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 'אמך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 1/2022מס'  פומבימכרז 

 בגני תקווה 11להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 

 
 עותהזמנה להציע הצ

 

להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ( מזמינה בזאת הצעות "המועצה")להלן:  גני תקווה המקומיתהמועצה 

 .ל כמפורט במסמכי המכרז, הכבגני תקווה 11ברחוב דרך המשי 
"(, ניתן סמכי המכרזמ" :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י

מייל : באי, בכל שאלה ניתן לפנות תחת מכרזיםהמועצה באתר שלא יוחזרו, ₪  500 וש בעבור סך שללרכ

michrazim@gantik.org.il. 

מאת  )עשרת אלפים שקלים חדשים( ₪ 10,000ערבות בסך של על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, 
שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק חברת ביטוח ישראלית בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת 

בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית צמודה למדד,  ,1981-הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

 7.6.2022עד ליום הערבות תעמוד בתוקף המועצה. 

בגני  11יום לקשיש ברח' המשי במרכז ה 15:00 -14:30בין השעות  20.01.22 חמישי סיור מציעים יתקיים ביום

 חובה.  אינהההשתתפות בסיור . תקווה

מס'  פומביכרז ן מרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ
לא  גני תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה, 48ברח' הגליל  בתיבת המכרזיםידנית ולהניח  1/2022

 .)בצהרים( 12:00עד השעה  2.20223.יאוחר מיום 

 

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית. 

 .הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה

 המכרז. במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 

 
 בכבוד רב,           

 
 ליזי דלריצ'ה 

 ראש המועצה                                
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 ב'מך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 1/2022מס'  פומבימכרז 

 בגני תקווה 11להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 

 
 תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים

 
 כללי  .1

מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברח' לקבל הצעות להפעלת  מעוניינת המועצה המקומית גני תקווה .א
מטעם משרד  4.13בהתאם להוראה ( "הפעילות"" או מרכז היום")להלן גם: בגני תקווה  11י דרך המש

, (התע"ס( העוסקת בנושא "מרכז יום לזקן" )הוראות "המשרד"הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: 
וכל הוראה אחרת בעניין אשר , כמסמך ד'המצורף למסמכי המכרז  להסכםכמסמך יב' המצורפות 

להחלטות ועדת כן בהתאם , וידי המשרד מעת לעת גם אם אינה מצורפת למסמכי המכרז-לתפורסם ע
 .לצורך פיקוח וקבלת החלטות ביחס להפעלת מרכז היוםאשר תוקם היגוי 

 ..20220501.החל מיום הפעלת מרכז היום תהא  .ב

קיום תוכנית הפעלת מרכז היום כוללת, בין היתר, תחזוקה שוטפת של מבנה מרכז היום, אספקת מזון,  .ג
ופעילות מגוונת לקשישים הכל בהתאם להנחיות מנהלת האגף לשירותים חברתיים במועצה וועדת 

 (. "הפעילות" ההיגוי, וכנדרש בתקנון התע"ס )להלן:

קשישים המוכרים כזכאים על פי חוק הסיעוד, וכן  90 –הינה: כ אוכלוסיית היעד של מרכז היום  .ד
הסיעוד, ואשר יוכרו כזכאים על ידי מחלקת הרווחה של המועצה,  קשישים שאינם מוכרים על פי חוק

זקנים סיעודיים המוכרים ע"י משרד הביטחון וזקנים סיעודיים הממנים את שהותם על חשבונם בעלות 
שנקבע ע"י המוסד לבטוח לאומי והכל על פי רשימה שמית שתיערך על ידי המועצה בהתאם 

 – תקוגניטיביקשישים הינם עם ירידה  30-האוכלוסייה הנ"ל, כ מתוך לקריטריונים להפניה המקובלים.
 תשושי נפש. 

 מ"ר מתוכו סגור עבור היחידה לתשושי נפש. 310מ"ר.   1300-הינו בשטח כולל של כ מרכז היום .ה

, באופן רציף במשך כל השנה למעט 15:30 – 7:30ימים בשבוע בשעות  5יפעל במשך מרכז היום  .ו
   (.מסמך יב' למסמכי המכרזהתע"ס )אות בהורהחופשות המפורטות 

 חודשים ממועד חתימת החוזה. 12תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה הינה לתקופה של  .ז

שנה או חלק ממנה, בהתאם לשיקול  המועצה תהא רשאית להאריך ההתקשרות לתקופות נוספות בנות
 . שנים 5ו על ובלבד שסך כל תקופות ההתקשרות לא יעלדעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, 

הזוכה יידרש להעמיד את כח האדם הנדרש ו/או בעל הידע המקצועי בהתאם לצורך ולהבטחת קיום כל  .ח

התחייבויותיו לפי החוזה. הזוכה מתחייב כי כל מי שיועסק מטעמו בביצוע העבודות יהיו מיומנים, 
 .כל דיןמנוסים, מקצועיים ובעלי כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים עפ"י 

ידי -תשולם התמורה במישרין על, ידי ביטוח לאומי-עבור קשישים שהוגדרו כזכאים על –התמורה  .ט

עבור קשישים . והמועצה לא תהיה אחראית לכל תשלום ו/או תמורה בגינםלזוכה, ביטוח לאומי 
 ן.ממידי המשרד המ-תעריף התשלום בגין השירותים יקבע על, ידי משרד הרווחה-שהוגדרו כזכאים על

הודעות התעריף עשוי להתעדכן מעת לעת על פי החלטת המשרד, וישולם ישירות על ידו באמצעות 
וזאת לרבות חלקה של המועצה בתשלום או בכל , ידי המועצה כגון באמצעות "ייפוי כוח-שיחתמו על



4 

 

אגף ידי -קביעת התעריף מחושבת על בסיס קביעת דרגת הזכאות על .דרך אחרת שתחליט עליה המועצה
 במועצה. הרווחה 

זוכה בגין ביצוע מלא ותקין של כל השירותים לפי להתעריף שייקבע מעת לעת יהווה תמורה מלאה 
, הכל כמפורט הזוכה לבדו הוא האחראי לשאת בכל ההוצאות, הקשורות להפעלת המרכז. מכרז זה
 בהסכם.

לזוכה גרעון כלשהו שייגרם למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים, כי המועצה לא תהא אחראית לכיסוי 
 השירותים.עקב 

 מסמכי המכרז .2

 המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, מסמכי המכרז:

 הזמנה להציע הצעות.  -  מסמך א' 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  -   מסמך ב' 

 הצעת המציע.  -  מסמך ג' 

 חוזה.  -  מסמך ד' 

 ( נוסח הערבות לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע.1)  -ה'  מסמך 

 ( נוסח הערבות להבטחת ביצוע החוזה.2)   

 .נספח ביטוח  - מסמך ו' 

    .1976 –( תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1)  -מסמך ז'  

ם ציבוריים, ( אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי2)   
 .1976 –התשל"ו 

 .1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג   - מסמך ח' 

 תצהיר העדר קירבה  - 'טמסמך  

 תצהיר אי תיאום   - 'מסמך י 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום. -מסמך יא' 

 ןהוראות תע"ס בדבר הפעלת מרכז יום לזק  - מסמך יב' 

 תנאי סף –השתתפות במכרז  .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםה כלברשאי להשתתף במכרז מציע  העומד  .א

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  (1

 קיד השומה.פ

"(, עסקאותחוק ה)להלן: " 1967 –מציע שעומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  (2

  .( למכרז2ז) -( ו1כמפורט בתצהיר ואישור המצורפים כמסמכים ז)

, כולל תכנית עבור תשושי יום לקשיש ימרכז 5לפחות  2015-2019השנים  הפעיל במהלך המציע  (3

 קשישים )במצטבר(. 500בהם שהו לפחות  נפש,

 ₪.מליון  15ות היה לפח 2017-2019היקף הפעילות השנתית של המציע )מחזור כספי( בשנים  (4

 ( למסמכי המכרז.1מציע שצירף ערבות להשתתפות במכרז, בנוסח מסמך ה) (5

 המציע רכש את מסמכי המכרז. (6

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש  .ב

 כה, לפי העניין. כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההאר



5 

 

 .יובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת ע"י מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעות במשותף .ג

 

 הצהרות המציע .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא .א

כל הנתונים, הפרטים ת בחן אקיבל את מלוא המידע הנדרש, ידועים ונהירים למציע וכי המציע 
השירות מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע  , כי הואהשירותמהות  –והעובדות ובכלל זה 

והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, 
כי הוא עומד בכל המכרז, נשוא השירות הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל 

 -נשוא המכרז נשירות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, 
   הכל כמפורט במסמכי המכרז.

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

דבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי ל טענה בכ .ג
, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת במסמכי המכרזהמכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע 

 המציע.

 גויותיאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  .א

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי  צההמוע .ב
 המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.

 הבהרות .6

  שעל המציע לבצע.נשירות מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף  מסמכי המכרז .ג

מחלקת הרכש / לב  אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא לתשומתו/או תירה, שגיאה, ס .ד

)רצוי לשלוח  michrazim@gantik.org.il : באמצעות אימייל, בכתב( "המנהל"קניין המועצה )להלן: 
תשובת  .01.202252.מיום לא יאוחר וזאת  (7978707-03בקובץ וורד ולוודא כי הקובץ התקבל בטל' 

 .שתתפים במכרז בכתב, ותהא סופיתתשלח לכל המהמנהל 

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד ו/או מי מטעמו  מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה  .ה

להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל 
 דבר.

יתן מיוזמתו הבהרות לאמור במכרז ו/או לו/או מי מטעמו  המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך  .ו
 נתן לכל מי שרכש את המכרז.ילתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב ת

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.  .ז

)מסמך ו'(, הביטוחים כמו כן, למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח  .ח

וף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא בכפ
להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל, ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף 

 כמסמך ו' למסמכי המכרז, ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש בתנאי החוזה, יהווה הפרה יסודית
 .של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה

mailto:michrazim@gantik.org.il
mailto:michrazim@gantik.org.il
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 אישורים ומסמכים .7

 כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(: .א

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי  (1
 .)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( הינו מנהל ספרים כחוק

)מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה ישורא (2
 . עו"ד/רו"ח(

-( ו1בנוסח מסמך ז) 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו  לפי חוק העסקאותותצהיר חתומים  אישור (3
 (.2ז)

אישורים ) לעיל 3.א.3פירוט נסיון קודם ואישורים המעידים על נסיון קודם כמפורט בסעיף  (4

 יש לצרף פרטי איש קשר /ממליצים. דים על הפעלת מרכזי יום כאמור ממשרד הרווחה(.המעי

או  2018-2020על היקף המחזור הכספי של המציע בשנים אישור מאת רו"ח של המציע המעיד  (5

המעידים על קיומו של מחזור כספי כאמור כנדרש בסעיף דו"חות כספיים מאושרים ומבוקרים 

 .לעיל 4.א.3

מטעם המוסד לביטוח לאומי על היותו נותן שירותי סיעוד מטעם המוסד לביטוח אישור תקף  (6

 .לאומי, למתן שירותי בית והפעלת מרכז יום לקשיש

 להלן. 8בסעיף רבות כמפורט ע (7

 למסמכי המכרז, כשהם מלאים וחתומים על ידו.יא' -ט', י' ומסמכים  (8

 ה:לאל על פי הנדרש בתנאי המכרז ובכלל זה התייחסות גםמסמך  (9

 .רקע מקצועי אודות המציע )כמות עובדים, תחומי פעילות, ערכי ליבה וכו( .א

תכנית מתודולוגית/ טיפולית להפעלת מרכז יום לקשיש במועצה, בהתאם לדרישות  .ב
 המפורטות במפרט השירותים / תע"ס ומעבר לכך.

העובדים שיעסקו בביצוע הפרויקט לרבות הכשרות ייחודיות בתחומי הפעילות  .ג

 . יודגש כי לא נדרש לפרט בדיוק אלו עובדים מיועדים לעבוד מטעם המציעהנדרשים
 , אלא מהות העובדים וההכשרות / כישורים של כל אחד מהם.)בשמות(

את המסמכים  עליו לצרףתאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, ם המציע הוא א (10
 הבאים:

העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, ביצוע על כך כי  התאגידמעו"ד או רו"ח  אישור .א
ת התאגיד הצעכי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי 

בחתימתם על  התאגידולחייב את  התאגידחתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם 
וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם  מסמכי המכרז

 .ההתאגדותלמסמכי 

 שמות מנהלי התאגיד. .ב

 שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. .ג

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. .ד
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אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור עו"ד/  (11
ת החלטה כדין של השותפות בעניין רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבל

 הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

 בדבר רכישת מסמכי המכרז. אישור (12

, על לעיל 6במקרה בו שלח המנהל מסמך תשובות, הבהרות או תיקונים למכרז כמפורט בסעיף  (13
 המציעים לצרפם להצעה המוגשת על ידם, כאשר הם חתומים בכל עמוד.

ו מסמכים נוספים אשר יש בהם כדי להצביע על כושרו ו/או נסיונו המציע רשאי להגיש ולצרף להצעת .ב

 .מרכזי יום לקשיש ו/או ידיעותיו ביחס להפעלת

 פסל ע"י ועדת המכרזים.יעלולה לה הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל .ג

מידע המציע להציג כל לחקור ולדרוש מ , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות לוועדת המכרזים .ד

יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע  מומחיותו, מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,ו/או 
המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ . )לרבות המלצות( וכיוב' השירותים נשוא המכרז

 ,וח כלשהוא כאמורהמציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתהמסמכים להנחת דעתה. במקרה בו 
  ה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.וועדרשאית ה

 והבטחת הצעת המציע ערבות לצורך השתתפות .8

 עשרת)במילים:  ש"ח 00010,בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בסך של המציע חייב לצרף להצעתו  .א
ת ביטוח ישראלית שברשותה חבראלפים שקלים חדשים( מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת 

( 1בנוסח מסמך ה) ,1981-רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 
 .7.6.2022עד ליום הערבות תעמוד בתוקף למסמכי המכרז. 

סכום הערבות להצעה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  .ב
   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון הבסיסי יהיה המדד  כשהמדד ,לסטטיסטיקה

צדדית של ראש -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד .ג
 או הגזבר ו/או מי מטעמם.  המועצה

יבחר המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של המועצה עד ש .ד
 סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם. 

 סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .ה

יסרב המציע לחתום על ההסכם, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר  .ו
המועצה בזכות תיה של המועצה ו/או כדי לפגוע כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענו

, בהתאם לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה
 .לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין

תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד מהמקרים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה  .ז
 הבאים:

 המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; אם   (1)

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   (2)
אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות    (3)

 במכרז;
יר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החז   (4)

 הנקוב לכך בתנאי המכרז.
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 מועד הגשת ההצעותואופן  .9

סמן בראשי ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא המסמכים וכן ל .א

ל תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטו
 ההצעה.

ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא הצעתו ולחתום בחתימה  .ב

סמן בראשי תיבות של כן לבשני העתקים ומלאה על גבי טופס ההצעה )מסמך ג( וההסכם )מסמך ד'(, 
 צעה. הה פסילתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא ליחתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שת

כרז ן מרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ .ג

 קניין /הרכש' מח אצל' ב קומה, 48 הגליל' ברח המכרזים בתיבת ידנית ולהניח 1/2022מס'  פומבי
 (.בצהרים) 12:00 השעה עד 2.20223.מיום  יאוחר לא,  המועצה

 ל דרך אשר איננה מסירה ידנית כאמור דלעיל.בכאין לשלוח הצעות  .ד

 זה. לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף  .ה

יום מהמועד  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .ו
ת כפי שתורה הקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה נוספ

המועצה ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו, 
 והמציע חייב יהיה לעשות כן.

 אופן החתימה על ההצעה .10

 אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את חתימתו .א
 .וצילום תעודת הזהות שלו

, יחתמו על ההצעה כל השותפים )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( אם ההצעה תוגש על ידי שותפות .ב

המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת 
 השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.

יחתמו על ההצעה המנהלים תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, ע"י אם ההצעה תוגש  .ג
המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת 

 התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד. 

תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד לשם ביצוע  אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של .ד
, יחתמו על ההצעה בשם כל אחד )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור( העבודות נשוא המכרז

מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות 
  ותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי השותפות.הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של ש

 החלטות המועצה ואופן שקלול ההצעות .11

 

 עמידת המציעים בתנאי הסף. תחילה יפתחו ההצעות ותיבחן  .א

ידי ועדה -אשר יבוצע על( 100%)דירוג האיכות הצעות שיעמדו בכל תנאי הסף יעברו לשלב  .ב
 טרים הבאים:פי הפרמ-וזאת על ועדת היגוי/מקצועית

ניקוד  אופן הניקוד רכיב 
 מקסימאלי
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ניסיון בהפעלת  1
 מרכזי יום לקשיש

 ושבה הופעללניסיון הנדרש בתאי הסף, כל שנה מעבר בגין 
, יקבל המציע ידי המציע-על ברשויות מקומיות יום  ימרכז

 .נקודות בסך הכל 20ועד נקודות  2.5

20 

טיב  –המלצות  2
 ההצעות

קצועית, ימונו שני נציגים שיקיימו שיחות מתוך הוועדה המ
 ממליצים לפחות, שהציג המציע במסגרת הצעתו. 2עם 

יתבקשו לנקד את שירותי המציע בהתאם הממליצים 
כל אחד מהם יקבל ניקוד , חמשת הפרמטרים הבאיםל

מידת ההתרשמות הגבוהה  10)כאשר  10עד  1גולמי של 
 (:ביותר

ת התוכן, התאמה : ברמאיכות הפעילות החברתית .1
ופיזיות  תקוגניטיביולגיוון האוכלוסיות הן מבחינת יכולות 

תדירות לוהן מבחינת ההיבט התרבותי והתייחסות 
הפעילויות ושמירה על עקביות. מקצועיות מעבירי 

 .הפעילויות וההכשרה המקצועית שלהם
: גיוון בהיצע הפעילות איכות הפעילות התעסוקתית. 2

בניית תכנית אישית מותאמת לכל התעסוקתית המוצעת. 
משתתף בהתאם ליכולותיו הפיזיות והקוגניטיביות. הרמה 
המקצועית של מעבירי הפעילות וההכשרה המקצועית 

 .שלהם
: דאגה לצרכים הפיזיים של רמת הטיפול האישי. 3

רחצה, , שמירה על היגיינה של הקשיש: הקשיש הכוללים
שרות ע"י הגשת ארוחות מזינות מאו. סיוע באכילה

 .ליווי וסיוע בירידה ועליה להסעה, תזונאית מוסמכת
: קשר רציף עם העובדת רמת הטיפול סוציאלי. 4

הסוציאלית לפחות אחת לשבוע, ליווי בשלבים השונים 
קשר עם בני המשפחה לפחות אחת (, שהות ועזיבה, קליטה)

תוכנית טיפולית , קיום לחודש, ליווי במצבי משבר וקושי
התוכנית )תאמת ליכולות ולצרכים של הקשישאישית המו

 (.נבנתה בשיתוף עם המשפחה והקשיש

40 

 התרשמות 3
ממתודולוגית 

העבודה לרבות 
התפיסה 

המקצועית 
וממשקי העבודה 
הנדרשים, בעלי 

תפקידים, 
התנהלות תקינה, 

הכשרות 
והתמקצעות 

 העובדים

מסמך המתודולוגיה שיצורף הוועדה המקצועית תבחן את 
כל מציע למכרז ואשר יכלול פירוט כמתחייב מן  ידי-על

 :, ותנקד את המציע כלהלןהמכרז
כמות עובדים, תחומי ) רקע מקצועי אודות המציע. 1

 נקודות. 15עד  -( יו"בפעילות, ערכי ליבה וכ
, להפעלת מרכז היום לקשישתכנית מתודולוגית . 2

 10עד  - בהתאם לדרישות המפורטות במפרט השירותים
 .נקודות

, לרבות הכשרותיהםהשירות עסקו בביצוע והעובדים שי. 3
ותק עבודתם בתחום בכלל ואצל המציע בפרט, מיומנותם, 

 .נקודות 15עד  -מקצועיותם וכו' 

40 

 

הצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר בהתאם למפורט לעיל תדורג במקום הראשון ואחריה  .ג

 במכרז.לפי הסדר ידורגו יתר הצעות המשתתפים 

שומרת על זכותה המועצה רשאית לבטל את המכרז בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וצרכיה. המועצה  .ד

 לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור לעיל.

 מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או הצעה כלשהי. המועצה אין  .ה

סיבה שהיא, לא תהא למציעים ו/או לזוכה כל תביעה בוטל המכרז נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל  .ו
ו/או זכות תביעה בגין פיצוי ו/או שיפוי אף אם יגרם להם נזק כתוצאה מהאמור, והמשתתפים ו/או 

הזוכה לא יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם להם בין הפעילות 

 ידם. -כמוצע על
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 חובת הזוכה במכרז .12

)קלנדריים( מיום קבלת הודעת  ימים 10 -לא יאוחר מ (, נדרש הוא "הזוכה" -ה המציע במכרז )להלן זכ .א

 המועצה בדבר זכייתו:

ידי מורשי החתימה מטעמו בשלושה עותקים, ולהחזירו חתום -( עלדלחתום על ההסכם )מסמך  (1

 כדין למועצה.

אלף שקלים חדשים"( שים חמי)במילים: "₪  50,000להמציא למועצה ערבות בנקאית על סך  (2

למסמכי המכרז  (2ה)כמסמך פי ההסכם וזאת בנוסח המצורף -להבטחת ביצוע התחייבויותיו על

 (. "ערבות הביצוע")להלן: 

למסמכי המכרז חתום כדין  וכמסמך להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף  (3

 ורך תקופת הפעלת מרכז היום.ידי חברת ביטוח מורשית בישראל שיהיה בתוקף לכל א-על

ג לעיל, כולם או חלקם, בשל נסיבות התלויות בו, תהא -לא ימלא הזוכה אחר האמור בסעיפים א .ב
לעיל. בחילוט הערבות  6המועצה רשאית לחלט את הערבות המצורפת להצעת המציע, כאמור בסעיף 

ות המועצה כנגד הזוכה עקב הבנקאית כאמור לעיל, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרש

 הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו.

 סיור מציעים .13

במרכז היום  15:00 -14:30בין השעות  20.01.22 חמישיסיור מציעים יתקיים ביום סיור מציעים יתקיים 

 חובה.  אינהההשתתפות בסיור  . בגני תקווה 11לקשיש ברח' המשי 

 צה המוערכוש  -מסמכי המכרז  .14

מסמכי המכרז הינם רכוש המועצה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז, ולא 

 ___לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

 

 בכבוד רב,

 

 ליזי דלריצ'ה 

 ראש המועצה
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 ג' מך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 1/2022מס'  פומבי מכרז

 בגני תקווה 11להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 

 
 לכבוד

 המועצה המקומית גני תקווה
 

 א.ג.נ.,
 

 הצעת המציעהנדון: 

אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, לרבות תנאי ההזמנה וההוראות הכלליות למשתתפים, הסכם  .1
 מכרז.ההתקשרות וכן את יתר מסמכי ה

פי המכרז, וכי בהתאם להם -הנני מצהיר, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, וברורים לי חובותיי וזכויותיי על .2
 קבעתי את הצעתי.

 אני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: .3

 כי הנני עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז. .א

, והנני מסוגל, מכל כז יום לקשישמר כי הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לצורך הפעלת .ב
 או ההתחייבויות על פי המכרז./בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו

ידי כחלק -כי כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים במסמכי המכרז ובמסמכים המוגשים על .ג
 מהצעתי למכרז הינם נכונים, מלאים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה.

תיי בהתאם למכרז אעסיק עובדים איכותיים, מיומנים ומקצועיים, בעלי כל כי לצורך מילוי התחייבויו .ד
פי כל דין וללא הרשעות פליליות, אקיים פיקוח ובקרה על אופן -האישורים וההיתרים הנדרשים על

 .והכל בהתאם לתקנות התע"ס ולהחלטות ועדת ההיגוי מרכז היום הפעלת

תקן, נהלים, חוזרים או הנחיות של גורם מקצועי פי כל דין, -כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על .ה
 .מרכז יום לקשישכלשהו, החלים על הפעלת 

כדי להקנות לי גני תקווה  11 המשימרכז היום לקשיש במבנה המועצה שברח' כי ידוע לי שאין בהפעלת  .ו
 זכות שימוש ו/או חזקה ו/או הרשאה במבנה. 

באחריותי המלאה, ובכל מרכז היום לקשיש ת כי בכל עת, ולכל אורך תקופת ההתקשרות תהא הפעל .ז
 . מרכז היום כל אחריות להפעלתלמועצה שלב שהוא לא תהא 

וכי מרכז היום בהתאם לכל ידן ולתנאי החוזה כי אשא בכל התשלומים אשר ידרשו לצורך הפעלת  .ח
 פי כל דין לצורך פעילות כאמור. -אקבל את כל האישורים הנדרשים על

בות המופיעה במסמכי המכרז, גם אם לא מוזכרת במפורש בפרק זה מחייבת אותי, וכל ידוע לי, כי כל התחיי .4
 פי מכרז זה.-עלמרכז היום לקשיש גורם מטעמי, אשר יועסק בהפעלת 

להוראות המכרז בהתאם  7.6.2022 עדבתוקף , שקלים 10,000בסך חת קיום הצעתי, מצ"ב ערבות טלהב .5
 . ( למסמכי המכרז1ה)במסמך נוסח הקבוע לו

ימים מיום קבלת  7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן לא יאוחר מתום  .6
 הודעה על זכייתי במכרז:

, ולהחזירו חתום כדין העתקיםבשלושה  יידי מורשי החתימה מטעמ-על לחתום על ההסכם )מסמך ד( .א
 .למועצה

שקלים חדשים"( להבטחת חמישים אלף ילים: ")במ₪  50,000ערבות בנקאית על סך למועצה להמציא  .ב
"ערבות למסמכי המכרז )להלן:  הכמסמך פי ההסכם וזאת בנוסח המצורף -ביצוע התחייבויותיי על

 (. הביצוע"

ידי -למסמכי המכרז חתום כדין על וכמסמך אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף למועצה להמציא  .ג
 .מתן השירות ף לכל אורך תקופתחברת ביטוח מורשית בישראל שיהיה בתוק
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מרכז  לעיל, כולן או מקצתן, אאבד את זכותי להפעלת 6ידוע לי, כי אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7
 תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי זו. המועצה , והיום לקשיש

עקב הפרת המועצה עד שיעמדו לרשות כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או ס
 ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

למסמך ב' למסמכי המכרז, וכראיה לכך, צירפתי את  3כי אני עומד בתנאי הסף הקבועים בס' מצהיר הנני  .8
 למסמך ב' למסמכי המכרז. 7מלוא המסמכים המפורטים בס' 

או יותר מהמסמכים ו/או האישורים המפורטים לעיל, רשאית ועדת  ידוע לי, כי במידה ולא אצרף אחד .9
 המכרזים לפסול את הצעתי.

שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי למועצה עוד ידוע לי, כי  .10
היא להסיק  וניסיוני, וכי אם אסרב למסור למועצה מסמך ו/או אישור ו/או הסבר כנדרש על ידה, רשאית

 מסקנות כראות עיניה ואף לפסול את הצעתי.

ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ידוע לי, כי  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .11
 הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או לתיקון והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור לעיל.

 ימים נוספים לבקשת המועצה. 90 –ייב להאריך את תוקף ההצעה ב כמו כן, הנני מתח

הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור  .12
 דלעיל

 

 פרטי המציע

 שם המציע: )נא לציין שם מלא( ..........................................

 ית נא לפרט: .................................................אישיות משפט

 ........................................../ ע"ר  מספר ח.פ / שותפות רשומה

 מורשי החתימה במציע........................................................

 ..................................................................מנהלי המציע...................................

 כתובת ............................................טלפון .......................................................

 איש קשר במציע / נציג מוסמך: ..........................................

 וחותמת המציע...................................  .......................  חתימה:

 

 

 אישור עו"ד

 
 אני הח"מ ................... עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי,

 
 ...............ה"ה ............................................. .....ת.ז. ............................... 

 
 ה"ה ................. ..................................ת.ז. ........................................ 

 

 .העמותהולחייב את התאגיד / העמותה וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד / 

 

 

_____________________ ______________________ 

 עו"ד    תאריך
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 תנאי הסף בדבר ניסיון לצורך בחינת למילוי ע"י המציע  טבלה

 

מספר  הרשותשם 

הקשישים  

 במרכז היום

לקבלת  איש קשר

 המלצות

 דרכי יצירת

 עם הממליץ קשר

 הפעילותתקופת 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

         __________________                  ___________________ 

 חתימה                  חותמת המציע                  
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 ד' מך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 1/2022מס'  פומבימכרז 

 בגני תקווה 11להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 

 
 הסכם 

 ___ שנת _________ לחודש________שנערך ונחתם בגני תקווה ביום________

 

 המועצה המקומית גני תקווה             : בין
 , גני תקווה48רח' הגליל                            

 )להלן: "המועצה"(                           
 מצד אחד  

 
        לבין:

 
      ת.ז./ח.פ    
 
      מרח'    
 )להלן "המפעיל"(    

 מצד שני  
 

 בגני תקווה )להלן 11המשי והמועצה מעוניינת בהפעלת מרכז יום לקשיש בבניין המועצה ברח'                 הואיל

 ;מרכז היום"("-"השירות" ו :בהתאמה

והמפעיל הגיש הצעתו במסגרת המכרז, וחוזר ומצהיר כי הנו עומד בכל תנאי ההשתתפות  והואיל
ונספחיו השונים וכי יש לו היכולת  כפי שנדרשים על פי המכרז, על מסמכיו םוהקריטריוני

 והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם זה;

 והמועצה החליטה לקבל את הצעת המפעיל למתן השירות ולהתקשר עמו בהסכם זה;  והואיל

למתן השירות כמפורט וברצון הצדדים לקבוע ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בנוגע  והואיל

 ;בהסכם זה

 

 ך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:אי לכ

 

 מבוא, נספחים וכותרות הסעיפים .1

המבוא להסכם זה, וכל מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם גופו ויש לקראם ביחד עם  1.1

  ההסכם.

המפעיל מצהיר בזאת, כי לפני עיין ובדק את כל המסמכים והנתונים הנוגעים להתקשרות בין הצדדים,  1.2

 ברורים וידועים לו כל הפרטים הנדרשים לצורך הפעלת מרכז היום.וכי 

 הממונה מטעם המועצה .2

"( הינה נציגת המנהלת" –לשירותים חברתיים במועצה ו/או מי שהוסמך מטעמה )להלן ולעיל האגף מנהלת 

אום המועצה לעניין ביצוע הסכם זה. המפעיל מתחייב במהלך כל תקופת ההסכם להפעיל את מרכז היום בתי

 ולשביעות רצונה המלא.תאם להנחיותיה ם המנהלת בהע
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 מהות ההסכם  .3

מטעם משרד  4.13בהתאם להוראה , גני תקווה 11המשי הסכם זה הינו להפעלת מרכז יום לקשיש ברח'  3.1

( העוסקת בנושא "מרכז יום לזקן" )הוראות התע"ס(, "המשרד"הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: 

ידי המשרד מעת -וכל הוראה אחרת בעניין אשר תפורסם עללמסמכי המכרז כמסמך יב' המצורפות 

לעת גם אם אינה מצורפת למסמכי המכרז, וכן בהתאם להחלטות ועדת היגוי אשר תוקם לצורך פיקוח 

 .וקבלת החלטות ביחס להפעלת מרכז היום

מזון, קיום תוכנית הפעלת מרכז היום כוללת, בין היתר, תחזוקה שוטפת של מבנה מרכז היום, אספקת  3.2

ופעילות מגוונת לקשישים הכל בהתאם להנחיות מנהלת האגף לשירותים חברתיים במועצה וועדת 

 (. "הפעילות" ההיגוי, וכנדרש בתקנון התע"ס )להלן:

קשישים המוכרים כזכאים על פי חוק הסיעוד, וכן  90 –הינה: כ אוכלוסיית היעד של מרכז היום  3.3

פי חוק הסיעוד, ואשר יוכרו כזכאים על ידי מחלקת הרווחה של המועצה, קשישים שאינם מוכרים על 

זקנים סיעודיים המוכרים ע"י משרד הביטחון וזקנים סיעודיים הממנים את שהותם על חשבונם בעלות 

שנקבע ע"י המוסד לבטוח לאומי והכל על פי רשימה שמית שתיערך על ידי המועצה בהתאם 

 – תקשישים הינם עם ירידה קוגניטיבי 30-. מתוך האוכלוסייה הנ"ל, כלקריטריונים להפניה המקובלים

 תשושי נפש. 

 מ"ר מתוכו סגור עבור היחידה לתשושי נפש. 310מ"ר.   1300-מרכז היום הינו בשטח כולל של כ 3.4

, באופן רציף במשך כל השנה למעט 15:30 – 7:30ימים בשבוע בשעות  5מרכז היום יפעל במשך  3.5

   (.מסמך יב' למסמכי המכרזת בהוראות התע"ס )החופשות המפורטו

המפעיל יהיה רשאי לבקש מהמנהלת אישור מיוחד לסגור את מרכז היום בהתקיים נסיבות מיוחדות  3.6

הפעילות במרכז יהיה רשאי להפסיק את )כגון התפשטות מגפה, ליקויים בטיחותיים במבנה וכיו"ב(, ו

 המנהלת בכתב. קבלת אישורלאחר היום מטעמים מיוחדים כאמור 

לספק את כל כח האדם המיומן הנדרש לקיום הפעילות ובכלל זה לכל הפחות להעסיק ידרש המפעיל  3.7

את בעלי התפקידים הבאים )בכפוף לאישור המנהלת(: מנהל בעל ידע והכשרה בתחום העבודה 

בעל  משרה, מדריך חוגים 33%משרה, עובד תעסוקה /מלאכה בהיקף של  100%הסוציאלית בהיקף של 

שעות  5שעות שבועיות, פיזיוטרפיסט / מרפה בעיסוק / אחות בהיקף של  15ידע והכשרה בהיקף של 

מבלי לגרוע מהמפורט לעיל מובהר, כי בנוסף על בעלי התפקידים המפורטים לעיל, מתחייב שבועיות. 

מטבח,  פי תקנות התע"ס ובכלל זה מטפלות, עובדי נקיון,-המפעיל להעסיק את כל כ"א הנדרש על

 מזכירה אחזקה וכיו"ב.

הנדרש להפעלה תקינה של מרכז היום בהתאם את מבנה מרכז היום בכל הציוד המפעיל ידרש לצייד  3.8

אחראי לתקן, על חשבונו, את כל הציוד הדרוש תיקון ו/או לרכוש ציוד והוא להנחיות ועדת ההיגוי, 

וקה, נקיון, חשמל, מים, וכיו"ב כל של מרכז היום ולשאת בהוצאות תחז פתחדש הנדרש לפעילות השוט

 יתר ההוצאות הדרושות לפעילות השוטפת של מרכז היום.

פי חוק, תקבל את ההכרה והאישור של הגורמים הנדרשים ככל -הפעילות תהיה מוכרת ומותרת על 3.9

יהיו בעלי תעודות במרכז היום שנדרשים אישורים כאמור, והמדריכים ו/או המטפלים אשר יפעלו 

 .דרש לצורך ביצוע הפעילותכנ הסמכה

עמידת וק דבכל עת, על מנת לבלמרכז היום , יהיו רשאים להיכנס המועצה ם שליהמוסמכ נציגיה 3.10

בלבד שלא יפריעו לקיומה הסדיר של ו, המפעיל בתנאים ובהנחיות הנדרשים להפעלת מרכז היום

 פעילות.ה

 הפעילות לא תגרום לכל מטרד, מכל סוג שהוא. 3.11
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 ות המפעילהתחייבויות והצהר .4

 

 המפעיל מצהיר בזאת כדלקמן:  4.1

כי יש לו הניסיון, המומחיות, הידע, הכישורים, כוח האדם המקצועי, היכולת הכספית  4.1.1

והמקצועית, והציוד הדרושים לספק את השירות נשוא הסכם זה במיומנות וברמה מקצועית 

 עות רצון המנהלת.גבוהה, וכי יספק את השירות נשוא הסכם זה באופן מקצועי ואיכותי ולשבי

כי יש בידיו את כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים וכיו"ב הנדרשים לצורך מתן השירות  4.1.2

ובכלל זה אישור משרד הרווחה והשירותים החברתיים להפעלת מרכז היום )כמפורט בתקנות 

 התע"ס(. 

רים האישוידאג לחדש את כל כי במהלך כל תקופת ההסכם ובתקופות ההארכה, ככל שיהיו,  4.1.3

 הרשיונות וההיתרים הנדרשים לצורך הפעלת מרכז היום.

כי יפעיל את מרכז היום באופן סדיר ורצוף, תוך תיאום מלא עם המנהלת ובהתאם לתקנות  4.1.4

 (.4.13להוראה  7התע"ס )ובפרט בהתאם להנחיות הקבועות בסעיף 

שהוא, לצורך  כי ישא בכל התשלומים הדרושים לצורך קבלת רשיונות ו/או אישורים, מכל סוג 4.1.5

 הפעלת המרכז, כמו גם בכל ההוצאות הנדרשות לצורך קיום הפעילות ועמידתו בתקנים. 

כי אין לו ו/או למי מטעמו כל מניעה משפטית ו/או חוזית ו/או אחרת להתקשר בהסכם זה  4.1.6

 .ולספק את השירות בהתאם להסכם

 פי דין, לרבות חשבונותיו וספריו.-כי הוא מנהל את כל ענייניו על 4.1.7

כי יכין ויחזיק, על חשבונו, את מכלול הציוד והעזרים הנדרשים לצורך אספקת השירות, באופן  4.1.8

 שינתן מענה הולם לכל אחד מן הקשישים המשתתפים בפעילות. 

  כי יספק לקשישים השוהים במרכז היום מידי יום מזון באופן ובזמנים המפורטים במפרט. 4.1.9

במהלך שהותם במרכז היום, וכי הוא רואה  כי יהא אחראי לקשישים לבטיחותם ולבטחונם 4.1.10

במהלך להגרם לבאי מרכז היום מכל סוג שהוא העלולים עצמו כאחראי לכל נזק או פגיעה 

 .פעילות מרכז היום

ידי המנהלת והוא מתחייב לפעול -מתחייב לעמוד בכל הנהלים וההנחיות שימסרו לו עלהמפעיל  4.2

ירות לפעול בהתאם להוראות כל דין, תקן, הנחיות, ולהנחות את הפועלים מטעמו בקשר עם אספקת הש

 הוראות, כללים, תקנונים ובייחוד תקנון התע"ס.

ידי המחלקה -היום אך ורק את הקשישים אשר יופנו למרכז על המפעיל מתחייב לקבל למרכז 4.3

 לשירותים חברתיים במועצה.

 תקופת ההסכם .5

בכפוף לזכות המועצה לבטלו  ,30.4.2023 םעד ליוו 1.5.2022 מיום החל, תוקפו של ההסכם הינו לשנה 5.1

 כמפורט בהסכם זה. לכןקודם 

כאשר לתקופות נוספות המועצה תהא זכאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם,  5.2

"(. החליטה המועצה תקופות ההארכה)להלן: " שנים 5סך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על 

ימים לפני תום  30 -תודיע על כך למפעיל בכתב ומראש לא יאוחר מלהאריך את תקופת ההסכם כאמור, 

תקופת ההסכם. בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בשינויים 

 המתחייבים לפי העניין. 
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, ימציא המפעיל למועצה לא יאוחר לעיל 5.2כאמור בס"'  החליטה המועצה להאריך את תקופת ההסכם 5.3

פי הסכם -הנדרשות עלביטוח הפוליסות על חידוש לפני תחילת תקופת ההארכה, אישור  ימים 5מאשר 

 וכן כל מסמך אחר אשר תדרוש המועצה. , למשך כל תקופת ההארכהזה 

 התמורה .6

 בגין השירות יהיה רשאי המפעיל לגבות מאת הקשישים תמורה חודשית כמפורט להלן )להלן: 6.1

 (:"התמורה"

את הסכומים המגיעים לקשישים בגין שעות סיעוד, על פי חוק , מיהמפעיל יגבה מהביטוח הלאו 6.1.1

הסיעוד, וזאת לכל יום בו הם מבקרים במרכז. כמו כן, המפעיל יגבה את סכום ההשתתפות 

 .עצמית מקשישים זכאי חוק סיעוד לכל יום בו הם מבקרים במרכז

ווחה במרכז היום המפעיל יגבה ממשרד הרווחה את הסכומים המגיעים בגין קשישים מופני ר 6.1.2

פות העצמית וזאת לכל יום בו הם מבקרים במרכז. כמו כן, המפעיל יגבה את סכום ההשתת

 לכל יום בו הם מבקרים במרכז על פי הנחיות משרד והרווחה. מקשישים  מופני רווחה

פות מהקשישים את סכום ההשתתהמפעיל יגבה ממשרד הבטחון או מכל גוף מפנה אחר  6.1.3

 .רכזידו למ-המופנים על

או כל שירות המפעיל יהיה זכאי לגבות מהקשישים תוספת עצמית של הקשיש עבור ארוחות  6.1.4

בהתאם לתעריף שייקבע על ידי משרד העבודה מזמן לזמן או בתיאום עם המועצה מראש אחר 

 ובכתב בלבד. 

בנוסף, בכפוף לכך שיופעל מועדון עצמאיים, יהיה המפעיל זכאי לגבות בגין הפעלת מועדון  6.1.5

 צמאיים סכומים כפי שיסוכם בין הצדדים מדי פעם.הע

המפעיל מתחייב לשמור בקופתו כספים אשר יוותרו כתוצאה מגביית התמורה לעיל ולא ידרשו  6.1.6

ולהשקיעם בהתאם לכללים להשקעת עודפים (, "יתרת הכספים" לצורך הפעלת המרכז )להלן:

יעם )קרן + ריבית( בהרחבת סל ולהשקזמניים שנצברו בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים 

השירותים למרכז ו/או בהשקעות אחרות. המפעיל נדרש לדאוג שקרן יתרת הכספים תהיה 

 מובטחת ותושקע בנפרד מיתר כספי המפעיל.

פי הסכם זה, מתחייב המפעיל להעביר למועצה את יתרת הכספים כאמור -בתום תקופת ההתקשרות על 6.2

ר הועברו אליו בגין שהות קשישים במרכז היום ואשר לא אצלו בשל התשלומים אש הצטברואשר 

 הושקעו בפעילות מרכז היום. 

מהווה תשלום מלא וסופי בגין מתן השירות, וכוללת את לעיל   6.1מובהר, כי התמורה המפורטת בסעיף  6.3

הכרוכות בביצוע השירות, לרבות ציוד, חומרים, נסיעות, כוח אדם,  שהואכל ההוצאות מכל מין וסוג 

הכנה והיערכות, אחזקת המבנה, מזון כיו"ב וכי לתמורה המפורטת לעיל לא יתווסף כל סכום שהוא, 

 ובכלל זה לא תיווסף הצמדה למדד מכל סוג שהוא. 

 צוות ההיגוי .7

רכז היום יוקם צוות היגוי על ביצוע הסכם זה וקבלת החלטות ביחס לאופן הפעלת מ פיקוחלצורך  7.1

 להלן:כמפורט 

מי  /המנהלת אשר יהיו נציגים מטעם המועצה  2-נציגים מטעם המפעיל ו  2נה ימצוות ההיגוי  7.1.1

  ./ מי מטעמו המועצהמטעמה וגזבר 

 המנהלת תשמש כיו"ר צוות ההיגוי.  7.1.2

 החלטות צוות ההיגוי יתקבלו ברוב קולות. במקרה של שוויון קולות ליו"ר צוות ההיגוי יהיה קול כפול. 7.2
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בשנה על מנת לדון אולם יו"ר צוות ההיגוי יהיה רשאי לזמן ישיבה  צוות ההיגוי יתכנס לפחות פעמיים 7.3

 מעת לעת ובהתאם לצורך. 

 צוות מרכז היום .8

את בעלי התפקידים המפורטים בתקנות על חשבונו לצורך אספקת השירות, מתחייב המפעיל להעסיק  8.1

 בהסכם זה.  התע"ס וכן בעלי תפקידים נוספים אשר נדרשים לצורך מתן שירות מלא ומקיף כמפורט

 .לקשיש שנים לפחות בניהול מרכזי יום 5מנהל מרכז היום יהיה בעל נסיון של  8.2

ידו / עמם התקשר לצורך קבלת השירות, יהיו -המפעיל מתחייב, כי בעלי התפקידים אשר יועסקו על 8.3

ך בעלי מקצוע מנוסים, איכותיים ומיומנים, בעלי כל האישורים וההיתרים הנדרשים עפ"י כל דין לצור

ייקבעו על ידי המנהלת, לרבות בנושאי וותק, הכשרה, מתן השירות וכי יעמדו בכל הקריטריונים אשר 

 ניסיון וכיו"ב.

 ידו לצורך מתן השירות.-מובהר בזאת, כי על המפעיל לקבל את אישור המנהלת לכח האדם שיועסק על 8.4

טעמו במתן השירות למלא המפעיל מתחייב, כי בכל מקרה בו נבצר ממי מבעלי התפקידים העוסקים מ 8.5

בכל התנאים  יםהעומד יםצוות חלופי נשיאת תפקידם, יודיע על כך למנהלת לאלתר, וידאג להעמיד א

מקצועי, להנחת דעתה של המועצה ולשביעות רצונה והנדרשים לצורך אספקת השירות באופן נאות 

 . של המנהלת המלא

ידי -עבודתו/ם של עובד/ים המועסקים עלמובהר ומוסכם בזאת, כי המנהלת רשאית לדרוש הפסקת  8.6

המפעיל בשל חוסר מקצועיות, התנהגות לא הולמת, תלונות מאת הקשישים וכיו"ב וכי המפעיל 

ימים לאחר שנדרש  7 –מתחייב להחליף כל איש צוות אשר החלפתו נדרשה, באופן מיידי, ולא יאוחר מ 

 ידי המנהלת.-לעשות כן על

 היום של מבנה מרכז הוצאות האחזקה .9

המפעיל מתחייב לספק את השירות במבנה מרכז היום אשר הינו בבעלות המועצה, ואשר בשעות אחר  9.1

  .אחרתנוספת ו הצהריים מתקיימת בו פעילות קשישים

העובדה כי במרכז היום מתקיימת פעילות קשישים נוספת, מסכימים הצדדים לשאת באחזקת בשל  9.2

 מבצע המפעילשהשימוש ן. יחד עם זאת, ככל שהיחס בין להל  9.3המבנה באופן יחסי כמפורט בסעיף 

תהא רשאית המועצה לשנות את אופן ההתחשבנות  -במבנה לשימוש שמבצעת המועצה במבנה ישתנה 

 המפורט להלן וזאת בהודעה שתמסר למפעיל בכתב.

מל, המפעיל ישא בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש במבנה מרכז היום, לרבות הוצאות אחזקה, מים, חש 9.3

 חימום, גז, טלפון והוצאות בגין ניקיון המבנה וזאת בשיעור המפורט להלן:

וכן בהוצאות האחזקה המצוי במבנה הוצאות האחזקה והשימוש בקו הטלפון בהמועצה תשא  9.3.1

ככל שמרכז היום יורחב גם לקומה השניה של המבנה ישא המפעיל גם  והשימוש במעלית.

 בהוצאות האחזקה והשימוש במעלית.

 פעיל ישא בכל ההוצאות הכרוכות בהתקנה והפעלה של קו האינטרנט במרכז היום.המ 9.3.2

המפעיל ישא במלוא ההוצאות הנדרשות לצורך נקיון מרכז היום בסוף כל יום פעילות. המועצה  9.3.3

 תשא בהוצאות הנדרשות לצורך נקיון מרכז היום לאחר פעילות הקשישים העצמאית. 

והמועצה תשא  מים בהן מחוייב מבנה מרכז היוםמחשבונות ה 90%המפעיל ישא בתשלום  9.3.4

 .ביתר תשלום החשבון
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מרכז היום בשיעור שלא מבנה המפעיל ישא בכל יתר ההוצאות הכרוכות בהפעלה ואחזקה של  9.3.5

למען הסדר הטוב מובהר, כי בין יתר הוצאות  מהוצאות האחזקה בפועל. 75% –יפחת מ 

הפעלה שוטפת, טיפולים ותיקונים האחזקה של המבנה נכללים הוצאות חשמל, ציוד ל

הנדרשים לצורך תחזוקה נאותה של המבנה, מערכותיו והפעלתם, לרבות ביצוע תיקונים בגין 

נזקים שנגרמו למבנה בגין השימוש בו ו/או תיקונים הנובעים מבלאי סביר בתוך זמן סביר 

  בנסיבות העניין.

או תיקון ציוד המצוי במרכז היום המועצה תשתתף בהוצאות שהוציא המפעיל לצורך רכישה ו/ 9.3.6

מעלות התיקון / הרכישה, וזאת בכפוף להצגת חשבונית מס המעידה על  25%בשיעור של 

 ידי המפעיל, ואישור ועדת ההיגוי לביצוע הוצאה כאמור. -ההוצאה שהוצאה על

ם יחד עם זאת מובהר, כי ככל שההוצאות שידרש המפעיל להוציא בגין רכישת ציוד ו/או תיקוני

קשורים באופן ישיר להפעלתו ותחזוקתו של מרכז היום לקשיש )ולא לשירותים האחרים 

ידי המועצה( ישא המפעיל בכל ההוצאות הנדרשות על  -הניתנים לקשישים באותו הנכס על

 חשבונו לא יהיה זכאי לקבלת החזר כלשהו מאת המועצה.

ידי -פת ההתקשרות, ירכש עלמובהר, כי ציוד שידרש המפעיל להותיר במרכז לאחר תום תקו 9.3.7

פחת  20%ידי מפעיל אחר, במחיר השתתפות המפעיל בעלות הציוד בניכוי -המועצה או על

 לשנה;

  המפעיל ישתמש במבנה מרכז היום באופן סביר וזהיר ובאופן שלא יגרום מטרד מכל מין וסוג שהוא. 9.4

  פיד על תברואה תקינה.המפעיל מתחייב להחזיק את המבנה וסביבתו במצב נקי, טוב ותקין להק 9.5

 מניעת השתתפות בפעילות המרכז .10

ז היום מן הטעם כי המפעיל רשאי לפנות למנהלת בבקשה למנוע השתתפות קשיש בפעילות מרכ 10.1

 הפעילות המבוצעת במרכז היום אינה מתאימה לצרכיו.

ריע ידי המנהלת אשר תהא בעלת הסמכות היחידה הבלעדית והסופית להכ-בקשת מרכז היום תבחן על 10.2

 בעניין.

 ועדת היגוי .11

תפקידה לדאוג לאספקת סל השירותים הקבוע בתקנון פעילות מרכז היום תלווה בועדת היגוי אשר  11.1

הסעות, ארוחות, טיפול אישי, פעילות חברתית ותרבותית, טיפול סוציאלי וכיו"ב.  -התע"ס ובכלל זה 

חברי ועדת ההיגוי יהיו כמפורט בתקנות התע"ס. המפעיל יפעיל את מרכז היום  בהתאם להנחיות ועדת 

 ההיגוי. 

פעמים בשנה ובפניה יובאו הנתונים והמידע הנדרשים לצורך הערכת  שלוש ועדת ההיגוי תתכנס לפחות 11.2

 הפעילות במרכז היום וקבלת החלטות בעניין.

 דיווח  .12

המפעיל מתחייב למסור למנהלת כל מידע הקשור להפעלת מרכז היום ובכלל זה למסור לעיונה ו/או  12.1

  המרכז. העבודה של צוות לעיון מי מטעמה תלושי שכר, מידע, מסמכים ופרטים הנוגעים לתנאי

המפעיל מתחייב לנהל את פעילות מרכז היום בספריו באופן נפרד, ואלה יהיו פתוחים לביקורת בכל עת  12.2

  בפני רו"ח גזבר המועצה, או כל גוף מוסמך מטעם המועצה.

ח יום מהחודש בגינו מוגש הדו" 30המפעיל יעביר למועצה דו"ח רווח והפסד חודשי על בסיס מזומן תוך  12.3

 הכולל הכנסות שהתקבלו כתוצאה מהפעלת מרכז היום  בניכוי ההוצאות הישירות )ללא תקורה(.  
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 המפעיל מתחייב לדווח למנהלת על כל אירוע חריג אשר יתקיים במהלך הפעילות של המרכז. 12.4

 המפעיל ידווח למנהלת בסוף כל חודש על נוכחות הקשישים בפעילות המרכז. 12.5

 פיקוח .13

לעיל, רשאית המנהלת לפקח ולהנחות את  12ס' יווח החלה על המפעיל לפי מבלי לגרוע מחובת הד 13.1

המפעיל בנוגע להפעלת מרכז היום, על מנת לוודא מתן מענה מקצועי לצרכי הקשישים. לצורך כך, תהא 

להיות נוכחת במרכז היום במהלך הפעילות, לעיין בכל מסמך רלבנטי ולקבל כל  המנהלת רשאית

רך בחינת האופן בו מסופק השירות. המפעיל וכן אנשי הצוות המועסקים בפועל אינפורמציה נדרשת לצו

  במתן השירות מתחייבים לשתף פעולה עם המנהלת ולמסור לידיה כל מסמך והסבר רלבנטיים.

דלעיל, מתחייב המפעיל לקיים פיקוח ובקרה מטעמו על אופן  13.1מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  13.2

 צוות המספקים אותם. אספקת השירות ועל אנשי ה

 עובד מעביד   אי תחולת יחסי .14

הצדדים מצהירים, כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה למועצה, לפקח, להדריך ולהנחות  14.1

את המפעיל או כל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע יעיל של הוראות הסכם זה, 

בד מעביד עם המפעיל או עם עובדים המועסקים על ידו. למען בכך כאמור כדי ליצור יחסי עו  ולא יהיה

הסר ספק, המפעיל מצהיר בזאת, כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור 

  יחסי עובד מעביד בינו לבין המועצה.

קשיש הינם נתוני השירות אשר יועסקו ע"י המפעיל במסגרת הפעלת מרכז היום ל  כל העובדים ו/ או 14.2

  עובדים של המפעיל בלבד, ולא יהיו כל יחסי עובד מעביד בין מי מעובדים אלה לבין המועצה.

יתקשר לשם מילוי  אחראי לחתום על הסכמים עם העובדים ו/או נותני השירות עמם  המפעיל יהיה 14.3

  מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה.

מי מעובדיו  מין וסוג שהוא להם יהיו זכאים המפעיל יהיה אחראי באופן בלעדי לביצוע תשלום מכל 14.4

ו/או קבלני המשנה מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המפעיל מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור 

עובדיו את תשלומי מס ההכנסה הביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר שיידרש לשלם ואין המפעיל, 

מן המועצה כל תשלום ו/או זכויות שהם המגיעים  עובדיו, מורשיו ו/או הפועלים מטעמו זכאים לקבל

   עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו.

במידה והמועצה תתבע לשלם סכום כל שהוא מן המפעיל ו/או מעובדיו ו/או מי ממועסקיו הקשורים  14.5

במישרין או בעקיפין בהעסקתם לצורך מילוי התחייבויותיהם לפי הסכם זה, מתחייב המפעיל לשפותה 

גין כל סכום כאמור והמועצה רשאית לנכות כל סכום שתחוייב בו כאמור מן התמורה המגיעה ב

 למפעיל. 

  מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של המפעיל כאמור בחוזה זה. 14.6

   שמירת דינים ובטיחות .15

ר הינם אזרחי המדינה. מבלי לגרוע מיתר הוראות חוזה זה, מתחייב המפעיל להעסיק צוות עובדים אש 15.1

 -כן מתחייב המפעיל להעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

, חוק עבודת 1958 –, חוק הגנת השכר, התשי"ח 1988 -, חוק שיויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1987

 , וחוק יסוד: חופש העיסוק. 1953 -נוער, התשי"ג 

אחראי לקיומם המלא והשלם של כל חוקי ודיני העבודה החלים על עובדיו מכל מין וסוג  המפעיל יהיה 15.2

שהוא לרבות צווי הרחבה להסכמים הקיבוציים החלים על העובדים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 

המפעיל ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, כל התשלומים 
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ייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח שמעביד ח

סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים 

 במדינה באותו ענף.

שמירת רווחתם המפעיל מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי, ל 15.3

ושלומם של מבקרי מרכז היום, עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לכל דין, לרבות חוקי הבטיחות 

 בעבודה. 

המנהלת, ושנועדה לשמור על  המפעיל מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון 15.4

  , נוחיות ובטיחות העובדים. רווחת

 חובת סודיות  .16

מטעמו לשמור על חובת הסודיות ולא להעביר לאחר כל  ו/או מי מתחייב המפעיל בביצוע הסכם זה 16.1

 מידע שיגיע לידיעתו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הסכם זה, אלא בכפוף להוראת הדין. 

המפעיל יחתים את עובדיו על הצהרת סודיות, לפיו יתחייבו העובדים שלא למסור לכל אדם מידע או  16.2

 ה מעבודתם במרכז היום.פרטים שיגיעו אליהם כתוצא

 אחריות ושיפוי בנזיקין .17

או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד /ולכל אובדן ו/או עובדיה  המועצהאחראי כלפי המפעיל יהיה  17.1

ו/או לקבלני משנה מטעם המפעיל ו/או לעובדי ן מטעמ הבאיםו הןעובדימועצה, לו/או שלישי כלשהו 

מפעילות המפעיל הנובע בקשר או כתוצאה  או למי מטעמם/ו/או לעובדיהם והמפעיל ו/או למי מטעמו 

 המפעיל בשטחים המוקצים לפעילות. של  השימושו/או מי מטעמו ו/או הפעילות והשירותים ו/או 

המפעיל יהיה אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד של המפעיל ו/או ציוד ורכוש  17.2

ו הפעילות והשירותים והוא פוטר את המועצה שבאחריות ו/או המשמש לטובת ההתקשרות ו/א

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

 בזדון. 

להם אחראי המפעיל כאמור לעיל, אחריות לנזקים  מכלהמועצה ו/או עובדיה פוטר בזאת את המפעיל  17.3

הראשונה בכתב, על כל  ןדרישת, על פי ןומטעמ ןהפועל בשמ וכלמועצה הומתחייב לשפות ולפצות את 

משפטיות ושכר טרחת עורך דין,  הוצאותחויב לשלם לרבות שתו/או כל סכום תיתבע תבע תיתביעה ש

על תביעות ו/או המועצה תודיע למפעיל . כאמור ו/או על פי דין אחראי להםהמפעיל בגין נזקים אשר 

 מפניהן. יהן  נן מפני התביעות ולהגן עללהתגוו ל יאפשרודרישות כאמור ו

לעיל ו/או כאמור המפעיל,  להם אחראי םלסביבתו למרכז היום אמתחייב לתקן כל נזק שיגרם המפעיל  17.4

על פי דרישה ראשונה בכתב על פי דין ו/או בכל מקרה של נזק הנגרם כתוצאה מהפעילות והשירותים, 

 כתוצאה משימוש סביר.המועצה, ולמעט נזקים הנובעים מבלאי טבעי של 

 ביטוח .18

מתחייב המפעיל לערוך ולקיים מבלי לגרוע מאחריות המפעיל על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין,  18.1

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו, בגבולות אחריות ותנאים שלא יפחתו מהאמור והמפורט 

 בטופסי האישור על קיום ביטוחים, כאמור להלן. 

לא יאוחר מיום תחילת המועצה ד המועצה, מתחייב המפעיל להמציא לידי לא צורך בכל דרישה מצל 18.2

עריכת  טופס האישור עלאת  –המוקדם מבין המועדים הפעילות ו/או תחילת השימוש במרכז היום, 

,  עריכת ביטוחי המפעיל"(על אישור טופס ההווה חלק בלתי )להלן: "המ נספח ז, ביטוחי המפעיל

מטעמו המורשה בישראל. המפעיל ישוב וימציא, מידי תום תקופת ביטוח,  כשהוא חתום על ידי המבטח
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לפי המאוחר, את טופס  –במשך כל זמן ביצוע הפעילות במרכז היום ו/או משך חלותו של הסכם זה 

  האישור על קיום ביטוחי המפעיל, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה.

 , וכן לתשלום השתתפויות עצמיות במקרה של נזק.המפעיל יהיה אחראי לתשלום דמי הביטוח  18.3

המפעיל יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליו מכח סעיפי  18.4

 הסכם זה לרבות נזקים מתחת להשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

 גוע בכלליות האמורהמפעיל מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפ 18.5

 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

היה המפעיל יעל פי הפוליסות,  מועצההפר המפעיל את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה 18.6

על כל נזק כספי ו/או המועצה אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי, מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי 

 עקב זאת. וחר שיגרם לא

כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או ידי המועצה -ו/או בבדיקתם עלאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל  18.7

כנגד המפעיל על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את המפעיל  למועצהתרופה המוקנים 

 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה. 

מהווה תנאי יסודי   -בתוקף לכל תקופת ההתקשרות טוחים תקין המצאת טופס אישור על קיום בי 18.8

 . בהסכם זה

 איסור הסבת ההסכם והעברת זכות או התחייבות .19

מובהר ומוסכם בזאת, כי הסכם זה הינו הסכם לקבלת שירותי המפעיל באמצעות אנשי הצוות  19.1

להעביר ו/או להמחות  ו/אוסב אינם רשאים לההמפעיל ו/או אנשי הצוות מטעמו וכי המועסקים על ידו 

עפ"י ההסכם, כולן או מקצתן, או כל טובת הנאה על פיו לאחר,  הםזכויותיאו /ו הםאת התחייבויותי

 תחילה הסכמה לכך מאת המועצה בכתב ומראש.  ואלא אם קיבל

המפעיל לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהמועצה לפי הסכם זה לאחר, אלא  19.2

 ה לכך בכתב ומראש מאת גזבר המועצה. אם קיבל הסכמ

 הפרה .20

, ובנוסף יחשב המפעיל כמי 1970 –על הסכם זה יחול חוק חוזים )תרופות בגין הפרת חוזה(, התשל"א  19.3

 שהפר את ההסכם הפרה יסודית באם:

יום מיום  7ולא תיקן את ההפרה תוך , 14-18, 12, 9, 8, 4, 3 הפר הוראות כל אחד מהסעיפים 19.3.1

"י המנהלת רשאית המועצה לבטל ההסכם וההסכם יבוא לקיצו כאילו נחתם משלוח התראה ע

 וננקב מראש את תום תקופת ההסכם כמועד ביטולו.

יום מיום  30והעיקול לא יוסר תוך  הרווחה ממשרד יוטל עיקול על כספים המגיעים למפעיל 19.3.2

 הטלתו.

 כתב אישום;אם החלו נגד המפעיל פעולות לפירוק או כינוס נכסים או הוגש כנגדו  19.3.3

בכל מקרה שבו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל עיזבון או כל אדם המנהל על נכסי  19.3.4

 המפעיל.

כאשר לדעת המנהל המפעיל או עובדיו מתרשלים בביצוע ההסכם וחרף התראה שניתנה  19.3.5

 למפעיל לא שיפר המפעיל את אופן הפעלת מרכז היום.

 כאשר המפעיל הסתלק מביצוע ההסכם; 19.3.6
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דעת המנהל המפעיל או עובדיו או אדם אחר בשמו, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, כאשר ל 19.3.7

 מענק דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם אולם לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כי ההתקשרות עם המפעיל והיקפה מותנים בקיומו של  19.4

הנדרש  תקצובהיה תקציב מאושר / יוחלט במועד כלשהו על הפסקת תקציב מאושר. במקרה בו לא יה

, תהיה המועצה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המפעיל במלואה / בחלקה, לפי להפעלת מרכז היום

טענות מכל מין וסוג שהוא בענין ביטול החוזה /   שיקול דעתה הבלעדי, ולמפעיל לא יהיו כל תביעות או

 צמצום היקפו;

רם למפעיל ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול על כל נזק שיג 19.5

 המפעיל. 

 שמירת זכויות  .21

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של המועצה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי חוזה זה 

מחמת התנהגות או בדרך אחרת  ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק

ביחסיה עם המפעיל ו/או מי מטעמו, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה המועצה על זכותה בכתב 

 ובמפורש. 

 קיזוז .22

המועצה תהא רשאית לקזז מכל תשלום ו/או סכום שיגיע למפעיל ממנה, בין על פי הסכם זה ובין  22.1

יגיע לה כתוצאה מביצוע הסכם זה ו/או עקב ו/או ממקור אחר, כל סכום שהיא תידרש לשלם ו/או ש

בקשר עם ביצוע הסכם זה או הפרתו על ידי המפעיל. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויותיה של 

 המועצה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

פי הסכם זה מתשלומים אותם חייב למועצה ו/או לכל גורם -המפעיל אינו רשאי לקזז כל תשלום על 22.2

 פי ההסכם.-על אחר

 כללי .23

הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו ובא במקום כל התקשרות קודמת בנוגע לשירותים נשוא  23.1

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

 ידי שני הצדדים.

או  ה במימוש זכויותיה על פי הסכם זההימנעות או שיהוי של המועצארכה, מחדל, שום ויתור, הנחה,  23.2

 .ובמפורש  לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב על פי כל דין 

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע בכותרת ההסכם, כל הודעה שתשלח בדואר רשום לצד האחר על  23.3

ר, ואם נמסרה ימים ממועד מסירתה למשרד הדוא 3פי כתובתו כאמור, תחשב כאילו נתקבלה בתום 

 בעת מסירתה. -ביד 

 

 ולראיה באו על החתום:

  

 

_______________________                                     _______________________ 

 המפעיל                                                            המועצה המקומית גני תקווה          
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 (1מסמך ה)
 

 ח ערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציענוס
 

 תאריך : __/ ___/ ___                                                                   
 

 לכבוד 
 המועצה המקומית גני תקווה

 
 א.ג.נ.,

 
                    

 הנדון : ערבות מס'________________
  

 
 

מרכז להפעלת  1/2022מס'  "( המשתתף במכרז פומביהמבקש")להלן:      על פי בקשת  

לסכום  עדגני תקווה, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  11 המשייום לקשיש במבנה המועצה שברח' 
"סכום עמידת המשתתף בהצעתו )להלן:  להבטחת שקלים חדשים"(עשרת אלפים במילים: ")₪  10,000של 

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

 "( . המדד" –)להלן  רשמי אחר שיבוא במקומה
 

מדד הבסיס לעניין ערבות זאת הנו המדד הידוע במועד הגשת הצעות למכרז. המדד החדש לעניין ערבות זו יהא המדד 
 ישתכם על פי ערבות זו. שפורסם לאחרונה קודם לקבלת דר

 

ו/או גזבר המועצה אנו נשלם לכם עם המועצה דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש ימי עסקים ממועד  5תוך 

החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את 
 שלום תחילה מאת המבקש. דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את הת

 
 ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ______________  ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום

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

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                    
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 ( 2)המסמך 

 

 
  ערבות לקיום החוזהנוסח 

 
 תאריך ___/__/__                                                                         

 לכבוד 

 המועצה המקומית גני תקווה

 
 נ.,ג.א.

 
                     

 ________________ ערבות מס'דון:  הנ
 
 

להפעלת מרכז יום  1/2022מס'  "( הזוכה במכרז פומביהמבקש)להלן: "     על פי בקשת  
לסכום של  עדגני תקווה, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  11 המשילקשיש במבנה המועצה שברח' 

 פי המכרז. -בטחת התחייבויות המפעיל עלשקלים חדשים"(, לה אלףחמישים במילים: ") ₪ 50,000

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מוסד 
 "( . המדדרשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "

 
 המדד הבסיסי לעניין ערבות זו הינו המדד הידוע במועד החתימה על החוזה. 

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

 
ימי עסקים ממועד דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה אנו נשלם לכם עם  5תוך 

ה להוכיח את החזרת כתב ערבות זה, כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חוב
 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש. 

 
שנת__________  ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  לחודש________ ערבות זו תהיה בתוקף עד ליום ________

 ומבוטלת. 
 

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

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                   
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 ו' מך מס
 מועצה מקומית גני תקווה

 1/2022מס'  פומבימכרז 

 בגני תקווה 11להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 

 נספח ביטוח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 ______________________________ –" המבוטח"
המועצה המקומית גני תקווה ו/או חברות ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם  –" מבקש האישור"

 . ו/או עובדיהם ומנהליהם "
 בגני תקווה ושירותים נלווים 11ש במבנה ברחוב דרך המשי הפעלת מרכז יום לקשי –" השירותים"

לערוך ולקיים,  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  . 1
כל עוד , ולעניין ביטוח אחריות מקצועית השירותיםאצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם  7נוספת של  ימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופהקי
 "(.המבוטחביטוחי להלן )להלן: " 0זה את הביטוחים המפורטים בסעיף 

 ימים לפני מועד תחילת השירותים 7מבקש האישור  להמציא לידיהמבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על  . 2
ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי או 

)להלן:  2019-1-6, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון המבוטחמבטח 
 "(. חהמבוטאישור ביטוחי "

אישור ביטוחי להמציא לידי מבקש האישור את  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  המבוטח

 לעיל. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח בכל פעם שמבטח המבוטח

יום לפני מועד  30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  שינוי לרעה, על המבוטח
 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע  בהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטחמו
 מנע מהמבוטחתאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח מהתחייבויות המבוטח

מלעלות כל טענה ו/או  יהיה מנוע כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחהאפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות 
השירותים להתחיל  לודרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 

 כנדרש. בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח . 3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות  יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח יטוחי המבוטחשב

להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחהנקובות בביטוחי 
ידי מבקש -לט עללתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוח

 האישור להגישה למבטחים. 

לבצע כל שינוי או  שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח תמבקש האישור רשאי .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

ת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או , בהמצאהמבוטחבעריכת ביטוחי 
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש  בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח

 דין.פי -פי הסכם זה ו/או על-על האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח
לגרום  לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח

 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לשינוי ביטוחי המבוטח

, הינה ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
-פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על בחינת דרישה ב

לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור  למבוטחפי דין. 
היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על  בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או

 .המבוטחידי 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ככל שלדעת המבוטח

. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו יערוך המבוטח, המבוטחלביטוחי 
ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי  ,ויד-משלים שייערך על

ידי -מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 ול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.המבוטח לכליורחב שם  המבוטח
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וטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות פ המבוטח .6
)ומבלי לגרוע מכלליות  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםלאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

קשר עם לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו ב(, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר האמור, לרבות כלי רכב
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. השירותים.

לדרוש כי יערכו על ידם  עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח בהתקשרות המבוטח .7
 .ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו  נושא באחריות כלפי למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה -כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 ובין אם לאו.  ביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטחו/או ב בביטוחי המבוטח

מובהר,   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות  המבוטחכי 

פורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או . כמו כן, מוסכם במהעצמית
תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי 

 הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 
לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים בו. מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה 

יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. במקרה של 
 אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב. סתירה יגברו הוראות הסכם זה.

 

 :המבוטחביטוחי  .8
  י צד שלישיביטוח אחריות כלפ 8.1

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או -על המבטח את חבות המבוטח
 גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש 
 שלישי. מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד

בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 
 .המבוטחהביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000: גבול אחריות
  ביטוח אחריות מעבידים 8.2

י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים התש"ם פ-על המבטח את חבות המבוטח
 תוך כדי ו/או עקב השירותים.  , בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח1980 -

היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או  ו/או הבאים מטעמוהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 
 .המבוטחנושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי  מי מהםלשהי כי מחלה כ

 לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000: גבול אחריות
 ביטוח אחריות מקצועית  8.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין -על המבטח את חבות המבוטח
 . מטעמוו/או מי מהפועלים  ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטחטעות עקב מעשה 

 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.
בשל אחריות ו/או מפקחי ו/או יועצי משנה של מבקש האישור, הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור 

, עובדיו ומנהליו, וכן בגין הפועלים מטעמו חעקב מעשה ו/או מחדל של המבוטיהם שעלולה להיות מוטלת על
 המבוטח.בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

, אבדן מסמכים, הוצאת המבוטחהביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי 
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, נזק כספי או  ,ותדיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכ

 פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.
 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח 6הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

טול או השינוי בתנאי הביטוח לא נבע ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והבי
 המבוטח.מאי תשלום או מרמה של 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000:גבול אחריות

 יכללו הוראות לפיהם: ביטוחי המבוטח .9

מוותר על כל  וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על 9.1
 .והבאים מטעמו או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישורטענה ו/
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יום לאחר משלוח  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי  9.2
 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

ו/או  י הביטוחים בתום לב על ידי המבוטחוהתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנא הפרת תנאי ביטוחי המבוטח 9.3
 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. תגרע מזכויות מבקש האישור עובדיו ומנהליו, לא

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל  9.4
וי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיס

 מה.ו/או הבאים מטע מבקש האישורו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי 

. חריג רשלנות רבתי )אם 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  9.5
על פי חוק חוזה  אמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטחקיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כ

 . 1981 -ביטוח התשמ"א 
אולם הויתור על , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור 9.6

 זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

את בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על מוטלת האחריות לש על המבוטח 9.7
 פיהן. ד

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .10
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תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYYהאישור)

רט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפו

באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים 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* טחהמבו מבקש האישור*

 נדל"ן☐ _________שם:  ___________: שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

_________ 

 _________מען:  _________מען: 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות 

אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 הפוליסה

ת. 

 תחילה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום

 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 

 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 

 

 לא בתוקף      

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000     ג' צד

 (304הרחב שיפוי )

קבלנים וקבלני משנה 

(307) 

ויתור על תחלוף לטובת 

( חברות  308גורם אחר )

ו/או עמותות בנות ו/או 

גופי סמך רשותיים ו/או 

נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(.

ויתור על תחלוף לטובת  

 (309מבקש האישור )

המל"ל כיסוי לתביעות 

(315) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או 

גורם  -מחדלי המבוטח 

( חברות  ו/או 320אחר )

עמותות בנות ו/או גופי 

סמך רשותיים ו/או 

נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(

מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
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 כיסויים

 (321) האישור

מבקש האישור מוגדר כצד 

 (322ג' )

 (328ראשוניות )

מבקש האישור רכוש 

 (329ייחשב כצד ג' )

 (304הרחב שיפוי ) ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים

ויתור על תחלוף לטובת 

( חברות  308גורם אחר )

ו/או עמותות בנות ו/או 

גופי סמך רשותיים ו/או 

נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(

ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )

ל כיסוי לתביעות המל"

(315) 

 וייחשב היה - נוסף מבוטח

 מעובדי מי של כמעבידם

 (319) המבוטח

 (328ראשוניות )

 לא בתוקף       אחריות המוצר

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית

 (302אחריות צולבת )

דיבה, השמצה והוצאת 

 (301לשון הרע )

 (304הרחב שיפוי )

ויתור על תחלוף לטובת 

( חברות  308אחר )גורם 

ו/או עמותות בנות ו/או 

גופי סמך רשותיים ו/או 

נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(

ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 

(315) 

מבוטח נוסף בגין מעשי או 

גורם  -מחדלי המבוטח 

( חברות  ו/או 320אחר )

עמותות בנות ו/או גופי 

ו/או  סמך רשותיים

נבחריהם ו/או עובדיהם 

 ומנהליהם(
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 כיסויים

מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321) האישור

מרמה ואי יושר עובדים 

(325) 

 (326פגיעה בפרטיות )

עיכוב/שיהוי עקב מקרה 

 *327ביטוח )

 (328ראשוניות )

חודשים  12 -תקופת גילוי 

(332) 

        אחר

 

לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים )בכפוף, 

 (*:ג'המפורטת בנספח 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 ול.בדבר השינוי או הביט

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
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 (1ז )מסמך 
 

 מועצה מקומית גני תקווה
 1/2022מס'  פומבימכרז 

 בגני תקווה 11להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית גני תקווה

 
 

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

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי כי 
 עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

חוק עסקאות גופים )להלן: " 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות  .1
 .להפעלת מרכז יום לקשיש בגני תקווה 1/2022 מס' פומבי"(, כחלק מהצעה במכרז ציבוריים

 עסקאות גופים ציבוריים. למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק

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

חוק עובדים )להלן: " 1991 –עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 "(. זרים

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

 הריני מצהיר, כי מתקיים אחד מאלה:  .4

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

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

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

 

    _____________       ____________________ 

 חתימת המציע                                 ךתארי  

 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. 

תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע  מס'_________ ]במידה והמציע הינו
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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 (1מסמך ז)

 
 

 1976-אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

גופים  אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות .1
 , מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי:*/ יועץ מס */ רואה חשבון *1976-ציבוריים, תשל"ו

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

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

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

אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני  .2

ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או ועדת ערר או בפני בית המשפט, ואין הוא קובע עמדה 
 נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

 תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום _____________________________**. .3

 
 

________________                     _____________         _______________          ___________ 

 חתימה        מס' רשיון    ארתו        שם        

 

 
 תאריך: ____________________

 
 * מחק את המיותר.

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

 מועצה מקומית גני תקווה
 1/2022מס'  פומבימכרז 

 בגני תקווה 11רך המשי להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב ד
 

 
 1953 -הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג

 
 

 (, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33

  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5תאם להוראות סעיף (   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בה2)

(   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, 3)

 ; 6בהתאם להוראות סעיף 

 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)

( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14ת סעיף (   בניגוד להוראו5)

 חוק העונשין(. -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז

 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33

  -המעביד נער באחד מאלה 

 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11עיף או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי ס 12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)

, שענינן שעות עבודה 25, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 ומנוחה; 

, לרבות הוראות בענין קביעת מספר 4א, או 2, 2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.  מרבי של

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 
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 טמסמך 
 מועצה מקומית גני תקווה

 1/2022מס'  פומבימכרז 
 בגני תקווה 11להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 

 
 דר קרבה לעובד ו/או חבר מועצהתצהיר בדבר היע

 
 לכבוד

 המועצה המקומית גני תקווה 
 

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ההביאהמועצה המקומית גני תקווה הנני מצהיר בזאת כי . 1

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

ד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו שיש לאח ,"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד
או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין זה, 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -"קרוב" 

 המקומיות קובע:  )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות12כלל 

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

 ()ב((."5)1

 ע כי: )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקוב 174סעיף 

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

 י מבקש להודיע ולהצהיר כי: הננ, ומאחר שאני מבקש להתקשר בחוזה עם המועצה, . בהתאם לכך2

 :אינני נמנה על אחד מאלה .א

 גני תקווה. ה המקומיתה מועצ/של חבר (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות)קרוב משפחה  (1

 גני תקווה. ה המקומיתסוכנו או שותפו של חבר מועצ (2

 מועצה מקומית גני תקווה.בן זוגו של עובד  (3

 גני תקווה. מועצה המקומיתסוכנו או שותפו של עובד  (4

לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ( 2)-(1)אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ת (5
 .לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד( 2)–(1)ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה  ,ברווחיו

או האוסרות התקשרות בחוזה לעיל  ת העיריות /המועצותהנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקוד .ב
לגבי בדין לעיל וכן את ההוראות הקבועות  1בעסקה בין הרשות לבין חבר מועצה כאמור בסעיף 

לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף  1איסור על התקשרות בחוזה שבין הרשות לבין אחד המנויים בסעיף 
ת לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראו

על פי החלטתה או על פי החלטת השר המועצה לביטול על ידי ניתן יהיה כאמור לעיל, החוזה הדין 
חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של המועצה ומשבוטל לא תהיה 

 .מה שקיבלה

עיף א' לעיל, כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בס .ג
 .הנני מתחייב להודיע על כך לרשות מיד עם קרות השינוי

תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, המועצה ידוע לי כי ועדת המכרזים של  .ד
 לא נכונה. או אם מסרתי הצהרה

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

 

 תאריך: ________  ציע: _______________חתימת המ : ___________________ ציעשם המ



36 

 

 ימסמך 
 מועצה מקומית גני תקווה

 1/2022מס'  פומבימכרז 
 בגני תקווה 11להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 

 
 

 תצהיר בדבר אי תיאום
 

_ מס ת"ז ____________ , המציע* / העובד אצל המציע* אני הח"מ ________________________

 :מצהיר בזה _____________/ בתאגיד* ____________________ )להלן: "המציע"(
 

 .אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע .1

מציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הוחלטו על ידי ה ,המחירים אשר מופיעים בהצעה זוהצעת המחיר/ .2

 .הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר

לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  ,המחירים המופיעים בהצעה זוהצעת המחיר/ .3

 .זהבמסגרת מכרז או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במסגרת מכרז זה 

 .בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זההמציע לא היה מעורב  .4

במסגרת המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי  .5

 מכרז זה.

 .המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא .6

בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מוגשת במסגרת מכרז זה, המציע ת הצע .7

 .מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה

 

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

 

          
 חתימת המציע              תאריך      

 

 אישור עו"ד

_____ הופיע/ה בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. אני הח"מ ______________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום __
_____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

_____________ 

 עו"ד         
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 יאמסמך 
 מועצה מקומית גני תקווה

 1/2022מס'  פומבימכרז 
 בגני תקווה 11להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית גני תקווה

 
 

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין זכויות עובדים 

נושא/ת ת.ז  -אני/ אנו הח"מ, _________________ נושא/ת ת.ז. מספר_______________ ו

מספר______________ לאחר שהוזהרתי/הוזהרנו כי עלי/עלינו לומר את האמת וכי אהיה/נהיה צפוי/ים 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה/נעשה כן, מצהיר/ים בזאת בכתב, כדלקמן:

אני/אנו בעל/י השליטה ב_______________ ח.פ. ________________ )להלן:" המציע"( המכהן  .1

ים כמנהל המציע ומוסמך/ ומוסמכים ליתן תצהיר זה מטעם המציע בקשר עם במסגרת מכרז מכהנ/
 "המכרז"( )להלן:  1/2022פומבי מס' 

 1981 –כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( תשמ"א  –"בעל שליטה" 

 ,עכי המציע, בעל/י השליטה במציע ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במצי אני/אנו מצהיר/ים, .2
מקיימים את חובותיהם בעניין זכויות עובדים על פי חוקי העבודה ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים 

  :הקיבוציים הרלוונטיים לענף, לרבות חוקי העבודה להלן

 
 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  
 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  
 1949 -תש"ט חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, 
 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 
 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א 
 1953-חוק החניכות, תשי"ג 
 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג 
 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 
 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 
 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח 
 1959-"טחוק שירות התעסוקה, תשי 
 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 
 1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 
 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז 
 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח 
 1-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א 
 1996-עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו חוק העסקת 
 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 
 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  
 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 
 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א 
 2000-ס"אלחוק מידע גנטי, תש 29סעיף  
 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב 
 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו 
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 א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, 5סעיף  
 1997-תשנ"ז

 וכן כל דבר חקיקה שיתווסף ו/או יחליף את ההוראות הנ"ל.

 

אנו מצהיר/ים, כי בשלוש השנים האחרונות המציע ו/או בעל/י השליטה במציע ו/או חברות כמו כן, אני/ .3
אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע לא הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על פי חוקי העבודה 

הסדרה המפורטים לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים לענף. וכי מינהל ה
והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה לא קנס את המציע, בעל/י השליטה במציע ו/או חברות אחרות 

בבעלות בעל/י השליטה במציעה בקנסות בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות שקדמו 
 .למועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 או

ע ו/או בעל/י השליטה במציע ו/או חברות אחרות אני/אנו מצהיר/ים, כי בשלוש השנים האחרונות המצי
בבעלות בעל/י השליטה במציע הורשע/ו בדין פלילי ו/או בפסק דין חלוט על פי חוקי העבודה המפורטים 

יש לצרף תצהיר בכתב בו  .לעיל ו/או על פי צווי ההרחבה ו/או הסכמים קיבוציים הרלוונטיים לענף
, בעל/י השליטה במציע ו/או חברות אחרות בבעלות בעל/י יפורטו ההרשעות בדין פלילי של המציע

השליטה בחברות אחרות בבעלות בעל/י השליטה במציע, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי 
מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה, בגין ההפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים 

 מכרז.ההצעות להאחרונות מהמועד האחרון להגשת 

 (.יש למחוק את הסעיף המיותר)

 .זהו שמי/שמנו, וזו חתימתי/חתימתנו, ותוכן תצהירי/נו דלעיל הינו אמת .4

 

 

_______________                      ______________ 
 חתימת המציע                            תאריך             

 

 אישור עו"ד

אשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב' ____________,  ת.ז. אני הח"מ ______________, עו"ד, מ
_____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

_____________ 

 ו"דע         

 

 



39 

 

 

 יבמסמך 
 מועצה מקומית גני תקווה

 1/2022מס'  פומבימכרז 
 בגני תקווה 11להפעלת מרכז יום לקשיש במבנה המועצה ברחוב דרך המשי 

 

 הוראות תע"ס

 


