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 2018/17מס'  קול קורא
 

 ירושלים עירה תוכניות חינוך בלתי פורמליות לבני נוער במזרחפעלת לה לקבלת הצעות
 

מעוניינת  "(החברה)להלן: " החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ
ת תוכניות העצמה לבני נוער במזרח לקבל הצעות להפעלת תוכניות חינוך בלתי פורמאליות לבני נוער במסגר

"( ומזמינה גופים המפעילים תוכניות שאושרו וכלולות במסגרת המאגר הירוק של התוכניותירושלים )להלן: "
קורא הבמסמכי הקול הכל על פי הפירוט "( והמעוניינים להגיש הצעות, המאגר הירוקמשרד החינוך )להלן: "

  שלהלן.
 

 כללי .1
החברה לקבל הצעות פרטניות ממשלתית לקידום מזרח ירושלים, מבקשת במסגרת תוכנית החומש ה .1.1

 אשר אושרו על ידי משרד החינוך במסגרתיב, -העצמה בלתי פורמאליות לבני נוער בכיתות זתוכניות ל
התוכניות יתקיימו בחטיבות הביניים . המאגר הירוק, לצורך בחינת הפעלתן במזרח העיר ירושלים

כל מדריכי התוכנית יהיו בעלי  שעות הלימודים הפורמאליות. לאחר קהילתייםהאו במרכזים  ובתיכונים
 יכולת דיבור שוטף בשפה הערבית.

 
לאחר בחינה איכותית של התוכניות כאמור  במספר תוכניותבכוונת החברה לבחור במסגרת הליך זה  .1.2

יבחרו במוסדות בהתאם למדדים שיפורטו להלן במסגרת הליך זה, מתוך מטרה להפעיל את התוכניות ש
שונים ברחבי מזרח ירושלים, בהתאם לשיקולי וצרכי החברה ועיריית קהילתיים האו במרכזים חינוך 

החברה איננה מתחייבת למספר מינימום של קבוצות להפעלה במסגרת כל  "(.העירייהירושלים )להלן: "
 תוכנית, ואלו יקבעו בהתאם לצורכי החברה בלבד.

 
הינה יכולת המציע  במסגרת הליך זהקשרות הנ"ל, קרי להפעלת תוכנית יובהר כי תנאי מתלה להת .1.3

לצורך הפעלת התוכנית על ידו  הדרושההמדריכים ו/או מאמנים ו/או נותני שירותים להעמיד את כמות 
וכן אישור לפי חוק למניעת  . בנוסף, כל עובדיו של המציע ידרשו להציג תעודת יושר משטרתיתכאמור

מציע זוכה אשר לא יעמוד  , במידת הצורך.2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"א העסקה של עברייני
תהא רשאית  החברהבדרישות אלו זכייתו תיפסל, ולא תהיה לו כל טענה /או דרישה בנוגע לכך, כמו כן, 

 להתקשר עם המציע הבא בתור אשר הצעתו זכתה בניקוד המירבי השני.
 

בפני  התוכניותלשקיפות מלאה לבקרה על תפעול תוף פעולה מלא ולשי ויידרש ים הזוכיםכמו כן, המפעיל .1.4
 ופרסונלית. , מקצועיתחשבונאית – והעיריה החברה

 
, החל ממועד החתימה על ההסכם נשוא טתהא לשנה"ל תשע" ים הזוכיםתקופת ההתקשרות עם המפעיל .1.5

כל אחד תקשרות עם . מובהר כי לחברה שמורה האופציה להאריך את הה31.08.2019הליך זה ועד ליום 
 ( תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.4) ארבעב ים, לפי שיקול דעתה הבלעדי,המפעילמ
 

תיק תוכנית מפורט להלן, לרבות  3על הצעות המשתתפים לכלול את כל המרכיבים המפורטים בפרק  .1.6
 .ותקציב מפורט

 
עית, אשר תהווה הגורם לצורך בחינת ההצעות והתוכנית במסגרת הליך זה, תוקם ועדת היגוי מקצו .1.7

 נציגי עיריית ירושלים, הממליץ על ניקוד האיכות של ההצעות בהליך זה, וזו תורכב מנציגי החברה
 .ומשרד החינוך

 
 תנאי סף .2

 
 על המגיש מענה לקול קורא זה לעמוד בכלל התנאים המצטברים שלהלן:

 
הפעלת תוכניות העצמה בלתי בת, במהלך חמש השנים האחרונו לפחות שנים 3של המציע בעל ניסיון וידע  .2.1

או גוף לפחות  אחת חברה מסחריתו/או תאגיד עירוני ו/או רשות מקומית עבור  ,פורמאליות לבני נוער
 .אחד לפחות ציבורי
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פרט בהצעתו את הגופים ו/או הרשויות להם נתן שירותים כאמור, תוך להוכחת ניסיון המציע עליו ל
 . (1למסמך א)ך פירוט השירות, בהתאם פעל המציע וכן תופירוט השנים בהם 

 
 במאגר הירוק של משרד החינוך. התוכנית נשוא הצעת המציעאישור על רישום  .2.2

להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה עליו לצרף אישור מטעם משרד החינוך על רישום במאגר ו/או 
 . המעיד על הכללתה של התוכנית במאגרתדפיס מתוך אתר המאגר 

 
בנוסח כתב הערבות ₪  00010,להבטחת הצעתו בהליך זה בסך של  מקוריש ערבות בנקאית הגהמציע  .2.3

 לקול קורא זה. (3כמסמך א) המצ"ב
 

 ההצעה .3
 
 יגישו את המסמכים הבאים:ם להגיש מענה לקול קורא זה ניייהמעונ
 

 לעיל. 2כלל המסמכים הנדרשים בסעיף  .3.1
 

 .העצמה נשוא הליך זהבהפעלת תוכניות ו וניסיונשתתף הכולל רקע כללי של המ המשתתףפרופיל  .3.2
 

 :אשר יכלולמפורט  תוכניתתיק  .3.3
 

 מקצוע  / נושא עיקרי .3.3.1
 יעדים פדגוגיים .3.3.2
 פירוט הדרכים והאמצעים להשגת היעדים הפדגוגיים .3.3.3
 מפגשים 40סילבוס שנתי ל  .3.3.4
 ( דוגמאות למערכי מפגש פרטניים במסגרת התוכנית.4ארבע ) .3.3.5
 חום הספורט תידרש תעודת מדריך ספורט ממוסד מוכר[אפיון מדריכי הפעילות והכשרתם ]בת .3.3.6
 קהל היעד: גיל ומגדר .3.3.7
תוכנית אירועי שיא לכל קבוצה בנפרד וכן אירועים משותפים לכלל הקבוצות שיפעלו באותו נושא  .3.3.8

 בבתי הספר השונים
 תוכנית פעילות בקיץ .3.3.9

 מספר בני הנוער בקבוצה .3.3.10
 מספר הקבוצות שניתן להפעיל במסגרת תוכנית זו .3.3.11
 אים הפיזיים הנדרשים לטובת קיום הפעילות התנ .3.3.12
ההצעה תכלול פירוט של ההישגים שהושגו בקרב בני הנוער שהשתתפו בעבר בתוכניות של המפעיל  .3.3.13

 וכן דרכי המדידה וההערכה שבוצעו לתוכניות אלו.
 פירוט התוכנית מתוך אתר "המאגר הירוק" של משרד החינוך .3.3.14
 כל תנאי אחר הנדרש לטובת קיום הפעילות .3.3.15

 
 לכל קבוצה במסגרת התוכנית, אשר יכלול, לכל הפחות, את הסעיפים להלן: תיק תקציב מפורט .3.4

 עלות מדריך .3.4.1
 ציוד ]יש לפרט מהו הציוד שיירכש[ .3.4.2
 פעילות שיא .3.4.3
 ניהול ותקורות .3.4.4

 
 .ותקודמ ובתוכניות ניסיון בפרויקטיםמסמכים המעידים על  .3.5

 
 , לרבות:1976התשל"ו  - לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  הנדרשים האישוריםכל  .3.6

 
אישור תקף מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את פנקסי  .3.6.1

 1976החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 
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על הכנסותיו חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה  - להלן)
 ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ. 

 .(2כמסמך א)תנאי לעסקה עם גוף ציבורי, המצורף  -קיום דיני עבודה  תצהיר .3.6.2
 

 יצורף –המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של משתתף המדווח בתיק איחוד  משלטונות עדכניאישור  .3.7
של המשתתף נכלל בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא  רשויות המס בדבר היותו מאתגם אישור 

 וצורף להצעה האישור(.
 

 על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף. תקף אישור .3.8
 

 ע"י תאגיד יצרף המשתתף, בנוסף לכלל המסמכים שלעיל את המסמכים הבאים:  הצעה הוגשה .3.9
 

 של המשתתף.העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת ההתאגדות  .3.9.1
 

תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף  .3.9.2
 )אין צורך בפירוט שעבודים(. 

 
קול אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי  .3.9.3

תף לכל דבר וענין וכי מורשי הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשת קורא זה
החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שידרש 

 או במסמך נפרד(. ([ 1]מסמך ב)זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרה  קול קוראלצורכי 
 

המסמכים שלעיל את ע"י אדם / גוף פרטי / שאינו תאגיד יצרף המשתתף, בנוסף לכלל  הצעה הוגשה .3.10
 הבאים:  המסמכים

 
 העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המשתתף.  .3.10.1
אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המשתתף )בשולי טופס ההצהרה או  .3.10.2

 במסמך נפרד(.
 

וח ישראלית שברשותה ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביט .3.11
לבקשת המשתתף,  1981 -רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א 

וזאת להבטחת הצעתו בהליך זה לפי  19.01.02ובתוקף עד ליום ₪  00010,לפקודת החברה, בסך של 
  בדיוק. (3כמסמך א)הנוסח המצ"ב 

 
 מובהר כי: 

 
ש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף הערבות עפ"י החברה תהא רשאית לדרו

 הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת הצעת המשתתף. -הדרישה. אי
 

 זה. הליךהחברה תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי 
 

 ולה או חלקה, במקרים הבאים:החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לפירעון, כ
 

 כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות, בכל דרך שהיא.  .3.11.1
 בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. ההליךכל אימת שהמשתתף נהג במהלך  .3.11.2
 מידע מוטעה או מידע מהותי לא מדויק.  המכרזיםכל אימת שהמשתתף מסר לוועדת  .3.11.3
 בהליך, הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות בהליךלאחר שנבחר המשתתף כזוכה כל אימת ש .3.11.4

 שהן תנאי מוקדם להתקשרות.
 

והכל מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור לעיל. 
 ב.למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ער
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, בדואר רשום לכתובת בהליךמשתתף שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה 
 שיציין המציע בשולי הצעתו.

 
 

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית החברה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול 
ופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחיל

 יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או מהנתונים המפורטים בה. 
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהא החברה רשאית לדרוש מהמציע 
ור והמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמ

מתחייב לשתף פעולה עם החברה ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך 
 ידם, כאמור.-שיידרש על

 
 : המענהאופן בחינת  .4

 
 .ממכרזוהנו במסגרת פטור  מכרזייובהר כי הליך בחירת המציע אינו הליך 

 
 שלבים: בשלושהלקול קורא זה  המענהככלל, ייבחן  .4.1

 
תבחן עמידת המשתתף בתנאי הסף שנקבעו להליך וזאת על ידי המסמכים שהציג, בשלב הראשון  .4.1.1

בדיקת הצהרותיו )לרבות התקשרות למזמיני העבודות(, כן תבדק שלמות ההצעה ויתר המסמכים 
 שהוגשו במסגרתה.

 
, כולם ו/או חלקם, לצורך הצגה של הצעתם כולל הצגת שתתפיםשלב השני, יוזמנו לחברה המב .4.1.2

וכל אמצעי המחשה שימצאו לנכון. החברה תערוך את רכיביה, החזון החינוכי התוכנית, מ

 ____-___בין השעות , 2018 באוקטובר 4 חמישי,במהלך יום המפגשים 
ירושלים ועל המציעים להערך להגיע למפגשים כאמור בכדי להציג את הצעתם היכל הפיס ארנה בב

 במלואה, לרבות הצגת פרזנטציה.
 

, ימון למפגש הפרזנטציה משום הוכחה ו/או הכרזה על עמידת המציע בתנאי הסףאין בזיובהר כי 
תבחן במקביל ו/או לאחר הפרזנטציה. עוד יובהר כי החברה יכול שועמידתו בתנאים כאמור 

ו/או אם ניכר רשאית שלא לזמן מציע ו/או לבטל מפגש כאמור, אם נראה כי אינו עומד בתנאי הסף 
ו/או לקיים מועדים נוספים עומדת בדרישות ניקוד האיכות להלן  מהצעתו שאינה מתאימה או

 לפרזנטציות, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

החברה תהיה רשאית להנחות את המציעים להכניס שינויים / עדכונים בתוכן ו/או בתקציב 
שיקבע  , וזאת אם לדעת החברה השינוי חיוני לצורך שיפור ההצעה וזאת בתוך פרק הזמןהתוכנית

על ידי החברה לצורך שינוי/ תיקון /עדכון הצעתו כאמור. החברה תהא רשאית לזמן את  למציע
 בהתאם להנחיותיה. מהמציעלמפגש נוסף ואולם תוכל להסתפק בחומרים שיתקבלו  המציע

 
  :תבחן הצעת המשתתף בהתאם לפרמטרים הבאים לישיבשלב הש .4.1.3

 
 ניקוד מרבי אופן הניקוד הפרמטר

ועדת ההיגוי  התרשמות
 התוכניתהמקצועית מקונספט 

, לרבות מאיכות פדגוגית המוצעת
 וממידת האטרקטיביות  התוכנית

במסגרת התוכנית, התרשמות תהא מהתוכן המוצע 
לרבות מבנה, הערכים שיוקנו במסגרתה, האיכות 
הפדגוגית הטמונה בה ומידת האטרקטיביות 

 לרבות תוכן ייחודי, – שהתוכנית כאמור משדרת
אשר יעודד השתתפות מקורי, חדשני ומעורר עניין 

 .בתוכנית

 נקודות. 50
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 ניקוד מרבי אופן הניקוד הפרמטר
הועדה רשאית להביא במסגרת הניקוד לפי סעיף זה 

 תוכניתהצעה, כמו גם השתלבות הכל רכיב יחודי ב
מכלול תוכניות החינוך הבלתי פורמליות בעיר, ב

 .התאמתו לאופי האוכלוסיה ולמרקם העירוני
 

 התרשמות ועדת ההיגוי
המקצועית מתקציב התוכנית 
המוצע והתאמתו לצרכי ומגבלות 

 החברה.

התרשמות תהא מהיקף וחלוקת התקציב המפורט של 
התוכנית, לרבות הצגת חסכון ויעילות תקציביים וכן 
כל פירוט נוסף ו/או רכיב נוסף ממנו  שהחברה מצאה 

 לנכון לבחון ולנקד במסגרת בחינת ההצעה.
 

 נקודות 10

דת ההיגוי התרשמות וע
תוכנית ההכשרה המקצועית מ

 המדריכים וליווי 

תוכנית ההכשרה והליווי המקצועי התרשמות תהא מ
 האישי שהמפעיל מקיים במהלך תקופת הפעילות

כל מדריכי התוכנית יהיו בעלי יכולת דיבור שוטף 
 בשפה הערבית.

 נקודות. 15

אי הסף כל תוכנית שקיים המציע, העומדת בתנ נסיון קודם והמלצות
תנוקד  לעיל 2.1-2.2הרלוונטיים כמפורט בסעיפים 

תוכנית שהופעלה על ידי המציע בגין כל באופן הבא: 
, יקבל ברשות ספציפית אשר עומדת בתנאים כאמור

)כלומר אם  נק'. 15נק' עד למקסימום של  5 המציע
 נק'(. 15-רשויות, יזכה המציע ב 3-הופעלה התוכנית ב

וד כאמור, ראשית הועדה מובהר כי במסגרת הניק
לשקלל את המלצותיהם ושביעות רצונם של מזמיני 

, היקף הפעילות ברמה הארצית תוכניות קודמים
 .ושנות וותק הפעילות

 נקודות. 15

 )הערכה ובקרה( איכות תוכנית המדידההתרשמות מ קיומה של תוכנית הערכה ובקרה
 .יס יעדים פדגוגיים ברוריםסעל ב

 נקודות 10

 
מובהר כי . כזוכה בהליך ויוכרזביותר  יםהגבוה ניםהציופים בעלי המשתתף להוראות כל דין, בכפו .4.2

 החברה תקבע את מספר הזוכים בהליך, בהתאם לצרכיה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

החברה אינה מתחייבת לקבוע הצעה כלשהיא כזוכה, וכן רשאית להתנות את הזכיה בתנאים, ללא חובת  .4.3
לבחור הצעה בשלמותה או לבחור חלקים ממנה. מובהר כי בסמכות החברה לדרוש הנמקה ו/או שלא 

על ידי המציע, כתנאי לזכייתו בהליך ולמציע לא  הכפי שהוצע התוכניתשינויים בתקציב ו/או בתכולות 
מהחברה, בקשר עם כל האמור לעיל ו/או עקב אי קיבול ההצעה או  -כספית ו/או אחרת  -תהא כל דרישה 

 הליך.ביטול ה
 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא החברה רשאית שלא לדון בהצעת מציע או לפוסלה אם יש לה  .4.4
יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכים מסוג זה, או שכוונתו היתה 

גנים, או שהצעתו להוליך שולל את החברה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הו
מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ההליך או על הנחות בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה 

 אינם סבירים.
 

החברה )או מי מטעמה( רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם ולקיים ראיונות  .4.5
הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם  לבחינת הצעותיהם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או

לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מאזנים, 
דו"חות מע"מ ודו"חות ניכויים וכן כל פירוט נוסף לצורך בדיקת הצעתו ותוכניותיו לרבות תוכניתו 

ות, בין אם מדובר במשתתף בודד ובין אם העסקית, ולבקש מהמשתתפים, שהצעותיהם נמצאו מתאימ
מדובר במספר משתתפים )לרבות עם חלק מהמשתתפים בלבד(, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בעל 
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פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר מכן סדרי הדיון 
עוד רשאית החברה להציע למשתתף  די החברה.ורשימת המשתתפים עימם ינוהל הדיון ייקבעו על י

 שיתופי פעולה עם גופים משתתפים אחרים, לצורך קבלת הצעה מיטבית עבור החברה.
 

אי הגשת מסמך שנדרש בהליך ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי במסמכי ההליך ו/או כל שינוי או  .4.6
ל ידי שינוי או תוספת בגוף תוספת שייעשו במסמכי ההליך או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין ע

 המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת ההצעה. 
 

החברה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעה את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע  .4.7
 עם המציע בעבר. העיריה ו/או גורמים אחרים ואת ניסיונה של החברה ו/או  תהמוצע תוכניתאת ה קייםל

 

 אופן ומועד הגשת ההצעה .5
 

בלבד ללא סימני  "17/2018קול קורא מס' "יירשם  המעטפה סגורה וחתומה עליההמציע יגיש הצעתו  .5.1
 זיהוי אחרים.

 
 1היכל הפיס ארנה ירושלים רחוב דרך בנבנישתי  ,במשרדי החברה המכרזיםתופקד בתיבת  ההצעה .5.2

הצעה שתוגש  בדיוק. 12:00בשעה  02.10.18 -ה שלישי םליוירושלים סמוך לאצטדיון טדי, עד 
לאחר המועד האחרון כאמור לא תפתח )למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו( ולא 

 תידון כלל.
 

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות. החברה תהא  90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  .5.3
)שלושים( יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם  30משך רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה ל

 לדרישה זו. 
 

, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת הקול קוראהמציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי  .5.4
 או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים שעליו לצרף כאמור לעיל.

 
 הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.  החברה רשאית להאריך את המועד להגשת  .5.5

 
, ובכלל זאת לכל ההליךולכל האמור במסמכי  ההליךהמשתתף הסכמתו לכל תנאי ע בהגשת הצעתו מבי .5.6

 .תנאי הסכם ההתקשרות
 

, תחולנה על בהליךובהשתתפות  להליךכל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  .5.7
 .המציע

 

 הבהרות ושינויים .6
 

בהיכל  11:00בשעה  12.09.2018גש מציעים להסבר על דרישות החברה במסגרת ההליך יערך ביום מפ .6.1
 .חובת נוכחות במפגש איןהפיס ארנה בירושלים. 

 
יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לחברה, באמצעות  שאלות הבהרה , 12:00בשעה  8.1918.0 עד יום .6.2

ככל שיהיו שינויים , mldana@jerusalem.muni.ilי הכתובת: , בדואר אלקטרוני לפדנה מלכה לויבכתב, אל 
ו/או באתר האינטרנט של החברה והיא תהווה חלק בלתי נפרד  הליךה משתתפיתופץ הודעה לכל  הליךב

 .הליךממסמכי ה
 

 :ןבלבד, בפורמט להל WORDאת שאלות ההבהרה יש להגיש בקובץ  .6.3
 

mailto:mldana@jerusalem.muni.il
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 מס"ד
המסמך או הנספח אליו 

 מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 

 רלבנטיים
 נוסח השאלה

    

 
 

יודגש, כי החברה לא תהא חייבת לענות לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו בפורמט ובמבנה, המוכתבים  .6.4
 .כן יודגש, כי החברה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו לעיל.

 
 –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -בה שניתנו בעלכל הסבר, פרשנות או תשו .6.5

 תחייבנה את החברה.
 

קול החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .6.6
, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. לא יהיה תוקף לשינויים, הבהרות ותיקונים, קורא זה

אמור, אלא אם נמסרו למשתתפים בכתב ובמקרה כאמור, יהיו השינויים, ההבהרות והתיקונים חלק כ
. שינויים, הבהרות ותיקונים ימסרו למשתתפים באמצעות פקסימיליה או הקול קוראבלתי נפרד מתנאי 

 בדוא"ל, לפי הפרטים שימסרו על ידם. 
 

 הודעה על זכייה וההתקשרות .7
 

 .על כך הודעה בכתב הםתימסר ל הליךב יםעם קביעת הזוכ .7.1
 

ימים את ערבות הביצוע כמפורט בהסכם ולהעביר  7להעמיד תוך מתחייב  הליךמציע שייקבע כזוכה ב .7.2
 .  ביטוחים כמפורט בהסכםהלחברה את אישור קיום 

 
לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם  7.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  .7.3

א אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית לא המצי
זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה  הליךהחברה לבטל את זכייתו של הזוכה ב
זה  . כן תהא רשאית החברה במקרה, לרבות חילוט ערבות ההצעהנוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה

עם כל מציע בכל התנאים שתמצא לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  הליךלהתקשר בנשוא ה
 .פי כל דין-ו/או על הליךפי ה-אחרים להם זכאית החברה על

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור  .7.4

 1,000די, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא החברה זכאית לסך של והחברה, לפי שיקול דעתה הבלע
 7.2)אלף ש"ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף ₪ 

 .דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים
 

 .ידי החברה-כדין עלביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים  .7.5
 

זה  הליךזה. יש לראות את  הליךההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד מ .7.6
כל מקרה של סתירה בין נוסח בואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. 

נסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין ב זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. הליך
זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח  הליךנוסח 

 .זה הליךהכתוב ב
 

 אישור תקציבי  .8
 

כפופה לאישור תקציבי  הליךקביעת זוכה בהתוכנית תלויה במימון עקרוני/ממשלתי וכי מובהר בזאת כי  .8.1
, רשאית החברה לבטל הליךובמידה וההצעה גבוהה מתקציב החברה ל, סמכים בחברהמהגורמים המו

 .הליךאת ה
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בשלבים, או הזמינם ו/או ל להזמין חלק מהשירותיםכן תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  .8.2

עד להיקף התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות  םלצמצם את היקפ
 .הליךה
 

למציע ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות, ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי החברה  .8.3
 בשל שימוש החברה בזכויותיה אלו.  

 

 הליךביטול ה .9
 

חדש מכל  הליךאו לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת ל הליךהחברה רשאית לצמצם את היקף ה .9.1
מתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות ה

 כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 
 

לבטל  -אך לא חייבת  –בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית  .9.2
 גם בכל אחד מהמקרים האלה:  הליךאת ה

 
גשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך ו/או ההצעות שהו .9.3

מהמחיר שנראה לחברה כמחיר הוגן וסביר לטובין, וזאת בהסתמך על המחיר אותו נוהגת החברה לשלם 
 זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לביצוע השירותים. הליךעבור ביצוע השירותים נשוא 

 

ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת  הליך, לאחר פרסום מסמכי ההליךההתברר לעורך  .9.3.1
ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות 

 מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.
 

תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור  יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, .9.3.2
 הסדר כובל.

 
כל  הליךו/או למי מרוכשי מסמכי ה הליך, לא תהא למי מהמציעים בהליךהחליטה החברה על ביטול ה .9.4

 תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה.
 

 הוראות כלליות: .10
 

אחרת, כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג אחר שהציג התברר לחברה, בין באמצעות המציע ובין בדרך  .10.1
המציע כלפי החברה במסגרת הצעתו, אינם נכונים, מלאים או מדויקים, רשאית החברה לפסול את 

 לבטל את הזכייה. –ההצעה, לחלט את הערבות שבידה, ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה 
 

יעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין הם קניינה הרוחני של החברה, אשר מועבר למצ הליךמסמכי ה .10.2
 שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות. הליךלעשות במסמכי ה

 
זה  הליךסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים ל .10.3

 תהא לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
 
 

 ,בברכה      
 

ג'מן, מנכ"לציון תור                 
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 (1)א מסמך
 
 

 מידע כללי על המציע - 1מסמך א'

 פרטים על המשתתף .1
 

       שם המשתתף: .1.1

          מס' הזיהוי: .1.2

        מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:  .1.5

          טלפונים: .1.6

          פקסימיליה: .1.7

         דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 2.1עמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף  -ניסיון .2
 
 

שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות, בהפעלת תוכניות העצמה בלתי  3המציע בעל ניסיון וידע של 
לפחות או גוף ציבורי  אחתפורמאליות לבני נוער, עבור רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או חברה מסחרית 

 . אחד לפחות
יון המציע עליו לפרט בהצעתו את הגופים ו/או הרשויות להם נתן שירותים כאמור, תוך פירוט להוכחת ניס

 .השנים בהם פעל המציע וכן תוך פירוט השירות
 

וגילאי מס' פירוט  שם התוכנית טלפון איש קשר המזמין
 המשתתפים

 התוכנית י הפעלתמועד

      
      
      
      
      
      

 

 
 _____________________:המשתתף שם     

      
 חתימת וחותמת המשתתף: ____________    
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 (2א) מסמך

 
 יוגש על ידי מציע שהינו "תאגיד" בלבד(תצהיר קיום דיני עבודה )

 
 

אני הח"מ ____________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 ק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: לעונשים הקבועים בחו

" הגוף" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1

קול קורא לקבלת הצעות להפעלת תוכניות חינוך בלתי "( המבקש להגיש הצעה במסגרת המשתתףאו "

. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת עירונית אריאלפורמליות לבני נוער במזרח העיר ירושלים, לחברה ה

 תצהיר זה בשם הגוף.

ב לחוק עסקאות גופים 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה עם גוף  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –ציבוריים, התשל"ו 

 אשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.ציבורי". אני מ

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

או לפי חוק שכר  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א -ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

( או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו )כהגדרתו 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -מ"זמינימום, התש

עבירה עפ"י חוק עובדים  -ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 2בסעיף 

נימום, או לפי חוק שכר מי 1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות בהליך, חלפה שנה לפחות 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב 
____, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת ________

 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 

________________  __________________ 
 חותמת + חתימת עו"ד                                                                                    תאריך          
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 (3מסמך א)

 
 

 נוסח הערבות הבנקאית
 

 תאריך _____________
 לכבוד

 החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ
 
 
 

 ערבות בנקאית מס' ______________ הנדון:
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם המשתתףמספר זיהוי _____________ )להלן: "   על פי בקשת _____________
"( וזאת סכום הערבות( )להלן: "חדשים שקלים פיםאל תעשר במילים:ש"ח ) 10,000לסילוק כל סכום עד לסך של  

ת לבני נוער במזרח העיר לקבלת הצעות להפעלת תוכניות חינוך בלתי פורמליו לקול קוראלהבטחת הצעתו 
 .ולביצוע העבודות מכוחוירושלים 

 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות תוך 

מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את מבלי שתדרשו לתת נימוק או סיבה כלשהיא ובכתב שתגיע אלינו, 
או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף בתביעה משפטית או  דרישתכם בתהליך כלשהו

 בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 
 יחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.מתי

 
 ועד בכלל. 19.01.02ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 ו במברק לא תחשב כדרישה לענין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/א

           
 

 ____________ בנק / חברת ביטוח:  ___________                        תאריך:                   
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 'מסמך ב

 הצהרת המשתתף
לקבלת בקול קורא עתנו , מגישים בזאת הצהליךאנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ה

מצהירים ומתחייבים בזה  הצעות להפעלת תוכניות חינוך בלתי פורמליות לבני נוער במזרח העיר ירושלים
 כדלקמן: 

 

על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו  הליךהננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ה .1
שת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להג

 ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. 
 

לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי החברה  .2
בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים  הליךה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו  הליךלכל האמור במסמכי ה
 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 
ירותים אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע הש .3

 .הליך, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי ההליךוהעבודות נשוא ה
 
 הליךוהצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ה הליךאנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים ב .4

או אישור מן /ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו
המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לועדת המכרזים שמורה הזכות 
לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת 

וע העבודות וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצ
 או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. 

 
בהסתמך על בלא כל הסתייגות.  הליךאנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים ב .5

, בהתאם הליךהפעיל את התוכנית נשוא הצעתו ולה , הננו מציעיםהליךכל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי ה
 .  1ב' במסמךבתמורה לקבלת התמורה כמפורט לצרכי החברה 

 
יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת לבצע  .6

 .  הליךות כן אם נזכה ב, ואנו מתחייבים לעשהליךולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי ה
 

 הליךוהחברה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא ה הליךהננו מתחייבים כי במידה ונזכה ב .7
 בשלמות.

 
זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה  הליךכן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת  .8

 במפורש במסמך זה.
 

 זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  אנו מצהירים בזה כי הצעה .9
 

)תשעים( יום מהמועד  90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .10
 60. ידוע לנו, כי החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך הליךהאחרון להגשת הצעות ב

לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי לגרוע )שישים( יום נוספים, וכי אם 
 פי כל דין.  -ו/או על הליךפי ה-מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית החברה על

 
 3בסעיף ר חוזרת, כאמו-אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא .11

 ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם.   1973 –י(, תשל"ג לחוק החוזים )חלק כלל
 

 .ההליךלהבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי  .12
 

היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם, נמציא את כל המסמכים  והאישורים  .13
, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע  והאישור על עריכת הליךמכי השעלינו להמציא בהתאם למס

 ביטוחים ו/או כל מסמך שתדרוש החברה, ובהתאם למועד שיקבע על ידה. 
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 בהליךהיה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם הצעתנו  .14
 הערבות יחולט על ידה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. תוגש לגבייה על ידי החברה, וסכום

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

לחתום בשם המשתתף על הצעה זו, חתימתנו מחייבת את המשתתף ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם 
 .לחתימתנו על הצעה זו

 
ו/או  ההליךבמסמכי  מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה רים ומסכימים, כי אנו מצהי .16

)אלף  ₪ 1,000זכאית לסך של  החברה, תהא נמלא אחר התחייבותנו לאספקת הטובין בהתאם להצעתנולא 
, לפי ההליךבמסמכי כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועדים הנזכרים ש"ח( 

 .ין, ועד למועד המצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהםיהענ
 

והננו מוותרים בזאת  הליךבעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי ה .17
לרבות  הליךו/או הוראה הכלולים ב הליךויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ה

 ותיו.דריש
 
 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
 
 

 פרטי החותם מטעם המציע :
 

 שם פרטי _____________ משפחה______________ ת.ז _________________
 

 תפקיד במציע __________________ טלפון נייד _____________________
 

  ה + חותמת : _________________תאריך: _______________ חתימ
 
 

 אישור עו"ד לתאגיד
 

"( המשתתףאני הח"מ _______________________, עו"ד של _________________________ )להלן: "
וההצעה ה"ה  הליךמאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על הצעה זו דלהלן ועל כל יתר מסמכי ה

________________ ת.ז. _____________ בשם  -__________ ו__________________ ת.ז. ____
המשתתף, כי התקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי כל דין לחתימת המשתתף על 

 וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף. הליךההצעה ל
      ___________________ 

 ד עו"                        
 

 
 אישור עו"ד לאדם פרטי

 
אני הח"מ __________________,עו"ד של ___________________ ת.ז. _____________ )להלן: 

"( מאשר בזה כי ביום ____________ חתם בפני המשתתף על הצעה זו דלהלן ועל כל יתר מסמכי המשתתף"
ם הדרושים על פי כל דין לחתימת וההצעה וכי התקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורי הליךה

 .הליךהמשתתף על ההצעה ל
      ___________________ 

 עו"ד                      
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 (1מסמך ב)

 

 טופס הצעת המחיר

 

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי הקול קורא ומסמכי ההסכם, מגיש בזאת הצעתי לאספקת  .1

, בתנאים המפורטים חינוך בלתי פורמלית לבני נוער במזרח העיר ירושליםשירותים להפעלת תוכנית 

 במסמכים הנ"ל.

בגין הפעלת התוכנית במלואה בהתאם להצעתי, למסמכי הקול הקורא ולהנחיות ההסכם, התמורה המלאה,  .2

)ובמילים: _____________________( ₪ הסופית והמוחלטת המבוקשת על ידי הינה _____________ 

 ., בתוספת מע"מ כדיןבגין כל שנת לימודים קבוצה אחתלת התוכנית ללהפע

תקורות, בניית מערכים והפעלתם, ביטוחים, וכל הוצאה נלוות  -התמורה תכלול  את כל העלויות הנלוות  .3

, ניתן לראות את סה"כ כמות השעות אותן מתוכנן להפעיל בהצעת המציעאחרת . במפרט השעות המופיע 

המחיר לכמות שעות זו, והכמות הסופית תיקבע על בסיס  החברה, אין מחויבות של . עם זאתבתוכנית

 .צרכי החברהבכפוף לאישור מראש בכתב עפ"י והצעות המחיר לשעה ב

תחולק במספר חודשי הפעילות ותשולם תשולם לאחר ביצוע הפעילות כשהתמורה השנתית כמפורט לעיל,  .4

 ח ביצוע בפועל וחשבונית מס כדין.אחת לחודש, בחלק יחסי, בכפוף להמצאת דו"

מובהר כי התמורה תשולם בגין ביצוע מלוא השירותים ומלוא שעות התוכנית. ככל ויבוטלו מפגשים ו/או לא  .5

רשאית החברה להפחית מן התמורה את החלק היחסי של מכל סיבה שהיא, תבוצע התוכנית במלואה, 

 השירותים ו/או השעות שלא סופקו על ידי המציע.

ורה הנ"ל כוללת את כל המיסים, אגרות, נסיעות והיטלים הכרוכים בביצוע השירותים, ככל שישנם, התמ .6

 למעט מע"מ.

עמידה בהוראות כל , הנובעות ממתן השירותיםהתמורה כוללת את כל העבודות הנלוות, הדרישות הטכניות  .7

 .   החברהת מיוחדות של רלבנטיים ו/או מגבלות ואילוצים ו/או תנאי עבודה ודרישו הותקנ ןתק, חוק

ידוע לי, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף  .8

 .כנגד קבלת חשבונית מס כדין במועד ביצוע התשלום

 : ______________________וחתמתתאריך: ___________________ חתימה 
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 ה ס כ ם

 2018___ לחודש _____ שנת ביום __ ירושליםשנעשה ונחתם ב

 החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה,                  בין:

 חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ

 רח' ______________    

 ("החברהו/או " "המזמין" –)שיקרא להלן 

 מצד אחד

 __________________     לבין:

 מרח' ______________      

 _________ טלפון: ____     

 "(;המבצע" –)להלן      

 מצד שני

 ,חינוך בלתי פורמלית לבני נוער במזרח העיר ירושליםוהמזמין מעוניין לקבל שירותי הפעלת תוכנית   הואיל

 (; , לפי העניין"התוכנית"-ו "השירותים"הכול כמפורט להלן בהסכם זה )להלן: 

ומצהיר כי הינו מנוסה ומיומן וכן בעל הכישורים והמבצע הציע למזמין לבצע שירותים כאמור   והואיל

והאמצעים המתאימים לבצע עבור המזמין את השירותים באופן, במועדים ובתנאים המפורטים 

 בהסכם זה;

והצדדים החליטו כי השירותים יבוצעו שלא במסגרת יחסי העבודה הנהוגים בין עובד למעביד, אלא   והואיל

צמאי במיקור חוץ, המעניק שירותים למשרד על בסיס קבלני, כאשר המבצע פועל כבעל מקצוע ע

 ומקבל תמורת השירותים כמתחייב ממעמד זה בהתאם למתן שירותים על בסיס קבלני;

והמזמין מסכים למסור למבצע את ביצוע השירותים על בסיס קבלני דווקא, שלא במסגרת יחסי עובד   והואיל

לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות מעביד, על כל המתחייב והמשתמע מכך, הן 

ההדדיים, וזאת בהתחשב באופי השירותים על פי הסכם זה ויתר התנאים הכרוכים במתן השירותים 

לפיו, ההולמים העסקה על פי התקשרות למתן שירותים ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד 

 ומעביד;

 כדלקמן: לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים

 מבוא וכותרות  .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. 1.1

מובהר בזאת כי הנספחים למסמכי ההזמנה, והנספחים אשר צורפו להצעתו של המבצע במסגרת  1.2

 ההצעה, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. 1.3
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 י הצדדיםציגנ .2

"(. המזמין רשאי נציג המזמין" –)להלן  ,נציג המזמין לעניין הסכם זה, הינו _________ 2.1

 להחליף את נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב למבצע. 

(. המבצע אינו רשאי "נציג המבצע" –נציג המבצע לעניין הסכם זה, הינו_________, )להלן  2.2

 לכך מאת המזמין. להחליף את נציגו אלא לאחר אישור

 השירותים .3

בהתאם לנספח השירותים המצ"ב המבצע יבצע את מלוא השירותים כמפורט בהסכם זה ו 3.1

 . ג'כנספח 

 התקשרות זו מותלית באישורים להלן:יובהר כי  3.2

הדרושה )הכל בהתאם לדרישות המפורטות דריכים יכולת המציע להעמיד את כמות המ 3.2.1

 . ידתם בדרישות החברהועמ (ג'כנספח במפרט השירותים המצ"ב 

 , אצל המזמין.החינוךקבלת תקציבים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים, לרבות משרד  3.2.2

קיום אישור לכך שהתוכנית כלולה במאגר הירוק של משרד החינוך. נגרעה התוכנית  3.2.3

 מהמאגר, יבוטל הסכם זה לאלתר.

הדרושים  המדריכיםיובהר כי אין מניעה כי המציע הזוכה יתקשר בהסכמי משנה לצורך העמדת  3.3

 .  דריכים, בכפוף לאישור החברה מראש ובכתב, לרבות לזהות המלו להפעלת הפרויקט

יובהר כי המזמין יבצע אחת לתקופה כפי שיבחר סקרי שביעות רצון בקרב מקבלי השירותים וכן  3.4

 בקרות פתע ו/או בהודעה מוקדמת.

הדרכות מינימליות, והשירותים  יובהר כי אין בהסכם זה התחייבות לקביעת מספר שעות ו/או 3.5

 ינתנו בהתאם לדרישות המזמין והצרכים שיעלו.

במידה ויתבקש המבצע להפיק ולחלק חומרי הסברה במסגרת מתן השירותים, יוסכם מנגנון  3.6

התמורה בגין הפקת חומרי ההסברה בין המזמין למבצע, ואולם רשאי המזמין לדרוש להדפיס 

 ונו ובמקרה זה לא יהיה זכאי המבצע לכל תמורה.את חומרי ההסברה בעצמו ועל חשב

 .הפעלת התוכניותארגוני ותקציבי על  מקצועי, מתחייב לבצע פיקוח מלא, מתמיד, המפעיל 3.7

מראש  החברהללא אישור  פעלת התוכניות,מתחייב לא לערוך שינויים בתכנון ו/או בההמפעיל  3.8

 .ובכתב

לית בבתי הספר ינוהלו על ידי רכז החברה מבהירה כי תכלול כלל הפעילות הבלתי פורמא 3.9

 .מטעמה.  על מדריכי התוכנית ו/או מנהליה להישמע להוראותיו ולפעול על פי הנחיותיו

התכנית תפעל בשעות אחרי הלימודים במקביל לתכניות נוספות ותחת רכזת אחה"צ של בית  3.10

 .הספר

יצר רצף חינוכי עם על המפעיל לייצר קשרי עבודה מיטביים עם מנהלות בתי הספר ולדאוג לי 3.11

 .שעות הבוקר

חברת אריאל תבצע בקרה, פיקוח והערכה על הפעלת התוכנית ועל המפעיל לשתף פעולה באופן  3.12

 מלא עם החברה
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 תקופת ההתקשרות  .4

, למשך שנה"ל צעבהנה החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם המ ההתקשרותתקופת  4.1

  (.שרות""תקופת ההתק)להלן:  31.08.2019 ועד ליום טתשע"

 לארבענתונה האופציה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות  למזמין 4.2

  .(ארכה"הת הותקופ)להלן: " שנה כל אחת תנות בונוספ ותתקופ( 4)

על אף האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את ההתקשרות מכל סיבה שהיא  4.3

כל  למבצעעל פי שיקול דעתו ו/או על פי כל דין ללא שתהיה  יום 30ובכל עת, בהודעה מראש של 

 טענה ו/או דרישה.

המזמין רשאי להחליט, באם ימצא לנכון בהמשך הדרך, על הרחבת אופי ו/או תקופת  4.4

 לעבודות נוספות בתחום הצעה זו, בהתאם לכל דין.  המבצעההתקשרות עם 

 

 הצהרות והתחייבויות כלליות .5

ין את צרכי המזמין ודרישותיו, כי הנו בעל הידע, הניסיון והמיומנות המבצע מצהיר בזה כי הב 5.1

הדרושים לשם מתן השירותים, וכי בידיו כל האמצעים הדרושים לביצוע השירותים בהתאם 

כמו כן ידוע למבצע כי  לדרישות המזמין, והם ימשיכו להיות בידיו במשך כל תקופת ההסכם.

 וני / ממשלתי.רהתחייבויות המזמין תלויות במימון עי

המבצע מצהיר כי אין עליו כל מניעה ו/או הגבלה מכל מין וסוג שהוא, לרבות חוזית ו/או חוקית,  5.2

 להתקשרות בהסכם זה ולקיום התחייבויותיו מכוחו.

המבצע מצהיר כי הוא עוסק מורשה המנהל ספרים כדין, וכי יש בידו אישור על ניהול פנקסי  5.3

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס( התשל"ו  חשבונות לפי חוק עסקאות גופים

, והוא מתחייב להציג את האישור האמור לפי דרישת החברה, לרבות אישור על ניכוי מס 1976

 במקור.

המבצע מצהיר כי בידיו כל ההיתרים והאישורים הדרושים ע"פ כל חוק ודין לביצוע השירותים  5.4

 וכל ההתחייבויות על פי הסכם זה.

 מבצע מתחייב בזה:ה 5.5

להעמיד לרשות המזמין כוח אדם מיומן במידה מספקת היה ויזדקק לכך לביצוע  5.5.1

 השירותים המוטלים עליו בביצוע עבודתו. 

המבצע מתחייב לכך, כי השירותים כהגדרתם לעיל וכמפורט במסמכי ההזמנה במידה  5.5.2

מנוסים ובעלי  ויבוצעו על ידי כוח אדם מטעם המבצע יבוצעו על ידי עובדים מיומנים

הסמכה כנדרש על פי כל דין המסוגלים לספק את השירותים בצורה המהירה והטובה 

 ביותר על פי דרישות המזמין. 

למען הסר ספק, הפעלת עובדים מטעם המבצע יהיו על חשבונו וללא כל תוספת מאת  5.5.3

 המזמין. 

באופן יעיל,  לעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים למתן השירותים 5.5.4

וכן לספק את הציוד ו/או חומרים ו/או כל אמצעי  מעולה ולשביעות רצונו של המזמין

והכל באחריות המבצע ועל חשבונו בלבד, אלא אם סוכם  -אחר הדרוש לקיום השירותים

 .אחרת מראש ובכתב
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לתת את השירותים ברמה מעולה ומקובלת, ולעשות כל דבר נדרש וסביר שמבצע היה  5.5.5

 צורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.עושה ל

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל המידע והמסמכים שהצטברו אצל המבצע מתוקף  5.5.6

ישתו כל עבודתו הינם רכוש המזמין בלבד. המבצע מתחייב להעביר למזמין מיד עם דר

"(. המבצע לא החומרמידע מכל סוג וצורה שהיא )להלן: " חומר או מסמך או קבצים או

 רשאי לעכב תחת ידו חומר כאמור מכל סיבה.יהא 

להגיש למזמין כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה בהפעלת מסקנות הנובעת ממתן  5.5.7

 .השירותים או יישומם, גם לאחר תום תקופת ההסכם

המבצע מתחייב בזאת במפורש כי הוא וכל עובדיו, לרבות עובדים שיתחלפו מפעם  5.5.8

בעבירה שיש עמה קלון ו/או בעבירות בעלות  לפעם, ככל ויתחלפו, מעולם לא הורשעו

 . אופי ו/או רקע מיני או עבירות אלימות

לשמור על המקום שיסופק למבצע ו/או מי מטעמו לצורך מתן השירותים, ועל כל הציוד  5.5.9

 שיועמד לרשותו, ככל שיועמד, מפני כל נזק, פגם, מום או אובדן.

חובותיו לפי הסכם זה לאחר אלא עם לא להעביר ולא להמחות זכות מזכויותיו או חוב מ 5.5.10

 קבלת הסכמה מוקדמת ובכתב של המזמין ובהתאם לתנאי ההסכמה, אם תינתן.

בכל מקרה בו יופסקו השירותים, מכל סיבה שהיא, מתחייב המבצע לעשות כמיטב  5.5.11

יכולתו, תוך שיתוף פעולה עם המזמין, לשם סיום נאות של התחייבויותיו ולשם העברת 

 סודרת לאדם אחר שנתמנה לצורך כך ע"י המזמין, אם ימונה. הביצוע בצורה מ

בכל מקרה ומכל סיבה שהיא בהם יופסקו שירותי המבצע למזמין מתחייב המבצע  5.5.12

להחזיר מיד כל דבר וכל חפץ מכל סוג שהם המצוי בידו ואשר שייך למזמין. המבצע 

סיבה שהיא, וכי מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל זכות לעכב תחת ידו כל דבר כנ"ל מכל 

הוא מסכים להחזיר כל דבר מיד עם הדרישה הראשונה בלי כל קשר לטענות או 

 לתביעות שתהיינה לו כלפי המזמין. 

לשפות או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, על כל חיוב שיחויבו בו אם וכאשר תוגש  5.5.13

ין מעשה תביעה על ידי מי ממקבלי השירותים נשוא הסכם זה או צד שלישי כלשהו בג

 ו/או עקב ו/או בקשר עם השירותים. המבצעו/או מחדל מצד 

 סעיף זה על כל תתי סעיפיו הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה. 5.6

 חובת דיווח .6

על המבצע להישמע להוראות המזמין ו/או מי מטעמו, והוא יפעל על פי הוראותיהם בכל הנוגע  6.1

חר שיקבע המזמין, וידווח לו באופן סדיר על לאופן ביצוע השירותים, לוחות זמנים וכל עניין א

 פעולותיו.

בדבר פעילותו בהקשר השירותים, לרבות אך לא רק,  אחת לחודשהמבצע ידווח בכתב למזמין  6.2

 , תמונות ההדרכות, אירועים חריגים, ריכוז שעותלעניין סוג השירותים, היקפם, מועדיהם

על פי הסכם זה, וזאת לאורך כל תקופת וכיוצא באלה, וכן בכל נושא הקשור להתחייבויותיו 

 ההתקשרות. כמו כן ידווח המבצע על כל אירוע חריג במועד התרחשות האירוע במקרים דחופים. 

יובהר ויודגש כי קבלת ההוראות וחובת הדיווח כאמור נועדו לשם ביצוע התחייבויות המבצע לפי  6.3

 מעביד בין הצדדים. חוזה זה ואין בהם כדי ליצור יחסי כפיפות או יחסי עובד ו
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המבצע לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש במקום שהועמד לרשותו, ו/או באיזה מקום אחר  6.4

ממתקני המזמין ו/או להשתמש בשירותי המזמין למעט שימוש לצורך מתן השירותים ורק 

 באותם הימים והשעות שייקבעו על ידי המזמין.

 התמורה .7

ות המבצע על פי הסכם זה, ישלם המזמין למבצע תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבוי 7.1

 .((1מסמך ב)בהצעת המציע בהליך )תמורה כמפורט 

תחולק במספר חודשי ביצוע הפעילות, ו לאחרתשולם תמיד התמורה השנתית כמפורט לעיל  7.2

הפעילות ותשולם אחת לחודש, בחלק יחסי, בכפוף להמצאת דו"ח ביצוע בפועל וחשבונית מס 

ולם בכפוף להגשת דו"ח המפרט את שעות ההדרכה אשר בוצעו בפועל על ידו, התמורה תש .כדין

 ובכפוף לחתימת נציג בית הספר, נציג המבצע ונציג המזמין על הדו"ח כאמור.

. בנספח ג'כמפורט  מובהר כי התמורה תשולם בגין ביצוע מלוא השירותים ומלוא שעות התוכנית 7.3

רשאית החברה מכל סיבה שהיא, ית במלואה, ככל ויבוטלו מפגשים ו/או לא תבוצע התוכנ

 . המבצעלהפחית מן התמורה את החלק היחסי של השירותים ו/או השעות שלא סופקו על ידי 

למען הסר ספק יודגש, כי המבצע אינו זכאי לתשלום עבור שעות נסיעה או להחזר הוצאות  7.4

 נסיעה, אש"ל וכו'. 

בתנאי  כדין ורה כנגד המצאת חשבונית מסבהתאם, תשולם התמ הותיקוני החברהלאחר אישור  7.5

 .  הפעילות כאמור לעיל על ידי המזמין ח, מרגע אישור דו"55תשלום שוטף + 

, מובהר כי חלק מהתמורה 2017-ז"תשע, לספקים תשלומים מוסר בהתאם להוראות עפ"י חוק 7.6

ם אחוז יחסי ממומנת במימון חיצוני על ידי עיריית ירושלים ו/או מימון ממשלתי, ולפיכך תשלו

 זה מותנה בקבלת המימון החיצוני כאמור על פי הוראות כל דין.

מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה, לא ישולם על ידי  7.7

המזמין, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור מתן 

כל הנובע מהם, לא לחברה ולא למבצע ולא לכל אדם או גוף השירותים ולא בקשר איתם ו/או 

 אחר, אלא בהתאם להסכם בכתב שיחתם מראש.

 צוות העובדים מטעם המבצע .8

במידה והמבצע יבצע את השירותים נשוא הסכם זה באמצעות צוות עובדים, הרי שהוא מתחייב  8.1

 ות כל דין.כי צוות העובדים יהיה מיומן מנוסה ובעל הכשרה מתאימה בהתאם להורא

 .כל מדריכי התוכנית יהיו בעלי יכולת דיבור שוטף בשפה הערבית 8.2

כל עובדיו של המציע ידרשו להציג תעודת יושר משטרתית וכן אישור לפי חוק למניעת העסקה  8.3

  ., במידת הצורך2001-של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

הדרושים  המדריכיםשנה לצורך העמדת יובהר כי אין מניעה כי המציע הזוכה יתקשר בהסכמי מ 8.4

 , באישור החברה מראש ובכתב.לו להפעלת הפרויקט

פה ובין בכתב, לחדול מלהעסיק בביצוע -למזמין שמורה הזכות לדרוש מהמבצע, בין בעל 8.5

השירותים נשוא הסכם זה כל עובד מעובדיו מכל סיבה שהיא והמבצע יהא חייב להפסיק את 

 ם דרישת המזמין לעשות כן. הוראת המזמין אינה טעונה הנמקה. עבודת העובד, כאמור, מיד ע

המבצע מתחייב למלא בכל עת אחר הוראות כל הדין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים,  8.6

לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים שמעביד 
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 1987 -הוראות חוק שכר מינימום התשמ"ז  חייב בניכויים על פי החוק. מובהר בזאת כי הפרת

תחשב כהפרת הוראות הסכם זה. אין באמור כדי לגרוע מן העובדה שאין בין המזמין למבצע 

 להלן. 9ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, כמפורט בסעיף 

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .9

ע ו/או עובדיו ו/או מי המבצע מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המבצ 9.1

 מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד בכל הנוגע למתן השירותים למשרד בהתאם להסכם זה.

עוד מוצהר, כי המבצע הינו קבלן עצמאי לצורך ביצוע השירותים, והוא בלבד יהיה אחראי לכל  9.2

כל צד שלישי  אבדן, פיצוי, תשלום או נזק מכל סיבה שהיא שיגרמו לו, לעובדיו, סוכניו ו/או

 בעקבות ביצוע השירותים והמזמין לא ישא בכל תשלום בגין הנ"ל.

 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים: 9.3

שהיחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד, אלא יחסים בין מזמין  9.3.1

לקבלן עצמאי המספק למשרד שירותים על בסיס קבלני ומקבל תמורת השירותים 

 חייב ממעמד זה.כמת

לא תהיינה למבצע ולמועסקים על ידו בביצוע העבודה זכויות של עובדים אצל המזמין  9.3.2

ו/או העירייה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה 

 ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא.

ד מעובדיו הנוגעת ליחסי העבודה שבינו המבצע יהיה אחראי לבדו לכל תביעה של עוב 9.3.3

 ובינם או להעסקתם במתן השירותים. 

במידה והמזמין, העירייה, או עובדיהם או שליחיהם יתבעו על ידי עובד המבצע או מי  9.3.4

מטעמו בכל עילה שהיא הקשורה להסכם זה, ישלם המבצע כל תשלום, פיצוי, הוצאה, 

ם בתביעה ובצורך להתגונן בפניה, שכר טרחה או תשלום אחר הנדרשים או הכרוכי

 וישפה אותם בגין כל סכום או תשלום שנשאו בו.

אם ייקבע, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה  9.3.5

התקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמין ובין מי מטעם המבצע, ובשל כך יחויב המזמין 

ל כל חבות שישא בה כאמור לרבות הוצאות בתשלום כלשהו, ישפה המבצע את המזמין ע

 ושכ"ט עו"ד, ככל שיהיו.

 ושיפויאחריות  .10
המזמין לא יהיה אחראי בכל עילה שהיא חוזית, נזיקית ו/או אחרת לכל נזק מכל מין וסוג שהוא  10.1

לרבות כל הוצאה, אובדן הכנסה, אי נוחות שיגרמו עקב השירותים שיסופקו על ידי המבצע ו/או 

 עם הסכם זה.   מי מטעמו בקשר

המבצע יהיה אחראי כלפי המזמין באחריות מוחלטת לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או  10.2

תוצאה, מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו למזמין ו/או לעיריית ירושלים ו/או למי מטעמם ו/או לצד 

 .שלישי כלשהו כתוצאה מביצוע הסכם זה ו/או הפרת איזו מהתחייבויות המבצע לפי הסכם זה

אין בעשיית ביטוחים כמפורט להלן כדי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריותו של המבצע על פי  10.3

 הסכם זה.  

במקרה של רשלנות המבצע, מתחייב המבצע לשפות את המזמין בשווי הנזק או במידת האפשר,  10.4

לקנות דבר חדש תחת זה שניזוק או אבד, וזאת מבלי למעט מכל סעד או תרופה אחרים שיעמדו 
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 למזמין כנגד המבצע.

המבצע ישפה את המזמין ו/או עיריית ירושלים ו/או מי מטעמם בכל מקרה בו יתבעו ו/או יאלצו  10.5

לשלם ו/או להתפשר בגין כל אירוע ו/או מעשה ו/או מחדל אשר היה באחריותו של המבצע ו/או 

 כל נזק אשר ייגרם במידה ולא ימלא המבצע אחר התחייבויותיו שעל פי הסכם זה.

 

 ביטוח .11
מבלי לגרוע מאחריות המבצע לפי חוזה זה או לפי כל דין, מתחייב המבצע לבטח על חשבונו הוא  11.1

אצל חברת ביטוח מוכרת בישראל, לטובתו ולטובת המזמין ו/או עיריית ירושלים, ביחד ולחוד, 

ולקיים במשך כל עת רלוונטית להסכם זה ועד לגמר ההתקשרות נשוא ההסכם זה, לרבות 

 . א'בנספח ו, את הביטוחים המנויים הארכותי

מבלי לגרוע מאחריות המבצע על פי הסכם זה או על פי כל דין, המבצע ימלא אחר הוראות  11.2

הביטוח המופיעות ב"נספח הביטוח" וב"אישור עריכת הביטוח" המצורפים להסכם זה 

, 1א'ספח נכ בהתאמה. את אישור עריכת הביטוח המצ"ב –" 1א'נספח " ו"א'נספח ומסומנים כ"

 יום ממועד חתימת הסכם זה.  14חתום ע"י המבטח, ימציא המבצע למזמין תוך 

קיום ביטוח בתוקף מהווה הפרה -הביטוח יהא בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם והארכותיו. אי 11.3

 יסודית של הסכם זה.

המבצע מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין, לרבות  11.4

 וצאה מאופי השירותים. כת

 

 ניגוד עניינים וסודיות  .12
לרבות ניגוד  -במישרין או בעקיפין  -המבצע מצהיר, כי היא אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים  12.1

 עניינים מקצועי או עסקי, בינו לבין המזמין והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך.

בדיבור, בכתב,  -ורה כל שהם המבצע מתחייב כי בשום נסיבות שהן לא יתחייב באופן ובצ 12.2

בשם המזמין ו/או מטעמו ו/או עבורו וכן לא יודה כלפי צד שלישי כל שהוא,  -במעשה, במחדל 

 .מראש בחבות כל שהיא של המזמין, אלא אם ולאחר שקיבל את הסכמת המזמין בכתב

לפי הסכם  המבצע יתחייב לשמור בסוד כל מידע, שיימסר או ייוודע לו לשם ביצוע התחייבויותיו 12.3

זה. המבצע אינו רשאי לפרסם את המידע שהגיע לרשותו במסגרת הסכם זה ו/או מתן השירותים 

 מכוחו, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה.

כמו כן, המבצע מתחייב שלא לפרסם מידע הנוגע למתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות מידע  12.4

רותים, לא למסור כל מידע לגורמים אחרים לרבות לתקשורת ולא לעשות שימוש על מקבלי השי

כלשהו במידע אודות השירותים ומקבליהם לצרכים שיווקיים, מבלי שקיבל לכך אישור מראש 

 בכתב מהמזמין.

 ערבות ביצוע .13
להבטחת מילוי התחייבויותיו של המבצע ע"פ הוראות הסכם זה, כולן או מקצתן, ימציא המבצע  13.1

בדיוק,  ב'נספח בנוסח ₪ ,  00010,, ערבות בנקאית בסך של ההסכםמזמין במעמד חתימת ל

חודשים, ואשר תהא ניתנת להארכה עפ"י  3וזאת לתקופה של משך תקופת ההסכם בתוספת 

 לבנק.  המזמין דרישת
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הערבות לא תהא ניתנת להעברה/להסבה, תהא ללא סייגים וניתנת למימוש מיד עם דרישת  13.2

התחייבויותיו  המבצעלגבות הערבות בכל עת, משלא יבצע  המזמין יהא רשאיבנק. ל המזמין

יהיה חייב לשלם  בצעעפ"י הוראות הסכם זה או יפר תנאי מתנאי הסכם זה, או בכל מקרה שהמ

 סכומים כל שהם עפ"י הוראות הסכם זה.למזמין 

ימי  7ה וזאת תוך את תוקפה של ערבות הביצוע בהתאמ המבצע, יאריך ההסכםהוארכה תקופת  13.3

עסקים מיום שקיבל הודעה על הארכת תקופת ההסכם לפי העניין. לא נמסרה התוספת לערבות 

את ערבות הביצוע הקודמת אשר לחלט המזמין  המבצע רשאיו/או הערבות החדשה על ידי 

הכללית לחילוט הערבות ומבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  י לגרוע מסמכותו, וזאת מבלבידיו

 מכח כל דין או הסכם.למזמין מים הקיי

 איסור הסבת ההסכם  .14
המבצע אינו רשאי להמחות כל זכות או חובה על פי הסכם זה ו/או למסור ו/או להעביר לאחר  14.1

 . , אלא באישור החברה מראש ובכתבאת זכויותיו או חובותיו או חלק מהן

תהא בטלה ומבוטלת כל מסירה או העברה שיתיימר המבצע לעשות בניגוד להוראות סעיף זה  14.2

 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של המבצע לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 14.3

 הפרות  .15
הפר המבצע הסכם זה הפרה לא יסודית ולא תיקן את ההפרה בתקופת הארכה שתינתן לו על ידי  15.1

בטל הסכם זה, נציגי המזמין בכתב או הפר הסכם זה הפרה יסודית, רשאי יהיה המזמין ל

ולמסור את ביצוע השירותים לכל אדם או גוף אחר, על חשבון המבצע, וזאת בנוסף לזכויותיו על 

 פי על דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה. 

 -כאמור בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  -לצרכי הסכם זה "הפרה יסודית"  15.2

ים בחוזה זה המוגדרים בסעיפים יסודיים וכל אחד מן . בנוסף לכך, מוסכם כי כל הסעיפ1971

 המעשים הבאים הינו הפרה יסודית של ההסכם:

 8-14, 5-6, 3המבצע הפר הוראה מהוראות הסעיפים:  15.2.1

 המבצע אינו עומד בדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת. 15.2.2

 אם הורשע המבצע ו/או מי מטעמו בעבירה שיש עמה קלון. 15.2.3

גד המבצע שיש בהם נגיעה לכינוס נכסים, הסדר עם או הוחל בהליכים משפטיים כנ 15.2.4

 לטובת נושים, פירוק  ו/או פשיטת רגל מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר.

אי ביצוע החוזה בהתאם לשביעות רצון המזמין ו/או אי ביצועו בהתאם לדרישות  15.2.5

 המזמין.

אם נגרם על ידי  איחור או אי קיום הוראה מהוראות הסכם זה לא יחשב כהפרתו רק 15.2.6

כוח עליון שלמבצע לא הייתה השליטה עליו, וללא אשמת המבצע ובתנאי שהמבצע 

ינקוט בכל צעד סביר כדי למנוע אי קיום הוראות ההסכם וכן יודיע למזמין מיד על 

 קרות האירוע של כוח עליון.

 יובהר כי אין המדובר ברשימה סגורה. 15.2.7

 כללי .16
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וחוק החוזים )תרופות בשל  1971 -וק החוזים, התשל"אעל הוראות הסכם זה יחולו הוראות ח 16.1

 . 1973 –הפרת חוזה(, תשל"ג 

כל שינוי בהסכם זה ייעשה מראש ובכתב ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נחתם על ידי מורשי  16.2

 החתימה של המזמין.

 המבצע לא יהא רשאי להעביר איזו מזכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או  מקצתן, לכל 16.3

 צד שלישי שהוא.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין בהתאם להסכם זה ולהוראות כל דין, יהיה המזמין רשאי לקזז כל  16.4

 סכום שיגיע למבצע על פי הסכם זה ו/או מכל מקור אחר, אם וככל שיהיה.

אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר לויתורו על זכויותיו  16.5

 יצור כלפיו השתק או מניעות. אלו, ולא

מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה לבית המשפט  16.6

 המוסמך בירושלים.

 כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח לפי המענים במבוא לסכם זה. 16.7

 72ילו נתקבלו על ידי הנמען תוך כל מכתב או הודעה, אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל, יחשבו כא 16.8

 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

שעות, אם  24כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך  16.9

שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה להעברתה התקינה 

 בשלמותה. 

 

 –או הצדדים על החתום ולראיה ב -

 __________________________ ___________________ 

 המבצע    המזמין              
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 ביטוח -א'  נספח

 
מבלי לגרוע מאחריות המבצע על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המבצע לערוך ולקיים, על חשבון  .1

ימת  את הביטוחים המפורטים באישור המבצע, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המבצע קי
 "ביטוחי המבצע", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 1א' כנספחעריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

 , לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. "אישור עריכת הביטוח"ו
 

לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המבצע להמציא  .2
הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, 
כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המבצע להמציא לידי המזמין אישור 

המבצע לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי 
 לעיל. 0עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 

 
מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המבצע כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם  .3

זערית המוטלת על המבצע, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של המבצע לפי ההסכם בבחינת דרישה מ
ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את המבצע ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולקבלן 

 לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

 
 

הא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי המבצע כאמור למזמין ת .4
לעיל, ועל המבצע לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 

 נושא האישור להתחייבויות המבצע על פי הסכם זה.
 

דרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ול .5
המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת 
הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, המבצע על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת 
 בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

 
 

המבצע פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו  .6
צורך מתן המובא על ידי המבצע או מי מטעם המבצע לחצרי המזמין או המשמש את המבצע ל

השירותים, ולא תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. 
 פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם  .7

ידי קבלני משנה מטעם המבצע, על המבצע לדאוג כי בידי קבלני המשנה  זה או חלק מהם יינתנו על
פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, לקבלן נתונה הרשות 
לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי המבצע כמפורט באישור 

 עריכת הביטוח. 

 
 

ספק מובהר בזאת כי על המבצע מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם  למען הסר .8
לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה ועל המבצע תחול האחריות לשפות 
את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו 
להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין 

 אם לאו.
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 אישור עריכת הביטוח -1א' נספח 

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד
 אריאל החברה העירונית בע"מ  ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים

 "("המזמין  )להלן, ביחד ולחוד: 
 

 א.ג.נ.,
 

 ___________ )"המבצע"(הנדון: 
 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם המבצע בקשר עם שירותי 
"(, בין השירותיםוכן השירותים הנלווים )להלן: "חינוך בלתי פורמלית לבני נוער במזרח העיר ירושלים תכנית 

 "( כמפורט להלן:ההסכםביניכם לבין המבצע )להלן: "היתר, בקשר עם הסכם שנערך 
 

 עד ליום ____________________ ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .א

המבטח את חבות המבצע כלפי עובדים המועסקים על ידי המבצע על פי פקודת  ביטוח חבות מעבידים
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או 1980 -ות למוצרים פגומים, התש"ם הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחרי

₪  6,000,000נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של 
)עשרים מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ ₪  20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו

הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה  לתקופת הביטוח.
 מקצועית, כי על המזמין מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבצע.

 עד ליום ____________________ ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .ב

המבטח את חבות המבצע  על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
)חמש מאות אלף שקלים ₪    500,000ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 

 חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.  

ו במשקה, חבות בגין קבלנים, קבלני ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון א
משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין 
אחריות שתוטל על המזמין למעשי ו/או מחדלי המבצע ו/או מי מטעם המבצע וזאת בכפוף לסעיף אחריות 

 צולבת. 

 יחול לעניין נזקי גוף. מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא 

 עד ליום ____________________ ____________ פוליסה מס' __________________ לתקופה מיום .ג

המבטח חבות המבצע ]על פי דין בשל השירותים, בגבול אחריות בגבול אחריות של  ביטוח אחריות מקצועית
 6יטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי של מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הב₪  )  1,000,000

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי המבצע ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל 
למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע  מיום ____________. הביטוח מורחב 

ין עקב מעשה או מחדל של המבצע או של מי מהבאים לשפות את המזמין בגין חבות אשר תוטל על המזמ
 מטעם המבצע וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות המבצע כלפי המזמין.  

יושר  -הביטוח לא כולל הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח כולל הרחבה בדבר אי
 עובדים

 כללי

י המזמין, לקוחות המזמין ועובדי ומנהלי המזמין הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפ .1
 ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

על המבצע האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח  .2
 המפורטות לעיל.

דמים לביטוח הנערך על ידי המזמין, ואנו מוותרים על כל הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקו .3
 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. 

הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המצוינת  .4
 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום. 30בהם, אלא בהודעה מראש של 
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 הפוליסות  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.נוסח  .5

 

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה, 
 ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 
 

)חתימת 
 המבטח(

 )חותמת 
 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 
 החותם(
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 נוסח ערבות בנקאית לתקופת ההסכם -ב'נספח 

 לכבוד

 החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

(, אנו ערבים בזאת "המבקשיםעל פי בקשת ____________________ ח.פ. / ת.ז. _____________ )להלן: "
שקלים חדשים(, בתוספת הפרשי הצמדה  פיםאל עשרת)במילים: ₪  10,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

"(, שתדרשו מאת המבקשים הפרשי הצמדהלמדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "
וזאת להבטחת כל , במזרח העיר ירושלים תוכנית חינוך בלתי פורמלית לבני נוערבקשר עם הסכם להפעלת 

 התחייבויות המבצע כלפיכם. 
 

, ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו 7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, תוך 
 מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.  

 
ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה בהליך ערבות זו הינה בלתי חוזרת 

משפטי, או באופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה משפטית נגד 
 המבקשים, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.  

 
 במכתבנו זה: 

 
 המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.  , מדד המחירים לצרכןמשמעו  -" מדד"
 

 הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: 
 

"(, כי המדד המדד החדשאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן: "
המדד "להלן: ק' )נ דהיינו _____ ______ בתאריך שפורסם_______  החדש עלה לעומת המדד בגין חודש

הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל, ( יהיו "היסודי
 מחולק במדד היסודי. 

 
 ועד בכלל. דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.  ______________ שאר בתוקפה עד יערבות זו ת

 
  ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 
 

 בכבוד רב,             

 

_________ 
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 מפרט השירותים – ג' נספח

 , התוכנית והתקציב כפי יאושרו על ידי החברהיצורף מתוך הצעת המשתתף
 


