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 2019אוגוסט 

 הזמנה לקבלת הצעות
 

שירות טב"מ )טיפול בריאותי מקדם( ( מזמינה בזה הצעות להפעלת "המועצה"המועצה האזורית בני שמעון )להלן: 
כמפורט במסמכי המכרז אותם ניתן לקבל במשרדי המועצה בשעות העבודה החל מיום בגן תקשורת במועצה, 

 "מכרזים". -תחת הכותרת "חוק ומינהל" www.bns.org.ilאו באתר המועצה בכתובת . 5/8/19

 

אותי מקדם לילדים על רצף בנושא "טיפול ברימתן השירותים ייעשה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 
 .1.2-45האוטיזם הלומדים בגני תקשורת" וחוזר משרד החינוך מספר 

 במכרז, מפורטים במסמכי המכרז. הזוכהלבין  ועצהיתר תנאי ההתקשרות בין המ

בחירת הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה מתחייבת לקבל 
 שהיא.הצעה כל 

 אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים נשוא המכרז.

 

בדואר( לא את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית )
שתוגש במועד לתיבת המכרזים במועצה. הצעה  12:00בשעה  14/08/19במשרדי המועצה, לא יאוחר ועד ליום 

 מאוחר יותר לא תתקבל.

 

וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי כל הטעון בדיקה , יבדוק את כל מסמכי המכרזהמציע יקרא את 
 המכרז, ומפרטי העבודות.לחקור את תנאי 

 מטעם המועצה, בכתובת הדוא"ל  מר אמיר ברזילי לשאלות והבהרות בעניין המכרז ניתן לפנות ל

amirb@bns.org.il . 

 

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים 
 .שבמסמכי המכרז

 

 ,בברכה

 ניר זמיר

 ראש המועצה האזורית בני שמעון
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 2018אוגוסט 

 

 :כללי .1

גן תקשורת לילדים על רצף  ("המועצה"החל משנה"ל תש"פ יופעל במועצה האזורית בני שמעון )להלן:  .1.1

 (."הגן")להלן:  קמה בית בקיבוץ, האוטיזם

במסגרת הגן, מבקשת המועצה הצעות לקבלת שירותי טיפול בריאותי מקדם לילדים על רצף האוטיזם  .1.2

)להלן:  במסגרת התוספת השלישית לחוק הבריאות הממלכתי התשנ"ד( "טב"מ")להלן: 

, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא טיפול בריאותי מקדם לילדים על רצף ("השירותים"

 (."חוזר המנכ"ל")להלן:  1.2-45האוטיזם הלומדים בגני תקשורת וחוזר מנכ"ל משרד החינוך מס' 

תקופות הארכה ארבע מודים קלנדרית שתחל בשנה"ל תש"פ, וכן ההתקשרות תהיה לתקופה של שנת לי .1.3

)סה"כ, עד לשנה"ל  בנות שנת לימודים קלנדרית כל אחת,  בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה

  ., כולל(דתשפ"

ניקוד  מחיר המקסימום לשירותים יהיה בהתאם למחירים שנקבעו על ידי משרד הבריאות. ינתן .1.4

בבחירת הזוכה למציע, שיאפשר הנחה על המחיר שנקבע לשירות מטעם משרד הבריאות, וכן למציע 

 שיאפשר הנחות להורים מעוטי יכולת.

 .הבריאות משרדאו /ו הילדים מהורי ישיר באופן תיעשה השירותים בגין התמורה גביית .1.5

 פרט נחוץ לשם הגשת ההצעה.על המציע לעיין בכל מסמכי המכרז בטרם הגשת הצעתו ולבדוק כל  .1.6

בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר המציע כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות את נספחיו,  .1.7

 וכי הצעתו כוללת את כל המחירים והשירותים הנדרשים במכרז.

 הנחיות: .2

 כתב ההצעה.  -על המציע למלא בדיו את הטעון השלמה בנספח ב' .2.1

 .במעטפה סגורה נפרדת משאר מסמכי המכרזאת כתב ההצעה יש לצרף  .2.2

 בנוסף לאמור לעיל על המציע למלא את שאר נספחי המכרז הטעונים השלמה.   .2.3

כל המסמכים  גיש למועצה אתהחוזה, ולהה והצעהעמוד( על כתב  כלעל המציע לחתום )בתחתית  .2.4
על החתימה להיות תקפה ומחייבת  .במעטפה חתומה ללא סימן זיהוי של המציעהחתומים כאמור לעיל 

 על פי כל דין.
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 פרט למילוי הפרטים וחתימה כנ"ל, לא ישנה, יוסיף או ימחק המציע דבר מהכתוב במסמכים. .2.5

במעטפה סגורה וחתומה שעל גביה תהיה רשומה כתובת המועצה בצרוף המילים למועצה ל הצעה תוגש כ .2.6
 22ח//2019:מכרז מס'"

 

 

 תנאי סף: .3

 במכרז רק מציע העונה בעצמו על כל הדרישות והתנאים המצטברים הבאים:  רשאי להגיש הצעה

 המציע הוא תאגיד הרשום בישראל על פי כל דין. .3.1

 המציע רשום כמלכ"ר וברשותו אישור מפקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה בחוק. .3.2

תאגיד מוכר ובעל רשיון בר תוקף, ספק שירות מאושר על ידי משרד הבריאות למתן השירותים. המציע הוא  .3.3
 .על שמו

המציע יגיש תצהיר בדבר אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ד'  .3.4
 למכרז.

 להצעתו יצרף המציע גם את האישורים והמסמכים שלהלן: .4

 .של התאגיד המציע תעודת רישום .4.1

 .מטעם התאגיד מורשי החתימה אישור עו"ד או רו"ח של התאגיד המציע בדבר .4.2

 התאגיד., בצרוף חותמת וולחייב ובשמהמורשים לחתום  התאגיד יחתמו אלה ממנהליעל ההצעה  .4.3

 .מלכ"ראישור בדבר היותו של המציע  .4.4

 .על פי חוק עסקאות עם גופים ציבורייםשל המציע על ניהול פנקסי חשבונות  אישור תקף .4.5

 .סה שיש לנכות מהמציע במקורשיעור מס ההכנמפקיד השומה על  אישור תקף .4.6

, וכן מידע אודות העמותה וניסיונה במתן השירותים. המוצעת על ידוטיפולית תוכנית על המציע לצרף להצעתו  .4.7
יהיה משקל בבחירת הזוכה במכרז, במסגרת בחינת האיכות. יש לצרף למידע האמור ולתוכנית הטיפולית 

 כתב ההצעה. -כחלק מנספח ב'מידע זה 
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 אופן הערכת ההצעות: .5

 לצורך הערכת ההצעות, המועצה תסתייע בקריטריונים הבאים: .5.1

 
 נקודות 20מחיר  נקודות 80איכות סה"כ  פרמטר

  נק' 10שנים=  10מעל ל ניסיון בהפעלת טב"מ בגנים
מסגרות  10הפעלה של מעל 

טב"מ במחוז הדרום בשנה 
 האחרונה

  'נק 20

העמדת תקציב העמותה 
 לרכישת ציוד טיפולי 

  'נק 10עד 

התאמת הגישה הטיפולית 
לגישה הטיפולית הכללית 

 במועצה

  'נק 40

נקודות עבור הצבת  5ינתנו   הנחות מיוחדות
קריטריון למתן הנחות מיוחדות 

 להורים מועטי יכולת.
 כסה"נק'  15נקודות ועד  5ינתנו   גביה מההורים 

הנחה ממחיר  1%עבור כל 
 המקסימום של משרד הבריאות.

 נקודות 20 נקודות 80 סה"כ

 

מסור  -שיקול הדעת בקביעת הציון שתקבל כל הצעה על פי רשימת הקריטריונים בטבלה כאמור .5.2
 באופן בלעדי לוועדת המכרזים.

הצעתו ימים מקבלת הודעת המועצה כי )שבעה(  7המציע אשר הצעתו תתקבל יחתום על החוזה וזאת תוך  .6
 נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר יקבע על ידי המועצה בהודעתה.

כל האמור לעיל על תוקף חתימת  תן תוקף לכל שאר מסמכי החוזה.יחתימת שני הצדדים על החוזה ת .7
אם המציע לא יחתום על החוזה תהיה המועצה רשאית )בנוסף  המציע, יחול גם על חתימת החוזה.

למציע אחר  ביצוע העבודות ו/או אספקת הטובין ו/או השירותר את לחילוט הערבות הבנקאית( למסו
 אשר הצעתו נראית לה כנוחה ביותר או מתאימה.

המועצה לא מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא, וכן שמורה  .8
ל הצעה או את למועצה הזכות לפצל את הזכייה לשני מציעים או יותר, ושמורה לה הזכות לדחות כ

 ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, ובמקרה שבו בוטל המכרז  .9
כאמור, לא תהא למי מהמציעים במכרז, לרבות המציע שהצעתו נתקבלה, זכות לתביעה, דרישה ו/או 

 ת בגין השבת הוצאות, פיצויים וכיוצ"ב.טענה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה, לרבו
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בשעה  14/08/19 במשרדי המועצה בשעות העבודה עד ליוםבמסירה ידנית להגיש את ההצעה  על המציע .10
 הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל, לא תתקבל..  12:00

 

, ודמי רכישת יחולו על המציע במידה ויחולו, דמי ביול החוזה ומסמכים אחרים הקשורים בביצוע חוזה, .11
 מסמכי המכרז לא יוחזרו.

 ,בברכה

 

 ניר זמיר

 ראש המועצה האזורית בני שמעון
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  חוזר מנכ"ל משרד הבריאות -נספח א'
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 כתב הצעה -נספח ב'

 

 :כדלקמן בזה ומתחייבים מצהירים, המכרז מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו בעיון שקראנו לאחר"מ הח אנו

 .נספחיהם על לפרטיהם המכרז מסמכי כל את בקפדנות קראנו .1

 .בהתאם הצעתנו את והגשנו המכרז במסמכי האמור כל את הבנו .2

או /ו ידיעה אי על המבוססות בדרישותאו /ו כלשהן בתביעות נבוא ולא המכרז במסמכי האמור לכל מסכימים אנו .3
 .כאמור טענות על מראש מוותרים ואנו הבנה אי

, המכרז נשוא השירות את לספק עצמנו על מקבלים ואנו המכרז מסמכי"י עפ הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו .4
 .ההצעה בטופס המפורטים בתנאים

 .אחרים משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה .5

 מי ולא אנו לא הורשענו ולא קלון עמה שיש עבירה בגין אישום כתב ממנהלינו מנהל נגדאו /ו נגדנו הוגש לא .6
 .המכרז פרסום למועד שקדמו השנים 7 במהלך קלון עמה שיש בעבירה ממנהלינו

 בשנה האחרונה. 1987 –הורשענו לא אנו ולא מי ממנהלינו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  לא .7

 תנאים והבטחת כדין שלא העסקה)איסור  זרים עובדים חוק לפי בעבירה ממנהלינו מי ולא אנו לא הורשענו לא .8
 .האחרונה בשנה 1991-"אהתשנ(, הוגנים

 לפי לרבות, לפיהם לפעול ומתחייבים לתת מציעים אנו אותו לשירות המתייחסים הדינים כל את מכירים אנו .9
 .בהם להחזיק מתחייבים אנו, השירות להפעלת רישיונות או היתרים ויידרשו ככל. לעת מעת שיחולו השינויים

ם לכל דיני העבודה החלים עלינו כמעסיקיהם של העובדים אשר יפעלו בשירותנו מתחייבים לפעול בהתא אנחנו .10
לאספקת השירותים הנדרשים למועצה, ובכלל זה אנחנו מתחייבים לשלם לעובדינו שכר שלא יפחת מהשכר 

 המינימלי המגיע לעובד על פי כל דין. 

לחוק למניעת העסקה של עברייני מין ו בביצוע העבודות יהיו בעלי אישור בהתאם נהעובדים שיועסקו על יד .11
 .2001-במוסדות מסוימים, תשס"א

 להגשת האחרון מהמועד יום 90 במשך תקפה ותהא לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי היא הצעתנו .12
 .הצעות

 חוזרת בלתי התחייבות ידה על ובקבלתה בהצעתנו לראות, חייבת לא אך, זכאית תהא המועצה כי מסכימים אנו .13
 .המועצה לבין בינינו ומחייבת

 בידי ונפקיד המסמכים כל על נחתום, כך על ההודעה מיום ימים 7 תוך כי מתחייבים אנו תתקבל והצעתנו היה .14
 תורה שהמועצה ביום השירות במתן נתחיל וכן המכרז במסמכי כנדרש הכל ביטוח ופוליסות ערבות כתב המועצה

  .מיידי באופן השירות מתן התחלת לדרוש בכוונתכם כי לנו ברור. לנו

 זכאים אנו, ההצעה מוגשת בשמו המציע במסמכי הקבועות והסמכויות המטרות בגדר הינה הצעתנו .15

 או דין כל פי על מניעה כל ואין המציע את מחייבת חתימתנו. זו הצעה על המציע בשם לחתום ומוסמכים

 .זו הצעה על לחתימתנו הסכם
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 :מחיר הצעת .16

. המחיר צמוד לחודש₪  643על עומד לגבייה  ההשתתפות העצמית המקסימאלי המותרסכום  .16.1

 .08/2017למדד המחירים לצרכן החל מחודש 

 אחוזי הנחה ממחיר המקסימום : ___%. .16.2

מתן הנחות למשפחות מעוטות יכולת יתאפשר כמפורט להלן:  .16.3

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____ 

 ש לצרף בנפרד(.)י תוכנית טיפולית ומידע אודות העמותה  .16.4

 

 מובהר כי כל המחירים המוצעים לעיל כוללים מע"מ.

 

 

 

 

 חתימת המציע __________________________

 

   תאריך _________________        
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 חוזה -נספח ג'
 שנערך ונחתם ב ____________ביום ___________בחודש __________בשנת _________

 _______________ בין:

_________________ 

________________ 

 

 "העמותה"( -)להלן

 

 מצד אחד

 המועצה האזורית בני שמעון לבין: 

 

 המועצה( -להלן)
 

 מצד שני

 

שירותי טיפול מקצועיים כמוגדר בהסכם זה, לילדים לקבלת   22ח//2019והמועצה פרסמה מכרז מס'  והואיל
 ;על הספקטרום האוטיסטי

 זכתה במכרז; והצעת העמותה  והואיל:

זה  חוזהבמסמכי המכרז ובהמפורטים עפ"י התנאים שירותים לספק את ה והעמותה מקבלת על עצמה :    והואיל
לביצוע ההסכם בדייקנות  סיון והאמצעים הדרושיםיח אדם, ידע, כלים, נוכ היש בידיומצהירה כי 

 ;ובמועד
 

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא  .1

 

 השירותים

 -במשך תקופת הסכם זה תפעל העמותה, באמצעות היחידה הטיפולית, למתן סל "טיפול בריאותי מקדם" .2

שעות שבועיות עקיפות או כפי שיוגדר על ידי משרד הבריאות  3.5-שעות שבועיות ישירות ו 105בהיקף של 

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות בנושא "טיפול בריאותי מקדם  הכל ,"(השירותים" -)להלן מעת לעת

"חוזר )להלן:  1.2-45לילדים על רצף האוטיזם הלומדים בגני תקשורת" וחוזר מנכ"ל משרד החינוך מספר 

 "(.המנכ"ל
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, אשר הוכרו, כזכאים על פי התקשרות שייפתחו במועצה השירותים יינתנו לכל אחד מהילדים בגן/ים .3

 להלן.  4"( ובכפוף לסעיף הילדים הזכאים"-ים של משרד הבריאות )להלןהקריטריונ

על ידי משרד תמורת תשלומי הורים בשיעור שייקבע העמותה תעמיד את השירותים לילדים הזכאים,  .4

העמותה מתחייבת לפטור הורים שהינם מעוטי יכולת, על פי המבחן הכנסה  , ובהנחה של __%.הבריאות

  .מדורג, בהתאם  לקריטריונים שנקבעו על ידי העמותה ב"נוהל השתתפות הורים" ועל פי עדכונם מעת לעת

 :הצהרת העמותה

 העמותה מצהירה בזאת כדלקמן: .5

לביצוע התחייבויותיה, המפורטות בהסכם א. כי הינה בעלת הידע, המיומנות, הניסיון וההכשרה המקצועית 

 זה, והיא מסוגלת מכל הבחינות לספק את השירותים נשוא הסכם זה. 

ב. כי הינה תאגיד שהתאגד כדין, ללא מטרות רווח, וכי ברשותה כל מסמכי ההתאגדות, התקפים למועד 

 חתימת הסכם זה.

שוא הסכם זה, כנדרש, על פי כל דין וכי ג. כי היא מנהלת ספרים כדין וכן היא פועלת במסגרת עבודתה נ

 תמשיך ותעשה זאת במהלך כל תקופת ההסכם.

ד. כי היא עמותה רשומה בעלת אישור ניהול תקין ואישור ניהול ספרים וכי הינה גורם, המוכר על ידי משרד 

 הבריאות, לשם מתן טיפול בריאותי מקדם.

 :התחייבות הצדדים

 ים את השירותים באופן מיומן ומקצועי בהתאם לנהלים והנחיותהעמותה מתחייבת ליתן לילדים הזכא .6

ובהתאם לקריטריונים וההנחיות של משרד הבריאות ו/או משרד הרווחה, המתפרסמים  המועצה וחוזר המנכ"ל

ידוע לעמותה, כי במתן השירותים יש לנהוג בסודיות המתחייבת בכל הקשור למצבם הרפואי של  מעת לעת.

 הילדים הזכאים.

יהיו בעלי אישור בהתאם לחוק למניעת  ה במתן השירותיםהעובדים שיועסקו על ידהעמותה מתחייבת כי כל  .7
העמותה תציג האישור למועצה טרם תחילת שירותו  .2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 של כל עובד.

 

המקצועיים, לאופן מתן השירותים העמותה תהא אחראית, ברמה השוטפת לניהול ולפיקוח על השירותים  .8

 הבסיסיים והנוספים נשוא להסכם זה.

מתחייבת להעביר לעמותה ו/או לוודא העברה לעמותה, עם חתימת הסכם זה, את המסמכים הבאים,  המועצה .9

 לשם קביעת זכאותם לקבלת השירותים:

לדים בגן וכן אבחון א. אבחון רפואי בכתב, חתום בידי פסיכיאטר או רופא התפתחותי של כל אחד מהי

פסיכולוגי חתום. האבחונים יועברו בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 

 .בספקטרום האוטיסטי PDDבנושא "אבחון ילדים, הסובלים מאוטיזם", תסמונת 

 ה. ב. טופס ויתור סודיות החתום על ידי הורי הילדים בגן לגבי כל ילד כלפי משרד הבריאות והעמות
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מובהר בזאת כי טיפול העמותה בקבלת זכאות ממשרד הבריאות, כפופה להעברת המסמכים 

 האמורים.

מתחייבת ליתן לעמותה ו/או למי מטעמה זכות שימוש בחדרים הנמצאים בגן  המועצהלצורך מתן השירותים,  .10

כל הציוד שיירכש על ידי העמותה  ובחדרים הנוספים שייבנו ו/או יותאמו לצרכי פעילות היחידה הטיפולית.

 עם סיום ההתקשרות. as isלטובת השירותים, יוחזר לעמותה במצבו 

תדאג להקצות חדרי טיפול מותאמים ומצוידים כנדרש, לצרכי הטיפול: לריפוי בעיסוק, קלינאות  המועצה .11

סף יוקצה מתחם תקשורת וטיפול רגשי, זאת בהתאם לדרישת העמותה ולא יפחת משלושה חדרי טיפול. בנו

 סגור לקיום ישיבות צוות ומפגשי הורים.

תהא אחראית למבנה ולכל תשתיות הגן ולתפעולם באופן שוטף: לרבות מים, טלפון, אינטרנט,  המועצה .12

 חשמל, זאת כי שהעמותה תוכל לספק שירותים טיפוליים בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

 מועצההיקפי לצורך ניהול ממוחשב של תיקים רפואיים. ה תאפשר לעמותה להכניס לגן מחשב וציוד המועצה .13

, במידה ואין. צוות הגן ישתמש התסייע בהקצאת המקום המתאים למחשב ותדאג לנקודות חשמל במיקום ז

במחשב לצרכי העבודה והגן לניהול מידע בתיק הרפואי של הילדים בגן. ציוד המחשוב כולו יהיה בבעלות 

 אינטרנט(.)לרבות תשתית  העמותה

 הצדדים מתחייבים לשיתוף פעולה אישי ומקצועי ביניהם וכי העבודה תתבצע תוך שקיפות ותיאום ביניהם. .14

 

 מעביד -היעדר יחסי עובד

מוסכם מפורשות בין הצדדים, כי כל צד אחראי לעובדיו וכי אין נקשרים בין מי מעובדי הצד האחד לבין מי  .15

 בד ומעביד. מעובדי ו/או מועסקי הצד השני יחסי עו

צדדים מצהירים בזה כי אין בחוזה זה, או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין אחד הצדדים ו/או עובד מעובדיה ה .16

ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לבין הצד השני יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל 

בויותיהם על פי חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדי העובדים שיועסקו על ידי צד מהצדדים לצורך ביצוע התחיי

 אותו צד, ולא יהיו בינם לבין הצד השני יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא. 

מעביד בין עובדי אחד  -היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד .17

האחד לשפות ולפצות את הצד השני בגין כל נזק ו/או הצדדים ו/או מי מטעמו לבין הצד השני, מתחייב הצד 

הוצאה ו/או אובדן, שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד מעביד, כאמור, 

 מיד עם דרישתו הראשונה. 
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 אחריות, פיצוי ושיפוי

 הישירה ו/או העקיפה  מפעילותההנוגע , הקשור והנובע הפסד, אובדן ו/או נזק  אחראית לכל העמותה  .18

לרבות אחריות כלפי המטופלים/הילדים, צדדים השירותים נשוא הסכם זה,  ומתן  המקצועית-הטיפולית

בגין כל נזק  מועצהמתחייבת לפצות ו/או לשפות את השלישיים וכן עובדיה, מתנדביה  ומי מטעמה. העמותה 

 .מי מטעמה למועצה ו/או או הפסד או הוצאה אשר יגרמו עקב כך

 

לעמותה הנוגע, הקשור והנובע מהעמדת אמצעי המועצה לכל הפסד, אובדן ו/או נזק  המועצה אחראית לכל  .19

מתחייבת ורו( כפי שיוגדשתיתן המועצה לעמותה )לרבות מבנה , תכולה , ציוד ושירותים לצורך פעילותה 

לעמותה ו/או מי  גרמו עקב כךבגין כל נזק או הפסד או הוצאה אשר יעמותה לפצות ו/או לשפות את ה

 .מטעמה

 

כל צד מתחייב לפטור את הצד השני מאחריות לנושאים שהוא אחראי עליהם, כמוזכר לעיל, ולבטל את זכות  .20

 השיבוב את חברות הביטוח כנגד הצד השני, למעט מי שגרם נזק בזדון.

 

כמו כן, מתחייב כל אחד מן הצדדים בנפרד לפעול בכל הצעדים, שיידרשו, לביטול כל דרישה שתופנה לצד  .21

השני ו/או כל תביעה שתוגש כנגד הצד השני, הקשורה בפעילותו ו/או פעילות עובדיו ו/ או שלוחיו, במסגרת 

 הסכם זה. 

כל סכום, שיוציא בגין כל נזק, שייגרם לו  כן מתחייב כל אחד מהצדדים בנפרד לשפות את הצד השני בגין -כמו .22

. כל אחד מהצדדים יהיה אחראי לכל נזק, שלעיל 17-19בסעיפם  הצד השני בשל דרישה ו/או תביעה, כאמור

 שייגרם על ידי פעילות עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו. 

23. . 

 -מתן השירותים הפראלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אחריות העמותה כמפורט לעיל הינה בקשר עם  .24

 רפואיים במסגרת סל שירותי בריאות מקדמים, כמפורט בהסכם זה בלבד. 
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  ביטוח

מתחייבות לערוך ולקיים במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד מוטלת עליהם חבות על פי דין  מועצההעמותה וה .25

 מועצה, ובלבד שביטוחי הביטוחים בסכומים, גבולות אחריות והיקף כיסוי ביטוחי על פי שיקול דעתם

והעמותה לא יפחתו מסכומים, גבולות אחריות, היקף כיסוי ביטוחי ותנאי ביטוח הנכללים באישורים על 

"טופס האישור  -. התחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם )להלןשמצורפים להסכם זהקיום ביטוחים, 

  על קיום ביטוחים"(.

בביטוח המכסה נזקי צד ג', ביטוח אחריות מעבידים וביטוח אחריות כל אחד מהצדדים יבטח את עובדיו  .26

 לעיל. 24-18מקצועית לכיסוי כל נזק, כמפורט בסעיף 

עביר למועצה את נספח אישור הביטוח המצורף להסכם זה, ללא שינויים שלא אושרו מראש העמותה ת .27

קופה חדשה, ללא דרישה נוספת, על ההסכם, ותעביר אישור ביטוח לתימים ממועד החתימה  10ובכתב, תוך 

 בתום תקופת הביטוח השוטפת.

28.  

 

 תקופת ההסכם

מיום_____________, אולם כל אחד  01/09/19לשנת לימודים אחת, שתחל ביום תוקף הסכם זה הוא  .29

יום מראש. על האף האמור לעיל, ההסכם  60מהצדדים יהיה רשאי לסיימו לפני תום התקופה, בהודעה של 

 מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים:יסתיים באופן 

 ו/או משרד החינוך מועצהא. סגירת הגן על ידי ה

 ילדים בגן, על ידי משרד הבריאות. 4-ב. ביטול הזכאות או אי מתן אישור לטיפול לכל הפחות ב

 ג. הפסקת העברת הכספים, המיועדים למימון השירותים מאת משרד הבריאות, לעמותה.

 (ועד שנה"ל תשפ"ד, כולל תקופות )שנה"ל תשפ"אלארבע תוקף ההסכם יוארך באופן אוטומטי לשנה נוספת,  .30

יום מראש לפני  30אלא עם כן יודיע צד אחד למשנהו, בכתב, על אי רצונו להאריך את תוקף ההסכם וזאת 

 פקיעת מועד ההסכם או ההארכה.

 

 הודעות

שעות  72מהצדדים למשנהו, תיחשב כאילו נמסרה לתעודתה תוך  כל הודעה, תישלח בדואר רשום על ידי מי .31

 בעת מסירתה. -מעת שיגורה, ואם נמסרה במסירה ידנית
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 שונות

 כל שינוי בתנאי הסכם זה יהיה תקף רק אם נערך השינוי בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים גם ביחד.  .32

לבוא במקום אחריות ומחויבות הרשות אין בהתחייבויות הרשות המקומית בהסכם זה כדי להחליף או  .33

 המקומית ו/או כל מוסד ממוסדותיה, כמתחייב מכל דין/ חיקוק או תקנה.

  

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                      

 

 

 

_______________                             _____________________ 

  המועצה האזורית בני שמעון                                 העמותה
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 העסקת עובדים -הצהרה -נספח ד'

 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדין
 1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ, ________________, ת.ז.______________, לאחר 

  לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:
  

( ומוסמך ליתן תצהיר הקבלן -________________ אצל ______________________ )להלן  -. אני משמש/ת כ1
 . הפעלת שירות טב"מ בגן תקשורת 22ח//2019מס זה בשמו ובעבורו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז 

 

 בתצהיר זה:

גם בעל  השליטה בו או תאגיד  -ידי הקבלן. אם הקבלן הוא חבר בני אדם -מי שנשלט על   - "בעל זיקה "
שבשליטת בעל השליטה אצל הקבלן, או תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של 

  על תשלום שכר העבודה. הקבלן, או מי מהאחראים מטעם הקבלן

 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א     -    "שליטה "

  . הנני מצהיר בזאת, כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אנוכי, הקבלן וכל בעל זיקה לקבלן:2

באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  __
ו/או לפי חוק שכר  1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

, לפי חוק עובדים 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג   __
-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-ין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אזרים )איסור העסקה שלא כד

1987. 

 במקום המתאים[ X]נא לסמן  

  
 אחד מאלה: בקבלןכי התקיים  ,הנני מצהיר. 3

 ;ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום הקבלן )א(

או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה  הקבלן )ב(
  ;שנה לפחות ממועד ההרשעה

או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה  הקבלן )ג(
 חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 - יין סעיף זהלענ 

 . 1981 -התשמ"א כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, –"שליטה"  -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 כל אחד מאלה: -"בעל זיקה"  

 הקבלן.חבר בני אדם שנשלט על ידי  (1) 

 הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: הקבלןאם  (2)

 ;בעל השליטה בו )א(  
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במהותו להרכב כאמור של  ין, דומהיאו שותפיו, לפי הענחבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו  )ב(
 הקבלן;, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הקבלן

 ;על תשלום שכר העבודה הקבלןמי שאחראי מטעם  )ג( 

תית חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהו –הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  הקבלןאם  (3) 
 בקבלן;בידי מי ששולט 

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג  –"הורשע" 
(31.10.02 .) 

 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

 דם.או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני א 75%החזקה של  –"שליטה מהותית" 

 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________ 

  חתימה          

 

 

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ________, ת.ז.__________, 
בחוק, אם לא ת/יעשה ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.

 

 

____________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 רשימת הגופים והמוסדות עבורם ביצוע ו/או מבצע המציע עבודות דומות בהיקפן ובתיאורן לעבודות נשוא מכרז זה

 

 

פרטים בדבר איש 
הקשר )שם, כתובת, 

 ן(ומס' טלפו

פרטים בדבר המסגרת  מועד מתן השירות
ומהות השירות שניתן 

 על ידי המציע

שם המסגרת/מזמין 
 השירות

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם המציע __________

 

 חתימה________________ חותמת_____________ 
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 אישור עריכת ביטוח

 לכ' 
כולם יחד וכל אחד -, להלןקמה )הישוב בו מתקיימת הפעילות(  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםמ.א בני שמעון ו/או  קיבוץ בית 

 לחוד: "המעוצה" 
 

 הננו מאשרים כי החל מיום ...................ועד ליום...........................ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן
 

 על שם מבוטחנו: 

 צד א' להלן, המבוטח הראשי( .בהתאם להסכם בגין:

 ;, לילדים על הספקטרום האוטיסטיעל פי הסכםשירותי טיפול מקצועיים  לקבלת 
 קמה בית קיבוץ בתחום במבנה  
 

 "   )צד ב' להלן(ועצהמבינו לבין: ה"
 

בגין אירוע  ₪ ,    10,000,000בגבולות אחריות של       ביטוח צד שלישימס...................................................פוליסה  .א
כל אדם  וגוף כלשהו )מבלי לגרוע בכלליות האמור לרבות  אחד  ולתקופת ביטוח שנתית, הנגרם לגופו ו/או לרכושו של 

 .  המועצהעל מקרקעי בתחומי וזק בקשר לפעילות המבוטח המכסה פגיעה אובדן או נ(  מועצהה
הביטוח כאמור לא כולל כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה,        

 מתקנים 
 וח לאומי.או משקה, שביתה והשבתה וכן תביעות של המוסד לביט הרעלה, כל דבר מזיק במאכל  סניטרים פגומים,       

 המבוטח, זאת בכפוף הביטוח כאמור מורחב לשפות את צד ב' בגין אחריותם הישירה והשילוחית  למעשי ו/או מחדלי        
 לאחריות צולבת, לפיו כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד   מיחידי המבוטח.       

 ן פוליסה זויחשבו לצד ג' לעני המסגרת החינוכיתחניכי -. ילדי1למען הבהר  
 יחשב לצד ג' לעניין פוליסה זו.המשמש את העמותה לענין השירותים המוסכמים, . רכוש צד ב' שאיננו הרכוש 2      
 .המבוטח ע"י . חריג אחריות מקצועית, אם קיים בפוליסה, מבוטל לענין נזקי גוף לילדים/חניכים המטופלים   3      
המבוטח ו/או מי  המבוטח כלפי הילדים/החניכים גם בעת היותם בפעילות באחריות. הפוליסה מכסה את אחריות 4      

 .מועצהמטעמו, מחוץ לתחומי ה
 הפוליסה מכסה את אחריות  המבוטח כלפי בני משפחה של החניכים/מסייעים אחרים שאינם מקבלים שכר מן  . 5       

 המבוטח. אצל/עבורבהתנדבות המבוטח, אם ניזוקו תוך כדי או עקב פעילות שעשו           
 

בגין חבות המבוטח כלפי כל עובדיו ן/או כל  ביטוח חבות מעבידיםפוליסה מס.................................................. .ב
לתובע, ולאירוע,  ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית. ₪   20,000,000המועסקים מטעמו בגבול אחריות שלא יפחת מ ..

לול כל הגבלה לגבי שעות עבודה והעסקת נוער.   הביטוח  כאמור מורחב לשפות את צד ב' היה ויחשב הביטוח לא יכ
 כמעבידם של עובדי המבוטח.

 
    

 
הננו מאשרים בזאת צד ב' הינו מבוטח נוסף בכל הפוליסות שלעיל. אנו מאשרים כי כל הביטוחים הללו קודמים לכל ביטוח 

 מוותרים מראש על כל טענה ודרישה בדבר שיתוף ביטוחי צד ב'.אחר הנערך ע"י צד ב', וכי אנו 
 

אנו מאשרים כי האחריות על תשלום הפרמיה במלואה וכן ההשתתפות העצמית במלואה חלה על צד א' בלבד, ולא נבוא 
 בגין אי תשלום פרמיה ו/או השתתפות עצמית במקרה אירוע. מועצה בתביעה כלפי ה

 .הו/או תאגידימועצה הפוליסה ע"י צד א' לא יפגע בזכויות האנו מאשרים כי אי קיום תנאי 
לא יפגעו מחמת אי הודעת המבוטח הראשי על אירוע נזק, איחור בהגשת  הו/או תאגידי מועצהאנו מאשרים כי זכויות ה

 הודעה וכיו"ב.
קוזז חוב כלשהו של צד א' בגין נזק המכוסה בפוליסות שלעיל, לא י מועצהאנו מאשרים בזאת כי מסכומי הפיצוי המגיעים ל

 לחב' הביטוח ו/או השתתפות עצמית שכן זו מוטלת על צד א' בלבד.
 

 אנו מאשרים בזאת כי ביטוחים אלה לא ישונו, לא יצומצמו, ולא יבוטלו אלא אם תימסר
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 יום. 30לצד ב' הודעה מראש, בדואר רשום,  של לפחות 
 

פוליסות המבטח /2013בכפיפה לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות ובתנאי שלא יפחתו מתנאי פוליסות ביט 
 , עד כמה שלא שונו במפורש  על פי האמור באישור זה.    2016מהדורה מאושרת 

 

 שם החותם                     תפקידו                       חתימתו.        תאריך.....................        חותמת המבטח

 


