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 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה. ₪ 700 – השתתפות במכרזעלות 

 . 12:00עה , עד הש26.02.2023 ,ראשוןיום  - שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  

 . 2.3.2023, תאריך חמישייום    – תשובות לשאלות הבהרהמועד אחרון למתן  

 בתיאום מראש. – 5.2.2023החל מיום ראשון ניתן להגיש הצעות 

 . 10:30, עד השעה  16.3.2023, תאריך חמישי  יום – ההצעות תשלהגון  מועד אחר 

 .כברי  בוץבקי משרדי האשכול  – תיבת המכרזיםמיקום 

 . 11:00, בשעה 16.03.2023, תאריך חמישייום  – חת תיבת המכרזיםפתי מועד

 בקיבוץ כברי.  משרדי האשכולפתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה ב

הערבות .  ₪  00035,ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה בלבד על סך    -  להצעה  סוג וסכום הבטוחה

 . 30.09.2023תהיה בתוקף עד ליום 

 

 

 :תרוהגד .1

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי;    - האשכול

נהריה   -רשויות האשכול  עכו,  ,  עיריית  עיריית  ה מועצה  העיריית  אשר,  מטה  אזורית 

המקתרשיחא,  -מעלות ג'דיידה המועצה  המועצה    ,מכר -ומית 

ירכא אב  ,המקומית  המקומחת  סנאןהמועצה  מקומית  המועצה  ה  ,ו 

ג' כפר  סף,  ויה  מעלאזורית  המועצה  ה,  ןאבית  המקומית  המועצה 

שלומי,  המועצה  היאסיף,   המקומית  יאנוחהמועצה  ג'ת,  -מקומית 

חורפ המועצה  ה המקו  ,ש ימקומית  מועצה  ה  ,ג'וליסמית  המועצה 

מקומית  המועצה  המקומית מזרעה,  המועצה  המקומית כפר ורדים,  ה

מעיליא  המועצה  הפסוטה,   תעשייתית  המועצה  והמקומית  מקומית 

תפן ומגדל  ששרל  כ  כן ,  עם  ות  הזכייה  בתקופת  לאיגוד  תצטרף 

מערבי   גליל  רשויות  אשכול  ערים  איגוד  וכן  במכרז,  הזוכה/ים 

 "מ; י בעשכול גליל מערבאו

   ;קיבוץ כברי   -  אשכולמשרדי ה

עליי שמ - המפקח   הרשויות המקומיות מטעם  או    משרדי הממשלהידי  -תמנה 

חברתיים  ממונה  יש לשירותים  צוע  בי  ל עח  לפקכאחראי  המחלקות 

 ; נשוא מכרז זה השירותים

   הזוכה במכרז זה;  המפעיל          -המפעיל 

עם  נה  שמקבלן         -קבלן המשנה  מתן  יל  המפעשיתקשר  לצורך  זה  במכרז  הזוכה 

 שירותים;  

טי להפעלת  והקמת     - השירותים הטיפול  מערך  בתחום  אזורי  י  לפ   הרגשי פולי 

 ; רשויות האשכולו א/ול  שכוו/או צרכי הא י הממשלההגדרות משרד 

זה    עבודותה  - ותהעבוד הסכם  השירותים,נשוא  הנובע    למתן  באופן  מהם  וכל 
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 נהלים,  כללים,  ותלרבייב ע"פ כל דין  כמקובל ו/או כמתח  טבעי ו/או

במועד   שחל  כפי  בין  מוסדי,  או  ממשלתי  גוף  כל  של  וכיו"ב  הנחיות 

הסכם מעת   חתימת  שישונה  ו/או  שיחול  כפי  ובין  ך  משב ת  לע  זה 

וכן   ההתקשרות,  וההתחייבותקופת  העבודות  שעל  כל  המפעיל  יות 

 . נספחיומסמכי מכרז זה וב, והכל כמפורט לבצע על פי מסמכי החוזה

, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג  אש השנהימי ר  2 - מועדאו  חג

של   שביעי  פסח,  של  שבועותראשון  המוסלמית,    פסח,  העדות  וחגי 

יום העצמאות לא נחשב כיום  זה  במכרז  מובהר ש  .הדרוזיתו   תרי נוצה

 חג.

 

 כללי  .2

ותי  רש-( הינו תאגיד רב "האשכול")להלן:    י איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערב .2.1

שו מעל    19תפות  בו  בהן  עכו,    תושבים:  300,000רשויות  עיריית  נהריה,  עיריית 

האזור מעלות המועצה  עיריית  אשר,  מטה  ה-ית  בית  המ  צהמועתרשיחא,  קומית 

המועצה האזורית מעלה יוסף, המועצה המקומית  ית ירכא,  המקומ  המועצהג'אן,  

השלומי,   כפרמהמועצה  חויאסיף,    קומית  המקומית  המו המועצה  עצה  רפיש, 

פסוטה,  המקו המקומית  המועצה  מזרעה,  המקומית  המועצה  ורדים,  כפר  מית 

המק תעשייתהמועצה  המקומית  והמועצה  מעיליא  )להלן:  ל  דמגית  ומית  תפן 

האש כלכליכול""רשויות  פיתוח  לקדם  במטרה  הוקם  האשכול  חברתי  -(. 

 משאבים. את תוך שימוש ביתרון לגודל ובאיגום זושירותים מוניציפאליים, 

הממשלה  שמ .2.2 לעת  רדי  מעת  שירותים  מפרסמים  למתן  ומכרזים  קוראים  קולות 

יות  ג אשכול רשוו מסים באמצעות איגודי ערובריאות הנפש  הטיפול הרגשי   בתחום

למגוון  הינם  בריאות הנפש    הטיפולי ו/או  בתחוםשים  המבוק שירותים  ה.  קומיותמ

אוכ  של  ילדים לוסיותרחב  צעירים,    :  וכן  ונוער,  וזקנים,  מענים  מבוגרים  במגוון 

מתכוון להגיש הצעות לקולות הקוראים ולמכרזים  שפתיים ותרבותיים. האשכול  

 . לעדיב הו דעתשיקול   כולם או חלקם לפי –

י הועדות ו/או השמות  , ע"הממשלהאשר יתוקצבו ע"י משרדי    הטיפול   את שירותי .2.3

מבקש האשכול לתת באמצעות גוף    ון אחר,ו כל אמצעי מימו/או קולות קוראים א

 . לרשויות האשכולשאבים, ולתת פתרונות מגוונים  אחד, אשר יוכל לאגם מ

יותאמו  ש נים טיפוליים  מע  שלחב  במגוון רשירותים  יידרש לתת    מכרז זההזוכה ב .2.4

  ,ו/או משפחתי  ו/או זוגי  קבוצתיים   וא ו/כחליפה אישית. הטיפולים יהיו פרטניים  

ולמש לצורך  שיוגדרו בהתאם  האשע   אבים  הגורם  ו/או  ל  כו "י  להגדרות  בהתאם 

   .המממן

תפקידו .2.5 ספק,  הסר  בפרס  למען  הינו  האשכול  הזוכהשל  ובחירת  זה  מכרז  .  ום 

תמוהפעילו כולה  הממשלהדמשר  י ע"מן  ת  יפקחי  גם  אשר  מתן    ו ,  אופן  על 

מהזוכה במכרז  ם זאת, האשכול שומר לעצמו את הזכות לרכוש  עיחד    .יםהשירות 

 ל. "י האשכו ימומנו עאשר  שירותים אחרים 
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כי   .2.6 בזאת,  אחראלא  האשכול  מובהר  יהיה  ולא  בשום  אחראי  שהוא י  על    אופן 

הממשלהמשרדהחלטות   השירותלהפעל  גענוב  י  ליםת  שינוי ורב,  הועדות    ,יםת 

או  ובכל מקרה לא יפצה    ,המכרזם  וייש וכל החלטה אחרת שתשפיע על  והשמות,  

 רווחה. שרד השל מ טותהחלו את הזוכה במכרז עקב אציעים ישפה את המ

כי האשכול לא מתחייב ל .2.7 ומודגש בזאת,  הגיש הצעות במסגרת קולות  כן מובהר 

שי מכרזים  או  משקוראים  ו/או  ירותי  ש  תןלמ   הממשלה   ירד פרסמו  הטיפול 

להגי האם  הבלעדי  הדעת  שיקול  ולאשכול  הנפש,  או  ש  בריאות  למכרז  או  הצעה 

 לשהו. להגיש הצעה למכרז או קול קורא כ סוים, ואף לאקול קורא מ

להפעלת כול  שאה .2.8 הצעות  לקבלת  בזאת    (."המערך")להלן:    לית טיפותחנה    פונה 

 : הלןים של , את התחומיתר, בין ההמסגרות תכלולנה

 ;תוכניות טיפול לילדים ונוער  .2.8.1

 ; נית לצעיריםוכ תוכניות טיפול במסגרת ת .2.8.2

 ; תוכניות טיפול למבוגרים וזקנים .2.8.3

 ; ריםהדרכת הואו ו/ המשפח טיפול ב .2.8.4

 ;י האשכוללצרכל בהתאם  תוכניות טיפו  .2.8.5

 . אנשי מקצוע מהרשויות ומיחידות סמךרכה והדליווי   .2.8.6

בהתאם  י  וחלקאו    וכול   המערךהפעלת  הערה:   .2.9 וההקצבהמי  לתכויל היה  ה  מון 

נכון  מודגש  .והאשכול  הממשלה   י משרדדרישת  ו זה  למ  כי  מכרז  פרסום  ועד 

בק זכה  לא  תקצהאשכול  לו  ואין  כלשהו,  מכרז  או  קורא  לול  מערך  יב  הפעלת 

 באופן כלשהו. נפש טיפולי

כי   .2.10 בזאת,  איןמובהר  תהיה  ,לאשכול  או אופעל  שליטה    ,ולא  השירות  מתן  ן 

כל לו  ואין  יבואו בשום    ,י הממשלה עה על משרד השפ  תל וכי  מימונו,  כן לא  ועל 

לדרישו/אטענה   ביחס  האשכול  כלפי  תביעה  ו/או  דרישה  או ו  השירות  מתן  ות 

 .מימונו

  והסכמה  הרשאה , תיאום, דרישה פי  על  הכל  ,ותיםת שירתלות ערוך  כה להי על הזו .2.11

 .("תהשרו מסגרות" :להלן) או צרכי האשכול/ו יםהממשלה המתקצב ימשרד של

 ות השירותים המ .3

 מטרת המכרז  .3.1

זוכה  .3.1.1 טיפולי  יקים  ר  אש  בחירת  מערך  צרכי  שי  רגויספק  ע"פ  באשכול 

 . לאו האשכו  המשרדי הממשל 

מוק .3.1.2 במספר  ויינתנו  יכול  באשכולהשירותים  לצרכי  דים  בהתאם  זאת   ,

 . האשכול, הרשויות ואופי השירות

על    םייולפ נים הטיהמעמגוון  את כל  תת  ל  תיכולבעל  הזוכה במכרז יהיה   .3.1.3

 . ולאשכמשרדי הממשלה וה  ישתדר פי

 תקופת ההתקשרות .3.2
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 ם. שנישלוש תקופת ההתקשרות תהא למשך  .3.2.1

תקופת לאשכול,   .3.2.2 את  להאריך  אופציה  )  ההתקשרות  קיימת  (  3בשלוש 

 אחת. -חודשים כל  12נות ופות נוספות בתק

קורא .3.2.3 בקול  ההתקשרות  בתקופת  יזכה  והאשכול  של   במקרה  מכרז  או 

  טיפול ה  נתנו שירותיי , ירגשיים םייול ם טיפתיו ירן ש תמשרדי הממשלה למ

להס לב  בשים  וזאת  זה,  במכרז  הזוכה  שבמסמכי  תי באמצעות  יגויות 

 המכרז.

תן לכל התקופה בה תוקצב ע"י  שירות שיינתן באמצעות הזוכה במכרז, יינ .3.2.4

 וונטי, גם אם פקעה תקופת ההתקשרות.לה הרמשרד הממשל

כפותים  השיר מתן  תקופת   .3.2.5 מקרה  מקציב  לתה  פ ובכל  דעת  י  שרד ושיקול 

להורות לאשכול לצמצם/להפסיק את    םרשאי  ים משרדה, כאשר  הממשלה

 . המוחלט  םם בכל עת ולפי שיקול דעתותישירה

 אוכלוסיית היעד  .3.3

  מחסור ו/או מצוקה מתמשכים באחד או יותר מתחומי   אשר להם  לוכהאשתושבי   .3.3.1

קיום פיסי,   ת;ישגרת  אויומנויות; רווחה ובריהחיים הבאים: השכלה; תעסוקה ומ 

ומוגנוב האמורה  ריאות  להגדרה  )בהתאם  ומשפחתית  חברתית  השתייכות  ת; 

  .ילדים, נוער, צעירים, אזרחים ותיקיםקבוצות ; ממשלה( תבהחלטו

 ם: יאבאו יותר מהמצבים ה מתמודדים עם אחדהפרטים ומשפחות  .3.3.2

 חרדה וטראומה;  נפגעי  .3.3.2.1

 תקיפה מינית; נפגעי  .3.3.2.2

 ות;  אלימנפגעי  .3.3.2.3

 מוגבלויות ובני משפחותיהם; םעם שיאנ .3.3.2.4

 ;ברשויות המקומיות רווחהות הלקמח רות בוכהממשפחות   .3.3.2.5

 ; פעולות איבה נפגעי .3.3.2.6

 ; י סיכוןבמצב צעירים .3.3.2.7

 ; במצבי חולי ובני משפחותיהםאנשים  .3.3.2.8

 ; נפגעי כתות .3.3.2.9

 ; נפגעי תאונות דרכים .3.3.2.10

 ; צבר משברים חריגים עם דמתמוד .3.3.2.11

 ;מתמודדים במשבר אקוטי .3.3.2.12

 ה; קבוצות תמיכ .3.3.2.13

 ;למכרז  ירלוונטא צוין אך  שלר חא  וםכל תח .3.3.2.14
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מקומ .3.3.3 רשויות  סמך  ,  יותעובדי  משריחידות  עבור  שירותים  הממשלה    ידונותני 

 .הטיפול הרגשימענים בתחום ו המבקשים הדרכות   השונים 

 תכלית השירותים  .3.4

יקים  נמקצועיים ואינטרדיסציפלינריים המע -טיפוליים רב   ים הקמת מרכז .3.4.1

 לול: יכי לכוללני. המרכז הטיפומענה טיפולי, 

 (. יפולט לחון, הכנה אב טייק,אינל )תהליכי טרום טיפו .3.4.1.1

 טיפול.  של פרקטיקותמוש במגוון תוך שיטיפול פרטני וקבוצתי   .3.4.1.2

זכויות .3.4.1.3 ומיצוי  הכוונה  תהליכי  מהצרכים    זכויות  ריכוז  הנגזרים 

 . העולים בטיפול

ל  האספק .3.4.1.4 הפנייה  לצוותים  פסיכיאטרי  ומעקב  טיפול  או  וייעוץ 

  או /טיפוליות ו  יתוף הפעולה עם מסגרותשת  סגרבמידת הצורך במ

 בריאות הנפש. 

ומת .3.4.1.5 הני  תהליכי  ןאספקת  ושיקום  עו"ס/מלו ליווי  ע"י  וה  תנים 

 רשות.הרווחה ב במחלקת

וב  .3.4.1.6 היום  שעות  לאורך  יפעל  משרדי ההמרכז  להגדרות  תאם 

 הממשלה וצרכי האשכול. 

יפעלו   .3.4.2 מחלק   בתיאוםהמרכזים  ברשויות עם  הרווחה  גורמי  ו/או    ות 

 יים. גורמי בריאות הנפש הרלוונטל ו/או פוטיה

לרבות .3.4.3 ייעודי  אדם  כח  והפעלת  מטפלים  גיוס  ע"י  המוכרים    מגוונים: 

הבריאות,   במשרד  הנפש  בריאות  החולים,  קגורמי  הרווחה,  ופות  משרד 

נוספים, ממשל  סוציאלייםפסיכולוגיים  : כגון  וגורמי  עובדים  מרפאים  ,   ,

ים במגוון רחב של פרקטיקות  מש שתמה  בעה ויצירה,בהבעיסוק, מטפלים  

לר טי בטיפוליות  קבוצות,  הנחיית  זוגיות  פרטני,  ועוד,  פול    . משפחתי 

 ת.בחובר 5-ב  נספחה ראה להרחב

בהתאם לרצונו, שאיפותיו,  מתן שירותים ברמה של חליפה אישית ללקוח   .3.4.6

 ויכולותיו.   יורכצ

 

 גורמים מפנים .3.5

תיים  תים חברשירולת  לקועל ידי המח  ולילמרכז הטיפהאוכלוסייה תופנה  .3.5.1

   .שכולהא  יותברשו

האוכל  .3.5.2 למס הפניית  דעת  גרתוסייה  לשיקול  של    ונתונה  משרד  ההבלעדי 

פנה על ידי  ו, והזוכה במכרז לא יסרב לקלוט אדם כלשהו אשר יהממשלתי

ידו, ובלבד שלא יהיה חריג  י שהוסמך על  או על ידי מ  הממשלתימשרד  ה

 ית. באופן קיצוני מאוכלוסיית היעד הכלל
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 ותיםום מתן השירקמ .3.6

יקבעו  רשויות השל    הגיאוגרפיהנמצאים בשטח    מבניםוב  מותבמקו אשכול אשר 

ריות  ח. הא וכהוהז   , מחלקות הרווחה ברשויותי הממשלה, האשכולמשרדדי  על י

הז  על  מוטלת  מתאים  מבנה  ידו  הוכלאיתור  על  מבנים  השכרת  ולאחר  ,  לרבות 

יהיו  .הממשלהי  משרד אישור  קבלת   לתחייש נג  המבנים  וייצבורה  ם  כללו  בורית 

יודגש, כי    חדר שירותים ומטבחון.  ,ה בקבוצותחדר לעבודדרים לטיפול פרטני,  ח

לספקהפע כדי  הצורך  במידת  וניידת  מפוזרת  תהיה  שיותר    ילות  לכמה  מענה 

והפעי במידה  תתקיימטופלים.  הרשות  לות  מול  יהיה  התיאום  ציבור,  במבנה  ם 

 . פיקוחהאו  ארחת הרשות המ  ידיל  ע ריאושחר  המקום הנב .המארחת

 היקף השירותים  .3.7

 . ים ומכרזיםבקולות קורא  לזכיית האשכול אםבהת יהיו ותיםהשיר .3.7.1

הזוכה   .3.7.2 טיפולית  יהמפעיל  תוכנית  מחלקות ובתיאו  םהפוני  עבורגדיר    ם 

 בכל רשות. הרווחה 

כי   .3.7.3 בזאת,  הממשלהמשרדמובהר  הפעלת  את  להזמין    ים מתחייבאינם    י 

כלש בהיקף  שירות במספר  מקבלי    להפנות  יםמתחייבינם  או  הו,השירות 

 כלשהו. 

  בחברה הן  יות האשכול,  ותים בכל רשו השירכולת לתת את  יה ילמציע תה  .3.7.4

 .תהיהודי  חברהבווהן   תהערבי

 דרישות כוח אדם  .3.8

ומיומן  השירות יתחלצורך מתן   .3.8.1 ייבו המציעים להעסיק כח אדם מקצועי 

ה אדם  כח  בדרישות  לעמוד  מנת  על  הנדרש  בדרישות    תויע מופבהיקף 

 .כניות משרדי הממשלהובנהלי תו

 : לים לרבותגוון תחומים ומטפבמ ירותתת ש ציע לעל המ .3.8.2

 . פסיכולוגיה קלאסית והומניסטית .3.8.2.1

ל מציאותני  יפו, טCBT  ,EMDR  עדכניות לרבות:  שיטות התערבות  .3.8.2.2

 וכיו"ב. 

טיפול   .3.8.2.3 דינאמי,  טיפול  לרבות:  מגוונות,  התערבות  שיטות 

 טי. התנהגותי וטיפול אקלק

 ית. תרבותית, שפתית ומגדר  ון מבחינהן מענה מגותמ .3.8.2.4

לה  המפעילעל   .3.8.3 בפני  יהיה  שההוכחות    יםמשרדהציג  כך  עובדים  על 

בדרישו עומדים  ידו   על  בק  מכרזבשיפורטו    תהמועסקים  קור או  א  ול 

 , לרבות לעניין השכלתם וניסיונם. הרלוונטי

דעת   .3.8.4 שיקול  לפי  בהם  מיוחדים,  שאותו  ה במקרים  עובד  ש  מבק משרד 

להעסה ממפעיל  אינו  העובדה יק  אף  על  לעבודה,  בו  שמתקיימו  תאים  ת 
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והניס דרי ההשכלה  יהישות  רשאי  יון,  לקבלת  הה  להתנגד  משרד 

 ו עובד.ת השירותים באמצעות או

להגדרת .3.8.5 נציג  המשרד המבקש  בהתאם  באישור  ייבחר  כח האדם  מטעם  , 

 המשרד.

 כוח אדם, ניהול שוטף  .3.9

ויגייס עובדים מ .3.9.1 או    המכרזבדרישות    אשר יעמדו  םמיתאיהמפעיל יאתר 

 .טיהקול קורא הרלוונ

הואהמפעי  .3.9.2 קליטתהא  ל  על  ה כו   חראי  האדם  להפח  מסגרות  נדרש  עלת 

 השירות, ניהולו והכשרתו. 

יתקיימו כל יחסי עובד    די של העובדים ולאיהיה המעסיק הבלע  עילפהמ .3.9.3

האשכול   בין  המעסיק  משרד  האשכול    ממשלהו/או  רשויות  לבין  ו/או 

 עיל. פמה  בדיעו

ה .3.9.4 ליימפעי על  יתדע  ל  אשר  מהעובדים  אחד  שירותיכל  לרשויונו  ת  ם 

עם תחילת הקשר עמו,    ולהחתימו על הצהרה  מכרז זההאשכול במסגרת  

ידוע   המועסקכל  לכי  יד  עובד  במסגעל  הינהשירות  תור ו  כי  עובד    ו, 

של   הארגונית  במסגרת  משרד  המפעילומועסק  של  הממשלהולא  ,  י 

רשויות ע"י  ירהש   אחר.ף  גוכל  או  ל  ושכהא  האשכול,  הניתנים  ותים 

ירותים אלה,  נהנים משציבור ה  ו ומעסיקיו וכלפיפי עובדי יוצגו כל המפעיל

הניתנים   ושירותים  הזמנתלכפעולות  הממשל משרד  פי  פיקוחהי  תחת    ו , 

או  מתמיכת  ובעידודם  אין  וכנהנים  כי  מודגש  ספק  הסרת  למען  אולם,   .

ומע עובד    לבין המשרד השירותים  פקים את  מסהם  בדיבין העו   סיקיחסי 

 . כולהאש  שויותאו ר או האשכול

 ואחריות , כפיפותפיקוחה ובקר .3.10

פן מתן השירותים,  ומובהר בזאת, כי לאשכול לא תהיה כל אחריות על א .3.10.1

לעריכתואח מתומצתת  פיקוח  המכר  ריותו  על  האחריות  ופרסומו.  ז 

 . י הממשלהותקצוב הפעילות תחול אך ורק על משרד

השירותהו   ידהבמ .3.10.2 מזמין  הוא  או    אשכול  מקומית,  מטעמו  רשות  מטעם 

על  ה יחול  המקצועי  המקצועפיקוח  שהגדיר    לכךהמוסמכים    גורמי  כפי 

לית והתקציבית  הניהו, אך הכפיפות  משרד המממן או הרשות המקומיתה

 . תהיה לאשכול

  ם ציעי מהת הצעה במסגרתו רואים את  מכרז והגשבחתימתם על מסמכי ה .3.10.3

האשלכ  ותרשוויי  כמ עלפי  דר  טענהל  כ  כול  ו ו/או  ת/ישה  ביחס  או  ביעה 

 או התשלומים.  מכרז או השירותיםל

ולמשרד .3.10.4 לאשכול  יגיש  הממשלההמפעיל  ודו"ח  דו"ח    י  ובו  רבעוני  שנתי 

 סגרות השרות המופעלות על ידו. פירוט הפעילות שנערכה בכל אחת ממ
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ינהמה .3.10.5 ריש פעיל  דו"ח  יומי  ל  נוכחות  עובום  של  והן  מקבלי  ל  ש   ןהדיו 

נצייגו  יצו   ,ותירהש ומשרד   יותרשוג  בפני  הממשלההאשכול  ת  עבכל    י 

 רש לכך. שייד

משרד .3.10.6 לנציג  לאפשר  יתחייב  הממשלההמציע  המחלקות    י  נציגי  או 

מ מי  או  האשכול  ברשויות  חברתיים  פעולותיו,  לשירותים  לבקר  טעמם 

 עקבותיו. זה והוראות ההסכם שייחתם בצוע מכרז לפקח על בי

מ  עמיש  להמפעי  .3.10.7 העניינים  משלההמי  שרדלהוראות  הקשורים    בכל 

השירות להפע מסגרות  שייחתם    לת  ובהסכם  המכרז  במסמכי  כמפורט 

 בעקבותיו. 

משרד .3.10.8 הממשלהנציגי  ברשויות    י  חברתיים  לשירותים  המחלקות  או 

רש עתהאשכול  בכל  השירות  במסגרות  לבקר  להתרשם  אים  מהפעלת  , 

על    יפעל  , אשרהם למפעילי ותהער   יר את עיל ולהעבהמסגרות על ידי המפ

 פיהן. 

בכך,  ויהיככל   .3.10.9 צורך  יחתום  ה  להע האשכול  כוח  ייפוי  התמורה  ל  עברת 

ייפוי הכוח כדי להטיל    י הממשלהממשרד יחד עם זאת, אין בחתימה על 

על  א אחריות  ל כלפי הזוכה במכרז זה, לרבות לאחריות כלשהי על האשכו 

 ורה. תשלום התמ 

 

 ה ההצעמסמכי  .4

ספו להם, אם יתווספו, כשהם שיתווויים  נאו השי /ונים ונספחיה וכן העדכ  לכל  ע   ה זוהזמנ

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את הצעת    וחתומיםמלאים  

  כלול כחלק "(. הצעת המציע תמסמכי ההצעהו "" אהצעת המציעהמציע בהליך )להלן: " 

 להלן: ים דמנה את המסמכבלתי נפרד מ

 : לייםוראות ותנאים כלה –' מסמך א .4.1

הזמ .4.1.1 זה  נכתב  שיישלחו    וכלה  ההבהרות  ו/או  השינויים  ו/או  העדכונים 

 , ככל שיהיו, לרבות סיכום מפגשי מציעים. אשכולידי ה-למציעים על 

 הצעה. נוסח ערבות לקיום ה   – 1-מסמך א .4.1.2

 .תיאור המציע  – 2-מסמך א .4.1.3

 יע. ניסיון המצ  – 3-מסמך א .4.1.4

א .4.1.5 מינ  –  4-מסמך  שביספח  ביצורה  עותדת  מאופן  התקשצון  רויות  ע 

 צות בכתב לאמות המידה. + המלדמות וק

תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד הגשת ההצעות    –  5-מסמך א .4.1.6

דין   פי  על  המתנהל  רשום  תאגיד  הינו  המציע  כי  ע"י  ימ  –המאשרת  ולא 

 מציע שהינו תאגיד. 

 יע. צבממה ת החתיזכויו ח עלעו"ד או רו" עדכני שלשור  אי  – 6-א מסמך .4.1.7

 ים ציבוריים. עם גופ קאות וק עסח ים לפי אישור   – 7-מסמך א .4.1.8
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 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.   – 8-מסמך א .4.1.9

לאנשים עם מוגבלות    –  9-מסמך א .4.1.10 הולם  ייצוג  בדבר קיום  נוסח תצהיר 

 1976-תשל"ויבוריים, לחוק עסקאות גופים צ 1ב2לסעיף  בהתאם

ערת עסק  רשמה הכך שלמציע לא נ   לעד  ו"או ע  רו"ח  אישור  –  10-מך אסמ .4.1.11

והוח איני  כינא  בהליכי  ו/או  הליכים  בהקפאת  נמצא  ו/או  ו  נכסים  וס 

 פירוק ו/או פשיטת רגל. 

 מציע בדבר אי תאום הצעות. ההצהרת  - 11-מסמך א .4.1.12

א .4.1.13 מצי הצהר  –  12-מסמך  לעובדת  משפחתית  קרבה  בדבר  א   ע  ו  האשכול 

 מועצה ברשויות האשכול. חבר

 . במצבי חירום ותרכ עה – 14-מסמך א .4.1.14

בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא    ה דילעמ  התחייבות  –  15-מסמך א .4.1.15

 . יוצא מן הכלל

אמ .4.1.16 לעמהתחייב   –  15-סמך  בות  ורק    דרישהידה  אך  שימוש  לעשות 

 בתוכנות מחשב מורשות. 

ממשלה  אישור  –  16-א  חנספ .4.1.17 גופי/ו   משרדי  ציבוראו  בו  ם  יים  אחרים 

 ההפעלה. ת ופתק ו  עיל המצייפורטו המסגרות אותן מפע 

 אצל המציע.   יימותות הפעלה קתיאור תכני – 17-ח אפסנ .4.1.18

לו  עבדו אצ י המציע שרו"ח בו יפורטו ברשימה עובד   אישור  –  18-נספח א .4.1.19

   .כ"א בותיצי  ות,אמתחום מקצועות הברי  2020-2018ברצף בשנים 

 ע ות המצייל פעתיאור  – 19-נספח א .4.1.20

 . תצהיר עסק בשליטת אישה – 19-נספח א .4.1.21

 

 ההפעלה  חוזה –' בך סממ .4.2

 דיות. שמירת סוהצהרה על   – 1-נספח ב .4.2.1

 אישור קיום ביטוחים.  – 2-ב פחסנ .4.2.2

 . בודההעתכולת   – 3-נספח ב .4.2.3

 .התמורה  – 4-נספח ב .4.2.4

 .אדם דרישות כח – 5-ח בנספ .4.2.5

 

  :רז כתנאי סף להשתתפות במ .5

מציעי ורק  אך  זה  בהליך  להשתתף  ההצעותרשאים  הגשת  במועד  העומדים,  בכל ם   ,

 במצטבר:  ,םיבאה  התנאים

תאגיה .5.1 הינו  המתנהלמציע  רשום  דין  ד  פי  י  על  בישראלהרשחיד  או  על    . ום 

 המציעים לצרף:

תאגידו  במקרה .5.1.1 הוא  רי  –  המציע  תאגיתעודת  שותפות/  ד  שום  )חברה/ 

 עמותה(. 
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 . הרשומ  עמותה  ינוה המציעאם   – מרשם העמותות ניהול תקין ישורא .5.1.2

ס נכסים ו/או פירוק  נוכי  כי לייכים ו/או בההמציע אינו נמצא בהקפאת הל .5.1.3

 ת רגל. ו פשיטו/א

הי  .5.1.4 והמציע  הבמקרה  במרשם    –ציבורי    קדשנו  ההקדש  רישום  אישור 

ניהו אישור  מההקדשים,  תקין  ההקדל  כי  רשם  הנאמן  ואישור  שות, 

ב כוללות  ההקדש  נשוא  א מטרות  והשירותים  העבודות  כל  את  מלא  ופן 

 זה.רז מכ

חוק עסקאותמציע עומד בדרישות לפ ה .5.2 הלן:  )ל  1976-ציבוריים, התשל"ו  םיופ ג   י 

 (, כדלקמן: ים"בוריגופים צי אות עםוק עסק"ח

התאם  כדין בהול ספרים  בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ני  .5.2.1

)נוסח חדש( וח פקודת מס הכנסה  מוסף, התשל"ו ולהוראות  ערך  -ק מס 

1975 . 

תקף .5.2.2 אישור  א   בעל  שומה  דיומפקיד  בדבר  רו"ח  שומו  לפקיד    על ה  וח 

רך  מס עי חוק  יהן מס לפקאות שמוטל על ותיו ולמנהל מע"מ על עסנסהכ

 . 1975-מוסף התשל"ו

סעי ה .5.3 בדרישות  עומד  עסק  1ב2-ו   ב 2  פיםמציע  גו לחוק  לעניין  אות  ציבוריים  פים 

זרים כדיןקת עס הע  ,תשלום שכר מינימום לבעלי    ומתן שוויון הזדמנויות  ובדים 

 .מוגבלות

  העשר   חמש)₪    35,000  ההצעה בסכום של  םקיו  תהבטחבנקאית ל המצאת ערבות   .5.4

 . 30.09.2023ום ₪(, בתוקף עד לי  אלף

 ו. ז הזמנ לה  7בסעיף דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט  םמציע שילה .5.5

, כי המציע  בפני עו"דצהרת המציע ההמבקר את המציע ו  רו"חישור אהמציע צירף  .5.6

בקביע עשילם  לכל  האחרונה  בשנה  כות  מחוקיובדיו  צווי    ,הוד עבה   מתחייב 

שחלים   דה  , במיולי ע   יםחלמים האישיים היבוציים וההסכהרחבה, ההסכמים הק

סוציאליים. המצ"ב  ומים   כחוק ותשל  עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום

 כנספח למסמכי המכרז. 

צירף   .5.7 שההמציע  לעשות  בדרישה  לעמוד  המציע  בתוכנות  תחייבות  ורק  אך  ימוש 

ה שותמורמחשב   בנוסח  לה  ל ע  ."במצ,  לצרף  דו"חוהמציע  כצעתו  ים  ספית 

הכ  המעידים   2021,  2020,  2019לשנת  רים  מבוק מחזור  המצרפי  עסקאות  י 

 .לכל שנת כספים ₪ 7,000,000היה לפחות בשלושת השנים הנ"ל 

כוח  מפרט  ידי המציע בנוסח המצ"ב כנספח "-חתומה עלהתחייבות  המציע צירף   .5.8

 . "כוח האדם"מפרט   שותדריחייב לעמוד ב", לפיה המציע מתאדם

האשכול, או  ל  ח הגאוגרפי שבשט חת  יפולית אתחנה ט   ל הפחותיל לכפעהמציע מ  .5.9

 בסמוך לו.
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מוסמכים   .5.10 מטפלים  מעסיק  פסיכולוגיים,    הרגשי  הטיפולמתחום  המציע  לרבות: 

 כיו"ב. , עובדים סוציאליים ו פסיכיאטרי צוות , םפסיכותרפיסטי

פניית בטפסי  ל הפחות לצורך הכלת  אחחולים    המציע נמצא בהתקשרות עם קופת .5.11

17. 

  בהפעלת  , 2021-2011בין השנים  ,  שנים לפחות  5של  יון  בעל ניס   ע להיותעל המצי  .5.12

  הפיקוח אגף  כפוף לאישורי הפעלה מ  בריאות הנפשחומי  בתרגשי  מסגרות טיפול  

הרווחה  מש  /במשרד  החינוך/  הבריאות משרד  גורם    רד  אחרוכל  או  ממשלתי   ,

ציבוריים ה  .פיםנוס   גופים  את  מציעעל  כנדרש  ן  סיו"ני  -  3-א   מךסמ  למלא 

 ע". המצי

 : ך סעיף זהורלצ

 הכללי של המציע.  מציע או המנהליע או בעל השליטה במצעותו ה" משמ עצי"מ

 . 1969 -כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ט -  שליטה" "בעל

להצעתו    המציע .5.13 ממליציםלקוח   רשימתיצרף  וטלפונ ות  קשר  אנשי  המפרטת  ים  , 

קשרריציל רש  האשכולעמם.    ת  שי  אי,יהיה  לפנות  הבלעדית,    ותדע  קול לפי 

ע,  ם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמצילק, כולם או ח אלהיצים  לממל

 לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

והחירום, כאמור בה  הזוכה מתחייב לעמוד בהנחיות .5.14 גבי  וראות הג"א, ל הביטחון 

חילמפע בהנחיותים  וכאמור  ש  וניים  ההביטחון  במשר ל  כמפורט    14-א  מךמסד 

 המצ"ב.  

הם  ל  יש .5.15 בו  הכרונולוגי  הסדר  עפ"י  מסודרת  בצורה  הנ"ל  המסמכים  את  הגיש 

עלול לפסול הצעות אשר לא יעמדו בתנאי הסף ו/או לא    אשכולמופיעים במכרז. ה

כמפוריצורפ הנדרשים,  המסמכים  אליהם  ע ו  לעיל,  זאט  שומר    אשכולהת,  ם 

 אחר.   או  זה י סףבנוגע לתנא שלמת נתוניםלהם יעיעל הזכות לפנות למצ ולעצמ

 

 ערבות לקיום ההצעה: .6

לטובת   .6.1 מותנית  ובלתי  הדירה  בלתי  אוטונומית  ערבות  להצעה  יצרף  המציע 

ה  אשכולה בנוסח המצורף לכתב  )כלהבטחת קיום ההצעה,  זה  (  1-א מסמך  זמנה 

.  30.09.2023-לעד בתוקף היה  הערבות ת ₪(לף א שלושים וחמש₪ ) 35,000 בסכום

 ך תוקפה של הערבות. ציעים להאריך את משמהמהיה רשאי לדרוש  י  אשכולה

עלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבויות שהוגשו    אשכולמובהר בזאת כי ה  .6.2

לפיכך,   ההצעה.  קיום  המ  עיםמציה  לעלהבטחת  לפני  מספיק  זמן    ועד לוודא 

ל כצעההה  הגשתהאחרון  נוסח,  מט  י  עבורם  המונפקת  הוא    נקהבעם  הערבות 

 . 1-אמסמך את הנוסח המצורף כ במדויק םתואזה ועל פי סעיף כנדרש 

ולמילוי כל התחייבויותיו   .6.3 ידי המציע  הערבות תשמש כביטחון לקיום ההצעה על 

ה ובהצעת  זו  בהזמנה  מבמציעכמפורט  ל.  לעיללי  האמור  מכלליות  אגרוע  ם  , 
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ש תהצעתהמציע  ל תקבו  ימלא ל  המפורטות  א  ההתחייבויות  זו    נהמזהב   את 

במל  המציע הצעת  בו היובמועדן,    ואן כאמור  ערבותו    אשכולהיה  לחלט  רשאי 

ומוערך מראש ש מוסכם  כפיצוי  ייחשב  הי וסכום הערבות  נזקים  אשכולקבל  על   ,

ל התחייבויו  ושנגרמו  מילוי  אי  ניהובשל  במהלך  ו/או  המציע  ההת  זאת,  ליךל   .

פי  ו/או על  כל דין    פי  על  לכושאאו תרופה אחרת הנתונה ל/זכות וכל  ע מגרולי למב

 . הליךי ה מסמכ

מהאמור,   .6.4 לגרוע  לפירעוןי  אשכולהמבלי  ההצעה  ערבות  את  להציג  רשאי    ,היה 

או  לחלט את סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד  

 :  הלןיותר מהנסיבות המפורטות ל

 פיים; כ  וןיקירמה, תכסיסנות או בחוסר נרז בעוהמכלך הבמ נהג המציע   .6.4.1

 ו מידע מהותי בלתי מדויק;  מטעה אדע מי אשכול ר לע מסהמצי .6.4.2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .6.4.3

ב .6.4.4 הקבועות  ההוראות  לפי  פעל  לא  בהליך  כזוכה  שנבחר  כי  מסמהמציע 

חלקןהזמנהה ו/או  כולן  למוק  תנאי  שהן,  ,  עם  קשרות  ההתרת  יצידם 

 . אשכולה

על פי כל דין ו/או    כולשאל   הנתונה ופה אחרת  כות ו/או תר ז  כלע מהכל מבלי לגרו

 על פי מסמכי ההליך. 

ה דעתאשכולקבע  שיקול  פי  על  ערבות בהתאם    ו ,  צורפה  לא  להצעה  כי  הבלעדי, 

 ל את אותה הצעה.לפסו רשאי אשכול היה הי –לאמור לעיל 

 

 רזבמכ  תי השתתפודמ תשלום .7

במתפהשת .7.1 מות  במסגרתו,  הצעה  והגשת  הב  יםותנכרז  דמי  שתתפות תשלום 

חדשים(, אשר לא יוחזרו מכל  שקלים    מאות   שבע ₪ )  700ולל של  ך כז בסבמכר

 סיבה שהיא. 

ז.  בהמחאה, לרבות במועד הגשת מסמכי המכר  השתתפות במכרזניתן לשלם עבור   .7.2

ניתן לשלם גם באמצעות אשכול אישור  ל  לחישתנאי שוב   קאיתבנ  העברה  בנוסף, 

התשלום  ון הבנק, מועד חשבספר טי המשלם, מו יפורטו פרב רה העבשל הבנק על ה 

וסכום התשלום. על שולח האישור לוודא קבלתו במשרדי האשכול. את הקבלה על  

 התשלום יש לצרף למסמכי המכרז.

ההשתתפות   .7.3 דמי  מיום    ותאפשריתשלום  י  בימ  ול,אשכה   רדיבמש  5.3.2023החל 

שתתפות  תנאי להמהווה    אמורכ  ותתתפתשלום דמי ההש.  בלבד  להת ק קבלת  ושעו

 ז.מכרב

 לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם באתר האשכול.   ניתן .7.4

 

   שאלות הבהרה .8
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בקובץ   .8.1 בכתב,  יוגשו  הבהרה  ל  wordשאלות  בטבלה,  ולא  פרי בלבד  דלנד,   אורי 

דוא"ל ל ori@wegalil.org.il בכתובת    .12:00בשעה    26.2.2023, ראשון  יוםעד 

 . 04-9119125לפון  בט שאלות ההבהרה  עת יע לוודא הגמצ ה על  חובה

עד   .8.2 האשכול  באתר  יפורסמו  ההבהרה  לשאלות  חמישי,  תשובות    . 2.3.3023ליום 

  הם  כאשר  להצעה  ויצורפו,  הפניה  ממסמכי  חלק  יהיו  ההבהרה   לשאלות  התשובות

 . עהמצי"י ע  חתומים

הסתיכ ,  בזאתמובהר   .8.3 למסמכי  יגויותי  הערות  לרבות ספנ  על   רזהמכ  ו/או  חיו, 

להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה    ח במכרז זה, יש יטות הבביחס לדרישו

ביחס  הערות  ו/או  הסתייגויות  כל  תתקבלנה  לא  לכך.  שנקבע  ובמועד  כאמור 

ועד  ר חלוף המרבות ביחס לדרישות הביטוח(, לאחלמסמכי המכרז על נספחיו )ל

 .ה שנתוגש צעותמור ו/או במסגרת הההרה כאלות הבלשא

תשו .8.4 ורק  הבהרואך  ועדבות,  שכונת  האשכולים  באתר  את    פורסמו  יחייבו 

המציע  אשכול,ה ומהצעת  ההליך  מתנאי  כחלק  ועניין  דבר  לכל  ייחשבו    , והם 

 . וכן כשהם מלאים, ככל שנדרשויצורפו על ידי המציע להצעתו כשהם חתומים 

 

 ההצעות  שתהג .9

 זו.  נהזמבה םורטיבהתאם לתנאים המפ  ו תאת הצעיגיש   עציהמ .9.1

זכות חזרה, למשך שישה חלל  וד בתקפה,עה לעמעל ההצ  .9.2 ודשים לאחר המועד  א 

ה ההצעות.  של    אשכוללהגשת  תוקפן  משך  את  להאריך  מהמציעים  לבקש  רשאי 

ההצעות. קיום  להבטחת  והערבות  מהצעתו    ההצעות  בו  יחזור  שמציע  במקרה 

להוב זה,סע   ראותניגוד  את  אשכול היהיה    יף  לחלט  פה  ורשצות  בהער  רשאי 

 עת טרם נקבע הזוכה בהליך. אותהב םא גם  יום הצעתו, להבטחת ק 

 .אחדנייר  ההצעה תוגש בעותק  .9.3

עותק   יצורף  און  PDFבפורמט    חתום בנוסף  דיסק  על  ההצעה  )להלן: -של  קי 

 (.של ההצעה""העותק הדיגיטאלי  

לרבות ההצעה,  הד   מסמכי  הה  אלי יגיטהעותק  אשל  הראשית    תצעה,  המעטפה 

בקיבוץ  ל  ת במשרדי האשכו מצאת הנרזים המיועדס לתיבת המכני הכש ל יורה  הסג

 .ההגשה תהיה ידנית בלבד – כברי

 מראש.בתיאום  – 5.3.2023מיום ראשון החל ניתן להגיש הצעות  .9.4

 . 10:30עה  עד הש 16.3.2023 חמישי רז: יום מועד אחרון להגשת הצעות למכ .9.5

ה  ,ועד זהלאחר מ שתוגש    עההצ .9.6 ח, מבלי  ותוחזר לשולם  יז מכרלא תוכנס לתיבת 

ככל    –לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח    ובלי  הותא   וחלפת

 שיהיה בכך צורך. 

ביום   .9.7 האשכול  במשרדי  תיפתח  המכרזים    בשעה   16.03.2023,  חמישיתיבת 

 ה. נוכח בלהיות  רשאי  אדםוכל פומבית,  פתיחת תיבת ההצעות הינה .11:00
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ובמועד   המכרזיםת  חתית פבמקרה  ל   יבת  הגימשיכו  תקנבלוחול  לפי  שעת  ת  ות 

, פתיחת תיבת המכרזים  2020-הגבלת פעילות(, תש"ף  –חירום )נגיף קורונה החדש 

חת תיבת המכרזים  קישור לצפייה בפתי  –  Zoomתוצג באופן מקוון דרך מערכת  

האיפור באתר  יפעהמשתתפ ,  הזרה  במק  שכול.סם  מצלים  לכל  ילו  אורך  מה 

ם. מי שלא יפעל  אותו הם מייצגיוף  ת הגישום שמם ואו באמצעות רדה יזו  ,המפגש

 כאמור לעיל, השתתפותו תבוטל. 

 

-כל מסמכי ההליך, כולל מסמכים נוספים שיישלחו )במידה שישלחו( למציעים על .9.8

כחול,  בדיו    ציעת המלאה וחותמחתימה מ  -ייחתמו על ידי המציע    , אשכולידי ה

 נק. ם על ידי הב חתתי רש( א2-סמך ארבות )מלמעט הע

בצבע  הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו    כלאת  לא  על המציע למ  .9.9

 .כחול

כאמור    אשכולה .9.10 הארכה  על  הודעה  ההצעות.  להגשת  המועד  את  להאריך  רשאי 

י  עיף כד בס  אמורשה. אין בה זו על פי המען שציין בעת הרכילכל מי שרכש הזמנ 

 גשת הצעות. ארכה להיח מתן להבט

יגיש ל  יעמצ .9.11 תוגמהצע   יותר  א  אחת.  עה  אש  מהצעה  יותר  מציע  ידי  יהיה  ל  חת, 

באחת    אשכולה לדון  לבחור  או  המציע,  שהגיש  ההצעות  כל  את  לפסול  רשאי 

 ל דעתו הבלעדי. מההצעות בלבד, או לשלב ביניהן, והכל לפי שיקו

ותר ממציע  ותפת ליהצעה משהגשת    א תותרל,  בלבדמציע אחד  ההצעה תוגש ע"י   .9.12

 אחרת.   דרךבכל ם משותף או באמצעות מיזם ג דחא

הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה   .9.13

הליך,  מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של ה

דר למכלול  בהתאם  שלא  ההזמהגשה  הסהכו נה,  ישות  לגבי  כלשהי    תייגותללת 

ההזמנה,  סממ  של  אי מתנאיהםתנ תוס כי  ע"י  ובין  הש  או/ פת  ו/או  מטה  מחיקה 

עלולה להיפסל על פי שיקול    -ו/או בכל דרך אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד  

 . אשכולדעתו הבלעדי של ה 

 

       ההזוכאופן בחירת  .10

 לן:ים שלהיטריונהקרלפי יע בלבד, וכה תהיה על בסיס איכות המצת הז בחיר .10.1

בתנאי    עיםמצי .10.1.1 לאינוקדו  לעיל,    פורטכמ,  ףסה שיעמדו  ת  יכובהתאם 

 לדרישות ההליך.  מענה והתאמת ההמענה 

המפורטים   .10.1.2 הקריטריונים  בסיס  על  ייקבע  פנייה  לכל  יוענק  אשר  הניקוד 

 מצוינים. להלן ובהתאם לשיעורי הניקוד המקסימאליים ה

 

 

 לן: הלשים לקריטריונניקוד ייעשה בהתאם ה .10.2
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 ניקוד אמות מידה  "דמס

ע"י  פעלומה  ותהתחנמספר   1 תימי ק  תחנהכל    –  עציהמות  את  ת  זכה 

 . נקודות 10נקודות ועד מקסימום  2-המציע ב

מסגרות,  המתאר את ה  מסמך נפרד להוכחת תנאי זה על המציע לצרף  

 ם. לבירורי  'ר וטלי קשואנש  תקופת ביצוע העבודההעבודה,  

 

 

 

 

10 

 

 . ירבץ כבוקימשרדי האשכול ב יות הקיימות לטיפולת החנותהקרבת  2

יותר.  נסיעה של גוגל במסלול הקצר בת הלפי מפושב יהיה  המרחק שיח 

 הניקוד יעשה באופן הבא:

 נקודות   10ק"מ:  10-0

 נקודות   7ק"מ:   20-11

 נקודות   3ק"מ:   30-21

 נקודות  1ק"מ ומעלה:  31

 ניקוד משלה כל תחנה טיפולית תקנה 

 

ימציהשככל   תחיותר    רבמספר  וכיח  ע    בהקר  ועם  ותליטיפו  תנושל 

ה  גיאוגרפית יקלאשכול,  זהבל  וא  בסעיף  יותר  גבוה  לא  ניקוד  אך   ,

אישור ממשרד  להוכחת תנאי זה על המציע לצרף  .  נקודות  20-יותר מ

גופים    הרווחה ו/או משרד הבריאות ו/או משרדי ממשלה אחרים ואו 

נ  יפורטו  ציבוריים  בו  מת  רוסגהמוספים  המציעאותן  ופת  קת ו  פעיל 

 . ההפעלה

20 

   –שירותים כאלה  יתוחן ופגוראו, נשוא המכרז קודם בשירותים ערק 3

 נקודות. 5  –שנות ניסיון  7עד 

 נקודות.   7 –שנות ניסיון  10עד 

 נקודות. 10 –שנות ניסיון  15מעל 

10 

מות  ת. ההתרשאור התרשמות כלליניקוד ל יינתן  – התרשמות כללית  4

 :יםהפרמטרים הבא   ס עלתתבס

 נקודות  11  – עמציר פעילות ה אותי .א

ו/או    הרגשי  מי הטיפולמתחו  יצועסקת צוות רב מקעה .ב

 נקודות  5  –בריאות הנפש 

יוש משרות של שלוש שנים  דוחות א  הגשת כ"א:יציבות  .ג

 נקודות   5 –אחרונות 

  .ד

21 

)ולא במסגרת ביטוח פרטי   םקופת חולי  עםסדר  כספק ההתקשרות   5

 ( פההקושל 

20 
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ריטריון מצוין  ק  כלבי עבור  הניקוד המרד, כאשר  קוד בנפרתן ני ון יינריטרי קל  כל .10.3

ני בטבלה   לצורך  הקרי  קוד לעיל.  עפ"י  לצרף  ההצעות  הפונה  על  לעיל,  טריונים 

הקודםוה  מסמכיםה  ל כאת  לפנייתו   ניסיונו  של  מילולי  תיאור  להצגת    טפסים 

 ים.והפרויקט 

אותו   .10.4 האיכות  יתקציון  הצעה,  כל  מבתקבל  ב  ת מיכ סל  כהציונים  אחד  גין  ל 

 . ם לעילים המפורטיקריטריונ מה

  הפי שיקול דעת -תאמה יקבע עלוהה את, כי הניקוד של מרכיב האיכות  ר בזבהמו .10.5

 .ועדת המכרזיםהבלעדי של 

מנת  שומר    האשכול .10.6 על  המציע  של  הלקוחות  באתרי  לבקר  הזכות  את  לעצמו 

איכויות  לחקור   האת  על השירותים  ארש  כולהאש  .ידו-ניתנים  לתקן  האי    ן ציות 

ב  לכל פריט בהת)דרישה  נדלמם  אמפרט(  לדוגמא, אם בסעיף  גם  מצאי הבדיקה. 

לפי   המענה הכתוב למוצג יוכל האשכול להפחית את הציון ן הלימה בין  שאי יתברר 

 ראות עיניו. 

 ת הרצון משירותיו:בבחינת איכות וטיב השירות של המציע ומידת שביעו .10.7

ן אותם  יע לא צייגם אם המצים )ו לקוחות אחרא   עמצייפנה לממליצי ה   כולהאש

ות דעת  על המציע. חו עת  תן חוות ד פי שיקול דעתו המוחלט לצורך מ-על  ו(עתצבה

 .  מציעשסופקו על ידי ה תיםרושיאלה יהוו בסיס למתן ציון איכות וטיב ה

ככל   לפחות.  אחד  לממליץ  תעשה  את  הפנייה  לקבל  יהא  ניתן  המידע  שלא  כלל 

 אחר. ץ לימלפנות למ אי האשכוליע יהא רשהמצ ג הממליץ מאתור ים דרש לשהנד

בניסיונו   גם  שימוש  לעשות  רשאי  לצורך  ו/א האשכול  האשכול  רשויות  בניסיון  ו 

 ף זה. ניקוד סעי

כ .10.8 בזאת  למובהר  אשר  מציע  סופקו  י  להם  מגורמים  המלצות  להצעתו  צירף  א 

יע  על הסף. למצ  לס פתי  ופרמטרי הטיב והצעת ל ניקוד עבור כלל  יקב  , לאשירותים

 חובתו  זו. ן יי נ נה ו/או דרישה לעטעא תהא כל ל

האשכו  .10.9 רשאי  ההצעות  דירוג  לבמסגרת  גם  ל  מסוים  בפרמטר  נקודות    0העניק 

 צעה. לה

 ת וד נקו 5תקנה  קופת חוליםתקשרות עם כל ה

 י מגווןרקע תרבותי ושפת ליבע טפלים של מ ייצוג 6

 נקודות   4ום של סימ ועד מק   1כל מטפל דובר ערבית יקבל נקודה 

 נקודות  4ם של  נקודה ועד מקסימו 1כל מטפל דובר רוסית יקבל  

 נקודות  1ם של נקודה ועד מקסימו 1כל מטפל דובר אמהרית יקבל 

9 

7  

 צותהמל

10 

 100 סה"כ:  
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מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן  רוש מכל מציע השלמת  האשכול יהיה רשאי לד .10.10

וח כאמור,  תי נאו  יסרב למסור הסבר ו/ח להצעתו. ככל שהמציע  הסבר ו/או ניתו

וועדתאית  רש מסק המכרזים    תהא  את  ל  ותנלהסיק  לפסול  ואף  עיניה  ראות  פי 

 . ההצעה

רשאכי  יובהר,   .10.11 מנהליו האשכול  בו,  השליטה  בעלי  המציע,  אמינות  את  לבדוק    י 

קוד  פרויקטים  לבחון  האשכול  רשאי  כן,  כמו  הובעליו;  ביצע  אותם  מציע,  מים 

ט כ  לפוניתולהתקשר  המזמינלשם  מול  על ו שהים  ך  ל-נים  אודו קבל  מנת  ת  מידע 

כרז,  במ  פות המציעידו; בעת השתת-העבודות שבוצעו על   אוו/  השירותים  טיב מתן

ע אודות פרויקטים  וא לחברה את הזכות לפנות למזמינים ולקבל כל מיד מעניק ה 

 ידו. -אשר בוצעו על

בו קחת בחשבון שיקוליועדת המכרזים רשאי להאשכול/   .10.12 רת ההצעה הזוכה  בחי, 

ני רז, את אמ למכ  בחינת ההצעותב  ו ו/א וכו ינותו,  לאספקת  ל המציע  ש  רושסיונו 

 רז. במכנשוא ההסכם המוצע השירותים 

רשאי   .10.13 זו,  שיקהאשכול/  במסגרת  במסגרת  להביא  המכרזים  ניסיון    ווליועדת 

ל היו  אשר  באמינות  בעיות  ו/או  ב  אשכולשלילי  משתתף  לעם  ואף  פסול  מכרז, 

הלשיקולים    בהתאם את  ל/ו  וצעתאלה  להימנע  בההתקשאו  עימו  הספק  ר  סכם 

 חר תחתיו. א תףתולבחור מש

כ .10.14 יצוין  לעיל,  לגרוע מהאמור  במבלי  עלי  המכרזים  ועדת  האשכול/  ימצא    פי -אם 

ונתוניה ו/או בשל חוסר  יע איננה סבירה בשל תנאישיקול דעתו כי הצעת המצ ה 

לתנאי   באופהתייחסות  ודרישותיו,  מונהמכרז  האשכול  שלדעת  אן  ערכת  ה   תע 

כ בסראויההצעה  יהיה  האשכ,  ועדת  מכות  של  רזמכה ול/  הצעתו  את  לפסול  ים 

על דע  פי-המציע  מבלי  תה  שיקול  וזאת  הבלעדי  בעניין  טענה  כל  למציע  שתעמוד 

 ן. פי די -שימוע למציע, כאשר עריכת שימוע נדרשת על בכפוף לעריכת

להל .10.15 בזאת  ומובהר  במידה  כי  יותר  ן  אחתתהא  הן    מהצעה  יקוד,  בנ   ותהזאשר 

 ופי בעניין. ס  עתדלאשכול יהיה שיקול נאי הסף, ת בתעומדוה

 

 בין הצעות כשירות  זהות .11

יו .11.1 )או  שתי  כי  וימצא  הינן  במקרה  ביותר  הטוב  הניקוד  את  שקיבלו  הצעות  תר( 

תוכרז    , אזי ככל שאחת מההצעות הנ"ל היא "עסק בשליטת אישה",הצעות זהות

כה כאמור  הזוכהההצעה  שצעה  ובלבד  בעת  ל  רףצו,  ותצהיר  ה,  אישור  הגשתה, 

 למסמכי המכרז.  19-א  נספחכאמור ב

כהצעות   .11.2 תיקבענה  אשר  הצעות  מספר  ויהיו  זהות  במידה  שהן  ביותר  הטובות 

נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש   ביניהן התמחרות  וכשירות, תיערך  בניקוד 

ימים מיום קבלת ה3)  הצעה משופרת תוך שלושה ומבניה(  כך,  על  ע  קבתין  ודעה 

 ההצעה הזוכה במסגרת וועדת מכרזים. 
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בסכומיהן,   .11.3 זהות  ההצעות  תהינה  עדין  המשופרת,  ההצעה  הגשת  לאחר  אם 

)יתבק ( ימים מיום קבלת  3שו המציעים להגיש הצעה משופרת בשנית וזאת תוך 

הלא וכך  הזוכה,  ההצעה  תיקבע  ומבניהן  כך,  על  ההצעה  ההודעה  לקבלת  עד  ה 

 ה ביותר. הטוב

 

שיקול ה  היי  האשכול  .12 לפי  מציע,    ודעת   רשאי,  עם  להתקשר  שלא  חוות  הבלעדית,  אשר 

 לגביו ו/או לגבי טיב השירותים אשר ניתנו על ידו בעבר.  ליליותעליו יהיו ש הדעת

 

 . האשכול איננו מחויב לקבל הצעה כלשהי .13

 

 :תשלום תנאי .14

צרכי  י  לפ  או  לה משהמי  משרד "י  ע  תממומנהזוכה    ציע המ  ם ע  ההתקשרות .14.1

לא  ,  לכן.  בלמוג  ייעודי  תקציב  תוצעמאב  האשכול בכל מקרה  עלות ההתקשרות 

ה התקציב  מסכום  למציע  תחרוג  שכה"ט  תשלום  כי  בזאת,  מובהר  כן  מאושר. 

יהיההזו היתר,  ,כה  משרד  בין  ישיר  הממשלה  י ע"י  זה  כא,  באופן  במקרה  שר 

כלאשכול   אחראין  לתשל  בלזוכה  ורההתמם  לויות  היי ,  בן  מקורות  ר  היעדתר 

 זו. תשרוהתקלו למימון משם ייתקציב

י  על יד  ף המאושרלמפעיל את התערי  המשרד המממןישלם    המסגרתעבור הפעלת   .14.2

המשרד של  התעריפים  יעודכן  ועדת  שזה  ועדת    כפי  החלטת  פי  על  לעת  מעת 

במשרד  אחריותבהומ   התמורה"(."   )להלן  הרווחה   התעריפים  כי  ם  לותש   ר 

למפ עע התמורה  חלה  המממןל  יל  באול  שכהא ו  בלבד  המשרד  יישא  ת  חריולא 

 כלשהיא בנושא זה. 

באמצעות .14.3 תהא  השירותים  מתן  בגין  כ יי   התמורה  הופוי  של  למשרד    אשכולח 

 במכרז. ו הרווחה להעברת הכספים ישירות למפעיל שנבחר על יד

 

 ה התקשרות עם המציע הזוכ .15

לי   לכושאה .15.1 שודיע  נבחרהמציע  כ צעתו  ההצעה  ב ה  שנקבע  המועת  א  ,ךהליזוכה  ד 

  אשכולאו כל מועד אחר שיקבע ה ימים   10אש של רסכם בהודעה מההל  ע  לחתימה

על   ל   .ימים  10שיעלה  להמציא  הנ"ל  המציע  יידרש  מועד  לאותו  את    אשכול עד 

 :אשכולהמסמכים הבאים ולקבל אישור ה

הדיר .15.1.1 בלתי  אוטונומית  וערבות  מותנ ה  לטוב בלתי  הית    יום לק  ,אשכולת 

זה    כוםכשס,  (₪  אלף   וחמששלושים  )  35,000בסכום    ע, המציות  התחייבוי 

הערבות תוצא    .תהידוע במועד הגשת ההצעו המחירים לצרכן  צמוד למדד  

  ההתקשרות כל תקופת  לעל ידי בנק בישראל. ערבות הביצוע תהיה בתוקף  

.  החוזה  פי  על   מציעויות הייב התח   קיום  השלמתלאחר  חודשיים  בתוספת  
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יא תנו   הערבות  וסחנ בהתהייה  לנו  המצורף    1-אמסמך  בא  סח המוב ואם 

 זו.  להזמנה 

רכוש פוליסות  באחריות המציע לוודא טרם הגשת הצעתו שיש ביכולתו ל .15.1.2

הקיימים ביטוח   בביטוחיו  לכלול  הביטוח    או  בנספח  לנדרש  בהתאם 

 האמור.

ת  וש פוליסולתו לרכשיש ביכו  עתובאחריות המציע לוודא טרם הגשת הצ .15.1.3

לכלוח  יטוב באו  הקיחי ביטו ל  לנ  ימיםו  בנספחדרבהתאם  טוח  הבי  ש 

 מור. הא

 המממן. או משרד אשכולשיידרש על ידי ה מסמך אחר לכ .15.1.4

רשאי לחלט    אשכולהיה הי   ,בדרישות האמורות או בחלקן במועדן  המציע  לא עמד .15.2

ם  ך בהתאכייתו בהליז  את הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה ולא לאשר את

זא  ועת לשיקול ד בכ  לי מב  ת הבלעדי,  ו/או תלפגוע  זכות  ת  ות המוקנפה אחרורול 

כזוכה  לבחור  רשאי    אשכולהיה היעל פי כל דין ו/או הסכם. במקרה כזה,    אשכולל

 בהליך במציע הכשיר שהצעתו דורגה כבאה בתור לאחר הצעתו של המציע שנפסל. 

 

 עיון בהצעה הזוכה .16

,  כות במכרזזוה  ת ובהצעם, ורזיהמכוקול ועדת  פרוט ת  המכרז לרבוי  עיון במסמכ  .16.1

קב  ו/או    ידי -עלים,  /הזוכהע/ים  צי המיעת  לאחר  נפסלה  שהצעתו  מציע  המציע 

 פנייה בכתב שתיעשה לחברה. שלא זכה, תתאפשר באמצעות

 על אף האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: .16.2

שי .16.2.1 ככל  המכרזים,  לוועדת  יועץ  במסגרתוזחוו"ד  ו/א   ייעוץ  מנו  ו  משפטי 

של    החלטהה או  לפעולת  נות שו ות אפשריוחינת חלופב  רךוצדה ללוועחר  א

החלטות  ויים וסיכונים הנובעים מקבלת  דת המכרזים ו/או הערכת סיכוע

 עתידיים.  כאמור בהליכים משפטיים

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .16.2.2

חס  .16.2.3 יש  עליו  מסמך  על יוכל  כל-ן  ו  פי  שהמציע /דין  בביקים  או    ת מסגרשו 

 ר חסוי. ם כי יוות עתהצ

הגיש  אשמציע   .16.3 למכרר  יהצעתו  זה  זז  של  במקרה  רשותו  שנתן  כמי  כייה  יחשב 

בהצעתו   עיון  אלאפשר  לבחון  וביקש  שנפסל  "הצעה"  למי  הזוכה.  הצעתו    –ת 

על שהוגשו  המסמכים  כלל  משמעה  זה  סעיף  זה,-לצורך  במכרז  המציע  כל  כ  ידי 

 י. סו ח חומרנן בסקיי ע בי הצעתו כ ן על גשלא ציי

בכל    וינ א  אשכול ה .16.4 לה אחנושא  נזוצאה  ריות  שייגאו  בקשר  ק  למציע  רמו 

זה,   בהליך  מכלליולהשתתפותו  לגרוע  בש ומבלי  גם  לעיל  האמור  קביעת  ת  אי  ל 

המציעים   לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  ביותר.  המתאימה  כהצעה  הצעתו 
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הוצ בכל  ההשתתפותאויישאו  ההצ  במכרז  ת  ועותוהכנת  י ,  לכל  ם  איכזהיו  לא 

 . ות אלובגין הוצא אשכולה אתוי מ ו/או שיפ   פיצוי

 

 תנאים נוספים  .17

יה במכרז ו/או ההסכם  ו/או הזכי  ו/או המכרזרשאי לבטל את ההזמנה    אשכול ה .17.1

וזאת   פי שיקול דעתשייחתם עם הזוכים במכרז  . מבלי  אשכולשל ה  הבלעדי  ו על 

רים  אישוקבלת  ל  וף פ כיות  י להעשו זה  ו של מכרז  ביצוע  , מובהר כי ורלגרוע מהאמ

של  היתרים ו/או אישורים  תקציבים ו/או  קבלת    או /הפנים ות משרד  בושונים, לר

ו/או  מות שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול המכרז  הסכ  ו/או גורמים אחרים  

  או לדחייה   ילכאמור לע   הזכייה במכרז ו/או ההסכם שייחתם עם הזוכים במכרז 

  .ותהשיר ן  מת ת  מועד תחיללדחייה ב  אוו/   זבמכרכים  הזועם  ההתקשרות    במועד

מציעים כמי שמסכימים ומאשרים את  במכרז רואים את ה  ההצעה  בעצם הגשת 

  בעניין זה   אשכולאו תביעה כנגד ה/לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו  האמור

   .באופן מלא וללא כל סייג

  ות עד  ולק יוש  והחלטת ל  ור סמ  י, והדברשהה כלהצע  ב לקבל יימתח   ואינ  אשכולה .17.2

ההבלעד של  שתבל מ  אשכולי  לעמוי  כלד  ה טענה    מציע  כנגד  דרישה    אשכול ו/או 

 . בגין שימוש בזכות זו

הזכות    נואיהאשכול   .17.3 את  לעצמו  ושומר  במלואה  המציע  הצעת  את  לקבל  חייב 

שהו כל  במועד  מההצעה  חלקים  ליישם  ו/או  ממנה  חלקים  לפי    אליישם  הכל 

 . כוללאשם מיהמתאיים  זמנ ולפי לוחות לטתו הח

פ"י שיקול דעתו הבלעדי של  חשש, ע ה  לצעה המעלפסול הו  שומר על זכות  אשכולה .17.4

 .בהצעתו בהתאם לכל תנאי המכרז ע לעמוד, באשר ליכולתו של המציאשכולה

יהיה זכאי לפנות אל המציעים או מי מהם בבקשה למתן הבהרות ביחס    אשכולה .17.5

 . דיקההב  הלךההצעות ובמ בדיקת תיהם לצורך ולהצע

הכרוכוההו  לכ .17.6 בהשתתפות  צאות  יהיו  ליבהת  חשבוך  העל  ב ן  קשר  מציע  כל  לי 

 לתוצאות ההליך. 

המצורפים   .17.7 המסמכים  וכל  שההזמנה  רכושו  הם  שיצורפו  ו/או  האליה  ,  אשכולל 

להחזירם   ועליו  בלבד  והגשתה  הצעתו  הכנת  לשם  בהשאלה  למציע  ניתנים  הם 

יש. אין  אם לא יג ין  וב   עההצ את ה   גישם יצעות, בין אשת הה עד למועד הג  אשכולל

בי שאיר  עהמצי בע,  ובן  ע"יצמו  א  ין  לצלמם  או  להעתיקם  להעבירם  אחרים,  ו 

   ם לכל מטרה אחרת.לאחר או להשתמש בה

האמור   .17.8 לכל  וגמורה  מלאה  הסכמה  מהווה  ההצעה  והגשת  המציע  של  חתימתו 

ומה  תנאיו  כל  על  המכרז  כיובמסמכי  ראיה,  בעצמוהמצי  וה  בדק  איות  כד  את  ע 

ויתרתקשהה  כםהס ה  רות  ב המשפיות  זכוה  ,מכרזמסמכי  וכל  טיות  אחר  ו  דבר 

ש הצעה ואם להתקשר עם  חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגי  ו,שיש לו, לדעת
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  אשכול ה והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי  בהסכם במידה שהצעתו תזכה   אשכולה

   .בעתיד מטעמה ו/או מי

ו  ו/א  אשכולשל ההמכרזים  דת  וע  טתודי בהחל יסגם  נפל פך, כי  מוסמ  קבע בימ"ש .17.9

האחרהמי  בהליכ  וכתכרז  המים  זכה  לא  זה  מפגם  זכאי    ציעוצאה  יהיה  במכרז, 

זכייתו,  אשכולאת התוצאה מהפגם כאמור, לקבל מזכה כשלא    ציעהמ , עקב אי 

י  מכמס ין רכישת  ג ערבות ובכנת השהוציא בגין ההישירות  אך ורק את ההוצאות  

לה פרט  זיהיא  ל  האמורום  תשלמכרז.  המה  מהנ"ל    עציכאי  וי  ו/או  או  /מטעמו 

נזימו  חוזה עבעלי ה ו/או  רווח  ו/או אובדן  בגין הפסדים  פיצוי אחר  ק אשר,  לכל 

המכ בתהליכי  מהפגם  כתוצאה  לו,  נגרמו  ולמלטענתו,  כל    ציערז  תהיינה  לא 

 . ומי מטעמ ו/או אשכולהכלפי   תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא

רז  כי המכהליים או בת המכרזעדטת ו סודי בהחלנפל פגם יי  , כ מךמוס  שמ"בי  קבע .17.10

היה זכאי לכך,  ר שאח  ציעולא מ  ציעהאחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המ

המ שזכהמתחייב  מציע  הי,  הודעת  עם  עבודתו  אשכולדית  להפסיק  החוזה    ע"פ, 

את התמורה    עיצשלם למי   ולאשכה  .לב שהואל שכב  שנחתם עימו במסגרת המכרז

לא תהיינה    ציעזה ולמי החולתנא  כפוף  הקספה העד למועד    עצ ודה שביהעב ור  עב

 .  וו/או מי מטעמ אשכוללפי הכל תביעות או טענות אחרות מכל סוג שהוא כ 

בקשר    אשכול ה .17.11 למציע  שייגרמו  נזק  או  להוצאה  אחריות  בכל  נושא  אינו 

זה,   בהליך  לגרוע  ולהשתתפותו  לעמכללי מבלי  האמור  אגם  יל  ות    יעתקב י  בשל 

 .רתוה בי ה המתאימעתו כהצעהצ

 

ך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי  וה ראיה חלוטה לכמה מהוההצעה חתו  הגשת .18

אתהמכר הבין  נספחיו,  על  לו  המצורף  והחוזה  את    ז  לכך  ונתן  אלה  במסמכים  האמור 

 הסכמתו הבלתי מסויגת.  

 

 בכבוד רב, 

 "לית , מנכן שימולמירב  ב

 י ערבמ  יליות גלשו רול אשכ ד ערים גואי
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 יע: מצה צהרתה

קראנו  מצהירו  הננ  כי  על  בעיון  ים  המכרז  של  הפרטים  כל  את  וכירב  נספחיו  ביכולתנו    כל 

לכל  קצועית, הכסהמ אנו מסכימים  וכי  תנאי המכרז  כל  עפ"י  והארגונית לספק את השרות  פית 

 תנו. התנאים ובהתאם לכך ערכנו את הצע

 

 

_____________________  _                            ____ ___________ ______ 

 שם המציע                                                            תאריך     

 

 

 

 אישור

 

ביום   כי  בזאת  מאשר  "המציע"(  )להלן:   _____________ של  עו"ד   ________ הח"מ  אני 

חתם/מ בפנ_________  הצו  על  זו  י  _  __________ __הרה  בשם  ___,  ______ה"ה   ,______

ם על פי מסמכי ההתאגדות  ות וכל האישורים הדרושיההחלט   המציע התקבלו כל  לאצ מציע, כי  ה

הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת  ועל פי כל דין לחתימת המציע על    של המציע

 את המציע לכל דבר ועניין. 

  

 תמת(+ חודין )חתימה  –עורך 
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   1-א פחנס

 02/2023בי מופ' למכרז ממסמך א נפרד בלתי המהווה חלק

 קיום ההצעהרבות לנוסח ע
 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 ול רשויות גליל מערבי רים אשכאיגוד ע

 

 א.ג.נ.,

         ערבות מס' הנדון: 

 

כל    קויל כלפיכם לסבזה    ערבים   ____ _סניף  _________  אנו הח"מ בנק   ___________לבקשת  

לס עד  ו)במילים:    000,35ך  סכום  מא שתד  (₪  אלף   ש מחשלושים  _______________  ת  רשו 

 02/2023)המציע( בקשר עם מכרז פומבי 

 

 

 . 15.02.2023סכום הערבות צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 

לרבות    ,תורבת סכום הע לכם אוזר, לשלם  ח י, מוחלט ובלתי  אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומ

קבלת דרישתכם הראשונה  ממועד  ימים    ך עשרה ם, בתותכיום דרישהידוע ב  למדד  הצמדההפרשי  

דרישתכם בכתב    –ישתכם זאת. למען הסר ספק  לנמק את דרם לבסס או  בכתב, מבלי להטיל עליכ

 מי. צילואו בהעתק  סולא באמצעות פק  משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור 

חי  ת אבזמוצהר   חכי  של  מהלוט  יגרע ערב לק  לא  וה  ות  תישמתוקפה  תקפיא  לגבי אר  יתרת    ה 

 הסכום שלא חולט. 

 לצד שלישי. ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה 

 . 30.09.2023ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 

 בכבוד רב,            

        ___________    _________ 

  ק()בנ          
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 2-אמסמך 

 

 02/2023 פומבי  ממכרז י נפרדמהווה חלק בלת
 

 

 המציע  והצהרת  מציעיאור הנספח ת

 הנדרש.לגבי כל הסעיפים הבאים על המציע לפרט את המידע 

 :בכתב קריא וברור המציע יפרט את הפרטים הבאים

 שם המציע 

 

 

מס' עוסק מורשה / מלכ"ר / 

 זהות תעודת 

 

  קוד אה כולל מילמ כתובת

  ת.ד. 

  ן ופטל

  ד/ ניי טלפון נוסף

  פקס

  – לקטרונית דואר אובכת

E.mail 

 

  ותפקידו ש קשר שם אי

  טלפון איש הקשר 
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 לכבוד 

 יות גליל מערבי אשכול רשו  איגוד ערים

 

 א.ג.נ.,

 

 02/2023מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות     הנדון:

   אזורית רגשית תחנה טיפולית הפעלתל

 

מסנא .1 הח"מ,  לתנ ימכיו  הם  בהזמנה מפאים  הצעות  ורטים  מס להציע  כל  על  מכיה  , 

ביחד  הנקראייה,  ספחונ על    –ם  וחתומה,  מצורפת  אותה,  וכוללים  ההצעה",  "מסמכי 

 מסמכיה ונספחיה כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו. 

לרבו .2 ההצעה  מסמכי  את  בעיון  קראנו  כי  מצהירים  והמפרטיאנו  החוזים  עיינו  ת  ם, 

ת  חד להוו דים כולם יהצעות והעתי  ב ההזמנה להציעלמכת צורפו ר אשם האחרים יכבמסמ

 . ברשויות האשכולתחנות טיפוליות  עלת פה לוזה את הח

השירות המבוקש במסמכי  ל פרטיהם וכי  את כל מסמכי ההצעה ע  הננו מצהירים כי הבנו  .3

ומוכרים    םעידושירותים יהוצאות מתן ה  חרים המשפיעים על וכן כל הגורמים הא המכרז  

וכי בה נצי  צהירים כימצעתנו. הננו  ך ביססנו את התאם לכלנו  ג תביעות או דרישות  לא 

אי של  טענות  על  אי-המבוססות  או  של  -הבנה  כשלהי  כלשהו מתנאי מסמכי  ידיעה  תנאי 

 ה ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו. ההצע

מתחייב  .4 ה הננו  את  לתת  בהשירותים  האמורים  לתנאיים  במסמכים ופהמם  תאם  רטים 

קבלים על עצמנו לתת את  הננו מו עת המחיר  צים שהצענו בהחד, לפי המחיר כולם יהנ"ל  

לשב האמורים  של  השירותים  הגמור  רצונן  העיעות  המשרד  והשירותים  בודה,  רווחה 

 רשויות האשכול כאמור במסמכי ההצעה. חברתיים ו

 . נוקשר אית התל יםחייב ינכם אנו ש ם כי ידוע להננו מצהירי .5

ר תגיע ורה אשמו תשלום התל השירותים אעכל אחריות לפיקוח    וע לנו, כי אין לכםדי .6

וני המכרז  לפרסום  ורק  אך  הינה  התחייבותכם  וכי  זה,  במכרז  על  ו.  הוללזוכה  הפיקוח 

ע"י   יבוצע  השירותים  הממשלה,  משרדמתן  אחראיי  גם  לת   םאשר  בלעדי  שלום באופן 

מוותרילכן  התמורה. אנו  כלפיכם  ,  דרישהאש  מרם  או  טענה  כל  תבי  על  בדבר או  עה 

 סכומה ומועד קבלתה. –או על התמורה   ירותיםשאופן מתן הות שנקבל על  הורא

איש  .7 מיום  שנים  לשלוש  הינה  זו  כאהצעתנו  האשכול,  של  המכרזים  ועדת  ע"י  שר ורה 

 . נותים באמצעותתת את השירולהממשלה   ימשרד ווכל י בתקופה זו 

מתן  בטחת  ות בנקאית להכול ערב בים להפקיד בידי האש חיימתבל, הננו  ם הצעתנו תתקא .8

 .רותיםהשי

כי  מתננו  הכן   .9 הודעת  10תוך  חייבים  מיום  ימים  במקרה  )עשרה(  במכרז,  הזכייה  על  כם 

אנו נפקיד בידיכם את   שלא יפחת מעשרה ימים, כם או תוך זמן אחר שייקבע על ידיה, ונזכ
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איערב את  הביצוע,  הביות  קיום  וכלשור  או   סמך מ  טוחים  אתם  שתדרשו,  המשרד   אחר 

 . חברתיים חה והשירותיםהעבודה, הרוו

ה  מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכיי ו ואנו  וע לנ די .10

 . חלנו במתן השירותיםהת במכרז וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא 

הוא  עה משפטית מכל סוג ש מני ה  תקבל ותהי אם הצעתנו ת  חייבים כי רים ומתאנו מאש .11

בלמי הזכייה  במוש  לרבות  שיוצאמכרז  מני  מקרה  כנגד  צו  ו/או  הצעתנו  קבלת  כנגד  עה 

הסכם   יהחתימת  לא  ביצועו,  כנגד  ו/או  תביעואתנו  כל  או  דרישות  כל  לנו  סוג  יו  מכל  ת 

צוען או  עיכובים בבי  תים ובכל מקרה שלשהוא כנגדכם וזאת אף אם התחלנו במתן השירו

 . קתןפסה

להסלהמחות    איםרשאתם   .12 זכויותו/או  את  כי כלפ  כםיותיוהתחייבו  כםיב  או  ו נו,  לן 

עירוני"(  מקצתן "תאגיד  )להלן:  רשויות האשכול  בשליטת  למ, לתאגיד  ה או  עבודה,  שרד 

או המשרד ללא צורך בהסכמתנו, ובלבד שהתאגיד העירוני    הרווחה והשירותים חברתיים

והשי  העבודה, חברהרווחה  א  יםתירותים  בכתב  עצמו  על  הזכויות  קיבל  המחאת  ת 

אוהה כתחייבויות.  באמור  להטידין  העירוני  י  התאגיד  על  הרווחה  ל  העבודה,  משרד  או 

חברתיים א  והשירותים  כאחריות  חבות  קיבלשאתם  לשהי  ו  עצ  תםלא  בכתב   כםמעל 

 כאמור. 

במלו והתחייבויות  זכויות  כאמוהומחו  בחלקן  או  ל   ם רשאיאתם  ר,  אן  רום לג   נו להורות 

חה ומסמך כל בטו ומכי המכרז  חוזה ובכל מסשנמסרה כאמור בקאית  ת הבנלכך שהערבו

מסמכי המכרז,   על פי החוזה וכל  אחר שהוצאו לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו

ל יתר הבטוחות  סבו לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות. אנו נגרום להסבת הערבות וכיו

כאמורוה מיו  14בתוך    מסמכים  מכםם  בכתב  דרישה  מובהרקבלת  התחייבו.  כי  זו  ,  ת 

 בות הבנקאית. די הער יאף היא על  מובטחת 

קון ועומדת בתוקף ומחייבת  הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תי .13

 ין. ופה שתוארך על ידי המזמאותנו לתקופה הנקובה ו/או לכל תק

אנו מצרפים  הצעות,  כאמור בהזמנה להציע  ות  רבל תנאיה להצעתנו על כ   כבטחון לקיום .14

בנב ערבות  ערוכהזאת  בתנאים  לפקודת  קאית  המפורט  בסכום  להצעתנו  בהתאם  כם 

אחת עם משלוח  תשחררו את הערבות בעת ובעונה  ים. אם הצעתנו לא תתקבל, אתם  הכלל

מ יאוחר  לא  אך  הצעתנו,  דחיית  על  מהמו  120אשר  ההודעה  לה יום  האחרון  גשת עד 

  ימת החוזה,מוך למועד חתאת הערבות בסתשחררו  הצעתנו תתקבל, אתם    אם  ת. ההצעו

 נמציא לכם ערבות בנקאית מתאימה. לאחר ש

י .15 על  ורק  אך  מוגשת  זו  שהצעה  מצהירים  על  אנו  כדין  לחתום  זכאים  ושהננו  התאגיד  די 

מוגה זו  כי הצעתנו  הננו מצהירים  כן  זו.  וללא  צעה  לב  בתום  או קשת  עם  כל הסכם  שר 

המגישי  או  יםאנש אחרים  הצעות גופים  אותם  ם  וכי  לביצוע  מנענו    שירותים  גורם  מ לא 

כלש כ לגורם  פנינו  ולא  במכרז  הצעה  להגיש  בדרישה  לשהו  או  בהצעה  או  בבקשה  הו 

 להימנע מהגשת הצעות במכרז.

לא   .16 האשכול  רשויות  כי  לנו  ידוע  כי  ומאשרים  מצהירים  לצאנו  מהאשכול  את  ביקשו 

לנו   ים, ולא יהיולמתן השירות  ר עימנול אינן חייבות להתקש שכוהאורשויות    למכרז זה,
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 _____________ חתימה + חותמת המציע: ___
 הרטל  ימון ועו"ד עדאר-וב ד מרים סברלד© הזכויות שמורות לעו"

 28 עלי הזכויות א אישור בקו, ללו או חלש במסמך זה, כול ואין לעשות שימ

 

יות האשכול אם רשויות ו דרישות ו/אות תביעות מהאשכול או ממי מרשוות ו/אנכל טע

נשוא   יפנו אלינו את מי מאוכלוסיית היעד לקבלת השירותיםכולן או חלקן, לא    האשכול,

 . מכרז זה

 : אנו מצהירים .17

ונה  החברה ובתקנ  בתזכיר  ת והסמכויות הקבועותטרוהמ היא בגדר  י הצעתנו זו  כ .17.1

 ת האגודה השיתופית. בתקנו ו השותפות א או בהסכם

הגבלות במסמכים הנ"ל  כי אנו זכאים לחתום בשם הגופים הנ"ל ושלא קיימות כל  .17.2

 הצעה. המונעות בעדנו לחתום על מסמכי ה

המומחי  .17.3 הידע,  לנו  יש  הדרוכי  והניסיון  השיות  למתן  נשושים  מנה  ההזא  רותים 

 להציע הצעות. 

 מע"מ. יכ רשה" לצורשל "עוסק מו מצא ברשותנו אישור נ כי .17.4

 כי נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.  .17.5

 ברשותנו אישור על ניכוי במקור.מצא כי נ .17.6

כל   .17.7 או  כי  ידינהעובדים  על  שיועסקו  המשנה  בעלי  קבלני  יהיו  לה,  ההשכו 

השירותיםאימתה ם  והכישורי  המומחיות  למתן  ומחייבים  מים  איל,  שור  קבלת 

העב הרו משרד  חברתייםוהשיר  הוחודה,  קבלני    ותים  או  מהעובדים  אחד  לכל 

 כל קבלן ללא אישור זה. העסקתו של   וכי לא תותרהמשנה בטרם העסקתם,  

בהר לנו  הויוצא מן הכלל.  לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא  ומתחייב   .17.8

הממשרדשמכי   לפעול  םאירש  להי  מכם  זכויותיו  לדרוש  ות בועהק  למימוש 

 . שה כןענזה אם לא בהסכם 

 אנו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים.  .18

בקשר עם אי    במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם  ם על הצורךאנו מוותרי .19

הורא מילו  זוה כלשהי הכלוי או הפרת  או הפרה של-י אאו  ף  ועצם חלו  לה בהצעה    מילוי 

 . ה כנ"לאבמקום התר  ות הנ"ל תשמשאהוראה כלשהי מההור

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט.  .20

חודשים מהיום האחרון    6ל  ממנה, הינה בתוקף לתקופה שהצעתנו זאת, על כל המשתמע   .21

 קופה זו. רשאי להאריך ת ת ההצעות והמזמיןלהגש

 

__ ___________ ___     _ _____       ____________          

 המציע                                  אריך ת         

 תמות המציע( )מורשי החתימה וחו                                                                                           

 

חייב את  תימה המוסמכים לי החמורש ניין שמותאו רו"ח לע  ו"דף אישור ע יש לצר   הערה:*  

   [.4תם ]נספח  חתימהמציע ב
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 _____________ חתימה + חותמת המציע: ___
 הרטל  ימון ועו"ד עדאר-וב ד מרים סברלד© הזכויות שמורות לעו"
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 3-מסמך א

   02/2023י פומב  למכרז

 נספח ניסיון המציע 

של   .1 ניסיון  בעל  להיות  המציע  לפחשני  5על  האחרונות  שבע ב  ותם    ( 2021-2011)  השנים 

 מכרז  במסמכי  כמפורטו/או הטיפול הרגשי    ות הנפש ריאיפולי בתחום בבהפעלת מערך ט

 זה. 

 לה שלהלן: ונו בטביסיאת נפרט ציע להמ לע .2

ם  רותיהשי ברם בדפרטי הלקוח  םש

ן  ת שניתמהות השירו וא

 ע"י המציע 

שנות מתן 

 השירות

יש לציין )

משנה ועד  

 ( שנה

 טלפון איש קשר  שם איש קשר 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 ________________     _________    _________              

 יע המצ                                 ך יתאר          

 )מורשי החתימה וחותמות המציע(                                                                                             
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 _____________ חתימה + חותמת המציע: ___
 הרטל  ימון ועו"ד עדאר-וב ד מרים סברלד© הזכויות שמורות לעו"

 30 עלי הזכויות א אישור בקו, ללו או חלש במסמך זה, כול ואין לעשות שימ

 

 4-נספח א

 02/2023מכרז פומבי פרד ממסמך א' של  המהווה חלק בלתי נ 

 

 

 כתב ת + המלצות בשרויות קודמווע התקציב ופןמא  הרצון ותיעשבמידת נספח 

בדבר מתן  לצות בכתב מהחמש השנים האחרונות  המ   3ת  תו לפחולהצע  לצרף  יעמצה  על .1

 . בריאות הנפש ו/או הרגשי  הטיפול  וםבתחשירותים 

 

אנשי   .2 ממליצים, המפרטת  לקוחות  רשימת  לצרף  המציע  על  כן  עפ" כמו  וטלפונים  י  קשר 

 ידה:מההנדרש באמת  

 
 

 טלפון נייד ון טלפ תפקיד מליץ המ םש קוח להשם 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ________________     _                _________________ 

 המציע                                  תאריך          

 ע( ותמות המציוח ה )מורשי החתימ                                                                                              

 

 

 



 02/2023כרז מס' מ – וד ערים אשכול רשויות גליל מערביאיג

 שי גפול הראזורי בתחום הטילי פומערך טיהפעלת ל

 

 

 _____________ חתימה + חותמת המציע: ___
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 31 עלי הזכויות א אישור בקו, ללו או חלש במסמך זה, כול ואין לעשות שימ

 

 6-א חנספ

 02/2023פומבי  ל מכרזהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' שמה

 ת החתימה במציעד או רו"ח על זכויואישור עדכני של עו" 

 

 לכבוד 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 

 

 

 ויות חתימה ר זכאישו הנדון:

 

___ הח"מ,  רו"ח**,_  _ ____________________ אני   / /  שמה  עו"ד  כעו"ד  של  מש  רו"ח** 

ה  ' התאגיד(, מאשר בזה כי על גבי ההצעד ומס__ )שם התאגי__________________מציע:  ה

_____________________,  _____________________  שאישורי זה מצורף לה חתמו ה"ה  

ה" חתימת  ______________ וכי  חתה  עם  ביחד  בתוספת  ,  _________________ ת  ימ__ 

 . ענייןיע לכל דבר וחייבת את המצעיל, מ אמור ל כשם המציע  ת הכוללת את עבוטחותמת מ 

 

 

      

 __ __________________   ___ תאריך: _________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח          

 

 

 

אה החשבון  רו  הדין /  ם של עורךביכתל גבי נייר המח דלעיל בנפרד, ע *ניתן לצרף את האישור בנוס

 ר.המאש

 ת המיותר. ** נא מחקו א
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 _____________ חתימה + חותמת המציע: ___
 הרטל  ימון ועו"ד עדאר-וב ד מרים סברלד© הזכויות שמורות לעו"
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 7-פח אסנ

 09/2020א' של מכרז פומבי מסמך המהווה חלק בלתי נפרד מ

 

 : יש לצרף

בהתאם    .1 כדין  ספרים  ניהול  בדבר  רו"ח  או  שומה  מפקיד  תקף  אישור 

)נוסלהוראות   וחוק מס עפקודת מס הכנסה  -"ורך מוסף, התשלח חדש( 

1975 . 

ו  כנסותי ה על המלפקיד השו  בדבר דיווח   ח רו"או    מפקיד שומה  ףקאישור ת  .2

מ עסקאות  ולמנהל  על  לפי    שמוטלע"מ  מס  מוסף, עליהן  ערך  מס  חוק 

 .  1975-ל"והתש

 (. 9-א -ו 8-א יםלהלן )נספח יםהמופיע יםבנוסח  יםתצהיר  .3
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 _____________ חתימה + חותמת המציע: ___
 הרטל  ימון ועו"ד עדאר-וב ד מרים סברלד© הזכויות שמורות לעו"

 33 עלי הזכויות א אישור בקו, ללו או חלש במסמך זה, כול ואין לעשות שימ

 

 א 7-נספח א

 םובדיום העסקת עחת בחקיקה  בות לקיוםייתחסוציאליים וה תנאיםן שמירה על תצהיר בעניי

 

 לכבוד: 

 בי מער ת גלילרשויו לאשכו ערים  איגוד

 קיבוץ כברי 

 ( "ערים )אשכול רשויות גליל מערבי(וד איג"  )להלן:

 בתחום הטיפול הרגשי מערך טיפולי פעלת השם המכרז: 

 

תחייבים  ים ומז, מצהיר את כל מסמכי המכראנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה  

 : ןכדלקמ

דים ותיהם בעניין זכויות עובבם חומקיימי  השליטה בו,  ובבעל/י  תתףהמשר כי  יההנני מצ .1

 העבודה. חוקי עפ"י  

ש .2 ככל  כי  מצהיר  המשהנני  אזי  במכרז,  זרים אזכה  עובדים  יעסיק  שלא  מתחייב  תתף 

 לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה.

ם י העובדיב גייחתם, ל  םוזה שייחתם, אפת החך כל תקו לאור  בזאת לקיים  הנני מתחייב  .3

 ן:ור בחוקי העבודה המפורטים להל ת האמהיתר, אבין  ידי,   סקו עלועשי

 ; 1959-עסוקה, התשי"טרות הת ק שיוח 3.1

 ; 1951-ק שעות עבודה ומנוחה, התשי"אוח 3.2

 ;1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו 3.3

 ; 1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א 3.4

 ;1954-ים, תשי"ד ודת נש חוק עב  3.5

 ; 1965-ו"כובדת, תשע לעובד ושווה ל שכרק חו 3.6

 ;1953-תשי"ג   וער,ת הנעבודחוק  3.7

 ; 1953-ת, תשי"גחניכוחוק ה  3.8

 ; 1951-תשי"א ים )החזרה לעבודה(שוחררחוק חיילים מ 3.9

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח 3.10

 ; 1963-חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 3.11

 ; 1995-נ"החוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תש 3.12

 ; 1987-שמ"ז ם, התר מינימוחוק שכ 3.13

 ; 2002-"בשסה(, התודעבי ד )תנא בו הודעה לע קחו 3.14

 

 

 

 

 

 



 02/2023כרז מס' מ – וד ערים אשכול רשויות גליל מערביאיג

 שי גפול הראזורי בתחום הטילי פומערך טיהפעלת ל

 

 

 _____________ חתימה + חותמת המציע: ___
 הרטל  ימון ועו"ד עדאר-וב ד מרים סברלד© הזכויות שמורות לעו"

 34 עלי הזכויות א אישור בקו, ללו או חלש במסמך זה, כול ואין לעשות שימ

 

הוא  מצהיר    ניהנ שמי  כי  כי  ה החתימ________________,  זה  גיליון  בשולי  המופיעה  יא  ה 

 הרתי אמת.חתימתי וכי תוכן הצ

 

                                                ________________  ______________ _________ 

 שם המצהיר + חתימה                                                                    תאריך           

 

 חתימה מות יא

 

מאשר   עו"ד  הח"מ.  ____________ אני  כי  ה"ה  בזאת  וכי  דין  פי  על  בישראל  רשום   _______

 ו. ת כן בשמבפני מוסמך לעשו __________________ אשר חתם על הצהרה זו

 

 

 ______________       __          ____ ____  ____________                _______________ 

 חותמת וחתימה                                        תאריך                                              שם           
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 _____________ חתימה + חותמת המציע: ___
 הרטל  ימון ועו"ד עדאר-וב ד מרים סברלד© הזכויות שמורות לעו"

 35 עלי הזכויות א אישור בקו, ללו או חלש במסמך זה, כול ואין לעשות שימ

 

 8-נספח א

 02/2023י פומב של מכרז  א' תי נפרד ממסמךהמהווה חלק בל

 

 

 וריים בם ציגופי אותעסק  קו היר לפי חצת

 

 

ה לאחר  ,  ח"מאני   ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________
הקבועים   לעונשים  צפוי/ה  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליי  כי  שהוזהרתי 

 בחוק, מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

1. _________ ב  מניות  כמנהל/בעל  משמש/ת  )להלן:  _______________ אני   _

 (.ד"אגי"הת

 

ע  .2 התשל"ות  ושהאני  ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  האישית,  מידיעתי  זה  -צהירי 

ציבוריים")להלן:    1976 גופים  עסקאות  פומבי  "חוק  ממכרז  וכחלק  הפעלת  ל  02/2023( 

 .ערביגליל מ איגוד ערים אשכול רשויותעבור מערך טיפולי אזורי בתחום בריאות הנפש  

 
 

 [ חק את הפסקה המיותרת, ומטיתוונבפסקה הרל ✓ן מסי: ]היר/ה כ הנני מצ .3

 
   עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 
תנאים והבטחת  כדין  שלא  העסקה  שכר ולפי    1991-אהתשנ"הוגנים(,    )איסור  חוק 

 ; 1987-מ"זהתשם, מינימו

 –או 

   כהגדרת מונח זה בחוק( עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו 
עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור  

ימום,  ר מינ וק שכולפי ח  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות ד למועד הגשת ההצעה למכרז  , עולם, וא 1987-תשמ"זה

 ממועד ההרשעה האחרונה.  

 

 [ בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .4

 

   להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף( ": 
 ; ציעל המלות עלא ח "(כויות שוויון זחוק 

 –או 
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 _____________ חתימה + חותמת המציע: ___
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  והוא מקיים אותן ציע לחוק שוויון זכויות חלות על המ 9הוראות סעיף . 

 [ בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .5

 

 עובדים לפחות 100אינו מעסיק  ציעהמ ; 

 –או 

 והוא    100מעסיק    ציעהמ לפחות,  למ עובדים  לפנות  משרדמתחייב  חה  וו הר  נכ"ל 
סעיףרתיהחבוהביטחון   לפי  חובותיו  יישום  בחינת  לשם  זכויות    9  ,  שוויון  לחוק 

 ; לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –ובמידת הצורך 

 –או 

 והביטחון החברתיהרווחה    עובדים לפחות, ופנה למנכ"ל משרד  100מעסיק    ציעהמ  ,
וכ  ןלחוק שוויו   9יף  לשם בחינת יישום חובותיו לפי סע   –ת  נחיוכל שקיבל הזכויות, 

 ; ל ליישומןפע

 

 ייבחר כזוכה במכרז, הוא מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד  ציעככל שהמ .6

 האשכול. ימים מהמועד שבו ייחתם ההסכם עם    30, בתוך והביטחון החברתיהרווחה 

 

הי .7 מכך  לגרוע  ומבלי  ובאחריותי,  אישית  הינה  זו  כהצה הצהרתי  אף  תיראה  מטעם  א  רה 

 מסור הצהרה זו. י לאות יד, אשר הסמיך  התאג

 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 

 יה באתי על החתום: ראול

  תאריך 

 

 חתימת המצהיר/ה  

 אישור

 

עו  __ אני,  מ."ד  מ_________   __________ בר.  כי  בזה,  התייצב  אשר/ת   ___________ יום 

___________  בפני זמר/גב'  אשר  באמ/ עצמו יהה  _,  תע ה  זה צעות  שמספרה  ודת  ות 

המ______________  באופ _/  לי  ולוכר/ת  אישי,  שהזהרת חא ן  את  כ  יו/הר  להצהיר  עליו/ה  י 

תצהירו/ה    ועים בחוק, אישר/ה את נכונותם הקבונשיאם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעהאמת וכי  

 י. וחתם/מה עליו בפני 

 

 

 

 ה וחותמת  ימחת  תאריך 
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 9-אנספח 
 

  לחוק 1ב2סעיף  תאם לגבלות בהולם לאנשים עם מווג הקיום ייצ  רהיר בדבנוסח תצ

 1976-ל"ותשים, ם ציבורי יפעסקאות גו

 

כי עלי לומר את האמת וכי  הרתי  ____ לאחר שהוז _ ת.ז. ___________אני הח"מ _________ 

 דלקמן:מצהיר/ה בזה כ אם לא אעשה כן, ה צפוי לעונשים הקבועים בחוקאהי

 

עושה    .1 זההנני  ממס  תצהיר  מס'  מכי  כחלק  פומבי  ואחזקלהתקנ,  02/2023מכרז  ת  ת 

לרשויותמזגנ ערי   ים  אשאיגוד  "כול  ם  )להלן:  מערבי  גליל  כמורשה האשכולרשויות   ,)"

במכר והנז. אנמטעם המציע  כ_______________  מכהן  מ י  זה  ני  לתת תצהיר  וסמך/ת 

 בשם המציע. 

 

יחתם בין המציע  ל ויידי האשכו-מכרז על הצעה הזוכה בל המציע תיבחר כצעתו שככל שה .2

קופת ההסכם )לרבות כל  ת  מהלךציע כי במהן, מתחייב  שכול הסכם קבלות האמי מרשויל

לחוק    1ב 2בסעיף  ו, את האמור  מטעמ  סקיםהסכם מוארכת( לקיים כלפי המועתקופת ה

 בלות. וג הולם לאנשים עם מוגבדבר ייצ 1976-בוריים, תשל"ועסקאות גופים צי

 

 צהירי אמת. כן ת תימתי ותוו חמי, ז זהו ש .3

 

____________ ___ 

 היר המצ            

 

 

 דין -רךעו ראישו

 

נושא ת.ז.  ___ ה_______, הופיע ה"ה _____________ מאשר כי היום ______________   ניהנ

 _____________ ________מס'  עוה"ד  בפני  מר______,  חוב  _______, 

שהז   ________________,____ כיולאחר   להצ  הרתיו  יהיההיר  עליו  וכי  האמת  צפוי    את 

  י.נכונות תצהירו וחתם עליה בפנ   אתישר ה כן,  א שעק, אם לא יהקבועים  בחו ונשיםלע

 

 _______________ 

 ין ד -ורךע           

 )חתימה וחותמת(     
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 10-א פחנס

 02/2023פומבי  כרזהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מ

 

 זור כספי ון על מחר רואה חשבשואי

 

 וד לכב

 יל מערבי ות גלכול רשויאיגוד ערים אש

 

 

 

 2018-0202 –מהשנים י לכל אחת מחזור כספ על ראישו דון:נה

 

 

הרינ  שלכם  החשבון  וכרואי  לאשלבקשתכם  שו  הכספיים  לדוחות  בהתאם  כי  ה ר  -  2018  מציעל 

ם  חובת  ירותיםפעלת שמהובע  ₪ הנ  ע"מהכספי שלכם, לא כולל מ שבוקרו על ידנו, המחזור    2020

 . המכרז 

 

 ו פירוק ו/או פשיטת רגל. נוס נכסים ו/א את הליכים ו/או בהליכי כיבהקפ נמצא אינוהמציע 

 

 

 _________ _____ ______    ___________________ ך: _תארי

   

 חותמת רו"ח חתימת ו       

 

 

 

 

 

 מאשר.ון ההחשב  ל רואהש ר המכתביםניינפרד, על גבי  דלעיל ב *ניתן לצרף את האישור בנוסח
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 11-נספח א

 02/2023רז פומבי לתי נפרד ממסמך א' של מכחלק ב המהווה

 צעות הצהרת המציע בדבר אי תאום ה

 לכבוד 

 יל מערבי ות גלאיגוד ערים אשכול רשוי

 א.ג.נ.

 

רשויות  ב יהרגש ם הטיפולורי בתחומערך טיפולי אזהקמת ל 02/2023מכרז פומבי  ה בהצעהנדון: 

 ערבי  גליל מויות שכול רשא יםד ערגואי

 

 הירצת

__ מיום _________  _צהיר, כי בהתאם להחלטות __________________________ י לההרינ 

המוס"המציע")להלן   הנני  ב(  להצהיר  המציע  מך  המכרז    בהתאםשם  והריני  להוראות  שבנדון 

  כדקלמן: הצהיר ל

 יאלי. נצוט יע פמצ קבלן ו/או ל כ מכרז עםם את הצעתו בהמציע לא תיא .1

יע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון  או מצים ו/ירות מנותן ש  ציע לא מנעמה .2

 ה לגורם כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור. נולא פ 

לג  .3 שלא  מתחייב  והמציע  גילוי  לות  את  ההצעהלמנוע  פתיחת    פרטי  לשלב  עד  לאחרים, 

 כרז. מעטפות המ

 . על החתוםיה באתי ולראי אמת, ן תצהירוכות מתי תישמי, זו ח הוז אני מצהיר/ה כי .4

 

 _________________ 

 ה חתימת המצהיר/                                                                                                        

 אישור

___ מ.ר.   _________ עו"ד  הח"מ,  בזאני  מאשר/ת   , כ_______  בה  _____י  _  _____יום 

תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________  אשר זיהה/   ________ ב' _____ פניי מר'/גהתייצב/ה ב

לי   להצה בהמוכר/ת  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  אישי,  לא יר  אופן  אם  וכי  האמת    את 

יהא/תה/יעשה כן  צפוי/תעשה  נא  את  אישר/ה  בחוק,  הקבועים  לעונשים  תצהירו/ה  ה  כונות 

 ו בפניי.עלי ה  /וחתם

בהתאשל   ריניה כי  להחלטר  מאם  המציע  __ ות  בשם  _________ ר'/גב'  להצהיר  מוסמך   ____

 ר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. יהמציע את ההצהרות שבתצה

 _____________ ____ 

ח  + )חתימה  ותמת(עו"ד 
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 _____________ חתימה + חותמת המציע: ___
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 21-ספח אנ

 02/2023 הווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי מה

 ות מקומית ת לעובד רשתיפח מש הבר קרביע בדן/ מצהצהרת הקבל

 המקומית  שותבר מועצה או חבר
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 מועצה  רהצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחב 

 לכבוד  

 "( ול האשכ"  : מערבי )להלן איגוד ערים אשכול רשויות גליל

 

 : מציע את הוראות הסעיפים הבאים זאת לידיעת כלהאשכול מביא ב

 קמן:דלכ [,שדנוסח חיות ]העיר א' לפקודת 122סעיף  .1

שומועצה"חבר   .א או  סוכנו  קרובו,  תאגי,  או  חלק  תפו,  מהאמורים  לאחד  שיש  ד 

י בו, לא  או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחרא   ובהונ  10%העולה על  

לעניין  לעסקה עם  הרשו  זה אויהיה צד לחו זוג, הורה, בן או    –זה "קרוב  ת.  בן 

 ת, אח או אחות". ב

גם  ה  זהאה  הור .ב הכ  12לל  כ בקיימת  נב   מניעתללים  של  של  עניינים  חרי  ניגוד 

 (. 3114י.פ. תשמ"ד עמ' הציבור ברשויות  המקומיות )

 

 , כדלקמן: 1950-א')א( לצו המועצות המקומית, תשי"א103יף עס .2

מוע .א ק"חבר  אצה,  סוכנו  חלק  שוו  רובו,  מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  תפו, 

בו, לא  חראי  ובד אעהל או  ם מנהמ  ו, או שאחדבהונו או ברווחי  10%ה על  העול 

לעניין זה  יהיה צד לחוזה זוג, הורה,    –"קרוב    או לעסקה עם  הרשות.  ן או  בבן 

 חות". בת, אח או א 

ב .ב גם  קיימת  זהה  הכ  12כלל  הוראה  מנישל  ניללים  ש עת  עניינים  חרי  נב ל  גוד 

 (. 3114עמ'   הציבור ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד

 

בד מועצה לא  , קובע כי פקיד או עו1950-תשי"א  ת )א(,ומיו קמ הו המועצות  לצ  142סעיף   .3

ו,  ידו בן זוגו או שותפו או סוכנ-דו עצמו על עלי-במישרין או בעקיפין, עליהיה נוגע מעוניין  

 מבוצעת למענה. ש דהות ובשום  עבום הרששנעשה ע בשום חוזה 

 

 : לקמןד כ ,1958-י"חשומית )מועצות אזוריות(, ת א' לצו המועצות המק89סעיף  .4

קרומועצה"חבר   .ג שותפו,  ,  או  סוכנו  חלק בו,  מהאמורים  לאחד  שיש  תאגיד    או 

לא    רווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו,בבהונו או    10%העולה על  

זוג, הורה, בן או    –ין זה "קרוב  נילעה עם  הרשות.  לעסק  לחוזה אויהיה צד   בן 

 או אחות".  בת, אח

קיי .ד זהה  בכללהוראה  גם  נבחרי  ניגו  מניעת  הכלליםשל    12  מת  של  עניינים  ד 

 (. 3114תשמ"ד עמ' ציבור ברשויות  המקומיות )י.פ. ה

 

שבנספח  הילכך    בהתאם .5 בהצהרה  להודיע  מתבקש  ישננך  אאם  או  לך  ה  קירבה ין 

למש ההגדרות פחתית,  מועצה  לעד   פי  חבר  עם  של  יל,  או  האשכול  מרשל  שויות  רשות 

 . אשכולובד האו ע  להאשכו ויותשרמרשות או ם , או עכלשהו אשכולה
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 פרד ממסמכי המכרז. ה חלק בלתי נ הצהרה זו הינ .6

 

כד .7 לעיל  באמור  מהאין  לגרוע  המתירות  י  ההוראות  ובפרט  בכלל  דין  כל  וראות 

ים להתיר התקשרות כאמור  ריו או עפ"י החלטת שר הפנן האשכול ברוב חבלדירקטוריו 

 ם לב. ו בתושנרכש שלישי ת צדויו מזכ לגרוע  לא יהיה בביטול החוזה כדיובלבד ש

 

 

 הצהרה

 

,  _______במכרז מס' __________________________ המעוניין להשתתף ח"מ _אני ה 

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 

 מצהיר: אמור לעיל והנני קראתי את ה .1

ול יש/אין )מחק את המיותר(  האשכול ו/או מועצת רשויות האשכ  מועצת בין חברי   א.

 א סוכן שותף. בת, ואף ל ו, בן א, הורהגן זולי ב

שבשל לתאג ב. יש/איןיד  הצעתי,  את  הגשתי  באמצעותו  ואשר  את    יטתי  )מחק 

  10%חלק העולה על  המיותר( לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל  

 או כעובד אחראי.  בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל

)מח ג.  לי  המיותר(    קיש/אין  באשכבאת  העובד  סוכן  או  שותף  זוג,  באיזו  ן  ו/או  ול 

 מרשויות האשכול.

 

ת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה ידוע לי כי ועד .2

 יל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.משפחתית כאמור לע

 

כי   .3 נכונים ומלהפרטים שמסרתי לעיל היאני מצהיר בזאת  זו  ים, והאמור בהא נם  צהרה 

 הינו אמת. 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 ימת המציע: _______________________     שם המציע: _____________________  חת
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 14-נספח א

 02/2023מך א' של מכרז פומבי לק בלתי נפרד ממס המהווה ח

 

 

 כות במצבי חירום הער

 

 לקמן: ו מתחייבים כדכרז, אנמשהצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה בככל 

 

יימצא  אנו מתחייבים ו/או    מקלט, שבמקום הנבחר,  בחדרי ביטחוןמתאים  זמן חירום,  , שייתנו 

כמתחי  הצוות,  ואנשי  הדיירים  לכל  מיגוני  מהורמענה  פיקוד  אות  יב  והנחיות    העורףהג"א, 

 ם. וחה והשירותים החברתייהביטחון של משרד הרו 

 

לוודא כי ה חון והחירום, כאמור  בהנחיות הביט יעמדו    ם ייעשה שימוש בנים בהמ אנו מתחייבים 

בהנחיות הביטחון של המשרד במקרים של הפעלת    בהוראות הג"א, לגבי מפעלים חיוניים וכאמור

 בכלל זה: טלים, ומוסדות והוס

י ,  חייביםאנו מת .1 נוודא קיומם  חוק ו, כנדרש בבוי אש ומד"אכיעמוד בדרישות  כי המבנה 

 . בנים אלובטרם שנעשה שימוש במ  מאותם גופים מתאימים אישוריםשל 

אפשר בזמן חירום, יצירת קשר מערכת כריזה, שתשבמבנים תותקן  ,  אנו מתחייבים לוודא .2

 .משתמשים במבנהעם כל ה

 ם. כאמור בהנחיות הביטחון / חירוחיות  ם לעמוד בכלל ההנמתחייביאנו  .3

 

 

 ________________         __________________              

 המציע                                  תאריך          

 ות המציע( רשי החתימה וחותמ )מו                                                                                           
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 בדרישות כח אדם  נספח התחייבות לעמידה 

 נאי סף  לפי ת

 

 בריאות הנפשגשי ו/או הטיפול הרולי בתחום מערך טיפהינן פרט זה מהדרישות המצוינות ב

 מערבי  גלילרשויות אשכול איגוד ערים ברשויות 

 ידו:   - להצעתו את ההתחייבות הבאה חתומה כנדרש על על המציע לצרף

 

_)להלן: המציע(,  _______________ ' ______________, נושא ת.ז. מס_______ __הח"מ   אני

 במפרט המכרז במכרז.    ח האדם המצוינותוכ  ותשלעמוד בדרימתחייב בזאת, בכתב, 

   - במידה והמציע תאגיד

 ______, מורשה החתימה מטעם  ________ .ז. מס' __________, נושא ת___ אני הח"מ _____ 

 

 , בכתב, ___)להלן: המציע( בזאת___________________ שמספרו ___ _ _______ ________ 

בדרישות   האדם  לעמוד  כו   הבמידויבות  המחכוח  במשך  במכרז,  ההתקשרות   לאזכה    תקופת 

 כדלקמן:  , בהתאם לדרישת המשרד,ובהתאם להפעלת המסגרות השונות

כ לעמ .1 דרישות  בכל  דרישותווד  וביניהן  המשרד  ע"י  שיוצגו  אדם  התקן  ת  השרו  ח  כולל 

הדרישות המפורטות בהסכם שייחתם   התעריפים של המשרד וכןשנקבע ואושר ע"י ועדת  

 ז זה.  כרמות זכייה ב בעקב

בדריש .2 כ ו לעמוד  המכרז-חות  במפרט  המפורטות  בעתיד  אדם  שיהיו  כפי  במפרטים  ,  או 

 . ייל מערברשויות איגוד ערים אשכול גל ב רגשי טיפולי   מערךלות שהינן דריש

  

 ____ ___________________ ________ ______________ ____________ ______ 

 ימה תחשם המציע +           תאריך  

 

 תאגיד במידה והמציע  - ימה אימות חת

 __________  _______________________________ עו"ד מאשר בזאת כי  ,אני הח"מ

 _________________  ____________________________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

 ת כן בשמו.יר זה בפני מוסמך לעשואשר חתם על תצה

 

______________________      _____ _____ ______  _____   ____ ______      ____________ 

 תאריך                 חותמת וחתימה     שם



 02/2023כרז מס' מ – וד ערים אשכול רשויות גליל מערביאיג

 שי גפול הראזורי בתחום הטילי פומערך טיהפעלת ל

 

 

 _____________ חתימה + חותמת המציע: ___
 הרטל  ימון ועו"ד עדאר-וב ד מרים סברלד© הזכויות שמורות לעו"

 45 עלי הזכויות א אישור בקו, ללו או חלש במסמך זה, כול ואין לעשות שימ

 

 91-נספח א

 2023/20 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 

 ה תצהיר עסק בשליטת איש

 

מצהירה בזאת כי העסק מציע  מס' ת"ז_____________  אני הח"מ____________________,  

תקנות העיריות  ל  (1)ה 22_____ נמצע בשליטתי בהתאם לסעיף  _____________ ההצעה_____

 . 1987-)מכרזים(, תשמ"ח

 

       ________________  _________________   ___________________ 

 חתימה וחותמת המצהירה   המצהירה של שם מלא    תאריך  

 

 אישור עו"ד

לאש עהריני  בפני  ___________הופיעה  ביום  כי  _________ ר,  ה"ה  ו"ד   ,____

תהא   וכי  האמת  את  להצהיר  עליה  כי  שהזהרתיה  ולאחר  ת.ז.__________,   ,____________

לעיל וחתמה  התצהיצפויה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא תעשה כן, אישרה בפניי את תוכן   ר 

 עליו בפניי. 

  ______ _________     ________ ______ 

  ת עו"ד חתימה וחותמ      שם מלא של עוה"ד         

 

 אישור רו"ח בדבר עסק בשליטת אישה 

אני רו"ח______________________, מאשר בזאת כי העסק__________________ )להלן: 

. בכלל  1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2ף  בסעי  "( הינו בשליטת אישה כהגדרתוהמציע"

 ר כי לא התקיים אחד מאלה: זאת אני מאש

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.  –שאינו אישה  נושא משרה ציעאם מכהן במ .1

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.  –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .2

 

הינה:__________  במציע  בשליטה  _______,  _____ המחזיקה 

 ___. ת"ז_____________________

 

 החתום:ולראיה באתי על 

 

 ________________ __________ _______ _____ _________________ 

 שם רואה החשבון            חתימה וחותמת רואה החשבון                 תאריך  
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 מסמך ב' 

 

 

 החוזה

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד 

 02/2023ממכרז פומבי 
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 מסמך ב' – הסכם ההפעלה 

 

 החוזה –'  מסמך ב

 02/2023בלתי נפרד ממכרז פומבי המהווה חלק 

 2023שנת ____    לחודש _______ ביום ________  ,כבריבונחתם  שנערך

 

 ב י ן

 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 קיבוץ כברי לצורכי חוזה   ושכתובת

או   "המזמין")להלן: 

 ("אשכול"ה

 מצד אחד 

 

 ל ב י ן 

 

 _______________________ ______ 

______________ ____________ 

 הנה: לצורכי חוזה זה ושכתובת

_____________________ __________ 

 ( "המפעיל"לן: )לה

 מצד שני 

 

בתחום הטיפול    לי אזורימערך טיפו  לתלהפע  02/2023מכרז מס'    םפרס  האשכול ו  הואיל:

 ; 1נספח כהמצורפים להסכם זה יו ל נספחעט במפרט המכרז , כמפוריגשהר

 

הלספק    עההצגיש  ה  מפעיל וה :והואיל למפאת  בהתאם  המכרז  שירותים  נרט  חיו  פסעל 

 "ההצעה"(;  להסכם זה )להלן:   2נספח ה המצ"ב כל נספחי ע  מפעילולהצעת ה

 

 במכרז;  ה כהצעה הזוכהוכרזה  מפעילה הצעת ו והואיל:
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משרדי  רק  הסכם זה נחתם עם האשכול,  ת שי למרורתו, כהמפעיל חוזר על הצהו :והואיל

טיפולית המפעיהממשלה   תוכנית  נ  ל  השירותים  על  ורק  ה,  זחוזה    שואיפקח 

   ;מורה למפעילישלם את התתי הממשלמשרד ה

 

ים הניתנים  יחס לשירותהמפעיל חוזר על הצהרתו, כי לאשכול אין כל אחריות ב ו :והואיל

 ;שלום התמורהו תיקוח ארותי פבמסגרת חוזה זה, לרבות לא שי

 

 

 הצדדים כדלקמן:הר, הותנה והוסכם בין לפיכך הוצ

 

  םמבוא, הגדרות ונספחי .1

 וזה גופו.  בלתי נפרד מהחה זה מהווה חלק לחוז אהמבו .1.1

חלק    כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות והתמצאות בלבד והן אינן מהוות .1.2

 ה ולא ישמשו לצרכי פירושו.  מהחוז 

 הגדרות:  .1.3

 ;חוזה זה על נספחיו –" זה חוזה"  " /החוזה" .1

מס'    –"  המכרז" .2 אש  02/2023מכרז  ערים  איגוד  ידי  על  פורסם  ול  כאשר 

 ; פחיויל מערבי, על נסות גלירשו

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי;  – ""האשכול .3

משרד  –"המנהל"   .4 ע"י  שהתמנה  הממי  מתן  לנהל    שלהמי  על  ולפקח 

 השירותים ע"י המפעיל; 

ף על  רך פיקוח שוטנציג הרשות המקומית לצו  –  ל" "המנה  " או המפקח" .5

התחייבויות  צויב וחו  המפעיל ע  המכרז  פי  זה.על  זהותו  הודעה    זה  על 

 ; לספק בכתבתימסר 

נציגיו של  המפעיל  -  ״מפעילה״ .6 עובדיו, לרבות  יורשיו  המפעיל,  , שלוחיו, 

מטעמו  מוסמכים,  הומורשיו   ו/או  בשמו  הפועל  משנה  קבלן  כל  לרבות 

 ; מהןות או כל חלק  בוד צוע העבבי

של  "מנהל   .7 מז   -  "מפעילההפרויקט  בכתב  שנתמנה  ידי  ומי  על  לזמן  מן 

מ  פעילהמ על  כאחראי  השטעמו  ח  ירותיםמתן  כל  מאו  ובלבד    הם לק 

מטעמו;  שהוסמך  מי  או  המנהל  ידי  על  ובכתב  מראש  אושר  זה  שמינוי 

בו  נכתב    ייקרא כאילו  המפעיל כוחו המוסמך של  -בו נזכר באכל מקום  וב

של   הפרויקט  מהקאלא    "המפעיל"מנהל  הדבריאם  כוונה    םשר  עולה 

 ;אחרת

  ;תחום הטיפול הרגשי;מערך אזורי ב פעלתה – "השירותים" .8

הש״ .9 השירותים  –  ״ירותיםמתן  לרבות  מתן  לרבות  ,  מהן  הנובע  כל 

 ל;של דין או הוראה של המנה  חומהוראות החוזה, מכו
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השירותים"   .10 למתן  או   –"מבנה  בה  מבנה  השירותים  מבנים  יינתנו  ם 

 זה; בחוזה כמפורט

  , המתפרסם בכל משמעו מדד המחירים לצרכן  –"  ים לצרכןהמחיר  דמד" .11

על המרכזית    חודש,  הלשכה  שיבוא  ידי  אחר  גוף  כל  ו/או  לסטטיסטיקה 

 . מובמקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקו

 .15.02.2023רים לצרכן שפורסם ביום מדד המחי  –" מדד הבסיס" .12

אי" .13 הר   –"  שוריםתיק  האישורים,  וההיתרישיונו כל  מכלי ת  וסוג    ם,  מין 

 ים. לביצוע השירות שהם, הדרושים על פי כל דין 

 הווים חלק בלתי נפרד מן החוזה גופו:חים המפורטים להלן מ הנספ .1.4

 ת. הצהרה על שמירת סודיו  – 1-נספח ב .1

 יטוחים. אישור קיום ב  – 2-נספח ב .2

 בודה. העתכולת   – 3-ח בנספ .3

 . ורההתמ -  4-ספח בנ .4

  אדם.-שות כוחדרי – 5-נספח ב .5

הוא קרא    ר כימצהי  המפעיל  ו.וזה גופחלק בלתי נפרד מחכרז מהווים  ממסמכי ה

מחוזה זה, כי    הווים חלק בלתי נפרדומכיר את כל מסמכי תנאי העבודות הנ"ל המ 

סקנה כי יוכל  למק והגיע  ל תנאיהם וכי חתם על החוזה לאחר שבד הוא מסכים לכ

 ותיהם ותנאיהם.לקיים באופן מלא ומושלם את כל הורא

 

   המפעיל תהצהרו .2

בזאת,  פעילהמ .2.1 בדק  מצהיר  מסמכייה  כי  את  נספחיו  המכ  טב  על  זה  חוזה  רז, 

 תיו על פי חוזה זה. שרות ויתר התחייבויווברורים לו היטב מהות ההתק

  חה משרד הרוואות  ורבהתאם לה  יתן את כל השירותיםמצהיר בזאת כי י   המפעיל .2.2

 ובהתאם לקבוע בכל דין.  

ע  המפעיל .2.3 לו  ידוע  לא  כי  עניי  למצהיר  להניגוד  כדי  בו  שיש  לקנם  את    ם ייפריע 

 ו על פי החוזה ועל פי הדין.  יותי התחייבו

 . מתן השירותיםישורים ללו את מלוא הידע והכמצהיר כי יש  המפעיל .2.4

הנדרש, ככל  ור ו/או היתר  ישן ו/או או מצהיר ומתחייב כי בידיו כל רישי  עילהמפ .2.5

  ייב כי בכל תקופתזה והוא מתח   נשוא חוזה   תן השירותים משנדרש, על פי כל דין ל

יהי   שלתוקפו   זה  ביחוזה  ההיתרים  ו  ו/או  האישורים  ו/או  הרישיונות  כל  דיו 

 שהם תקפים. רשים על פי כל דין כהנד

כ  המפעיל .2.6 עובדימצהיר  ורק  אך  יעסיק  השירותים  למתן  להם  םי  ת  א  שיש 

ם  ים מתאימים מבחינת אופיע והניסיון לתת את השירותים, וכי הההשכלה, היד

 תת את השירותים.ויכולתם ל

 ו לגופים אחרים כדי פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. יד -ל ן שירותים עתבמכי אין  .2.7

זה,  חוזה  על פי    ן השירותיםמתא האחראי המלא והבלעדי ל מצהיר כי הו  המפעיל .2.8

בלן  העברת אחריות לצד ג' כלשהו ו/או לקשיש בה משום    נהלה כל טע ע וכי לא י
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  חידה שמש כתובת ייי ה זה וכ על פי הוראות חוז לו להעסיקו  משנה כלשהו, שהותר 

 .ובלעדית לרשות המקומית בכל דבר ועניין שבחוזה זה

להו  המפעיל .2.9 הרווחה  דיע  מתחייב  כלמשרד  על  בתוקף  מיד  שיחול  שינוי  ל 

כל  ו אישור ו/או היתר, כאמור, וכן על  כל רישיון ו/אל  על ביטו  תהצהרותיו, לרבו

ה  בהתאם לחוז  תדואת העבואת יכולתו לבצע    סר או מגבילוצו שניתן כנגדו והא 

 .זה

היא  עיף זה על כל חלקיו  המפורטים בס   המפעילמובהר כי נכונותם של הצהרות   .2.10

זה.   ב תנאי מהותי בחוזה  נכונות של הצהרות אלה או חלקם,  ת  ימן בעת חתיאי 

ובי זה  כהפרה  חוזה  ייחשב  מכן  שלאחר  מועד  בכל  מצד ן  זה  חוזה  של    יסודית 

 .   המפעיל

 

 ל המפעיהתחייבויות  .3

 על פי חוזה זה:   המפעיל ו האחרות של יותיוע מהתחייבו ר לגמבלי 

 . ובנספחיו  מפורט בחוזה זהכתת את השירותים ב למתחיי המפעיל .3.1

קט, אשר יחל  ות מנהל הפרוימנ ה עליו ליבשלבים הראשונים של עבודת המפעיל יה  .3.2

הפע טרם  עוד  עבודתו  פוראת  באופן  השירותים  משרדמלת  ע"ח  הממשלהלי    .י 

ות מיפוי נרחב של הצרכים למתן שירותים  לעש   רויקט יהיה פל התפקידו של מנה

רשויות האשכול  ת עבודה, לאתר בשותפות עם  האשכול, לבנות תכני  בכל רשויות

ולהכי  מתאימים,  ה  ןמבנים  כל  הפורמליימסמאת  לפתיחת  כים  הנדרשים  ם 

מוכרות יהי.   מסגרות  הפעילות  התחלת  המפ  הטרם  הנתועיל  על  את  ים  נ להציג 

ובפני    האשכול  משרדנציגנציגי  הממשלהי  התכניות  י  להפעלת  אישור  ולקבל   ,

 גרות השונות.  והמס

ה  .3.3 והאישורים  חזיקיא  וכי  מאת    במסמכים  דין  כל  להוראות  בהתאם  התקפים 

המרה בשויות  לרבות  אחזקת  וסמכות,  עם    יםרות השי  נונת יי  הםב  מבניםקשר 

  ול ה ורשויות האשכ רד הרווח שמחייב להציגם להמפעיל מת  .וואבטחת השוהים ב 

 כל עת שידרוש;ב

  י הממשלהמשרדיות  והנח ה זה ובנספחיו,  בחוזבהתאם למפורט  השירותים יינתנו   .3.4

 . לשירותים חברתיים ברשויות האשכול  והמחלקות

קצועיות ותוך  באופן סדיר, במסירות, במיומנות, במצע את העבודות,  יב  מפעילה .3.5

כל  קי ה נום  ביצוע  בהלי  ועמידה  הדעבודות  והביטחו רישות  אבטיחות  בטחת  ן, 

הפרטיות המידע הגנת  מכוח    ,  המתחייבים  זה, וכיו"ב  חוזה  ומכוח  לרבות    הדין 

 . שירותיםממפרט ה

ה  פעילהמ .3.6 כי  הניתניםמתחייב,  יתא  לע  שירותים  כל  ידו  להוראות  והוא  ימו  דין 

 העבודות.  לים על ק, דין ונוהג החמתחייב למלא הוראות כל חו

פעולה  פעילהמ .3.7 ה  ישתף  וה בצורה  המלאה  כל  יעילטובה,  עם  האפשרית  ביותר  ה 

המעורבים   השיהגורמים  הרומטעם    רותיםבמתן  האשכולמשרד  ורשויות  ,  וחה 
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הרווחה    משרדלפי הנחיית  ,  המפעיל  . בכלל זה, יעבירמתן השירותים לב של  בכל ש

 ת. ולעבוד   ונתונים הנוגעים, מסמכים או רשויות האשכול

ה .3.8 על  בביצוע  חוזה  פתחייבויותיו  יפעל  י  עבור  בנ  ל המפעיזה,  י  משרדאמנות 

היעד   הממשלה רשוולטובת    ואוכלוסיית  של  כן,  אשכולה  תיוהאינטרסים  כמו   .

וי המועהמפעילוודא  יקפיד  וכל  עובדיו  גם  כי  יק ס,  על  ביצוע ים  במסגרת    דו 

 . ולרשויות האשכ  האינטרסים של ולטובת   לכאמור לעיהעבודות, יפעלו בנאמנות 

במסגרת  להעסי  במתחיי  המפעיל .3.9 הק  ובאיכות  ו כתים  שירו מתן  בהיקף  אדם  ח 

ל השירותים הנדרשים  ביותר    מתן  הגבוהה  לדרישות  ברמה  משרד  ובהתאם 

 .  ההרווח

ד  יכי יצי  המפעיל   לקטינים מתחייב   שירותים  ןככל והעבודות יבוצעו במוסד הנות .3.10

תקנות   לפי  האישור  עבריילמניעת  של  במוסדנ עסקה  מין  שיר  י  למתן  ת  והמכוון 

המשלקטי )אישור  תשס"גטרה(נים  למתן  2003-,  מטעמו  הפועלים  כל  עבור   ,

 ים.השירות 

ב  המפעיל .3.11 להוראות  מתחייב  לציית  המשרדזאת  היורשוו  ממשלהי  בכל    אשכולת 

ו  א ו/  מתן השירותיםכל מי מטעמו בקשר לו ו/או התנהגות  ותו שלהגנהנוגע להת 

 בכל הכרוך בכך.  

למניעת תאונות  רות בכל אמצעי הזהי ותיםרמתן השילנקוט בעת  מתחייב  עילפהמ .3.12

 ומפגעים. 

ל  המפעיל .3.13 נזק  האשכול  ולרשויות    שלהי הממדמשרמתחייב לדווח  כל  על  מיידית 

 . מתן השירותיםאו מפגע שנגרם במהלך /ו

חהמפ .3.14 הצהרתועיל  על  אחריות,  וזר  כל  תהיה  לא  לאשכול  או  כי  מתן  על  פן 

תש  השירותים ללאו  התמורה  מת מפעילום  ואחריותו  המכרז    מצתתו,  לעריכת 

יבוא בכל ט  כילפיכך, מצהיר בזאת המפעיל,  ומו.  ופרס   ענה ו/או דרישה ו/או לא 

 התמורה. השירות או   תביעה כלפי האשכול בעניין

 

 יםאישורת ווהיתרים, רישיונ .4

ים  ר מו, מחזיקים בכל האישומי מטעומתחייב בזאת, כי הוא ו/או    המפעיל מצהיר .4.1

בירשיונות הנדרשים לצויו/או הר ו/ך  שירותים, כאמור בחוזה  או הצוע העבודות 

לכל   ובהתאם  נספחיו,  על  מתחייב  זה,  המפעיל  הרשות  דין.  בפני  להציג  בזאת 

 , לפי דרישתה. לעיל מוראומית את האישורים ו/או הרישיונות, כהמק

יתרים  ונות ו/או ה יחזקת אישורים ו/או רישו כי המפעיל מצהיר בזאת, כי ידוע לה .4.2

נאי יסודי של חוזה זה. אי נכונות הצהרות  נה תלעיל, הי  4.1ף בסעי תקפים, כאמור 

 ה יסודית של החוזה. , כולן או חלקן, תיחשב הפראמור לעניין סעיף זההמפעיל כ

וקף  ית מיד על כל שינוי שיחול בת את הרשות המקומ ליידע את ז המפעיל מתחייב ב .4.3

ו/או המגביל,  וסר  אצו שניתן כנגדו, ה  , לרבות מתןהבהתאם לסעיף ז   הרותיו,הצ

 לבצע את העבודות ו/או השירותים.  המפעילולתו של  ת יכא
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 פעל חיוני  ת כמוהרשויות המקומי .5

ל חיוני" ו/או  "מפעת כורמוכ  אשכולת היוזאת כי ידוע לו שהרשומצהיר ב  המפעיל .5.1

ויוכרז עלמתחייב בזאת כי במיד   להמפעיו"  םקיומייכמפעל למתן שירותים  " -ה 

ראות אחד או יותר מהחוקים  ם להוחד המצבים בהתאא  תידי הרשויות המוסמכו

 הבאים: 

חי .1 מצב  על  עלהכרזה  המוס-רום  השר  שעת  ידי  בתקנות  כאמור  לכך  מך 

 . 1973-ירום )סמכויות מיוחדות( תשל"דח

עלהכרז .2 בעור  ה  מיוחד  בסעיף  מצב  כמשמעותו  הה9ף  לחוק  ת  תגוננו ג 

 .1951-האזרחית, תשי"א

א  .3 על  המ הכרזה  אסון  כאירוע  בסעיף  ניוירוע  לפקודת  א  90  כהגדרתו 

 . 1971-המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א

 משלה. לחוק יסוד המ 38ראות סעיף מצב חירום בהתאם להוהכרזה על  .4

-בשעת חירום, תשכ"זוק שירות עבודה  ות ח הורא  אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או .5.2

  פעיל המ  או שירותי ו/או כלי/ם על עובדי ו כל דין רלבנטי אחר, ג  הוראת  ו/או  1967

ל מתחייב  צורך  המשמשים  מקרה  ובכל  זה,  חוזה  נשוא  השירותים    עילהמפמתן 

זולת ככל שהדבר נאסר במפורש  העבודות לרשויות האשכול,    להמשיך ולבצע את 

 מוסמכות. ות הרשויהידי -על

 

 ההסכם תקופת .6

לתקופה   .6.1 נעשה  זה  ____________ש   3של  הסכם  מיום  ועד  נים   __

)להלןיום__ ההסכם""  :_____________  ואישור  בכפו  ,(תקופת  לתקציב  ף 

 אשכול. רד הרווחה ובהסכמת התקציבי, וכן בכפוף לשיקול דעת מש

ופת  תק  יך אתר וף להסכמת האשכול, קיימת אופציה להא, בכפי הממשלהלמשרד .6.2

 ת. אח-חודשים כל 12קופות נוספות בנות ( ת3בשלוש )

יך את ההסכם  רוף להסכמת האשכול, להאה הזכות, בכפ שמור   הממשלה   ילמשרד .6.3

בנות  תקו  2-ב נוספות  י  12פות  והזוכה  במידה  אחת  כל  השקעה  חודשים  ממן 

 יפוצים והצטיידות.ש –במבנה 

ל .6.4 בתנאי  בנוסף  יעמוד  לא  והזוכה  במידה  תהאמור,  הממשלה למשרד   האמכרז    י 

ההתקשרות  קשרות בטרם תום תקופת  הורות לאשכול להפסיק את ההתהזכות ל

 ובה בהסכם. הנק

הממשלמשרד .6.5 סיומו  לאשכו לפנות    םרשאי  הי  לידי  זה  הסכם  להביא  בדרישה  ל 

א כולו  תקופת  המוקדם  בתוך  חלקו,  כו  על  שהודיע  ובתנאי  בכתב  ההסכם,  ך 

   ימים מראש. 90למפעיל 

ע על  או במקרה של ביצוע פש  מפעילמצד  ה   סודית של ההסכם ישל הפרה    במקרה .6.6

  לדרוש שרד הרווחה  מה  היי  –  שאי המשרה שבונו  או  נהליו ד ממאו על ידי אח  ויד

 להביא הסכם זה לידי סיומו על אתר. מהאשכול  
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י  משרדלהעביר ל   יבמחו  מפעילמכל סיבה שהיא, הקרה של הפסקת ההסכם  בכל מ .6.7

או    שלהי המממשרדוהשייך ל  שברשותוהחומר  ל  את כ  כולשורשויות הא  הממשלה

ה העבודה  אשכולרשויות  כל  את  מ   או  עבור  רשויות  שרד  שעשה  או  הרווחה 

להפסק  לאשכוה ההס עד  הת  כי  מובהר,  פגיעה.  שום  וללא  דיחוי  ללא    מפעיל כם 

 חומר כלשהו מכל סיבה שהיא.  לעכב אצלו  רשאי  וינא

יוצרים יחולו  יות וזכויות  וד ס ר שמירת  בהסר ספק, מובהר כי ההוראות בד  למען .6.8

 ה. גם לאחר הפסקת הסכם ז

 

 ו של המערך ייעוד .7

נרחב בתחוםמערך מיועד לה .7.1 וסיית תושבי  אוכל  לכלל   הרגשי   פולהטי  תת מענה 

באמצעות  ויעד  להגדרת אוכלוסיית ה  רשויות האשכול. השירותים יינתנו בהתאם

אדם   שכח  הממשליידרכפי  משרדי  של  קוראים  בקולות    לצורכי   אםובהת  הש 

 האשכול.

   מפעילגרות ה ליטה והוצאה של מקבלי השירות במסק .7.2

לקלוט  מ  מפעילה .1 הנחי תחייב  פי  על  שירות  משרדמקבלי    ה, הממשל  יות 

 כגורם מפנה.   רשויות האשכול וע"י מי שאושר על ידםו

ה  םרשאי  הממשלה  ימשרד .2 את  ש  מפעיללחייב  מקבלי  ירות  לקלוט 

 קצועי. בדיון מ  בעניינםו הסכימ לאבמקרים של חילוקי דעות ש 

וה .3 מקי  מפעילהיה  להוציא  שירות  בקש  יהיבל  עליומהמסגרת,    לפעול   ה 

זה לנוהל  בעניין  לרבות  כפי    ממשלההי  י משרדבהתאם  לעת,  מעת  שיהיו 

משרד  לנוהלי  הסה  הממשלה  יבהתאם  חתימת  ביום  זה,  תקפים  כם 

 .המצורפים להסכם זה

כי  מוד .7.3 בזאת  ומובהר  הממשלהמשרדגש  ל ל  ם רשאי  י  צורך  שנות,  בהסכמת  לא 

 פרט.  ות מהמסגרת בנוהל הוצאת מקבלי שיר  בכלל ואת םהאת נהלי ,מפעילה

 

 תלמקבלי השירוו השירותים שיינתנ .8

,  להסכם זה  פיםרהמצו  יםלתת את השירותים המפורטים בנספח  מתחייב   עילמפה .8.1

משרדבהתא לדרישות  ההרכיולצהממשלה    י ם  מקבלי  של  האישיים  שירות  ם 

ובאופרבצו ההולמ ה  מסגרתן  ב  ים  ביותר  הגבוהה  וברמה  וטיפול  התאם  הגנה 

 .  יםמשרדהלנוהלי  

לגרוע   .8.2 המבלי  לעיל,  התל  חייב מת  מפעיל מהאמור  את  במסגרת  שירותתן  ים 

וקפם מעת  בנטיות כפי שיהיו בתהוראות הרלהו  י הממשלהבהתאם לנוהלי משרד 

 לעת.  

זה לא יתפרשדבר מהאמור בהס .8.3 י  ות למשרדתונויות הנכלמעט מן הסמ  כבא  כם 

ו  משלה המ ,  םים מטעמובעלי התפקיד  ת האשכוללרשויוולבעלי התפקידים שבו, 

על    או מהנהלים  לגרוע  הכבא  התע"ופי  הרלראות  בתוקפם  ס  שיהיו  כפי  בנטיות 
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, על  מפעילהוסיף על חובות הם זה יתפרשו כבאים למעת לעת. כל התנאים שבהסכ

 התע"ס.  ות ע בהוראות המשרד מעבר לקב לים ועל סמכויו הנה

ב .8.4 ומודגגם  מובהר  המפורטים  לשירותים  משרדאשר  כי  הממשלהש,  שויות  רו  י 

ללא  האשכול לשנות,  רשאים  או  בהתייעצו  ךצור  יהיו  הת  את  מפעילבהסכמת   ,

נו משמעותי, את העלות  י לא ישנה באופן שאיהשירותים הנדרשים, ובלבד שהשינו 

 ת. של הפעלת המסגר הכלכלית 

 

 הממשלה  יפיקוח משרד .9

הרשויות המקומיות או  או לנציג    י הממשלהלנציג משרדאפשר  ל  מתחייב   עילמפה .9.1

ל נספחיו, לרבות  זה ע  חוזהפרט המצוע  ל בי, לפקח ע פעולותיו   ר בא מטעמם לבקל

 פיקוח על השירותים.  

משרד  מתחייב  מפעילה .9.2 להוראות  הממשלה להישמע  האשכול    י    בכל ורשויות 

ראות בדבר  הו  –  פעלת המסגרותבה  ם, לרבותהעניינים הקשורים במתן השירותי

הטיפ באנשיםדרכי  השירותי,  ול  והיקף  ובאיכות  הניתנים  אותו  כם  אחר  עניין  ל 

 לנכון.  או נציג רשויות האשכול  משלתיהמ משרד ה ג נצי ימצא

זה למשרד .9.3 פי הסכם  על  זכות הניתנת  כל  כי  בזה,  ומוצהר  ו  א  י הממשלה מוסכם 

להבטיח ביצוע    אמצעי, הינה  עילמפת לאו להורולפקח, להדריך  לרשויות האשכול  

 במלואו.  ת הסכם זההוראו

 עיל המפשל   מנהל הפרויקט .9.4

ימנה שרותההתק תקופת כל מהלךב .1 הידע,   נציג המפעיל  ,  בעל  מטעמו, 

והניסיון היכולת  אשר הכישורים,  השירותים    המקצועי,  מתן  את  ינהל 

,  וליות האשכורשו  י הממשלה משרד ל המפעיל בין בלעדי  קשר איש ישמשו

ההסכם,   פי-על המפעיל חייבויותהת  כל וביצוע יישום לצורךהדרוש,   כלכ

 "(. עילפשל המ ויקטהפרמנהל )להלן: " ןבמועדו מלואן ב

של  באחרי .2 הפרוייקט  מנהל  פגיהמפעילות  לקבוע  רבעוניות  עבודה    שות , 

ותקציב תוכניות  אישור  לצורך  האשכול  הצורך.  במ  מול  בנוסף  ידת 

מע  עבודהתוכנית    באחריותו לאשר לכשנתית.  מנהל  בר  של ך,    הפרוייקט 

עם  י   להמפעי  עבודה  פגישות  צ האשכול  יקבע  וללא לפי  האשכול  של    ורך 

 יה.דחי

 הטלפון  מספרי לרבות ,הפרויקט של המפעילמנהל   םע רותההתקש פרטי .3

ל ל,"דוא  וכתובת הממשלהמשרדיימסרו  האשכול    י  במעמד  ולרשויות 

 .ה זההחוז על החתימה

המפעיל    רויקט הפ  מנהל  .4 את  יהוושל  אליה  ה  משפניהכתובת  י  רדו 

בה  ודרישה, תלונה או תג צעה,  בקשה, הבכל    ורשויות האשכול  ה הממשל

אשר כל תשובה, מידע, נתון, הבטחה,    המפעילטעם  סמך מויהווה גורם מו

יחייבו ידו,  על  ו/או  לו  .  המפעילאת    התחייבות, הצהרה או מצג שימסרו 
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יום התחייבויות  על ק  המפעיל פקח מטעם  י  עילהמפ הפרויקט מטעם  מנהל  

הפרויקט מטעם  . מנהל  אשכולורשויות ה  י הממשלהשרד מכלפי    ילהמפע

בודה באמצעות טלפון נייד, דוא"ל ופקס.  ות העיה זמין בכל שע יה   להמפעי 

של   הודעה  או  ו/או  פניה  הרווחה  הממשרד  ו/או  המקומית    נהל הרשות 

 . מפעילאו הודעה לניה ב כפ תיחשהפרויקט מטעם המפעיל למנהל 

המפעמנה .5 מטעם  הפרויקט  זיל  ל  לפיהיה  ה'  עד  א'  בימים  בין  מין  חות 

וערבי חג  ימב ו,  17:00עד    08:30ת  השעו ו'  עד    08:00בין השעות    לפחותי 

13:00 . 

הפרויקט מטעם המפעיל  מנהל   את לאשר שלא הזכות   י הממשלה למשרד .6

לפי כלב לדרוש, וכן  בהודעה וחלפת ה אתהבלעדי,   ודעת  שיקול עת, 

כי בהרספק, מו רהס למען ימי עסקים.  3של   מוקדמת  יהיה לא  בזאת, 

 בשום בלעכ וא/ו  לגרוע מנת על  להפרויקט מטעם המפעי מנהל   בהחלפת

 .זה הסכם פי -שעל המפעיל התחייבויות  ביצוע ואופן את צורה

 

 מקום קיום הפעילות ואחזקתו .10

 באופן שוטף. עיל א מפמתחייב לתת שירות בתחנה אותה הוהמפעיל  .10.1

מ  מפעילהסף,  בנו .10.2 לאתר  מתאיםמתחייב  בהתאם    האשכולרשויות  בתחומי    בנה 

 העולה מהרשויות.  לצורך

המסגרות לרבות  המבנה הוצאות הכרוכות באחזקת בכל הלשאת   מתחייב לעי פמה .10.3

הדפסוה  ואחזקתוניקיון   חשבונות,  הנהלת  כולל  מנהלה  והוצאות  שוטפת,  ת 

 פון וכד'. , טלמים משרדיות שונות, חשמל,

ית לנציג  ש לפעילות ולדווח מייד מבנה המשמה כל הנדרש לאחזקת העש י  למפעי ה .10.4

הממשלה דמשר ר   י  האשכול  יוושולנציג  אבת  לא  בית    או  מקרה,  ובכל  המבנה 

 . ים מתאימיםיבוצע במבנה כל שינוי או בנייה או עבודה ללא קבלת אישור

מתחי .10.5 שישהמפעיל  המבנה  של  לתקינותו  לדאוג  ליב  והציודהפעל מש  המסגרת    ת 

ם לו  או פגם שייגרטעמו כל ליקוי או נזק  צעות מי מן באמצעותו ו/או באמ ולתק

   ם.כסבמשך תקופת הה

ק שירותים מפוזרים ככל הניתן ובהתאם לדרישות הרשויות.  ב לספהמפעיל מתחיי .10.6

ו מבנה, הסכם ההתקשרות  לספק למפעיל חדר ו/א במידה ורשות מקומית מבקשת 

 ול.לאשכל קשר כ דים ללא הצד  שני יהיה בין 

 

 בלני משנההעסקת עובדים וק .11

לע  .11.1 לגרוע מהאמור  המבלי  א  תחייבמ  מפעיליל,  כוח  ובאיכות   ב  ם דלהעסיק  היקף 

ובהתאם  הנדרש ביותר  הגבוהה  ברמה  השירותים  ומתן  המסגרות  להפעלת  ים 
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האשכול  לדרישות   ורשויות  הרווחה  ל  ובכלמשרד  המפורט  מקרה  בהיקף  פחות 

 כרז. י המבמסמכ

באמצל  אירש  אינו  מפעילה .11.2 השירותים  את  קבלן  ספק  בכפוף  עות  אלא  משנה, 

העסיק  ל  שאי רלא היה    מפעילה  .ההממשל  י ממשרדובכתב  אישור מראש    לקבלת

לצורך ביצוע הסכם זה,    1959-עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט

 משנה. בין כעובד ובין כקבלן 

אין זכות להורות    שכולרשויות האלו  שלהי הממשרדמובהר ומודגש בזאת, כי למ  .11.3

עובדילהעסי  עילמפל וכיק  מסוימים;  ה  ם  זהות  במרכשאלת  שיעבדו  ז  עובדים 

הוכחות על    מפעיליהיה רשאי לדרוש מההרווחה  משרד    .פעילמורה לחלוטין לסמ

, בין השאר,  5-בפח  נסכמפורט ב  משרד הרווחהכך שהעובדים עומדים בדרישות  

 ן. שכלה והניסיו הה  דם,ת כח האלעניין מכס

בהם .11.4 מיוחדים,  שיקול    במקרים  מלפי  הממשלהשרדדעת  מבקש   עובד  י    שאותו 

במ  מפעילה אלהעסיק  לעבוד ירכז  מתאים  יה נו  רשאיי ה,  לקבלת    ה  להתנגד 

בו   שמתקיימות  העובדה  אף  על  וזאת  במרכז,  עובד  אותו  באמצעות  השירותים 

 .  5-בנספח השכלה והניסיון המפורטים ב דרישות ה 

משובהמ .11.5 כי  ומוסכם,  יהי   הרווחהרד  ר  רשלא  את    עילמפ ל  להורות  איה  להפסיק 

מהעובד עבודתו   מי  עם  של  במסגרת.  הים  אונת זאת,  אחד  של  מן    יותר   הגות 

העובדים שלא בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו  

מ לדעת  בו  שיש  באופן  בשוהים   הרווחה  שרד  או  פגיעה    פרת כה  תחשב   –משום 

 . מפעילה הסכם זה על ידי 

חוק עבודת  תאם להוראות  יק נערים הדבר יהיה בהעסי  כי אם  יב,מתחי  מפעילה .11.6

 .  1952 -ג"י ר, התשהנוע

כימובה .11.7 וצווי הרח  ר,  חוקים  הוראות  ועניין    –בה אלה, תחשב  הפרת  דבר    –לכל 

 כהפרת הסכם זה.  

תשלום שכר   ון  כדיזרים    תום על תצהיר בדבר העסקת עובדיםלח  מתחייב  מפעילה .11.8

 .  מסמכי המכרזל  8-א-ו 7-א מסמכיםכ  מום בנוסח המצורפיםמיני

 

  אחראי ויהיה הראשי לקבלן ייחשב,  ליי המפעה ע"משנ  קבלני ויופעלו מידהב .11.9

 .מטעמו מי כל ושל שלו והתוצרים הפעילויות לכל על פי דין

 ךצורל ריתקש םעימ המשנה קבלני כל כי לדאוג פקסה  באחריות ק,ספ הסר למען .11.10

 במסמכי המפורטות ותדרישוב בתנאים יעמדוה,  זחוזה   נשוא השירותים  מתן

 .עלמצי רלוונטייםהוהחוזה  כרזהמ

 ממחויבויותיו פעילהמ את ישחרר לא שנההמ לן לקב פעילהמ  בין םהסכ .11.11

 .הכוללת  ומאחריותו
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מהאשכול    םרשאיהממשלה    ימשרד .11.12  דעתו שיקול ולפי עת בכל לפסוללדרוש 

 וללא לנמק יבל ממפעיל,  ה  מטעם רותיםהשי  במתן שיועסק  ה, משנ קבלן יהבלעד

 המשנה קבלן זה ובמקרה, ומטעמ  המשנה ניקבל או/ו  עילמפה כלפי התחייבות כל

משרדכ כמוד.  מי השירות מתן את יפסיקו מטעמו העובדים או/ו הממשלה ן,    י 

 ילוהפע ידהבמ מפעיל,  ה עם ההתקשרות את להפסיקלדרוש מהאשכול   םרשאי

 .עילל המפורטות ישותבדר  עומד שאינו משנה קבלן

 לכל יםזכא  יהיו לא מםמטע  מי או/ו מטעמו משנה קבלן או/ו הספק כי מובהר .11.13

 .זה סעיף לפי המשנה קבלן עבודת הפסקת ןבגי  ישיפו או/ו יויצפ

 

 מעסיק -היעדר יחסי עובד .12

קי  .12.1 יהיו  ולא  אין  כי  ומוסכם  יחסמוצהר  עת שהיא,  בכל  עובדימים,  בין  מ -י  עסיק 

משרד כהאש ו/או  ה/ו   הממשלהי  ול  רשויות  מי    פעיל המלבין  אשכול  או  ו/או 

טעמם בכל  מי מ  המשנה ו/או  לניים של קבמשנה ו/או עובדו/או קבלני המעובדיו  

 לפי חוזה זה.  המפעיל הנוגע למילוי התחייבויות 

של  המפעיל .12.2 הינו  זה  בחוזה  מעמדו  כי  וכי    מצהיר,  עצמאי  העובדים  ספק  כל 

וייחמטעמ יהיו  המו שב ו,  כעובדים  מט ו  בעסקים  ידו  ועל  ו עם  יישא    המפעיללבד, 

בכל   בלעדי  והחו באופן  בגיהאחריות  כלפיהם  העסקתםבות  מט   על  ן  או  עמו  ידו, 

מסגרת החוזה, לרבות בתשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום אחר או  ב

ת  כל דין, לרבוהעסקתם, בהתאם לת עובדים ותנאי  נוסף שחל או יחול בגין העסק

 וכיו"ב. ק או פיצויים  יפוי בגין נזאליות, ש הזכויות הסוצי

י משרדו/או  האשכול  ין  בא,  ל עת שהיהיו קיימים, בככי אין ולא ימוצהר ומוסכם   .12.3

האשכול  הממשלה רשויות  מטעמ  ו/או  מי  מטעמו    םו/או  מי  ו/או  המפעיל  לבין 

י  שרדו מהאשכול ו/אל  וכיוצא באלה. אם תושת ענציגות    יחסי שליחות, סוכנות,

האשכול  ממשלהה רשויות  מטעמ/ו  ו/או  מי  קביע  םאו  בשל  חבות  או  ה  עלות 

עיל כסוכן, כשלוח או ו המפהציג עצמ  לפיה  לא עוכב  סק דין שביצועובפשיפוטית  

, ישפה המפעיל את  האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכולכנציג של  

ובלבד כי  , כאמור עלות  ן כלבגי ת האשכול ל ו/או משרד הרווחה ו/או רשויווהאשכ

ו/ ו/אוהאשכול  המשרד  יודיעו  או  האשכול  מידי  רשויות  כל  למפעיל  אודות  ת 

לנהל את    לו  וויאפשר  המפעילפעולה עם    ופישת  ע כלשהו,בו מתועה שיקבלתבי

  ראש ובכתב מ  המפעילללא אישורו של    וההגנה ו/או המו"מ לפשרה ולא יתפשר

 .מורזאת כתנאי לשיפוי כא

האשכול  לההממש  ימשרד   ו/אוהאשכול   .12.4 רשויות  שמירה  בחו  וחוב ילא    ו/או  בות 

או    ילהמפע ר  ו שהותיאו/  עיל מפל  כיםרים שימצאו שייחומרים ומוצ  , ביחס לציוד

ו/או רשויות האשכולמי מטעמו בחצרי   ו/או משרד הרווחה  או במקום    האשכול 

 אחר.
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ההוצא .12.5 הנוכל  במישריות  קשורות,  או  נוגעות  בעקיפבעות,  ו/או  מתן  ל,  יןן 

ום לעובדי  ל , לרבות תשהמפעיליות  קיום התחייבו  מושא חוזה זה ו/או  יםהשירות 

ביטוח לאומי וכל מס או היטל  שלום לכנסה, תהה, מס  כר עבוד )לרבות, ש  פעילהמ

רשות  או הפ/ או מלווה וכל תשלום סוציאלי, ביטוחים ואחרים(, תשלומי מיסים ו

ו/או העברות   ניכויים  כולם  ו/או  ביטופ-עלשהוטלו  דין,  וכל יתר ההוצאות  י  חים 

  יל המפעעל  יחולו    המפעיל  ע השרות ו/אוווהאחריות בקשר עם ביצוכל הסיכונים  

על  וויש ו למו  האשכולידו,  רשויות  ו/או  הרווחה  משרד  ו/או    ו היילא    האשכול 

המפעיל ולא כלפי  א כלפי עובדי  אלה, ללכך בכל צורה ואופן לתשלומים    םאחראי

 שויות כלשהן. ר

ום  ללפי עובדיו, לרבות תש ת כל חיוביו כמתחייב למלא א  המפעילן הסר ספק,  מעל .12.6

זכויו, תנאים נלוויםשכר עבודה ש על פי כל דין, לרבות  ל שנדרליות ככאת סוצי, 

  המפעיל. בנוסף,  המפעילהסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה שחל ו/או יחול על עובדי  

כנדרש, הרשויות  לכל  כדין  לס  ידווח  ידאג  וכלל   בתביוכן  הוגנים  עבודה  עבודה  י 

דין,  וכנדר פי  על  שוויוש  על  שמירה  כ  ןלרבות  מניהזדמנויות  בחוק,  עת  נדרש 

 ם מתאימים לטיפול בכך.  אמצעי וקביעת ת ה מיניהטרד

אישור  בכל עת דו"ח רו"ח על  משרד הרווחה  מתחייב להמציא לפי דרישת    המפעיל .12.7

 ביצוע חיובים אלה.  

מתחי .12.8 את  המפעיל  לשפות  משרשכהאיב  ו/או  הממשלה דול  רשויו  י  ת  ו/או 

ו/או  ממקרה של תביעה של מי  בכל    האשכול ו/או הפעובדיו  נגד  ועלים כסוכניו 

ו/אכהאש משרדול  האשכול  ו  רשויות  ו/או  מטעמ  הרווחה  מי  הנובעת    םו/או 

על פי קביעה בפסק    זה זהרותים מושא חובמישרין ו/או בעקיפין מאספקת השי

על נה אל המפעיל  מים מדרישה בכתב שתופי  14ת תוך  , וזאעוכב  צועו לאדין שבי

  ם ותיהן הוצאיל זה בגובכל  ולאו רשויות האשכרד הרווחה ו/שהאשכול ו/או מידי  

הנובעות מהתגוננותה מן    האשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכולשל  

פני  ונן מיל להתגלעיל כדי לגרוע מזכותו של המפע  רה. אין באמורהתביעה האמו

שכול  אהמשרד ו/או רשויות ה   י האשכול ו/או ובלבד כ,  עובד כאמור  ל תביעה של כ

פעולה עם    פוישתו,  כלשהמתובע  יקבלו  שתביעה    ודות כללמפעיל מידית איודיעו  

יתפש  לו  וויאפשר  המפעיל ולא  לפשרה  המו"מ  ו/או  ההגנה  את  ללא    ורלנהל 

 .ורי כאמי לשיפוזאת כתנא מראש ובכתב המפעיל של  אישורו

מצהיה .12.9 מפורשות צדדים  ומסכימים  סע  רים  הוראות  כל  כי  במשך  יחולו  זה  יף 

 לאחריו. קופת החוזה ות

על פי קביעה בפסק    או רשויות האשכול,ו/  שלהי הממדרו/או משהאשכול    ונדרש .12.10

-ה ביחסי עובדאדם בגין טענה שעילת  לשפות ו/או לפצות  דין שביצועו לא עוכב,

להצה בניגוד  במעסיק  המפעיל  זרות  ה חוזה  ישפה  את  ה,  ו/אומפעיל    האשכול 

הרווחה   רשויות האשכולמשרד  דר ימ  ו/או  עם קבלת  ראשונית  ד  על    תבבכישה 

ככ רשויות האשכול   וששילמ  סכום  ל ך, בשל  ו/או  הרווחה  ו/או משרד    האשכול 
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ו/או כל סכום    עוכב כאמור  בפסק דין שביצועו לא  על פי קביעהלשלם    וו/או חויב

יפול  בגין הט  םה להבגין כל הוצאה שנגרמ  בו, וכן  םי מחויבלהיות    יםשויע  םשה

בתב ו/או  יחסיבדרישה  שעילה  עובדעה  אמעסיק,  -י  רק,לרבות  לא  ת  הוצאו  ך 

ממשיות, והכל בתנאי שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב על כל תביעה    משפט

לנהל    ו/או  התאפשר לספק להתגונן מפניהו  מיד עם קבלתםכאמור  ו/או דרישה  

לפשהמואת   ית"מ  ולא  של    ופשררה  אישורו  וב  מפעילהללא  זאת    כתבמראש 

 .כאמור כתנאי לשיפוי

ו/או משרדהאשכו .12.11 הל  רשויו/ו  ממשלהי  בכתב  להודיע    יםחייבמת  כול האש  תאו 

 . על כל מקרה בו נתבעת על פי סעיף זה מפעילל

 

 וש בכלים ובחומרים שימ .13

הציוד  חייב מת  מפעילה .13.1 כל  את  להפ   והכלים  להעמיד  המסהנדרשים  גרות  עלת 

 לקמן: , כד ורט במסמכי המכרזמפכ

הכלי .13.2 הדרושים  כל  והחומרים,  השילם  הספקת  השם  במסגרת  חירום,  רותים 

, אלא אם יוסכם אחרת מראש ובכתב, לרבות  ועל חשבונו  מפעילהידי    יירכשו על

ובאיכות הנדרשים  רכישת הכלים והחו לאספקת השירותים לרבות  מרים בהיקף 

 .  הסכם זה להוראות מסגרת בהתאם  הפעלת הל

והחומרים .13.3 הכלים  היבהם    כל  הספק  עילמפעשה  לצורך  השירותים    ת שימוש 

 שירותים בהתאם להסכם זה. ספקת הג להיים ללא סי וג המתאסגרת,  יהיו מסבמ

האפשר .13.4 לכך,במידת  שיתחייבו  ומבלי  מ  ,  הרווחה  יסייעו  האשכול  שרד  ורשויות 

 ח לאומי. של ביטו או הקרןן שלם וות קרת באמצערכישת ציוד מותאם למסגרוב

ג'   עה בזכויות צד , שיש בה פגיתלים, חומרים או תוכנושיית שימוש בכ מובהר, כי ע .13.5

 כהפרת הסכם זה.  –ניין ר וע בלכל ד –ב תחש

 

 זכויות קניין וקניין רוחני  .14

יהיה   .14.1 ולא  השיראין  הפגיעה  ותים  במתן  ו/או  הפרה  הקניין,  משום  זכויות  של 

ר על  בהם כדי ליצו שהו וכן אין ולא יהיוצד ג' כלחני של רק, קניין רו אך לא  לרבות

 בלה.  כל מגל ו רשויות האשכו ו/א  י הממשלהדהאשכול ו/או משר

מן  לגר  מבלי .14.2 מתחייב  וע  לעיל,  את    המפעילהאמור  משרדלשפות  ו/או  י  האשכול 

האשכול  ההממשל רשויות  קבלת  ו/או  עם  מיד  על  ,  כל  בכתב  כךדרישה  בגין   ,

תביעהדריש ו/או  כ  ה  הרווחה האנגד  שתופנה  משרד  ו/או  רשויות  שכול    ו/או 

  רד ששכול ו/או מהאאת  ובכלל זה לשפות נטענת כאמור,  בקשר עם הפרה  האשכול 

האשכולהרווח רשויות  ו/או  ש   ה  הוצאה  כל  קביעה  להוציא,    ו ידרשיבגין  פי  על 

ו  רשויות יודיעכול ו/או המשרד ו/או הבד כי האשבפסק דין שביצועו לא עוכב, ובל

  ילע המפפעולה עם    פו ישת,  מתובע כלשהו  אודות כל תביעה שיקבלומידית  למפעיל  
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ההגנה  ול   וויאפשר  את  לפשרהו/או    לנהל  יתפשול  המו"מ  של    ורא  אישורו  ללא 

   .כאמור זאת כתנאי לשיפוי מראש ובכתב המפעיל

 

   שמירת דינים .15

ה  , ובכלל זציות לכל דיןות ו/או השירותים תוך  את העבוד  מתחייב לבצע  המפעיל .15.1

צווחוקי הוראות,  עזם, תקנות,  וחוקי  מים,  שיוצאו  או  רשות  טר שהוצאו  כל  עם 

לבצעמ וכן,  הו  וסמכת  שכל  חוקית  ו/אוצאיראה  מוסמכת    ה  רשות  מכל  שתצא 

בר  וכל הכרוך בהן, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבנוגע לעבודות ו/או השירותים,  

קבלת  הודעות אגרות ימ  ותשלום  תרישיונו,  תשלו  סים,  אחר  וכל  בגין  ם  החל 

 השירותים. העבודות ו/או

לשם שמירה על  הות  נאי הבטיחות והגיומם של כל תח ק מתחייב להבטי  מפעילה .15.2

השירותים. עובדיו ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודות ו/או  לומם של  ש

לשולחי  המפעיל ו/או  ו/או לכיספק לעובדיו  על חו  שבונו, את  ל הפועלים מטעמו, 

ו צי המגן  בהתאם  הציוד  וד  הדרוש  החוקהבטיחותי  נהוג    להוראות  אשר  ו/או 

 ע העבודות. בו לשם ביצו תמשלהש

בקשר    שיון אשר יינתןייו של כל היתר ו/או רר כל תנאח תחייב לשמור אמ  ילהמפע .15.3

 ולא לחרוג מהם בכל אופן שהוא. או לשירותיםעבודות ו/ל

 

 קיןי נזאחריות ב .16

אבדן ו/או    או חבלה ו/או נזק ו/אוונה ו/לכל תאין  על פי הדראי  המפעיל יהיה אח .16.1

ה ו/או  חאו למשרד הרוול ו/לאשכו, שייגרמו  ין נזקי רכושוב  וצאה, בין נזקי גוףה

ו/  רשויות האשכולל זה  לפי חוזה  או לכל צד שלישי  ו/או למשתמשים בשירותים 

מחדל ו/או  מעשה  מכל  המפעי  כתוצאה  ידשל  על  המועסק  כל  ושל  פועל  ל  ו/או  ו 

ב התחיי  תיםהשירו  מתןבשמו  בביצוע  הו/או  של  זה,  בויותיו  שבחוזה  מפעיל 

בכהמפו ינקוט  והאמצע עיל  הצעדים  הל  למניעתים  ח  דרושים  נזק,  תאונה,  בלה, 

 . אבדן והוצאה כאמור.

י  משרד לאשכול ו/או לפעיל משחרר לחלוטין ומראש את  בחתימתו על חוזה זה המ .16.2

האשכ  שלההממ לרשויות  נבחריהולו/או  הפועל    םהשלוחי ,  םעובדיה   , ם,  וכל 

אחרי   םעמומט  םבשמ ו/אומכל  בגין  וחבות  תאונהבק  ות  לכל  נזק,  שר  חבלה,   ,

ו אב ברדן  כאמור  סעיףי הוצאה  פטור    שת  בדבר  שהאמור  מובהר  לעיל.  זה 

יוכיח המפעיל מעבר לכל ספק, שמי מטעם  מאחריות לא   ו/או  כו לאשיחול, עת  ל 

לרש ו/או  הרווחה  האשכוללמשרד  בשליחות  ויות  היזק  ביצ  םאו  ו/או  ע  במעשה 

 ן. בזדו דל ו/אובמח

הפועל    לעובדיו ו/או כ   כלפי על פי דין  עדית  ת המלאה והבל ריוהמפעיל יישא באח .16.3

וע התחייבויותיו של המפעיל  בשמו ו/או מטעמו במתן שירותי השירות ו/או בביצ

  , בין נזקין ו/או הוצאהו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבד  נהשבחוזה זה, בגין כל תאו 
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שייגר גוף   רכוש,  נזקי  בובין  מהם  למי  ממו  כתוצאה  ו/או  שירותי    מתןמהלך 

 ות לפי חוזה זה. השיר

  האשכול ו/או לרשויות שלהי המממשרדשכול ו/או אהת את  ועיל מתחייב לפצהמפ .16.4

, בגין  בכתב ם דרישה ראשונה, מיד עין, ו/או לשפותםיו/או את הניזוק/ים, לפי הענ 

נ והוכל  אבדן  שהמפעיזק,  אחרצאה  בסעיפיםל  כאמור  להם,    16.2ו/או    16.1  אי 

  צולאי  שויות האשכולאו רו/  י הממשלהמשרדאשכול ו/או  ה ה שלעיל, ובכל מקר 

הו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהמפעיל  ם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשלשל

כאמו להם  ק  ,ראחראי  פי  על  עוכב, זאת  לא  שביצועו  דין  בפסק  מתחייב    ביעה 

וכל זאת בתוספת    ,םי הוראותיהצוי או תשלום כאמור לפל פילשלם כ  –יל  המפע

שכול ו/או  כי הא  דב, ובלבקשר לכך   בהן  ת והוצאות שעמדההצמדה וריבי  רשיהפ

הרשויות ו/או  מתובע    המשרד  שיקבלו  תביעה  כל  אודות  מידית  למפעיל  יודיעו 

עם  פע  פוישתלשהו,  כ ו/אלנהל    לו   וויאפשר  המפעילולה  ההגנה  המו"מ  את  ו 

ולפש יתפשררה  אישורו    ולא  ובכתבמר  המפעילשל  ללא  כתנאי  אש  יפוי  לש  זאת 

 . כאמור

משרד .16.5 ו/או  המאשכול  רשוי  משלהי  כל  וישא ילא    להאשכו  ות ו/או  שהי  באחריות 

של לציוד  ו/או  לרכוש  שייגרמו  נזק  ו/או  אובדן  עובדי  לכל  של  ו/או  ו  המפעיל 

וזה זה המפעיל  ל ח, ובחתימתו ע וצאה מביצועםבמהלך ביצוע השירותים ו/או כת

ב ממוותר  בוויתור  עלזה  ומוחלט  סופי  וטענה  כל  לא,  ו/אכלפי    תביעה  ו  אשכול 

ו/אומש הרווחה  בקשר  האשכולויות  שר  רד  ו/או  אובדן    בגין  מכל  כתוצאה  ו/או 

רם כתוצאה ממעשה ו/או  לא יחול על נזק אשר נגפטור כאמור    ו/או נזק כאמור.

 ות ו/או מי מטעמם.שוימשרד ו/או הראשכול ו/או המחדל של ה

אחרהמפ .16.6 יהיה  דין  אי  עיל  פי  קעל  אולקולכל  או  נזק  לגול,  שייגרמו  ובדן  או  /פו 

של   ו  כל לרכושו  לרבות  / אדם  תאגיד,  ו/או  לאשכאו  הרווחה  למשרד  ו/או  ול 

הם, כתוצאה ממעשיו ו/או  טעמם ו/או הבאים בשעריו/או מי מ   לרשויות האשכול

ומחדליו   מעשיו  מחדליהם  /ו/או  ו/ו/אאו  עובדיו  של  מעשיהם  ו/א ו  ספקיו  ו  או 

  ם.ניעתבכל האמצעים למ עבורו וינקוטאו הפועלים מטעמו ו/

על פי קביעה בפסק דין   או רשויות האשכול,ו/ שלהי הממשרד או מ/ ול אשכו נדרשו  .16.7

לא   ו  עוכב,שביצועו  לפצות אדם  ו/או  לרבו/לשפות  שנגרם,  נזק  בגין  ת  או תאגיד 

פי דין  -להם עלמפעיל אחראי  זק ו/או הפסד אחרים שהנ  ו/או בגין כל  כאמור לעיל

או רשויות  ה ו/חרווול ו/או משרד האשכ   ישפה המפעיל את  פי חוזה זה,-על   ו/או 

ראשונית    ול האשכ דרישה  קבלת  עם  סכ בכתב  מיד  כל  בשל  כך,  ששילמו  על  ום 

ל פי קביעה  ע  חויבו לשלםו/או    רווחה ו/או רשויות האשכולהאשכול ו/או משרד ה

כ  עוכב  ר בפסק דין שביצועו לאמוכא ות מחויבים  להיל סכום שהם עשויים  ו/או 

ניזוק, לרבות אך לא  ול בנזק ו/או בהטיפ  גיןה שנגרמה להם בהוצאו, וכן בגין כל  ב

והכל בת וברק, הוצאות משפט ממשיות,  על  נאי שנתנו לספק הודעה מראש  כתב 

המו"מ  לנהל את  ו/או  ה ניפק להתגונן מפ ור ואפשרו לס כל תביעה ו/או דרישה כאמ 
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ית ולא  של  ופשרלפשרה  אישורו  וב   פעילהמ   ללא  ל  כתבמראש  כתנאי  י  שיפוזאת 

   .כאמור

מתחייבים להודיע לספק על    ו/או רשויות האשכול   י הממשלהשרדאו מ/ל ואשכו .16.8

 סעיף זה.   מקרה בו נתבעו על פי כל

 

 וחביט .17

והתחייבו .17.1 מאחריות  לגרוע  ע מבלי  המפעיל  ועיות  דין  כל  פי  זה,    לל  הסכם  פי 

ה ומתחייב  לבצע  חשבונו,  מפעיל  על  בלמשלקיים,  תקופת  כל  הפרויקט  ך  יצוע 

אים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן  מן, בתנדלקכחים  האחריות, ביטו  קופת ות

על קיום בי י ההזמנה להציע  למסמכ  2-טוחי המפעיל, המצורף כנספח בובאישור 

חל ומהווה  נפרד  הצעות  בלתי  "ק  )להלן:  מתן  הא ממנו  תחילת  יום  ישור"( 

 עיל"(:"ביטוחי המפ לן:פי הקבוע בהסכם )לההשירותים על  

 ; כלפי צד שלישי ריותביטוח אח .1

 מעבידים;  חבות  יטוחב .2

 ; ביטוח אחריות מקצועית .3

ימלא אחר כל    ,טוחי המפעיל בחברת ביטוח מורשית בישראלהמפעיל יבצע את בי .17.2

והו וישלתנאי הפוליסות  ם  טוח במועדים שהוסכמו עבים את פרמיות הראותיהן 

 . המבטחים

. אי  ס "יום התביעה"ליסה הינו על בסיבסיס הפוצועית,  מק  עניין ביטוח אחריותב .17.3

להמשיךמתחיילכך   המפעיל  לפחו  ב  בפוליסה  מתום  נים  ש  3  5  ת ולהחזיק 

 ההתקשרות עם האשכול. 

 השתתפויות עצמיות במקרה של נזק. לבדו אחראי לתשלום  המפעיל .17.4

ו  ו/א ל  כואשהוח אחר של  ט דמים לכל ביהמפעיל יכללו סעיף לפיו הינם קוביטוחי   .17.5

ו/ מו   לאו רשויות האשכו משרד הרווחה  זכות שיתווכי המבטח  על  ביטוחי  ותר  ף 

ו/א  אשכול ה הרווחה  משרד  בביטוחי    האשכול יות  רשו  וו/או  המכוסה  נזק  בגין 

 .ם הסכם זהנשוא השירותי המפעיל

מ .17.6 תנאי  ייכללו  המפעיל  לבביטוחי  רשאי  אינו  המבטח  פיו  על  ו/או  פורש  טלם 

  רד הרווחהמשהמבטח ל  שלח ן  הביטוח אלא אם כ  ופתתקך  ותם לרעה במהלנלש

ל ו/או  ביטו של ה  יום לפני כניסתו לתוקף)שלושים(    30ום  ה על כך בדואר רשהודע

 השינוי לרעה כאמור. 

על קיום ביטוחי המפעאת  א למזמין  המפעיל מתחייב להמצי .17.7 יל" )מסמך  "אישור 

כדי (  2-ב חתום  המבטח  ןכשהוא  על  ה   הוראותל  התאםביומצא  ו   ,ע"י  פיקוח 

התהביט אי  של  מקרה  בכל  האמור  וח.  בין  לאמאמה  זה,  באישור  בהסכם  ור 

 יו בכדי להתאימם להוראות הסכם זה יטוח וי בנ חייב המפעיל לגרום לשימת
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הינה   .17.8 האישור  לתוקףתנאי  המצאת  זה  הסכם  דרישתלכניסת  פי  על  משרד    . 

הסכם  ל עוד  כ  ביטוח,ת  מדי תום תקופ  א את האישורי יחזור המפעיל וימצ הרווחה  

   בתוקף זה

ר ו/או בדיקתם ו/או  או בהמצאת האישוו/   המפעיל  בעריכת ביטוחי  מוסכם, כי אין .17.9

בכנויייבש להוות  ם  בכדי  ו/או  למוסכם  התאמתם  בדבר  אישור  להוות  הטלת  די 

להוות    בכדי   הרווחה ו/או רשויות האשכול אשכול ו/או משרד  האחריות כלשהי על  

 כל דין. י הסכם זה או לפ, פעילהמלאחריותו של  צמצום

ל המפעיל אשר ישמשו  בכלי הרכב שעיל  ויקיים המפר לעיל, יערוך  בנוסף על האמו .17.10

השתלמ יספק ירותן  אשר  משנה  מקבלני  העניין  לפי  בכתב  ידרשו  ו/או  את  ים  ו 

העניין לפי  מהן  חלק  או  ידי ב  , השירותים  על  אם  בין  ו/או  בעצמו  אם  צדדים    ין 

 : לןורט להמפ ביטוחי רכב כ אחרים

, בגין  1970-דש[, תש"למנועי ]נוסח ח על פי פקודת ביטוח רכב ביטוח חובה   .1

 יל. המפעכבי רה גופנית עקב השימוש ב פגיע 

כ  .2 לנזקים לרכוש של צד שלישי  לשהו, לרבות של  ביטוח אחריות המפעיל 

ו/או   הממןהאשכול  האשכול  המשרד  רשויות  משיו/או  כתוצאה  וש  מ, 

 קופה. למקרה ולת₪   400,000 לות אחריות של בוברכב, בג

ות למקרה  חובה בגבול אחרים בביטוח  אשר אינם מכוסי  ביטוח נזקי גוף, .3

 )מיליון( שקלים חדשים לכל כלי רכב.  1,000,000ד של חא

, ועובדיהם  ו/או רשויות האשכול  המשרד המממןאשכול ו/או  הוטר את  המפעיל פ .17.11

לאתר    ו/או מטעמו ידו ובא עלוש ו/או ציוד המל נזק לרכלכ  ומנהליהם, , מאחריות

קבל שיפוי  ה זכאי ליהסכם זה )או שהביטוחי    שיפוי בגינו ע"פושהנו זכאי לקבל  

תנאי הפוליסה או ביטוח חסר(.  למלא סעיף השתתפות עצמית או הפרת  בגינו, א 

לגבי    רק   יחוללפי סעיף זה  הפטור    בזדון.  הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק

למ  נזק המבוטח  ברכוש  מסוגביטופעיל  רכוש  זכ  ח  שהיה  או  מורחב"  אי  "אש 

לקבל   בג המפעיל  ההשתשיפוי  אלמלא  העתינו  הפויות  או  בפוליסה  פרת  צמיות 

 פטור לא יחול לגבי אדם שגרם לנזק בזדון תנאי הפוליסה או ביטוח חסר. ה

לערוך   .17.12 רשאי  יהא  לנהמפעיל  וכפי שימצא  דעתו  שיקול  פי  ביטוח  וןכעל  נוסף    כל 

ביוב  םשירותיהבקשר עם   נוסף שיערוך המפעילתנאי שכל  לאחריותו מעבר    טוח 

ו/או  יל יורחב לכסות את  לע  17.1  ףהמפורטים בסעי   לביטוחים אחריות האשכול 

ו הרווחה  בכפוף  / משרד  המפעיל  של  ומחדליו  מעשיו  עקב  האשכול  רשויות  או 

יכלל  יערוך המפעיל, י כלשהוא ש  ושכריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף לרלסעיף אח

ז  יתורו על  כלפי האשכוהמבטח  לשיבוב  הרוכותו  ו/או משרד  ו/אול  רשויות    וחה 

גרם  ל זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שהאמור בדבר ויתור עובלבד ש  ,האשכול

 .לנזק בזדון

עם    המפעיל .17.13 פעולה  לשתף  משרד המתחייב  ו/או  הממשלהאשכול  רשויות    י  ו/או 

לשםשי   לככ  האשכול ש  ידרש  ומימוש  זכוישמירה  ו/או  הות  ל  משרד  אשכול 

 וח הנוסף. ט לרבות הבי מפעילהביטוחי על פי  ת האשכולהרווחה ו/או רשויו 
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ו/או טענה מכל  תחייב כי לא תהיה לו כל תב מצהיר ומ  המפעיל .17.14 ו/או דרישה  יעה 

  , באשר ו/או רשויות האשכול  ממשלהי האשכול ו/או משרד המין וסוג שהוא כלפי  

תו  או ערך על פי שיקול דע/רש לעורכם וא נדאשר הוהיקף הביטוחים,  ן ו/או  לתוכ

דרישה ו/או    א מוותר על כל תביעה ו/אוו הידם ו  שיינתן עלוהכיסוי  כמפורט לעיל  

מאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכך.    המפעילנ"ל.  טענה כ

,  , כמפורט באישורהשונים  וחיםט ק, מוסכם כי גבולות האחריות בבילמען הסר ספ

מבבח   הינם דרישה  על  ינת  המוטלת  לבחון  עילהמפינימאלית  חשיפ  ועליו  תו  את 

 ת גבולות האחריות בהתאם. א ולקבועלחבות  

יבצע   .17.15 לא  זה,    המפעיל אם  בהסכם  ממנו  כנדרש  הביטוחים  י  משרד  יהיו את 

, לפי  ם, לעורכם בשמו או להשלימלא חייב, אך במפורש  רשאיהרווחה    שלההממ

דמי  ן,העניי את  ככהביטו  ולשלם  מ ח  שמתחייב  הרווחההעניין.  ל  יה  הי   משרד 

כ  רשאי שלנכות  סכום  בל  הביטושולם  וגין  כנ"ל  נלוו כ חים  הוצאה  כל  וכן  ן  ית 

הצ להפרשי  יגיע  אשר  סכום  מכל  וריבית,  או    וממנ  מפעיל מדה  שהוא,  זמן  בכל 

 מצא לנכון. ית שלגבותו בכל דרך אחר

  ולרשויות האשכאו  /ו  מממןהמשרד הו/או    ולאשכהפות את  שהמפעיל מתחייב ל .17.16

דין שביצועו    בפסקושת עליהם  ום שיסכ   בגין כל  בכתב  נהמיד עם דרישתם הראשו

 . נאי הפוליסה על ידי המפעיל ו/או הפועלים מטעמורת תעקב הפ  לא עוכב

במתן  שנה, אשר יועסקו על ידו  מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המ  המפעיל .17.17

בקתים  רויהש עמאו  יבצעו,  םשר  אויקייערכו  ,  הם  אף  הביטוחים  ימו  כל  ת 

ם וכי ביטוחים אלו יכללו  י כמפורט באישור   יותם,אחרלעיל, לרכושם ול הנדרשים  

בביטוחי  כל    את הנדרשים  תחלוף  על  והוויתורים  ההרחבות  ,  המפעילהתנאים, 

 כמפורט לעיל.  

המ .17.18 אירוע  יודיע  בקרות  מהפוליסות  איזו  בכתבע  ל המפעיחיל  כך  למבטח,   ל 

תן  לנהל כל משא ומ  מתחייב   המפעיל.  האשכול  וחה לרשויות הרו  למשרד  לאשכול,

  או רשויות האשכול/ חה ואשכול ו/או משרד הרוו הה עם  לבטח בשיתוף פעועם המ

וזאת מבלי לגרוע מזכות   הפוליסה,  פי  על  אשכול  הבכל הדרוש למימוש הזכויות 

 שא ומתן בעצמם. לנהל המ  לכושאו משרד הרווחה ו/או רשויות הא/ו

ההציגי  המפעיל .17.19 כל  את  התשלוש  כל  את  ויבצע  ההרות  שכל  באופן  רים  חוממים 

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, פי  -לשלם מס רכוש בגינם( על  עילפהמ המבנים )שעל  ו

מרבי.   באופן  הנ"ל  החוק  פי  על  מלחמה  נזקי  מפני  מבוטחים  מסב    להמפעייהיו 

הרבזה   למשרד  ו/או  לרוחולאשכול  ו/או  האשכולה  ו/או  שיש  זכות    כל  שויות 

ומיפשתהיה   הנ"ל  החוק  עפ"י  באופן לו  כוחם  את  חובל   ה  סכתי  כל  לגבות  ם  וזר 

 . שיגיע להם עפ"י החוק הנ"ל

 הלי טיפול בתביעות מיוחדותנו .17.20

 להלן: לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כד 17בכפוף לאמור בסעיף 

 :  ההשתתפות העצמיתות מגובה  וכמטיפול בתביעות ודרישות הנ  .1
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את    עילהמפ .2 ואשהיידע  הרווחה  משרד  ו/או  האשכ/ כול  רשויות    ול או 

ר או סמוך לו,  באת  תלונן כלשהו, בגין כל אירועמכל דרישה מצד    אודות

העצמית,   ההשתתפות  מגובה  הנמוכה  דרישה  לרבות  פעילותו,  בתקופת 

 ה סילק כנגד כתב ויתור. ולרבות דרישה אות

הר א/ואשכול  ה .3 משרד  רשויוו  ו/או  האשכווחה  א  וידעי  ול ת  ת  בכתב 

ל פי  ענזקים שאירעו,  בגין  ,  םכספית שתוגש לה  בדבר כל דרישה  המפעיל

 . המפעילשל  לותו טענת המתלונן, בעת פעי

יום ממועד שיגור  -)עשרים  21מתחייב, בתוך תקופה של    המפעיל .4 ואחד( 

למס אליו,  ל המכתב  ו/ור  הרווחה  למשרד  ו/או  לרשויות  ו  אאשכול 

ויתור  אשכולה סי  כתב  המתלונןלוק  או  אל  מצד  להעביר  או  אשכול  ה, 

הרווח משרד  וו/או  ר/ה  האשכולאו  הסתייגות  וה  שויות  בדבר  דעה 

 פירוט מדויק של טענותיו כנגדם.   תוך מהתביעה,

את    המפעיל .5 בזאת  רשויות  המסמיך  ו/או  הרווחה  משרד  ו/או  אשכול 

  פות העצמית כלפי מוד ההשתת תע  לסלק כל תביעה עד לסך בו  האשכול

מעהמבטח וזאת ,  לעת,  של    ת  חשבונו  שיקוליה  ,  המפעילעל  פי  של  ועל 

ובלב  הרשות כאמור,    דהמקומית,  הודעה  אליו  פעל    והואששוגרה  לא 

 לעיל.   17.21.4כמפורט בסעיף קטן 

ת לחייב  ושאי ר  והי י   אשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות האשכול ה .6

חשבון   יה ע  ל בכ  המפעילאת  אשר  את ת,  לפרוע  חייב  תוהסכום  א    7ך  , 

 . ימים ממועד קבלת הדרישה)שבעה( 

 נותקט טיפול בתביעות .17.21

בז  מפעילה .1 תאמסמיך  כל  לסלק  המבטח  נציגי  את  המסווגת    ביעהת 

לחיובו,   ולגרום  לתביעות קטנות,  בימ"ש  של  הנופלת לסמכותו  כתביעה 

 שתתפות העצמית. בכל מקרה, בגובה הה

ות המקומית  הרש  חשבון  שות על ידי חיוביוכל להיעי  פביצוע החיוב הכס  .2

דעת    לזה, לפי שיקו   17עיף  בס   על פי האמור   עיל המפידי חיובו של  -או על

 . או רשויות האשכול/חה ואשכול ו/או משרד הרווה

האשכולה .3 רשויות  ו/או  הרווחה  משרד  ו/או  כל    מפעילל  ועבירי  אשכול 

אופן בלעדי,  שה נגדם בוגה, כתביעה קטנה, בין אם  םגשת נגדה המו תביע

  תוטל החובה לטפל  המפעיל, ועל  המפעילעם  נגדם ביחד    וגשה ן אם הובי

 ות. קטנ  שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות זו, לרבות ע"י ובענהבת

אשכול ו/או משרד הרווחה ו/או רשויות  האין באמור כדי לגרוע מזכות   .4

 בכך.  צוחפימשפט, באם   בבית םלייצג עצמ האשכול

וה .5 הרו  או/אשכול  רשויות משרד  ו/או  ייב  לח  םזכאי  ויה י  להאשכו  וחה 

אירוע    ןעות קטנות, בגי לתבי  מ"שבביה  וחויב י בו    בכל סכום  המפעילאת  

עבודת  לתקופת  שלהמיוחס  מאוחר    המפעיל  ו  במועד  הוגשה  אם  )ואף 
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נמנע בו  בהליך  לרבות  עבודתו,  ולתחום  עבודתו(,  סיום  מלייצג    ו ממועד 

 לעיל.   17.20.3ן בסעיף קט  רטו, ובלבד שפעלה כמפםעצמ

ול  זה תח  17.20עיף  מוצהר בזאת כי הוראת ס  , המפעילספק  הסר  למען   .6

 סופי. בון אחר סיום העבודות ועריכת חשלת שהיא, לרבות בכל ע

ו/או משרד הרווחה  ה , מוצהר בזאת כי  המפעיללמען הסר ספק   .7 אשכול 

עשויים  ר שמגיעים, או אלקזז כספים ה רשאי היהי  ו/או רשויות האשכול

מלה מ  ,מפעילל  הם גיע  לרבותקור  מכל  אחר    שהוא,  הסכם  כל  פי  על 

 כאי כלפיו.זל סכום לו יהא ו, מכעמ תם עמו או שיחתםשנח

 

 שמירת סודיות .18

יעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיעו  ל ידכ .18.1

ברו ללא  ו ולא יועסרמו, עקב או בקשר להסכם זה, לא יי לידי  המפעיל, או עובדי 

א  ' לכי בגדר 'ידיעה  שכול מראש ובכתב. מובהרורשויות הא  ווחהשרד הר אישור מ

שהינו  ייכ מידע  בינ לל  שהיה  מידע  ו/או  הכלל  החלת  לתחילת  די  עובר  מפעיל 

התקשרות זו שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או מידע אשר גילויו נדרש בצו של  

 . רשות מוסמכת ועל פי דין

יד  הירמצ  מפעילה .18.2 ל כי  מי  ווע  בנישמסירת  לעיל,גוד  דע  על    לאמור  עבירה  מהווה 

 .1977-עונשין, התשל"זחוק  ה 

ושעשויחלה  מתחייב  פעילמה .18.3 אצל  שעובד  מי  כל  על   להי  תים  למידע כאמור  חשף 

בנוסח   ובכתב,  התחייבות שלא לעשות שימוש במידע ללא אישור המשרד מראש 

 המצורף להסכם זה. 1-ח בנספ

 

 ערבות .19

זכויוהבל .19.1 משרד  טחת  ות  הסככול  האש  רשויותהרווחה  ומילוי  לפי  זה,  ם 

ההתחייבויו והוררזהמכי  תנאפי  -על   מפעילת  ההצעה  זה,  א,  הסכם  עמיד  יות 

חשע  מפעילה לטובת    ובונ ל  תלויה  בלתי  בנקאית  של  האשכולערבות  בסכום   ,

כפי  ,  ןלמדד המחירים לצרכ  100%יעור של  ₪. הערבות תהא צמודה בש  250,000

ערבות תהיה בתוקף לתקופה של  ה  .ילמפעה ע"י הת ההצעידוע במועד הגש  שהיה  

 ם.  כתום תקופת ההס חרם לאימי  60פחות ל

 . למסמכי המכרז   1-א מסמךט בנוסח הערבות יהיה כמפור .19.2

 בלבד.   מפעילעלויות הערבות יחולו על ה  .19.3

ה או  שנ  תוקף הערבות מעת לעת לתקופות שללהאריך את    יהיה אחראי  מפעילה .19.4

הארכת הערבות תיעשה לפחות   הסכם.כת תקופת ה ם להארבכל פעם, בהתא  יותר

 . פהתוק דש לפני תוםחו
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 ת והוראות כללי .20

בזה  המפעיל .20.1 ומתחייב  כמצהיר  סוג  ,  מכל  דרישה,  או  תביעה  טענה,  כל  לעניין  י 

ליו, במישרין או בעקיפין,  בקשר א   שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או

לידי  להבבקשר   הוראתו  פי  על  חוז סיום,  ו/אואות  זה  ולא  הדין  ה  מוותר  הינו   ,

זכאי,   ב  ,ל סעד או תרופהלכאו    לזכות עכבוןיהיה  ובין קבועים,  זמניים    דרך בין 

שתכליתה   אחרת  תרופה  כל  או  מניעה  צו  עיכוב,  צו  תעשה,  אל  צו  עשה,  צו  של 

ב החוזה.  של אכיפת  יה  מקרה  לא  סיום,  לידי  זה  חוזה  אי  רש  המפעיליה  הבאת 

 לאחר.  העבודותלמנוע מסירת 

 ו שינויתור אוי .20.2

קדים  תסוים לא תהווה  מ  מקרהנאי החוזה בהסכמה של צד לסטות מת  .1

גזירה   ממנה  ילמדו  מהצדדים  שוו ולא  מי  השתמש  לא  אחר.  למקרה  ה 

ך ויתור  ראות בכבזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסויים, אין ל

שהו על  יתור כלד מהתנהגות זו וואין ללמוחר  על אותן זכויות במקרה א

 וחובות לפי חוזה זה. ויות זכ

ארכה שתינתן, לא יחשבו    ולה במועדה, אופעות מר, או הימנעשום ויתו .2

של צד על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו,    רכוויתו

 לנכון.  כולן או מקצן בכל עת שימצא

תקו .20.3 כל  במשך  כי  מתחייב,  כעוסקההתקשרות  פת  המפעיל  רשום  מורשה    יהיה 

 נות כדין. ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבו וק מס לעניין ח

על  האו תוספת לחוז  קון תי  כל .20.4 וייחתמו  ייערכו בכתב    י שני הצדדים, שאם יד   זה 

 לא כן, לא יהיה להם כל תוקף.

 קיזוז .20.5

קי  המפעיל .1 זכות  כל  על  בזה  שהימוותר  כנגד  זוז  דין  כל  פי  על  לו  הנתונה  א 

 ת.ות המקומי הרש

או לעכב  /לקזז ו  םזכאי  והיות האשכול יו רשוי ו/א  ווחה משרד הר האשכול ו/או   .2

שמגיעים,   שהיסכום ו/או נכס ו/או זכות כל  ו/או לגבות כל   יהםיד   תחת

בו, בגין מעשי ו/או    וישא יו/או    םמכל מין וסוג שהם, לרבות כל סכום שה

ה   המפעיל,מחדלי   ועילתם  קצובים  הסכומים  נשואהתקובלבד    שרות 

ולאחר  זה,  ב  ו שהודיע  חוזה  על לספק  הקיזוז    כתב  את  לבצע  כוונתה 

 . ועוביצני ( ימים לפ 7) שבעה

 יצוע עבודה במקום הצד האחר בתשלום או  .20.6

הממשלהדמשר .1 המפעיל    י  או  האשכול  רשויות  הצד    םרשאיאו  במקום  לשלם 

ה זה על הצד האחר, וזאת לאחר  על חוז  האחר, כל סכום שתשלומו חל

  7מו, תוך  לא שילצד האחר  למו, והבהודעה בכתב לש  בצד האחרתרה  שה

 לעשות כן.  שנדרש)שבעה( ימים מיום 
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החל על פי חוזה זה על הצד    לעיל.  20.6.1כאמור בסעיף    ולם צד סכום כלשה שי .2

או   האחר  מהצד  השבתו  את  לדרוש  רשאי  המשלם  הצד  יהיה  האחר, 

לקיזוז    היה זכאי לם י ום שהוא חייב לאותו צד. הצד המשמכל סכ   לקזזו

  ישא, י דרישתו הראשונה, כשסכום זה    מיד עםהסכום,    ו להחזרהסכום א

לת למתן  מקובם השבתו בפועל, ריבית  וום הסכום ועד ליתשלהחל מיום  

 אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ. 

  הראות חוזה זה, רשאי בהתאם ל עבודה שהוא חייב לעשותה    המפעיללא ביצע   .3

הרווח  אומשרד  במ  האשכולת  יורשו  ה  ובלהמפקום  לבצעה  בד  עיל, 

מראש  ודיע שהו יומיים  כך  על  ביצלספק  הר ע.  משרד  אוווחו  ת  יורשו   ה 

ת לגבות את עלות ביצוע  וזכאי  ם, הפעילהמאת העבודה במקום    ולכהאש

 .ע, לרבות מערבות הביצו תקורה מכל סכום 15%העבודות בתוספת 

 ת שיפוט והדין החלסמכו .20.7

רת הדין  לי ברי, ללא כלחוזה זהישראלי יחול על  י הדין הים כהצדדים מסכימ  .1

 שלו.  

בית  ו הנובע ממנו מוקנית לא הנוגע לחוזה זה  ין  ון בכל עניית לדהסמכות הייחוד  .2

בית   של  השיפוט  לתחום  ומקומית  עניינית  מבחינה  המוסמך  המשפט, 

 ל בית משפט אחר בעניין זה. מכות לכ המשפט במחוז חיפה, ולא תהיה ס

בין הצדדים, כל    וסכמיםתנאים המ את כל הלם, ממזג ומבטא  מכיל, מגזה    חוזה .20.8

שא  ויות או מצגים בדבר נוב ו בעל פה, התחייב אהסכמים בכתבות,  הבטחות, ערו

וזה זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי  ח

בחוזה זה    הקבועים  ויותבהם כדי להוסיף על החיובים והזכ ו, אין  ביטוי מפורש ב 

ל  רים בהם הח ו קשום או לשנותם, והצדדים לא יהירוע מהימנו, לגובעים האו הנ

 תאריך חוזה זה. מ

 

 הודעות .21

שנמסר  .21.1 הודעה  ביכל  למשנהו  ה  צד  ידי  על  להלן    –ד  המצוין  תחשב    –לנמען 

 כמתקבלת בעת מסירתה.

וין  נמען המצון השתשלח בפקס המצוין להלן ותוך צילמשנהו  כל הודעה על ידי צד   .21.2

ידי כמתקבל  תחשב   –להלן   על  ה  ת  נהצד  ההודעה  אם  הישלחה,  בעת  שלחה  שני 

עסקים המקוב  ביום  העסקים  לא  ושעות  ואם  כ  –בלות  ביום  מתקב תיחשב  לת 

העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור בכתב על קבלתה, שבמקביל  

 רשום כאמור להלן.  ה בדוארתשלח ההודע

להלן    המצוינתבת  פי הכתו  שום, עללמשנהו בדואר ר  ל ידי צד לח עכל הודעה שתש .21.3

  48ל ידי הצד השני תוך  עב כאילו התקבלה  שתח  –להלן    מצויןהותוך ציון הנמען  

 ת ממועד הישלחה.שעו
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 כתובת הצדדים .22

 

   – אשכולה

 ______  המען: _____________________________________

 ___________  :_______פקס'טלפון:_____________________   

 

 

 

   – המפעיל

 __________  _________________________________המען: 

 _ ______ ________ פקס':____________ון:____________פטל 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 

  __________________  __________________ 

 עיל המפ כול אשה 

 

 

 

 עורך דין אישור חתימת 

 

ז.  , ת.ז. _______ ו_________, ת.____ה  _______, כי ה", עו"ד מאשר בזה___ני הח"מ _ א

חתימת ה"ה _______  , וכי  ("המפעיל")להלן:  _________  __  ים לחתום בשםא ________, רש

ל דבר ועניין,  לכ   פעילהמ  , מחייבת אתהמפעילו___________ הנ"ל על ההסכם, בצירוף חותמת  

תואמותור  כאמ  מפעילהתחייבויות  הוכי   זה  מסמ  בהסכם  שאת  היסוד  ובהתאם  פעילהמל  כי   ,

 כדין. ה שהתקבל המפעילן להחלטת דירקטוריו

 

 

       חתימה:    ____________  תאריך:
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 1-בנספח 

 סודיותהצהרה על שמירת 

 ( 18)נספח  3.99.18 -הוראת תכ"מ 

 שם המשפחה 

 

 

 מס' הזהות ישם הפרטה

 

   

לן וכי נהירות לי חובותיי  ט להדיות כמפורה על סו וראות בדבר שמירהה קראתי את  כי  , י מצהירנא

 . 1957-, התשי"ז(שמייםהמדינה, יחסי חוץ וסודות ר  בטחון) העונשין  ילתיקון דינחוק  מכוח

 

 

 

----------------------                                    ------------------------- 

 ת המצהיר חתימ                 ך י  ה ת א ר                
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 2-בנספח 

 ום ביטוחים אישור קי

 

 

 _____________ לבין  ל מערביל גלי איגוד ערים אשכום בין שורי ביטוח בהסכיא

 

 
הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

המידע המפורט  ורט בה.המפם למידע , בהתאבתוקף טוח פוליסת בינה ישאסמכתא לכך שלמבוטח  ה זה מהווביטוח  אישור
בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  תירה במקרה של סחד עם זאת, ליסה וחריגיה. יאת כל תנאי הפו  באישור זה אינו כולל

  יטיב עם מבקשמ  ה שבו תנאי באישור זה רמעט במקביטוח ל אמור בפוליסת ה התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר ה 
 האישור. 

 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי טחמבוה האישורמבקש 

 שם

אשכול ד ערים יגוא 
גליל מערבי  ת ויורש

 ו/או רשויות האכול 

 

 שם

ספק כמפורט  שם ה
 בהסכם 

 

 נדל"ן ☐

 ים שירות☒

 אספקת מוצרים ☐

 אחר: ______ ☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנהקבלני ☐

 ין שירותיםממז☒

 ריםוצמזמין מ☐

 ____ אחר: __☐

 

 ח.פ. ת.ז./ . ת.ז./ח.פ

ת.ז של הספק  ח.פ/ 
 כמפורט בהסכם 

 מען

 יבוץ כבריק

 מען

ק  תובת הספכ
בהתאם וכמפורט  

 בהסכם

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 

 

  גבולותלפי  וקהחל
 ביטוח   יסכומאו  אחריות

מספר  
 הפוליסה 

וסח ומהדורת  נ
 הפוליסה 

תאריך  
 חילה ת

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

 נוספים כיסויים
  ולביטו בתוקף

   יםחריג

 כיסוי  קוד צייןל יש
 ' ד  חנספל בהתאם

 מטבע  סכום 

 רכוש 

 ו

על  )ויתור 309      
  תחלוף לטובת

 מבקש האישור(

ות כלפי צד אחרי
 ג'

 

 

 

של   "וסח "ביטנ 
המבטח או הנוסח  

קביל לו אצל המ
  אותו המבטח )תוך

ציון שנת 
 מהדורה( ה

  2,000,000 

 

 

 

 ש"ח 

 

)אחריות  302
 צולבת(

)הרחבת צד  307
קבלנים  – ג' 

 ה( וקבלני משנ

ל )ויתור ע 309
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 כיסויים

 

 

  

 

תחלוף לטובת  
 מבקש האישור(

)מבוטח  321
נוסף בגין מעשי 

או מחדלי 
מבקש   -המבוטח
 האישור( 

 ניות(ו )ראש 328

)רכוש   329
האישור ש מבק

 כצד ג'(יחשב 

ח "ביט" של  נוס  עבידיםחבות מ
המבטח או הנוסח  

המקביל לו אצל 
  בטח )תוךאותו המ

יון שנת צ
 רה( המהדו

  20,000,000 ₪  

 

 מבוטח נוסף 319
היה וייחשב  

מי כמעבידם של 
 מעובדי המבוטח

 ניות()ראשו  328

 $ 500,000     צועיתאחריות מק

 

 

 

 

 

 

 

אובדן  301
 יםמסמכ

אחריות  302
 צולבת

דיבה   303
השמצה והוצאת  

 לשון 

הרע במסגרת      
 אחריות כיסוי 

 ת מקצועי       

על ור תוי 309
תחלוף לטובת  

 ש האישורבקמ

וטח נוסף מב 321
עשי או ן מבגי

 -חדלי המבוטחמ
 מבקש

מרמה ואי  325
 דיםיושר עוב

פגיעה  326
רטיות בפ

סוי במסגרת כי
אחריות 

 מקצועית 

וב/שיהוי  עיכ 327
עקב מקרה  
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 כיסויים

 ביטוח 

 ראשוניות  328

תקופת גילוי   332
 חודשים  12

 

 (: ג'מתוך הרשימה המפורטת בנספח השירות  קודיש לציין את ר, למבקש האישו  טחם בהסכם בין המבורטיוים המפות)בכפוף, לשירהשירותים פירוט 

 

 ים מיוחדים דרישות מיוחדות/צרכ 020

 כוח אדם  039

 ש בריאות הנפ 013

 שירותים פרא רפואיים  095

 ת מוגבלויו בעליו ה וגב קודתפב האוטיזם  רצף על נשיםלא תכליתיים  רב תעסוקתיים מרכזים  להפעלתמכרז והסכם 

 החברתיים  והשירותים  חההרוו ,העבודה משרד עבור  )המיותר את מחק אנא ( ום דר/ירושלים/מרכז/צפון - במחוז ותחרא

 
 

 סה נוי הפוליביטול/שי

  למבקשהודעה  לוחמש לאחר  יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש תלרע שינוי
   י או הביטול.ינושבדבר ה רהאישו

 

 ורתימת האישח

 בטח:  המ
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 3-ח בספנ

 תכולת העובדה

 

 מטרה ה – אוכלוסיית היעד .1

להם  לוכהאשושבי  ת .1.1 מתמש   אשר  מצוקה  ו/או  מתחומימחסור  יותר  או  באחד  הבאים:    כים  החיים 

ברתית  השתייכות חת;  ריאות ומוגנוקיום פיסי, ב רגשית;אות  יומנויות; רווחה ובריהשכלה; תעסוקה ומ

להגדר  )בהתאם  האמוומשפחתית  בהחלטוה  אזרחים  ות  קבוצ ;  ה(ממשל  ת רה  צעירים,  נוער,  ילדים, 

   .ותיקים

 ם: יאבמהמצבים האו יותר  מתמודדים עם אחדהפרטים ומשפחות  .1.2

 חרדה וטראומה;  נפגעי  .1.2.1

 תקיפה מינית; נפגעי  .1.2.2

 ות;  אלימנפגעי  .1.2.3

 שים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם;אנ .1.2.4

 ;מיותברשויות המקו רווחהות הלקמח ברות וכהמת  משפחו .1.2.5

 ; בהפעולות אי נפגעי .1.2.6

 ; י סיכוןבמצב ריםצעי .1.2.7

 ; י משפחותיהםבמצבי חולי ובנאנשים  .1.2.8

 ; נפגעי כתות .1.2.9

 ; םנפגעי תאונות דרכי .1.2.10

 ; צבר משברים חריגים עם דמתמוד .1.2.11

 ;מתמודדים במשבר אקוטי .1.2.12

 ה; קבוצות תמיכ .1.2.13

 ;למכרז  ירלוונטר שלא צוין אך  ום אחכל תח .1.2.14

המבקשים הדרכות    יםשלה השונ הממ י דעבור משר ירותיםונותני ש יחידות סמך ,  יותקומי רשויות מ עובד .1.3

 .הרגשי הטיפול מענים בתחום ו

למטרת   .1.4 הינה,  זה  לאוחוזה  טיפול  היעדכלתת  בסעיוסיית  שפורט  כפי  ותחומי  1ף  ,  שירותי  מגוון  על   ,

בהתא וקבוצתיים  פרטניים  טיפולים  יכלול  השירות  הרגשי.  או  ה לדרישת    ם הטיפול  המממן  משרד 

 .  האשכול

 

 רותים ת השילותכ .2

כוללני. המ  קיםהמעני  ,ואינטרדיסציפלינרי  מקצועי-רב   טיפולי  הקמת מרכז .2.1 ייתן את    כז רמענה טיפולי 

 . בהתאם לאמור בנספח זה והחוזה בשלוחות הן במרכז והןהטיפול 

 : וליכל ירותים הש .2.2
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 (. וליפט לחון, הכנה אב טייק,אינל )תהליכי טרום טיפו .2.2.1

 ול.טיפ  של פרקטיקותמגוון מוש בתוך שיל פרטני וקבוצתי  טיפו  .2.2.2

 . הנגזרים מהצרכים העולים בטיפול זכויות ז תהליכי הכוונה ומיצוי זכויותריכו .2.2.3

הפ   האספק .2.2.4 לאו  שיתוף  פסיכיאטרי  ומעקב  טיפול  נייה  במסגרת  הצורך  במידת  לצוותים  וייעוץ 

 בריאות הנפש.  או /טיפוליות ו  הפעולה עם מסגרות

 רשות.חה בהרוו לקתוה במחעו"ס/מלו ים ע"יתנליווי ושיקום הני תהליכי ןאספקת ומת  .2.2.5

 תאם להגדרות משרדי הממשלה וצרכי האשכול. הובהמרכז יפעל לאורך שעות היום  .2.2.6

ו/או  הגורמי  ו/או    ות הרווחה ברשויותעם מחלק   בתיאום המרכזים יפעלו   .2.2.7 גורמי בריאות  טיפול 

 יים. הנפש הרלוונט

והפעלת   .2.2.8 ייע גיוס  אדם  לרבותכח  מטפלים  ודי  הבריאע"י    מוכריםה  מגוונים:  י  גורמות,  משרד 

ב הנפש  החולים,  קבריאות  הרוופות  נוספים,משרד  ממשל  וגורמי  ,  פסיכולוגיים  :כגון  וחה, 

סוציאליים מטפלים  עובדים  בעיסוק,  מרפאים  ויצירה,בה,  של    בעה  רחב  במגוון  המשתמשים 

לר זוגיפ בוצות, טיות הנחיית קבפרקטיקות טיפוליות  ועוד,  ול פרטני,  ה ראה  בלהרח  .משפחתי 

 ת. בחובר 5-ב נספח

 ויכולותיו.  יורכ צבהתאם לרצונו, שאיפותיו, ח מתן שירותים ברמה של חליפה אישית ללקו .2.3

 

 

 שירותת פעלאופן ה .3

החתימה  ע"י מורשי    חתומהה ל,  מהאשכול למפעיבכתב  מנה  שירות מבין השירותים תהיה בהזהפעלת   .3.1

 .(נת השירות""הזמלהלן: ) לבאשכו

ה ה .3.2 השירות  הוזמנת  לינה  האשכול  של  לעמפראה  כלשהו  יל,  שירות  למתן  ערוך  השירוהיות  תים  מבין 

 ות. הזמנת השירבהיקף כפי שיוגדר ב

 :השירות תכלולהזמנת  .3.3

 . לה מיועד השירות אוכלוסיית היעד  .3.3.1

ולם  התמורה תש  אינו מחייב את האשכול, והכל מקרה  לים )היקף זה ופהמטהיקף משוערך של   .3.3.2

 . ל(השירות בפועלפי מקבלי  

למתן אהכוח   .3.3.3 הנדרש  רישהשכלהלל  כו  –ירות  הש  דם  ניסיוןיון,  בבוכיו"  ,  להגדרות  התאם  ' 

 המשרד המממן.

 . השירותם מתן מיקו .3.3.4

ולא תחייב את האשכול בתשלום   .3.4 כלשהו  למען הסר ספק, הזמנת שירות אינה מהווה הזמנת עבודה, 

 . למפעיל

 

 המרכז הטיפולי  .4
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 . במשרדי הממשלההנפש אות  ו/או גורמי ברי  שויותות הרווחה ברקעם מחל בתיאוםו כזים יפעל המר .4.1

להמרכז   .4.2 ערוך  ה יהיה  היממה,  שירותמתן  שעות  כל  במשך  לאמים  בהתאם  ותוזאת  השירות  כנית  ונת 

 . עבודהה

מטפ .4.3 לרבות:  ייעודי  אדם  כח  והפעלת  מנחי    ליםגיוס  ועובמוסמכים,  סוציאלי קבוצות  ייעודיידים  ם  ים 

 משלה. משרדי המ לדרישות בהתאם 

 . ומיותהמק תיות הרווחה ברשו מחלקל ליווי  .4.4

ברית  הע  ות בשפלכל הפחות  תרבויות בגליל המערבי, וכן יינתנו  כך שיתאימו למגוון ה  ו נת יינ  יםהשירות  .4.5

 . והערבית
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 4-בנספח 

 התמורה

 

 ות רההתקשהיקף  .1

 .עדהי  תלאוכלוסיין בפועל תי לתמורה רק עבור שירותים שנהמפעיל יהיה זכא .1.1

כי   .1.2 בזאת,  ו/אומובהר  ורש  האשכול  האשכול  המממשרדו  א /ויות  את    להזמין  יםמתחייב אינם    שלהי 

תופנה    היעד  תמאוכלוסיימספר מטופלים  על    מתחייב  ואינ שכול  האו,  או בכלל  בהיקף כלשהו  יםהשירות 

 .ים, אם תופנהלקבלת השירות 

 

 התמורהתשלום  .2

ול  חו מהאפשרויות ת יזקבוע אאשכול הזכות הבלעדית ל, ולמפעיללרה  קיימות מספר אפשרויות לתשלום התמו

 ול בנפרד. טיפעל כל 

לתה  –  1אפשרות   .2.1 תועבר  המ ישירות    עילמפמורה  של  מממןהמשרד  התשלום  לתנאי  בהתאם  אותו  , 

 .משרד

וכם  ודה שתסבהתאם לתוכנית העבבע  תיקהתמורה  ,  רם המשלםהגוהוא  ידה והאשכול  מ ב  –  2אפשרות   .2.2

 :וכיו"ב  אדם נדרשח כפר הטיפולים, המטופלים,  סיחס למ ותתית עבור כל תכני

 . למהאשכול למפעיבכתב  מנת עבודה זהמסירת שלום הינו תנאי לכל ת .2.2.1

 אים:הבעבודה תכלול את הפרטים הזמנת ה  .2.2.2

 השירות;ת היעד  הגדרת אוכלוסיי .2.2.2.1

 לים צפוי או מוערך;פמספר מטו  .2.2.2.2

 כח אדם נדרש לצורכי הטיפול; .2.2.2.3

 ; לות פעיי של המיקום גאוגרפ  .2.2.2.4

להפע .2.2.3 זמנים  ולמ   לתלוחות  תש  המענה;ן  תהתוכנית  לאלום  דרישת  מידי  שתועבר  ,  חודשכול 

 הוסכמו. בהתאם לעמידה ביעדים ש 

 דה המוסכמת, תאושר בכתב ע"י האשכול. וכנית העבויגה מת כל חר .2.2.4

 .שתוזמןכנית והאשכול מראש בהתאם לת   "ירה תקבע ע התמו .2.2.5
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   5-ספח בנ

 אדם -דרישות כוח

האד .1 כח  הינדרישות  מח   ןם  נפרד  בלתי  גופו.וחלק  הוא    לי המפע  זה  כי  ומכמצהיר  זהנספיר  קרא  הוא ו,  ח  כי 

ל  סקנה כי יוכל לקיים באופן מלא ומושלם את כק והגיע למוכי חתם על החוזה לאחר שבד  ול תנאימסכים לכ

 הוראותיהם ותנאיהם. 

המועס .2 המטפלים  עלכל  כשכ  המפעילידי  -קים  בין  שהיא,  העסקה  מתכונת  באוב  ירבכל  שירותים  כנותן  ופן  ין 

חוזר  מעו,  עצמאי בתנאי  הבדים  הנפש  "  70.002.1פר  מסריאות  משרד  בבריאות  מרפאתי  לשירות  מידה  אמות 

צועי,  מק-מעסיק צוות רב  המפעיל ת האמור לעיל,  יו מבלי לגרוע מכלל.  בריאות ממלכתי"  הניתן לפי חוק ביטוח

ת המפורטות  ו ומד בכל הדרישמפורטים להלן, אשר ע ה  עות הכולל לפחות איש צוות אחד מלפחות אחד מהמקצו

 : פורט להלןכמקצוע, אותו מ לגבי

ותעודת  .2.1 ברפואה  לעיסוק  תוקף  בר  רישיון  בעלי  פסיכיאטריים:  ו/או    רופאים  בפסיכיאטריה  מומחה 

  ;  1973-תשל"ג  (אישור תואר מומחה ובחינות)ם  הרופאי   פי תקנות-יה של הילד והמתבגר עליכיאטרפס

רופ ש או  התמחות    הינם אים  ו בתהליך  ש/בפסיכיאטריה  פסיכיאטריה  הילד  או  ובלבד  ,  רוהמתבגל 

 שמתקיימים כל התנאים המצטברים הבאים: 

כמוסד .2.1.1 הוכר  ה  המכון  תקנות  פי  על  בפסיכיאטריה  מומחה אי)רופאים  להתמחות  תואר    שור 

 ;ן על ידי ההסתדרות הרפואית בישראלוכ  1973-תשל"ג (ובחינות

 ; ןה בפנקס ההתמחות כדי כפעילההתמחות נרשמה  .2.1.2

פסי  :פסיכולוגים .2.2 תעודת  קבעלי  מכולוג  שהינםליני  פסיכולוגים  או  התמחות    ומחה;  בתהליך 

 מצטברים הבאים:  ה  בפסיכולוגיה קלינית ובלבד שמתקיימים כל התנאים

-אישור תואר מומחה) תשל"ט)הפסיכולוגים    תון הוכר כמוסד מוכר להתמחות על פי תקנוהמכ .2.2.1

 בישראל;  הפסיכולוגים י מועצתעל יד וכן    1979

 כדין;  ותההתמח  ה בפנקסחות נרשמה כפעילמההת .2.2.2

ההתמחות .2.2.3 דרישות  פי  על  ההדרכות  את  למתמחים  מספק  מועצת   המכון  ידי  על    שנקבעו 

 . הפסיכולוגים

ים,  י חוק העובדים הסוציאל  ה סוציאלית על פישיון בר תוקף לעיסוק בעבודי ים בעלי ר י לעובדים סוציא  .2.3

ה במסלול התלת  כותרפיפר לפסישהם בוגרי בית ס  קלינית,  במגמהנוסף בעלי תואר שני  וב  1996-התשן

 .שנתי

 עם משרד הבריאות. מרפא בעיסוק בתוקף מט ברשותו תעודת  שיש בעיסוק מרפא .3

המשתמשים במגוון רחב של   ,סד מוכריה ממורפתני ומעלה ולימודי פסיכובעלי תואר ש  בהבעה ויצירהמטפלים   .4

 . י ועודמשפחת , ני, זוגיט פול פרצות, טיות הנחיית קבובות לריפוליפרקטיקות ט

 


