ועובדיו בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של נותן.הביטוח מכסה את אחריות המזמין 1 :תנאים מיוחדים
 השירות ומי מטעמו בביצוע השירותים.

 . הפוליסה כוללת סעיף אחריות צולבת.2
 . הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל.3
 . רכוש המזמין יחשב לרכוש צד ג.4

 ₪  ( 20,000לכל מקרה ביטוח. )אינה עולה על ₪  סך  ____________  : השתתפות עצמית
  ביטוח חבות מעבידיםב.   

 ___________ פוליסה מספר
לכיסוי אחריות נותן השירות על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין 

 תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע  שיגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים. 
 ולתקופת ביטוח שנתית.₪   20,000,000 -למקרה ו₪   6,000,000סך  גבולות אחריות:
הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין ועובדיו היה ותוטל עליהם אחריות כמעביד לנזקים  :תנאים מיוחדים

 בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי נותן השירות בקשר עם ביצוע השירותים.
 לכל מקרה ביטוח.₪    סך ____________ השתתפות עצמית:

 
 __________ ועד______________)כולל(. -תקופת הביטוח היא החל מ. 2
 
 נותן השירות ו/או המזמין. –היה י"המבוטח" שם פוליסות הנ"ל ב . 3
 הנ"ל.עובדים של ו/או חברות בת ו/או המקומית גני תקוה  המועצה  :לעניין אישור זה "המזמין" 
  

 הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:בכל הפוליסות . 4
 ו/או עובדיו, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון. ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמיןא. 
 לרעה, אלא לאחר שנמסור לנותן םו/או לשנוי תנאיה נוהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת נותן השירות ו/או ביזמתב. 

 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש. 60הודעה בכתב, במכתב רשום,  מזמיןשירות ולה
התקפות במועד התחלת  היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוחג. 

  הביטוח.
 

 ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן. נותן השירות לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום. 5
 
כלפי  כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל. 6

תתפות הש במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות ותוולגבי המזמין הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה א, המזמין
הביטוח תשמ"א  לחוק חוזה 59מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף   וטוחייבב
 .הנ"ל אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי ספק, ולמען הסר 1981 –

 
ויים ההרחבות והתנאים המיוחדים ובכפוף לשינהביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות . 7

 המפורטים באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. 
 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 

 
 :פרטי סוכן הביטוח

 
 _____________שם_______________________ כתובת ____________________טלפון 
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 מסמך ד'

 
 )מסמך א'( (ד)2פירוט ניסיון המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 

 
לפחות, בהפעלה של מרכזי למידה בבתי  (2שנתיים )הנני _____________ מצהיר כי המציע בעל ניסיון של 

 ספר.
 

 .בהם הופעלו מרכזי הלמידה  לצורך הוכחת הניסיון כאמור מצורפות המלצות מאת המוסד/ות החינוכי/ים
 

 להלן פירוט נסיוני: 
 

שם המוסד  שנת לימודים

 החינוכי

מספר התלמידים 

 המשתתפים בפעילות 

שם איש קשר אצל 

המזמין ופרטי 
 התקשרות

    

    

    

    

    

    

    

 
 הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים ומדויקים. 

אספק אסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל,  – מועצהאו על ידי ה הרכשככל שאדרש על ידי ועדת 
 כדוגמת חוזי התקשרות, חשבוניות, אישור רו"ח החברה וכיו"ב.

 
 _____________       _______________________________ 

 שם וחתימת מורשה חתימה של המציע              תאריך  
 

 אישור
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
_________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. 

 מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי 
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל 

 וחתם/מה עליו בפני.
___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 'המסמך 

 )מסמך א'( (ה)2לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף ו/או חשב שכר אישור רו"ח 

 
מאשר בזאת כי המציע מעסיק את המורים אשר פרטיהם  ,המציעחשב שכר  /הנני _______________ רו"ח 

 כלהלן:
 

 

 תקופת העסקה: .................................. ................................................ .1
 תקופת העסקה: .................................. ................................................ .2

 תקופת העסקה: .................................. ................................................ .3

 תקופת העסקה: .................................. ................................................ .4

 תקופת העסקה: .................................. ................................................ .5
 .....................תקופת העסקה: ............. ................................................ .6

 תקופת העסקה: .................................. ................................................ .7
  תקופת העסקה: .................................. ................................................ .8

 
  בכבוד רב,

 
________________________ 

 
 ( חשב שכר/)חותמת וחתימת רו"ח
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 מסמך ו'

 

 מסמכים לפי חוק גופים ציבוריים

 
  לכבוד: 

 המועצה המקומית גני תקווה
  48רח' הגליל 
 גני תקווה

 
 א.ג.נ, 

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

 
________, _________מכתובת _אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 
 בזאת כדלקמן:

)להלן: "חוק עסקאות  1976 –, התשל"ו לחוק עסקאות גופים ציבורייםהנני עושה תצהיר זה בהתאם  .1
ס יסודיים "ביה בחמישהלהקמה והפעלה של מרכז למידה גופים ציבוריים"(, כחלק מהצעה 

 ובחטיבה בגני תקווה.

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא  .2
)להלן: "חוק שכר מינימום"(  1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז הורשענו ביותר משתי עבירות לפי 

 )להלן: "חוק עובדים זרים"(.  1991 -זרים, התשנ"א חוק עובדים ו/או לפי 

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

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה: .4

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

( לחוק 2)א()1ב2לחוק שוויון זכויות חלות עליי ואני מקיימן, כמפורט בסעיף  9ב. הוראות סעיף 
  עסקאות גופים ציבוריים.

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

 
____________________   ______________________ 

 חתימת המציע       תאריך
 אישור

 

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז.  _________________________ מר/גב' ____________ אשר

מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ 
במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי 

עשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י
 וחתם/מה עליו בפני.

 
___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 1976-של"ות

 
אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופים ציבוריים, 

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

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

פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, -מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על מנהל*/פטור
 .1975-תשל"ו

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

י לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כד
או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים 

 ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**.

 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

 חתימה   שיוןימס' ר   תואר   שם

 
 

 תאריך: ____________________
 

 * מחק את המיותר.
 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 

 *** ניתן להגיש אישור מקוון ובלבד שהינו בתוקף במועד הגשת ההצעה.


