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 כרמיאל עיריית 
 5/21מס'   מכרז 

 להפעלת תכנית קהילה תומכת  
 כרמיאל לחיים עצמאיים לנכים בעיר 

 
בעיר  תכנית קהילה תומכת לחיים עצמאיים לנכים  להפעלת    מפרסמת מכרז"(  העירייהעיריית כרמיאל )להלן: "

 כרמיאל, הכל בהתאם למסמכי המכרז על נספחיו.   

 על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז. .1

האינט .2 באתר  המכרז  במסמכי  לעיין  בכתובת:  ניתן  העירוני  וכן     http://www.karmiel.muni.ilרנט 

   .להדפיסם מהאתר לשם הגשת ההצעה

 .באתר האינטרנט העירוני  יש לבצע  ₪,  1,000תמורת סך של  את רכישת מסמכי המכרז )תנאי להגשת הצעה(,   .3

 להבטחת ההצעה במכרז. במכרז זה אין צורך להגיש ערבות בנקאית  .4

את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, צרופותיו וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש   .5

עותק מקור חתום בחותמת וחתימה על כל דף    -להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, בשני עותקים  

ר חתימת מורשה החתימה, ולהפקידה  צילום עותק המקור לאח  -של מורשה חתימה של המציע, ועותק נוסף  

בתיאום מראש עם הגב' מירב שלג, מזכירת ועדת    100בבניין העירייה, רחוב שד' קק"ל  בתיבת המכרזים,  

 . 12:00שעה   21.6.21לא יאוחר מיום   9085521-04המכרזים, בטל': 

למגישי הצעה.    על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה .6

 המציעים רשאים להיות  נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות.  

על אף האמור לעיל, קיימת אפשרות כי בשל מצב חירום קורונה, שלא תתאפשר השתתפות במעמד פתיחת  

את מעמד הפתיחה   )א( לשדר ההצעות ובמקרה כאמור תוכל העירייה לפעול באחת משתי הדרכים הבאות:

)ב( לשלוח את פרוטוקול הפתיחה למציעים אשר יהיו    TEAM.או    ZOOMבאמצעים אלקטרוניים כגון  

 מעוניינים בכך. 

 העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.  .7

 

 כרמיאל עיריית 

 

  

http://www.karmiel/
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 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א'  

 כרמיאל להפעלת תכנית קהילה תומכת לחיים עצמאיים לנכים בעיר  

 כללי  .1

מגופים העומדים בתנאי הסף להלן  "(, מזמינה בזאת להציע הצעות העירייה)להלן: " כרמיאלעיריית  .1.1
בעיר   לנכים  עצמאיים  לחיים  תומכת  קהילה  תכנית  לתנאים  כרמיאללהפעלת  בהתאם  הכל   ,

 המפורטים בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה על כל נספחיו ומסמכיו. 

של נכים המתגוררים בקהילה, באמצעות הענקת רשת  מטרת התכנית הינה תמיכה בחיים עצמאיים   .1.2
ייחודיים, שירותים  תומכים הכוללים, בין היתר,  ירותים  בטחון וש גיבוי לצרכים  שירותי תחזוקה, 

טיפוליים ושירותים חברתיים. השירותים מיועדים לחיזוק המסוגלות של נכים המתגוררים בקהילה,  
 לתפקד באופן עצמאי ולהשתלב בחברה.  

 ציון האיכות הגבוה ביותר בהתאם לכללי המכרז.במכרז זה ייבחר זוכה אחד אשר יקבל את  .1.3

 :להלן ריכוז התאריכים למכרז .1.4

רכישת מעטפת ומסמכי  
 מכרז

רכישה הרכישה  ₪  1,000:  עלות  את  לבצע  יש  האינטרנט  .  באתר 

 . http://www.karmiel.muni.ilהעירוני בכתובת 

הגשת   ואופן  מועד 
ושאלות בקשר  הבהרות  

ותנאי   מסמכי  עם 
 המכרז.

 .  12.00עד השעה  8.6.21 -ה  שלישילא יאוחר מיום 

 במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז. 

שאלות   להגשת  דוא"ל 
 הבהרה

 yael_s@karmiel.muni.il  דוא"ל להגשת שאלות הבהרה:
 

שהוכתבו   ובמבנה  בפורמט  במועד,  יוגשו  הבהרה  במסמכי  שאלות 
 המכרז.

 
הגשת   ומקום  מועד 

 הצעה

 

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא  
סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים עד  

המצויה    12:00שעה    21.6.21 ליום   המכרזים  במשרדי  לתיבת 
 . העירייה

 הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים , עפ"י חוק.  פתיחת תיבת מכרזים 

קיימת אפשרות כי בשל מצב חירום קורונה, לא תתאפשר השתתפות במעמד  
תוכל העירייה לפעול באחת משתי הדרכים    ,פתיחת ההצעות ובמקרה כאמור

או   ZOOM)א( לשדר את מעמד הפתיחה באמצעים אלקטרוניים כגון  הבאות:
.TEAM ב( לשלוח את פרוטוקול הפתיחה למציעים אשר יהיו מעוניינים בכך( . 
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העירייה יכולה לשנות את התאריכים המפורטים לעיל בהודעה למציעים בכל עת וכל עוד לא נפתחה תיבת  
 המכרזים ו/או ההצעות. 

 עיקרי ההתקשרות  .2

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים  
מפורטת   אחרת  התייחסות  אין  בהם  אחרת  אשר  התייחסות  הייתה  המכרז.  ממסמכי  באיזה  ומפורשת 

 כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת: 

תכנית קהילה תומכת לחיים עצמאיים  מעוניינת להתקשר עם גוף אשר יפעיל עבורה    כרמיאל  עיריית .2.1
 " בהתאמה(. השירותים"-" ותכנית ה)להלן: "  לנכים בעיר

התכנית   .2.2 נספחיוהפעלת  על  ג'(  )מסמך  ההסכם  להוראות  בהתאם  בהתאם  תיעשה  ובפרט  לרבות   ,
  חלף  תבוא  אם  שתבוא   הוראה  כל  וכן  "לנכים"קהילה תומכת חיים עצמאיים    –  5.24להוראות תע"ס  

 . זו להוראה  בעדכון או

. העירייה רשאית לאשר בתי אב נוספים או להפחית  55  – מספר בתי האב עבורם יתוקצב הזוכה הינו כ   .2.3
במספר בתי האב, וזאת בהתאם לשיקול דעת העירייה, לתקציב העירייה ולצרכי הנכים בלבד, ובאישור  

 מחלקת השיקום במשרד הרווחה 

ישירות על ידי המדינה באמצעות    לזוכההתמורה עבור מתן השירותים תשולם  כי  מובא לידיעת הזוכה   .2.4
הע החברתייםמשרד  והשירותים  הרווחה  "  בודה,  כוח.  המשרד)להלן:  יפוי  על  חתימה  באמצעות   )"

המשרד יהיה רשאי להפסיק את תשלום התמורה או חלקה בגין השירותים  הניתנים, במקרה כאמור,  
לא עמד בתנאי ההסכם ובהוראות תקנון העובדים הסוציאליים, לגבי איכות השירות  הזוכה במכרז  אם  

 . השירותורמות  

מתן השירותים  תמורה עבור  תינתן  ובכפוף לנהלי משרד הרווחה  ,  2.4בנוסף ומבלי לפגוע באמור בס"ק   .2.5
לניצול מלוא  נכים )בעלי נכות קוגניטיבית בלבד(, וזאת בכפוף  בתי אב, בהם מתגוררים    15  –עבור כ  

 והעירייה באמצעות הג'וינט.  מכסת ההשתתפות מטעם משרד הרווחה

, כאשר לעירייה שמורה זכות הברירה להאריך  חודשים 36 עם הזוכה תהא למשך ות תקופת ההתקשר .2.6
)שבין   נוספות  לתקופה    12  – חודשים    1את ההתקשרות בתקופות  עד  נוספת(,  לכל תקופה  חודשים 

 , בכפוף לאמור בהסכם.  שנים 5כוללת של 

הרווחה יחליט להפסיק את קיומה  העירייה תוכל להביא את ההתקשרות לכלל סיום כל אימת שמשרד  
  45או מימונה של התוכנית וכן מטעמיה שלה, מבלי צורך לתת נימוקים כלשהם וזאת בהתראה של  

 ימים לפחות )אלא אם הפסקת ההתקשרות נבעה מהפרת החוזה על ידי הזוכה(. 

ב יתר   .2.7 יהיו  וכיו'  זמנים  לוחות  עובדים,  העסקת  מיסים,  ביטוחים,  לרבות  ההתקשרות  התאם  תנאי 
 לאמור בהסכם ההתקשרות על נספחיו.  

ההסכם עם המציע תוכל העירייה להתקשר )בכפוף להוראות כל דין( עם המציע  בכל מקרה של ביטול   .2.8
 הבא אחריו מבחינת ניקוד האיכות במכרז.  
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 : תנאי הסף להשתתפות במכרז .3

רשאים להשתתף במכרז תאגידים )לרבות עמותות וחל"צ( אשר יוסדו כדין בישראל והעומדים בכל התנאים  
 המפורטים שלהלן: 

, תכנית אחת לפחות של קהילה תומכת  2021-   2016שנים ברציפות לפחות, בין השנים    2הפעיל משך   .3.1
ו/או    מית אחת לפחות, עבור רשות מקולהוראות התע"ס  5.24חיים עצמאיים לנכים בהתאם להוראה  

 עבור משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  

  כהגדרתה בדין לרבות מועצות אזוריות. :"רשות מקומית"סף זה בתנאי 

גוף  וכן יצרף אישור ה  (1מסמך א')להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המציע על ניסיונו במסגרת  
 . (2מסמך א')בנוסח  המזמין

שקלים חדשים( לפחות, לא כולל מע"מ לפחות בכל אחת    מיליון₪ )  1,000,000בעל מחזור כספי של   .3.2
 בממוצע.  2019, 2018,  2017מהשנים 

 . (3מסמך א')להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף על המשתתף לצרף אישור רו"ח בנוסח  

 . 2021תקין מרשם העמותות לשנת : בעל אישור ניהול בלבדתנאי סף נוסף לעמותות/חל"צ/הקדש  .3.3

  2021להוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף המשתתף העתק של אישור הניהול התקין על שמו לשנת  

 כאמור.

 ₪. 1,000רכש את מסמכי המכרז בסך של  .3.4

 להוכחת עמידתו בתנאי הסף יצרף המשתתף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.

עובד עירייה ו/או    "קרוב" שללהיות מוכרז מכוחו משתתף שהינו  לא יוכל להגיש הצעה במכרז ו/או   .3.5
 חבר מועצת העירייה. 

 .(5מסמך א')בנוסח  חתום ומאומת כדין צרף תצהיר היעדר קירבהעל המשתתף ל

עדת המכרזים, מטעם זה  ורשאית ם האמורים לעיל להשתתפות במכרז, תנאיה  כללא קיים המציע את 
לבקש כי ישלים    ,הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופיןבלבד ולפי שיקול דעתה  

 .שבהצעתוו/או הפרטים ו/או העניינים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים 

 

 ההצעה  .4

יכונה   .4.1 )המגיש  בלבד,  אחת  משפטית  ישות  ידי  על  תוגש  וההצעה  "לעיל  או    "המשתתףלהלן: 
יהיו על שם המשתתף   כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז,עותקים,  בשני(, "המציע"

 . במכרז בלבד

הצעת המשתתפים תיבחן באמצעות   –במכרז זה המשתתפים אינם נדרשים להגיש הצעה כספית   .4.2
על המשתתפים לצרף את כלל המסמכים הנדרשים    -להלן    10.3אמות המידה והמשקולות שבסעיף  

 לצורך ניקוד האיכות, כאמור.
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של תוספת בגוף    במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך  יעשוי שכל שינוי או תוספת   .4.3
עלולים  )שלא התבקשו במסגרת מכרז זה(  המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת  

ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי,    להביא לפסילת ההצעה 
 . תוספת או הסתייגות

של   .4.4 החתימה  מורשי  לרבו  המשתתףעל  המכרז,  מסמכי  כל  על  הסכם לחתום  המשתתף,  הצעת    ת 
 וכן בשולי כל עמוד.  , נספחיו, במקום המיועד לכךההתקשרות

 

 מסמכי ההצעה  .5

 המסמכים והאישורים המפורטים להלן:  כלכל משתתף יצרף להצעתו את 

כשהם   .5.1 העירייה(,  ע"י  שנערכו/נשלחו  )ככל  למציעים  וההודעות  המכרז,  מסמכי  כל  של  מלא  סט 
 ידו. - חתומים על

 פרופיל המציע.   .5.2

 לעיל.  3כל המסמכים הנדרשים בסעיף  .5.3

, חתום על  1976-תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .5.4
 .(3מסמך א')ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח 

 (.4מסמך א')רי" בנוסח  תנאי לעסקה עם גוף ציבו  –תצהיר בדבר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות   .5.5

יציג לעירייה העתק נאמן למקור של תעודת ניהול תקין לשנת  או חל"צ  היה והמציע הינו "עמותה"   .5.6
 וכן את תעודת ההתאגדות שלו.   2021

 ככל שמדובר בתאגיד שאינו עמותה יצרף המשתתף:  .5.7

 העתק תעודת התאגדות של המשתתף.  .5.7.1

התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם   .5.7.2
 . המשתתף )אין צורך בפירוט שעבודים(

)במקרה של משתתף   מורשהאישור משלטונות המס על היותו עוסק  תעודת עוסק מורשה או   .5.7.3
יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף נכלל    –המדווח בתיק איחוד  

 וצורף להצעה האישור(.  בתיק המאוחד של העוסק, אשר לגביו הוצא

 . אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.8

וכי החתימות על גבי  עמותה קיימת  /אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום   .5.9
מסמכי המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי  

ידרש  יייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר ש מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לח
 . לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל

 תכנית פעילות חברתית קהילתית מוצעת, כנדרש במסגרת מדדי האיכות.  .5.10
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ולפי   בלבד  זה  מטעם  המכרזים,  ועדת  רשאית  לעיל,  האמורים  מהמסמכים  איזה  להצעתו  המציע  צירף  לא 
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או שיקול דעתה  

יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית ועדת המכרזים להתעלם  
 מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

לצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים ואו מי מטעמה רשאית מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ו
כאמור  להצעתו  במצורף  שהגיש  המסמכים  על  מסמכים  להוסיף  ו/או  להבהיר  ו/או  לפרט  מהמציע  לדרוש 
ולהמציא כל   ו/או מי מטעמה שיעסוק בהערכת ההצעות  ועדת המכרזים  והמציע מתחייב לשתף פעולה עם 

 ידם, כאמור.-מסמך שיידרש על

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .6

את ההצעות המפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש להפקיד במעטפת המכרז במסירה אישית בתיבת   .6.1
קק"ל  המכרזים   שד'  רחוב  העירייה,  ועדת    100בבניין  מזכירת  שלג,  מירב  הגב'  עם  מראש  בתיאום 

בטל':   מתאריך  9085521-04המכרזים,  יאוחר  לא  על  12:00שעה     21.6.21,  תיבת  .  פתיחת  מועד 
 המכרזים, תימסר הודעה לכל מגיש הצעה.  

יש לוודא לפני הכנסת המעטפות לתיבת המכרזים, שנציג העירייה יחתים את המעטפה בשם המקבל,   .6.2
 חותמת העירייה, ושעת המסירה. 

השבת   .6.3 לשם  המשתתף  זיהוי  לשם  )למעט  תיפתח  לא  כאמור  האחרון  המועד  לאחר  שתוגש  הצעה 
 .א תידון כללהמעטפה אליו( ול

 יש להגיש את מסמכי המכרז בשני העתקים. העותק השני יהא צילום של עותק ההצעה הראשון.  .6.4

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה    90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של   .6.5
)תשעים( יום נוספים והמציע מחויב לפעול    90תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך  

 בהתאם לדרישה זו.  

יתאפשר בשל מגבלות  מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז וזאת ככל שהדבר   .6.6
 מצב חירום הקורונה. 

 העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.  .6.7

המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת  ע  בהגשת הצעתו מבי .6.8
 לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

 

 רכישת חוברת המכרז והוצאות .7

באתר האינטרנט   ,₪ )שלא יוחזרו בכל מקרה( 1,000תמורת סך של   ושאת מסמכי המכרז ניתן לרכ .7.1

 . muni.ilhttp://www.karmiel.העירוני בכתובת 

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת   .7.2
 כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע.  

http://www.karmiel/
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 מציע אשר לא רכש את מסמכי המכרז והגיש הצעה לא ייחשב כמציע לעניין זכות העיון.  .7.3

 הבהרות ושינויים .8

יו .8.1 בדוא"ל:     12:00בשעה    8.6.21ם  עד  לעירייה,  להפנות  מהמציעים  אחד  כל  רשאי  יהיה 

yael_s@karmiel.muni.il  שאלות הבהרה בכתב במסמךMS-Word   :בלבד, במבנה שלהלן 

המסמך או הנספח   מס"ד
אליו מתייחסת  

 ההבהרה

פרק וסעיף 
 רלבנטיים 

 נוסח השאלה 

    

 

 הקשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. כמו כן יש לציין את פרטי איש 

בפורמט   .8.2 במועד,  העירייה,  לנציג  נשלחו  אם  אלא  הבהרה,  לשאלות  תענה  לא  העירייה  כי  יודגש 
 ובמבנה, המוכתבים לעיל. כן יודגש כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו. 

תופץ   .8.3 במכרז  שינויים  שיהיו  נפרד  ככל  בלתי  חלק  תהווה  והיא  המכרז  חוברת  רוכשי  לכל  הודעה 
 . ממסמכי המכרז

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב  -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל  .8.4
 תחייבנה את העירייה.   –

ותיקוני .8.5 שינויים  להכניס  במכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  עת,  בכל  רשאית,  ם  העירייה 
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק  
או   רשום  בדואר  המכרז  מסמכי  רוכשי  כל  לידיעת  בכתב,  יובאו,  המכרז,  מתנאי  נפרד  בלתי 

ידו  - ידי רוכשי מסמכי המכרז, ייחתמו ע"י המציע ויצורפו על-בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על
 ו.  להצעת

 

 שמירת זכויות .9

כל   .9.1 לעשות  רשאים  יהיו  לא  במכרז  והמשתתפים  לעירייה,  שמורות  המכרז  במסמכי  הזכויות  כל 
 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.  

העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  .9.2
 לתנאי ההסכם.  

 

 בחינת ההצעות  .10

 תיעשה באמצעות בחינת מרכיב איכות בלבד.בחינת ההצעה  .10.1
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בשלב הראשון תיערך בדיקה לגבי שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף. מציעים   .10.2
 אשר הצעתם תימצא שלמה ואשר יעמדו בתנאי הסף ינוקדו בהתאם לפרמטרים הקבועים להלן.  

 ולמשקולות הבאים: ניקוד איכות ההצעה/המציע יהא בהתאם לפרמטרים  .10.3

 ניקוד מירבי  פירוט הקריטריון מס"ד

ניסיון בהפעלת תכניות   .1
חיים  קהילה תומכת  

 עצמאיים לנכים 

חיים    "קהילה תומכתינוקדו מספר תכניות  
לנכים הפעיל  מפעיל/שהמציע  "  עצמאיים 

מקומיות רשויות  הרווחה   עבור  משרד    ו/או 
השנים    12 בין  ברציפות,    -   2016חודשים 

2021 . 
 

בתנאי   לנדרש  מעבר  שהופעלה,  תכנית  כל 
ב המשתתף  את  תזכה  )כל    5-הסף,  נקודות 

אם   גם  אחת  פעם  נספרת  גוף  בכל  תכנית 
 הופעלה מספר שנים(. 

 
יש לפרט על הניסיון הנוסף במסגרת מסמך  

 (.1א')

 

25 

 

 

תכנית פעילות חברתית   .2
 קהילתית 

המציע יצרף להצעתו תכנית פעילות חברתית  
ייעודית   לנכים  לקהילה התומכת  וקהילתית 

 . כרמיאלב

מאיכות, כמות ומגוון תכני     העירייה תתרשם
היתכנות   על  בדגש  המוצעים  הפעילויות 

 ביצוען. 

נפרד   בלתי  חלק  תהא  הפעילות  תכנית 
 מהתחייבות הזוכה במכרז. 

התחייבות של המציע  תכנית הפעילות מהווה  

במכרז לכל דבר ועניין והיא תחייב את הזוכה  

 במכרז.

הפעילות   תכנית  במסגרת  להציע  ניתן 

מעבר   המציע  של  תוספות  ו/או  שירותים 

לדרישות   מעבר  ו/או  המכרז  לדרישות 

 התע"ס. 

תמונה על  ועדת משנה מטעם ועדת המכרזים  

ראש  את  גם  ותכלול  המכרזים  ועדת  ידי 

 חברתיים בעירייה.   מינהל לשירותים

המשנה   המוצעת  ועדת  תכנית  את  תנקד 

 כדלקמן: 

ומטרות   .1 המציע  של  העולם  תפיסת 

 .נקודות 5עד  –התכנית 

40 
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וכן   .2 היעד  לאוכלוסיית  התכנית  התאמת 

התע"ס   להוראות  התוכנית  התאמת 

זה  במכרז  הטכני  לכל    ולמפרט  ביחס 

 נקודות. 10עד  – מסגרת בנפרד 

של   .3 המקצועית  ואנשי  המעטפת  המציע 

להשכלתם   ביחס  לרבות  הצוות 

לכמות   ביחס  ולרבות  ולהכשרתם 

 .נקודות  10עד  – מושמיםה

ו/או   .4 הפעילויות  ומגוון  התכנית  תכני 

 .  נקודות 5עד  –הטיפולים 

שירותים או תכנים או פעילויות אחרות  

אליהם המתחייב המשתתף מעבר לנדרש  

)ללא   סבמכרז, בהסכם או בהוראות התע"

וסף מהעירייה או ממשרד הרווחה(   מימון נ

 .נקודות   10עד  -

את   ראיון  .3 וכן  המציע  את  תראיין  המשנה  ועדת 
מנהלי התכניות מטעם המציע ותנקד אותם  

 כדלקמן: 

 

המוצע   .1 מהמנהל  לתכנית  התרשמות 
תומכת לנכים   קהילה  עצמאיים    חיים 

וכיו'   השכלתו  ניסיונו,    10עד    – לרבות 
 נקודות.   10עד    – נקודות  

 

התרשמות מתכנית גיוס, השמה ושימור   .2
 נקודות.   5עד  – של מתנדבים 

 

תפיסת   .3 ניסיונו,  מהמציע,  התרשמות 
עולמו של המציע.  חזונו והתחייבויותיו  

לאוכלוסיית   הליך    עיר,ב  הנכיםביחס 
  – גיוס מתנדבים והכשרתם אצל המציע  

 נקודות.  5עד 
 

20 

)משנת   המלצות  .4 עדכנית  חיובית  המלצה    2018כל 
ואילך( אשר יצרף המשתתף ביחס לשירותים  

לאוכלוס  מעניק/העניק  הוא  עם  יאותם  יה 
  ד הרווחה נכות מרשויות מקומיות או ממשר

ב המשתתף  את  עד    2.5- תזכה    15נקודות 
 נקודות אפשריות.  

 

15 
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ועדת המכרזים תמליץ על ההצעה    ככלל, בכפוף להוראות כל דין, לכללי המכרז וזכויות העירייה, .10.4
 בוה ביותר. גשקיבלה את הניקוד ה

על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי העירייה תהא המלצה שלילית על המשתתף ממזמין  .10.5
שירותים אחר או ככל שלעירייה יש ניסיון קודם רע עם המשתתף, תוכל העירייה לזמנו לשימוע 

גם אם התקבלו המלצות טובות על המשתתף    –  פסילת הצעתובפני ועדת המכרזים ולהמליץ על  
 וגם אם הנ"ל קיבל את ניקוד האיכות המזערי הנדרש. 

אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות   .10.6
או   לוואי  בכתב  ובין  בגוף המסמכים  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  דרך אחרת,  ביחס אליהם,  בכל 

ההצעה  יםעלול  לפסילת  פעולה    לגרום  או  תוצאה  לכל  ו/או  המכרזים  ועדת  ע"י  להשלמתה  ו/או 
 . אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים

  אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה  .10.7
 .ת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזיםאו לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחר 

רשאית  כל הצעה שהיא כזוכה, כן  אינה מתחייבת לקבוע    למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים .10.8
 .  ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה   .10.9
שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או  יש לה יסוד סביר לחשוש  אם  

תה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי  י שכוונתו הי
הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות או אם  

 שצוינו בהצעה אינם סבירים. המחירים 

רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,    טעמה(מו מי  )א ועדת המכרזים   .10.10
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת  

זנים, דו"חות,  ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור, לרבות מא 
 וכיו'.   מע"מ ודו"חות ניכויים

ניסיונו,   .10.11 אמינותו,  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  להביא  רשאית  תהא  המכרזים  ועדת 
כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים  

ודם כאמור. לצורך כך, תהא רשאית העירייה  עם המציע בעבר, וכן לפסול הצעה על סמך ניסיון ק
לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם  

 העירייה, ככל שיידרש.

 הודעה על זכייה וההתקשרות .11

 עם קביעת הזוכה במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה.   .11.1

עד המועד שיהיה נקוב בהודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא  הזוכה את כל המסמכים   .11.2
והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות אישור על עריכת ביטוחים וכן יחתום  

 על ההסכם המצורף למכרז )מסמך ג'(.  

לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות    11.2לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף   .11.3
אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא  
רשאית העירייה לבטל את זכייתו של אותו זוכה במכרז, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי  

גרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא  ל
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רשאית העירייה במקרה זה להתקשר בנשוא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא  
פי  -פי המכרז ו/או על-לנכון, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על

 דין.   כל

 העירייה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.  .11.4

 ידי העירייה.   - ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .11.5

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את   .11.6
על נספחיו, כמסמך לו,  זה ואת ההסכם המצורף  זה.    מכרז  זה את  כל מקרה של  ב אחד המשלים 

בנסיבות שבהן    סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
כנוסח   זה  נוסח  ויראו  ההסכם  נוסח  יגבר  ההסכם,  נוסח  לבין  זה  מכרז  נוסח  בין  ליישב  ניתן  לא 

 המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה. 

 רזביטול המכ .12

רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש    העירייה  .12.1
מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות  

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

עים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז  יביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ  על העירייה  החליטה   .12.2
 י מטעמה. מו/או כלפי  העירייהכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי  

        קונינסקימשה                                                                                                                

 העיר ראש                                                                                                                   
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 פרטי המשתתף וניסיון קודם  –( 1מסמך א')

 

 פרטים על המשתתף    .1

        שם המשתתף: .1.1

          מס' הזיהוי:  .1.2

        )כולל מיקוד(:מען המשתתף  .1.3

        שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

         תפקיד איש הקשר:   .1.5

           טלפונים:  .1.6

          פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 ( 1)ומדד איכות    3.1פירוט ניסיון קודם לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .2

, תכנית אחת לפחות של קהילה תומכת חיים עצמאיים  2021-  2016שנים ברציפות לפחות, בין השנים    2הפעיל משך  
להוראות התע"ס, עבור רשות מקומית אחת לפחות ו/או עבור משרד העבודה, הרווחה    5.24לנכים בהתאם להוראה  
 והשירותים החברתיים.  

יים לנכים" שהמציע מפעיל/הפעיל עבור רשויות מקומיות  ינוקדו מספר תכניות "קהילה תומכת חיים עצמא 
 . 2021 - 2016חודשים ברציפות, בין השנים  12ו/או משרד הרווחה  

 
נקודות )כל תכנית בכל גוף נספרת    5-כל תכנית שהופעלה, מעבר לנדרש בתנאי הסף, תזכה את המשתתף ב

 פעם אחת גם אם הופעלה מספר שנים(. 
 

הפעלת  תכנית מס'  שם הרשות מס"ד תקופת 
במהלך   התכנית 

2016 – 2021   

קשר   איש  שם 
 ברשות המקומית  

איש  טלפון 
ברשות  הקשר 

 המקומית 

1.      ____ מחודש 
ועד    ____ שנת 
  _____ חודש 

 שנת _____ 

  

2.      ____ מחודש 
ועד    ____ שנת 
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הפעלת  תכנית מס'  שם הרשות מס"ד תקופת 
במהלך   התכנית 

2016 – 2021   

קשר   איש  שם 
 ברשות המקומית  

איש  טלפון 
ברשות  הקשר 

 המקומית 

  _____ חודש 
 שנת _____ 

3.      ____ מחודש 
ועד    ____ שנת 
  _____ חודש 

 שנת _____ 

  

4.      ____ מחודש 
ועד    ____ שנת 
  _____ חודש 

 שנת _____ 

  

5.      ____ מחודש 
ועד    ____ שנת 
  _____ חודש 

 שנת _____ 

  

6.      ____ מחודש 
ועד    ____ שנת 
  _____ חודש 

 שנת _____ 

  

 

 ____________________ שם המשתתף: _  

      

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________        
  

 _______________________ תאריך:        

 

 עו"ד   אישור

אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של _________________, אשר רשאים לחתום ולהתחייב  
על פי דין בשמו של _________ ]המשתתף[ וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה מחייבות את המשתתף  

 לכל דבר ועניין.  

                ___________ _            ___________ 

 עו"ד           תאריך             
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 גוף המזמיןאישור ה –( 2מסמך א')

 לכבוד 

 כרמיאל עיריית 

 אישור בדבר ניסיון קודםהנדון: 

ב   )תפקיד(   ________________ כ  משמש  מלא(  )שם   ____________ הח"מ  אני 
)להלן: המזמיןה" _____________________  מאשר  "גוף   )  ________________________ כי  בזאת 

___________________)להלן: זיהוי  הפעיל  המשתתף"  מספר  ______/משרד  "(  המקומית  הרשות  עבור 
ועד ליום  _______________ תכנית/תכניות של "קהילה תומכת"הרווחה     בתקופה שמיום __________ 

 חיים עצמאיים לנכים.

 

 תאריך: _____________. 

 שר: _______________. חתימת המא

 טלפון: _____________________. 

 דוא"ל: _____________________. 

          ______________ 

 חתימה                 
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 אישור רו"ח למחזור כספי –( 3מסמך א')

 לכבוד

 ______________________ )המשתתף(

 2019, 2018 ,2017  ממוצע בשניםאישור על מחזור כספי הנדון :  

 הרינו לאשר כדלקמן:כם לבקשתכם וכרואי החשבון של

 .משנת_________כם הננו משמשים כרואי החשבון של . א

(  בוקרו/נסקרו  1ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום ____( )כם  חות הכספיים המבוקרים/סקורים של"הדו . ב
 )בהתאמה( על ידי משרדנו.

 לחילופין: 

 ( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים. 1חות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימים )"הדו

( _________  1חות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )"ח הסקירה שניתנה לדו"חוות הדעת/דו . ג
 (.2אחיד )אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח ה

 לחילופין: 

( _________  1חות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )"ח הסקירה שניתנה לדו"חוות הדעת / דו
 כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' להלן.

 לחילופין: 

( _________  1הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )חות  "ח הסקירה שניתנה לדו"חוות הדעת / דו
 כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט בסעיף ד' להלן. 

של הממוצע  המחזור הכספי  ( _________  1חות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) "בהתאם לדו . ד
 . ₪ 1,000,000בממוצע הינו גבוה מ / שווה  2019,2018 , 2017 מהשניםבכל אחת חברתכם 

 

 ,בכבוד רב                      

 ___________________  

 רואי חשבון            

 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.  .1

יראו אותן כחוות דעת   ,99מספר לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת  .2
 ללא סטייה מהנוסח האחיד.

 :  הערות

נקבע ע • זה  דיווח  ידינוסח  רו   ל  ושל לשכת   – בישראל    אי החשבוןועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי 
 .  2009אוגוסט 

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח •
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 תצהיר קיום דיני עבודה  –( 3מסמך א')

 ב' )א( לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים 2בהתאם להוראות סעיף  

אני הח"מ ___________ ת.ז. ___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאחרת אהיה צפוי  
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב, כדלקמן:

  הנני משמש כמנהל ב________________________________ )להלן: "המציע"(, והנני מוסמך ליתן  .1
 תצהיר מטעם המציע. 

 . כרמיאלשפורסם על ידי עיריית  5/21 מס' הנני עושה תצהיר זה במסגרת מכרז .2

 .  1976 – המונחים והביטויים בתצהיר זה, הינם כמשמעותם בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו  .3

 הנני מצהיר כי מתקיים לגבי המציע:   .4

   חלוט דין  בפסק  הורשעו  לא  אליו  זיקה  ובעל  תשס"ב  המציע  בטבת  י"ז  יום  אחרי  שנעברה  בעבירה 
)להלן: "חוק עובדים זרים" ( בשנה שקדמה למועד    1991  –( לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א  1.1.2002)

 תצהיר זה.  

 ( 1.1.2002המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עברות או יותר שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב  )
בפסקי זרים,  עובדים  חוק  ממועד    לפי  לפחות  שנים  שלוש  חלפו  זה  תצהיר  במועד  אך  חלוטים,  דין 

     ההרשעה האחרונה. 

 זהו שמי וזו חתימתי: 

        _______________ 

 

בפניי    הופיע   ___________ בתאריך  כי  מאשר   _________________ הח"מ  אני 
כי   ולאחר שהזהרתיו  לי באופן אישי,  ת.ז. _________________/ המוכר   _______________________

 עליו לומר את האמת שאחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפניי על תצהיר זה.  

 

         _____________ _______ 
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 תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  –( 4מסמך א')

 ( 11)תיקון מס' תנאי לעסקה עם גוף ציבורי  

___________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  

"הגוף"(    –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________ )להלן  .1

ר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם )להלן: "הרשות"(. אני מצהי כרמיאלהמבקש להתקשר עם 
 הגוף. 

 אני מצהיר כדלקמן:  .2

  להלן: "חוק שוויון זכויות"(   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף(
 לא חלות על הגוף. 

  לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;  9הוראות סעיף 

יעסיק   .3 או  מעסיק  שהגוף  העבודה    100ככל  משרד  של  הכללי  למנהל  לפנות  מתחייב  הוא  לפחות  עובדים 
לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

הגוף מתחייב לפעול  )ג( לחוק שוויון זכויות,  9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף    –
 על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור.  

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,   .4
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.  30בתוך 

         __________________ __ 

 חתימת המצהיר                                                                                                         

 אישור 

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

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

 _________________    __________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד                                                      תאריך        
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                                                                                    תצהיר היעדר קירבה –( 5מסמך א')

 לכבוד 

 כרמיאל עיריית

 תצהיר בדבר היעדר קירבה לחבר מועצה או לעובד הרשות הנדון: 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  כרמיאלעיריית אני הח"מ מצהיר בזאת כי  .1

 הקובע כדלקמן : [,נוסח חדש]א׳ )א( לפקודת העיריות  122סעיף  .1.1

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו  ״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק  

בן זוג,    -או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, ״קרוב״  

 הורה, בן או בת, אח או אחות״. 

 ובע: )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הק 12כלל  .1.2

חבר מועצה או קרובו    -״חבר מועצה״    ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, 

 ( )ב(״. 1) 2 -( )ב( ו1) 1או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 הקובע כי:  [,נוסח חדש])א( לפקודת העיריות   174סעיף  .1.3

זוגו או שותפו או  -״פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן 

 סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה״. 

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :   .2

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.  :ליבין חברי מועצת העירייה אין  .2.1

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של  .2.2
 התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 מי שאני סוכנו, העובד ברשות.אין לי בן זוג, שותף או  .2.3

ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא  .2.4
 נכונה. 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .2.5

( לפקודת העיריות, לפיהן  3א׳ )  122אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   .2.6
א׳ )א(   122רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף    ,מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3מועצת העירייה ברוב של  

 . לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות

 ____________________ שם המציע: ______

 __________________ 

 חתימת המציע         
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 הצהרת המשתתף  –מסמך ב' 

  5/21מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס'  אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,  
 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:  

כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו    ,ננו מצהירים בזהה .1
את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים  

 העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  הכרוכות בביצוע הוצאות  העל 

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

יעה ו/או אי הבנה ואנו  ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידלכל האמור במסמכי המכרז  
 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות נשוא   .3
 המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז. 

  הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז   .4
מן   אישור  ו/או  מסמך  נצרף  ולא  במידה  כי  לנו  ידוע  הנדרשים.  המסמכים  כל  את  מצרפים  אנו  ולראייה 

לוועדת המ כי  לנו  ידוע  עוד  וועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו.  כרזים שמורה  המפורטים דלעיל, 
יידרש   אשר  נוסף  מסמך  מידע/  כל  להציג  מאיתנו  ולדרוש  ו/או  שלישיים  לצדדים  ולפנות  לחקור  הזכות 
להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב. אם נסרב  

 יניה ואף לפסול את ההצעה.  למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות ע 

 .   לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגותאנו מקבלים על עצמנו  .5

הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על מנת  הטכניים, המקצועיים וכל הציוד  אמצעים  כל האת  יש לנו   .6
    אם נזכה במכרז.   מתחייבים לעשות כן  ואנולבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז,  

הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והעירייה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא המכרז   .7
 בשלמות. 

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה   .8
 . במפורש במסמך זה

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

הי .10 זו  לשינוי  נההצעתנו  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  במש  ,בלתי  תקפה  תשעים  ותהא  מהמועד  ך  יום 
במכרז.   הצעות  להגשת  למשך  האחרון  ההצעה  תוקף  הארכת  לדרוש  רשאית  תהא  העירייה  כי  לנו,  ידוע 

, והכל מבלי לגרוע  אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתותשעים יום נוספים, וכי  
   כל דין. פי  -על פי המכרז ו/או -על  העירייהמכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית  

חוזרת, כאמור  בסעיף  - משום הצעה לא כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו    ,אנו מסכימים .11
 לביניכם.    מחייב בינינו ייכרת הסכם ובקבלתה על ידכם    1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3

 



 50מתוך  22עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . להפעלת תכנית קהילה תומכת לחיים עצמאיים לנכים בעיר כרמיאל 5/21מכרז 

 עו"ד דוד רן־יה  –כל הזכויות שמורות  ©

והאישורים    מציא את כל המסמכים  נ  כי במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים   .12
 ההסכם, חתום כדין, והאישור על עריכת ביטוחים.    לרבות  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו שעלי

 זו: נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבנ נו ולראיה בא

 

 חתימה:______________________  

 אישור עו"ד

________________        עו"ד של   אני הח"מ  )להלן:  ח.פ./ע.ר 
בשם  ___________________  על הצהרה זו ה"ה    ייבפנ   חתמו__________    יוםב "( מאשר בזה כי  המשתתף"

של  המשתתף ההתאגדות  מסמכי  פי  על  הדרושים  האישורים  וכל  ההחלטות  כל  המשתתף  אצל  נתקבלו  כי   ,
זו   הצהרה  על  המשתתף  לחתימת  דין  כל  פי  ועל  את  המשתתף  מחייבת  לעיל  המפורטים  ה"ה  חתימת  וכי 

 המשתתף.

 

______________ _____________________                                                            ____              
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                                 תאריך
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 ההסכם –מסמך ג' 

 2021ביום _________ לחודש _________ שנת  כרמיאלשנערך ונחתם ב

 

 כרמיאל עיריית   בין: 

 "(העירייה )להלן: "  

 

 שם: _________________  לבין: 

 מספר זיהוי:_________________. 

 כתובת: ____________________. 

 "( המפעיל)להלן: "  

 

להפעלת תכנית קהילה תומכת לחיים עצמאיים לנכים   5/21והעירייה פרסמה את מכרז    הואיל 

 "(; המכרזלהלן: ") כרמיאלבעיר 

והוא מצהיר כי ערך לפני הגשת ההצעה את כל הבדיקות מכרז  בהגיש הצעה    והמפעיל  והואיל
 הפעלת התכנית והפעילויות והסכים לקבל על עצמו את  הנחוצות לצורך הגשת ההצעה  

 ;  בהתאם למסמכי המכרז

ועל בסיס הצהרותיו אישרה העירייה את המפעיל כזוכה במכרז וכחלק מהתחייבויותיו    והואיל
 הותנה כי המפעיל יחתום על הסכם זה;  

 

 לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

הוראות   .1.1 עם  ביחד  לקראו  ויש  הימנו  נפרד  בלתי  חלק  מהווה  זה  להסכם   המבוא 
 ההסכם עצמן. 

 כותרות ההסכם נועדו לנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות ההסכם.  .1.2

 הנספחים להסכם זה )המהווים חלק בלתי נפרד ממנו( הינם: .1.3

 : קהילות תומכות. שירותיםמפרט   –נספח א'  .1.3.1

 סעיפי ודרישות ביטוח.  – נספח ב' .1.3.2
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 נוסח אישור על קיום ביטוחים.   – 1נספח ב' .1.3.3

 נוסח ערבות בנקאית. –נספח ג'  .1.3.4

 נוסח הצהרה על סודיות.   –נספח ד'  .1.3.5

 כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "החוזה". 

 להגדרות שלהלן יהא הפירוש המופיע בצידן: .1.4

 כהגדרתו לעיל לרבות כל מי מטעמו ו/או הבאים בשמו.  - "המפעיל"

בעיר   - " השירותים" לנכים  עצמאיים  לחיים  תומכת  קהילה  תכנית  כרמיאל  הפעלת 
הפעולות   כלל  ביצוע  לרבות  נספחיו,  על  זה  הסכם  להוראות  בהתאם 

 המפורטות בהסכם זה על נספחיו; 

 הצהרות המפעיל  .2

 המפעיל מצהיר בזאת כדלקמן:

בעל מיומנות, ניסיון וידע להענקת השירותים לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים נאותים  כי הוא   .2.1
ומספיקים מבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת לבצע את התחייבויותיו ברמה גבוהה,  

 על פי הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה. 

להכיר .2.2 ולמד  והגשתו לעירייה הוא בדק  לפני עריכת הצעתו  ע"י    כי  את סוגי השירותים הנדרשים 
ה וכן בדק את כל הפרטים והתנאים הדרושים ו/או הכתובים ו/או הקשורים בשירותים או  העיריי

 .  בביצועם

כי כל העובדים והמועסקים אשר יעבדו מטעמו במסגרת הסכם זה, לרבות המתנדבים, הינם בעלי   .2.3
 והרישיונות הדרושים. הכישורים, ההשכלה, הניסיון, התעודות  

 כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת  לביצוע התחייבויותיו מכוח  הסכם זה. .2.4

 . את כל הרישיונות, ההיתרים, התעודות, הידע והמומחיות הדרושים למתן השירותיםכי יהיו בידו  .2.5

 כי לא חל שינוי בפרטים אשר מסר במסגרת הצעתו במכרז. .2.6

המחייבים של איזה ממשרדי הממשלה    הרלוונטיים  וקים, התקנות, הנהליםכי הוא מכיר את כלל הח  .2.7
לצורך הפעלת איזה מהתכניות בחוזה זה או ביצוע    על כל תיקוניהם   ו/או גופים ממשלתיים אחרים

 . השירותים על פיו והוא יפעל על פיהם
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 ההתקשרות .3

המפעיל יפעיל את תכנית ה"קהילה התומכת" לחיים עצמאיים לנכים בהתאם להוראות הסכם זה על   .3.1
הרווחה  נספחיו,   מחלקת  של  ופיקוח  פעולה  שיתוף  בתיאום,  הרלוונטיות  התע"ס  הוראות  לרבות 

 בעירייה ובהתאם להנחיות ועדת ההיגוי של העירייה. 

,  שהיא  דרך  בכל  ים/ לאחר,  מקצתן  או   כולן,  זה  הסכם  פי   על   וחובותיו  זכויותיו  להסבהמפעיל אינו רשאי   .3.2
  ההסכם   את   המפעילמראש ובכתב. הסב  העירייה    הסכמת  את  לקבל  מבלי,  בעקיפין  ובין  במישרין   בין

  תפטור  לא,  כאמור  ההסבה  של  תוקפה  בחוסר  לפגוע  מבלי  הרי,  הסכמת העירייה   ללא  לעיל  כאמור
 . זה הסכם  פי  על התחייבויותיו למילוי מלאה מאחריות המפעיל את האמורה  ההסבה

מובהר כי במסגרת השירותים, על המפעיל לפעול על פי הוראות כל דין, לרבות הוראות תקנון העובדים   .3.3
 הסוציאליים והנהלים הקיימים המתעדכנים מעת לעת של העירייה ו/או משרד הרווחה.  

 

 תקופת ההסכם .4

חודשים לאחר    36- למפעיל על התחלת מתן השירותים ועד למיום שהודיעה העירייה  תוקף הסכם זה   .4.1
את  ,  "(ההסכם   תקופת"  )להלן:מכן   להאריך  זכות הברירה  לעירייה שמורה  ההסכםכאשר    תקופת 

,  שנים  5כוללת של  חודשים לכל תקופה נוספת(, עד לתקופה    12  –חודשים    1בתקופות נוספות )שבין  
 בכפוף לאמור בהסכם.  

את ההתקשרות לכלל סיום כל אימת שמשרד הרווחה יחליט להפסיק את קיומה    העירייה תוכל להביא 
  45או מימונה של התוכנית וכן מטעמיה שלה, מבלי צורך לתת נימוקים כלשהם וזאת בהתראה של  

 ימים לפחות )אלא אם הפסקת ההתקשרות נבעה מהפרת החוזה על ידי הזוכה(. 

ההסכם   .4.2 תקופת  בהורבמהלך  שינויים  שיחולו  העירייה,  ככל  בתקציבי  או  הרלוונטיות  התע"ס  אות 
 ישתנה תמהיל השירותים בהסכם לפי הנחיות הגורם המממן של איזה מהשירותים. 

 

 ביטול ההסכם .5

לעיל, ומבלי לגרוע מזכות העירייה לבטל רק חלקים מההסכם, העירייה תוכל    4על אף האמור בסעיף  .5.1
 ימים מראש וללא צורך במתן נימוק או הסבר.   45להודיע על ביטולו של ההסכם וזאת בהתראה של 

  5.1בנוסף, העירייה תוכל להביא את ההסכם לכלל סיום, ללא צורך בהודעה מוקדמת כאמור בסעיף  .5.2
 לעיל, בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם מצאה כי המפעיל אינו פועל על פי תכנית העבודה ו/או הוראות הסכם זה ו/או בניגוד   .5.2.1
 להנחיות ועדת ההיגוי.

רבה   .5.2.2 תלונות  כמות  שקיימת  או  ירודה  ברמה  מבוצעים  שהשירותים  מצאה  אם 
לאחר מתן זכות  ביטול ההסכם בנסיבה זו תהא    –מזכאים/אזרחים ותיקים ביחס לשירותים  

 ימים.  30למפעיל להשמיע את טענותיו ובהתראה של  
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 אם המפעיל הפר הפרה יסודית של ההסכם.   .5.2.3

הפר את החוזה   .5.2.4 בתוך  המפעיל  תיקן את ההפרה  ולא  יסודית  מיום   7בהפרה שאינה         ימים 
 שנמסרה לו התראה בכתב על כך.

כלשהי של העירייה והערבות של המפעיל  הסכם זה יהא מבוטל באופן אוטומטי ללא צורך בפעולה   .5.3
 תחולט: 

 .  המפעיל  קבוע לעסקי או זמני  נכסים נאמן או כונס ימונה אם .5.3.1

במקרה של כתב אישום    .קלון  עמה  שיש  בעבירה  או  אם מי ממנהלי המפעיל יואשם או יורשע  .5.3.2
 בלבד תוכל העירייה להורות על ביטול ההסכם לא חילוט הערבות. 

 הפרות ותרופות  .6

  3הפר המפעיל הסכם זה הפרה יסודית או הפר אותו בהפרה לא יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך  .6.1
ימים לאחר שקיבל דרישה לכך מאת העירייה, תהא העירייה זכאית לבטל הסכם זה לאלתר, זאת  

 נוסף לכל סעד שתהא זכאית לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  ב

בנוסף לאמור לעיל, בכל אחת מההפרות הבאות תהא העירייה זכאית לפיצוי המופיע בצידם והכל   .6.2
 : ימים ממועד ההתראה 3לאחר שניתנה התראה על ידי העירייה על דבר ההפרה והיא לא תוקנה תוך  

 הפיצוי ההפרה

העברת   להעביר  אי  המפעיל  שעל  דו"ח/ות 
או   נספחיו  על  זה  הסכם  להוראות  בהתאם 

 הוראות התע"ס. 

מהמועד    500 הדו"ח  מועבר  לא  בו  יום  לכל   ₪
 שהיה על המפעיל להעבירו. 

 ₪ לכל יום בו לא מועסק עובד כנדרש. 500 אי העסקת עובדים בהתאם להוראות התע"ס.  

 

לא   .6.3 דרך אחרת  בכל  פיצויים  תגרע  גביית  ולא  זה  פי הסכם  על  תשחרר את המפעיל מהתחייבויותיו 
מזכותה של העירייה לבטל את ההתקשרות עם המפעיל ולהתקשר עם גורם אחר ו/או לפעול בכל דרך  

 אחרת על פי שיקול דעתה. 

 

 ערבות ביצוע   .7

כולן או מקצתן,  להבטחת מילוי   .7.1 זה,  ע"פ הוראות הסכם  יל  ימציא המפעהתחייבויותיו של המפעיל 
   .)חמישים אלף שקלים חדשים( ₪ 50,000בסך של  לעירייה ערבות בנקאית )בנוסח המצוי בנספח ג'(

(  30( חודשים ממועד החתימה על חוזה זה. שלושים )12עשר )-בתוקף לתקופה של שניםתהא  הערבות   .7.2
ימים טרם מועד פקיעת הערבות הבנקאית יאריך המפעיל את תוקפה של ערבות הביצוע לתקופה נוספת  
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חודשים, כך שערבות הביצוע תמיד תהיה בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות וכן לתקופה    12של  
 . ( יום נוספים מעבר למועד סיום ההתקשרות60)  שישיםנוספת של 

המרכזית   .7.3 הלשכה  ידי  על  לעת  מעת  שיתפרסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמודה  תהיה  הערבות 
לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום הכנת הערבות. מובהר, למען הסר ספק, כי  

לשהו אשר יגיע למפעיל בהתאם להסכם  המצאת ערבות הביצוע מהווה תנאי מוקדם לביצוע תשלום כ
 זה. 

העירייה תוכל לחלט את הערבות או חלקה, לרבות ביטול יפוי הכוח למשרד הרווחה ו/או מתן הנחיות   .7.4
 בכל מקרה של הפרת איזו מהוראות ההסכם.   – למשרד הרווחה שלא להעביר את כספי התקצוב 

הא רשאית לקזז את נזקיה והוצאותיה  כדי למנוע כל ספק הוסכם בזאת בין הצדדים כי העירייה ת .7.5
מכל תשלום אשר מגיע ו/או יגיע למפעיל ואין בכך כדי לגרוע מזכויות העירייה למימוש הערבות כאמור  

 לעיל.  

 עובדים ואי קיום יחסי עובד ומעביד .8

בזאת   .8.1 ומוצהר    או /ו  עובדיו  לרבות  מטעמו  מי  וכל  המפעיל  לבין  העירייה  בין  כי,  מפורשותמוסכם 
  לעירייה   שיש  זכות  וכל ,  מעביד  -   עובד  יחסי  יחולו  ולא   חלים   לא  מתנדביו וכיו',  ,ידו  על  המועסקים

  על   המועסקים  או/ו  עובדיו   לרבות ,  שמטעמו  מי   כל   או/ו המפעיל את  ולהדריך להנחות,  להורות, לפקח
  ליצור   כדי  בה   ואין,   זה  הסכם   ביצוע  להבטיח  אמצעי   אלא  אינה,  זה   הסכם  פי   על   השירותים  במתן  ידו

 . בלבד המפעיל של עובד הוא כאמור עובד   וכל  מעביד  – עובד  יחסי

המפעיל מצהיר כי הוא בלבד אחראי לתשלום לעובדיו ו/או למועסקים על ידו של מלוא משכורותיהם   .8.2
 ו/או הזכויות המגיעות להם, תנאים סוציאליים ותנאי עבודה בהתאם לקבוע על פי כל נוהג וכל דין.  

  לצורך  ידו  על  שיועסק  מי  או/ו  עובד  לכל  וברור  מפורש  באופן  לעיל  האמור  את  להבהירהמפעיל מתחייב   .8.3
 .זה הסכם פי  על התחייבויותיו ביצוע

  או /ו  בדרישה  הנטען   פי  על  הנובעים  תביעה  או/ו  דרישה  בכל  חשבונו  ועל  מידהמפעיל מתחייב לטפל   .8.4
  או /ו  לעובדים  בקשר  או/ו  בגין  גוף  או/ו  רשות  מצד  או/ ו  עובד  מצד,  עקיפין  או/ו  במישרין,  בתביעה

 . לתנאיהם  או/ו  לזכויותיהם או/ו משכורתם

  מעביד   -  עובד  יחסי  חלים  כי,  כלשהו  מוסמך  גורם  י "ע  וייקבע  היה  כי,  מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות   .8.5
  או /ו  בתשלום   לשאת  תידרש   והעירייה   והיה ,  מטעמו  מי   או /ו   המפעיל  מעובדי  מי   לבין   העירייה  בין

,  ד"עו  ט"שכ  לרבות,  שהיא  כספית  חבות  בכל,  העירייה  את  המפעיל  ישפה,  זו  תביעה  בגין  הוצאה
 .   בה שתחויב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל מתחייב לשפות את העירייה וזאת על פי דרישה ראשונה, בגין כל   .8.6
מעביד בין המפעיל ו/או מי מעובדיו  -תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, יחסי עובד

 לבין העירייה, לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג.  

להעסקת עובדים במכרז זה בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות    המפעיל יפעל ביחס .8.7
 ויקבל וישמור אישור משטרה תקף ביחס לכל עובד עליו חל החוק כאמור.  2001-מסוימים, תשס"א  
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 אחריות   .9

בלבד,    המפעיל  על   תחול  לביצוע השירותים והנובע מהם  הבלעדית   האחריות   כי  הצדדים   מוסכם בזה בין  .9.1
  זה  חוזה  פי  על  המפעיל  ידי  על  יבוצעו  אשר,  מובהר כי אישורי תכניות עבודה או הנחיות ועדת ההיגוי

  כלשהי   אחריות  מטעמה   מי  על   או/ו  העירייה  על  להטיל   בכך  ואין   מאחריותו  המפעיל  את  ישחררו  לא
 השירותים וכיו'.  לאיכות או /ו  לכשרות   או/ו  לטיב

מתן    בגין  שלישי  לצד  או  או/ו  לעירייה  שיגרמו  הוצאה  או/ו  הפסד  או/ו  נזק  לכלהמפעיל יהיה אחראי   .9.2
    .כך עקב  או/ו השירותים והפעלת התכניות 

  על   המועסקים  העובדים   כלפי   או/ו  העירייה  כלפי  אחראי  המפעילמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   .9.3
  לכל    מלוויהם  או/ ו  המטופלים  לרבות   כלשהו  שלישי  צד  כלפי   או/ו  מטעמו   הפועל   אדם   כל  כלפי  או /ו  ידו
  במהלך   או/ו  כתוצאה  לרכושם  או  להם  שיגרם  שהוא  סוג  מכל   אחר  נזק  או  אובדן  או  לרכוש  או  לגוף  נזק

 .  ביצוע השירותים

  דרישה   או/ו   תביעה  כל  בגין  או/ו  לה  שייגרם  נזק  כל  על  העירייה  את  לפצות  או/והמפעיל מתחייב לשפות   .9.4
  של   דין  פסק  או/ו  העירייה  דרישת  פ" ע  וזאת  לכך  בקשר  ואחרות  משפטיות  הוצאות  לרבות  נגדה  שתוגש

  ולהגן  להתגונן   לו  ותאפשר  כאמור  תביעה   או/ו   דרישה,  נזק  על  לזוכה  תודיע   העירייה .  מוסמך  משפט   בית
 . חשבונו  על מפניה העירייה על

  אחרת,   סיבה  מכל  או/ו  זה  הסכם  מכח  להם  זכאי  המפעיל  אשר  התשלומים  מןהעירייה רשאית לקזז   .9.5
  של   באחריותו   שהם  מחדל  או /ו  מעשה  בגין  כלשהו  שלישי  צד  ידי   על   מהעירייה   נתבעים  אשר   סכומים
  של   באחריותו   שהם  מחדל   או  מעשה  מחמת  לעירייה  שנגרמו   נזקים  בגין   או /ו  לעיל  כאמור  המפעיל
 .  לעיל כאמור המפעיל

 ביטוחים .10

על המפעיל יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסות ביטוח כמפורט באישור קיום   .10.1
 הביטוחים )נספח ב'(.  

ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם  - עלהביטוחים ייערכו   .10.2
 . כתנאי לחתימת חוזה המכרז עירייה יימסר ל

  נספח ב'את אישור המבטח, בהתאם לנוסח    עירייהל הזוכה  ימציא  בשעת החתימה על חוזה המכרז   .10.3
 כשהוא אינו מסויג. 

יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת  מובהר בזאת כי לעירייה   .10.4
  עירייה. מובהר, כי לעירייה'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של הב  ביטוחים )נספח 

מחויב    המפעילשיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה  
כנדרש, יהווה הפרה יסודית    עירייהלנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי ה

 . עירייהכלפי ה המפעילשל התחייבויות  
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 ניהול, מידע, פיקוח וביקורת .11

עירייה בכל עת שיידרש לכך, כל ידיעה ומידע הקשורים לשירותים הניתנים  המפעיל מתחייב למסור ל .11.1
 על ידו.   

על פי הוראות דין ביחס לרישום ולשמירה של מאגרי מידע וכן יפעל על פי  חוק  על המפעיל לפעול   .11.2
תשמ"א   הפרטיות,  לרבות    1981-הגנת  ותיקים,  לאזרחים  ביחס  ברשותו  הקיים  מידע  לכל  ביחס 

 אישיים, פרטים רפואיים וכיו'.   דוחו"ת, פרטים

יהיו   .11.3 העירייה  השירותים,  לבקר  רשאיםנציגי  ניתנים  בו  מקום    מתן   אופן  את  לבדוק  בכדי  בכל 
  הסברים  לקבל  או/ו  זה  הסכם  פי  על  המפעיל  התחייבויות  ביצוע  את  לבחון  מנת  על  וכן  השירותים

   .לביצוע השירותים בקשר

לעירייה בכל דרך שהיא, בבירור ובבדיקת כל תלונה שתוגש כנגדו ו/או  המפעיל מתחייב בזה לסייע   .11.4
 נגד עובדיו ו/או מי שפועל בשמו ומכוחו. 

 

 פרסומים .12

הצדדים מתחייבים כי בכל הפרסומים הקשורים בביצוע התכנית ע"פ הסכם זה מכל מין וסוג שהוא,   .12.1
מקצועי ו/או הפצת חומר  לרבות פרסומים באמצעי תקשורת ו/או באתר אינטרנט ו/או הפצת חומר 

למטרת גיוס משאבים, תצוין מעורבות ופעילות הצדדים האחרים והכל בתיאום מראש עם כל אחד  
 מהצדדים המעורבים בהסכם זה. 

כל צד מתחייב לדאוג לכך שנוסח הפרסום, לרבות תוכן הפרסום ואופן הצגת שם ולוגו של הצדדים   .12.2
 האחרים, יתואם מראש עם נציגיו.  

 

 הימנעות מניגוד עניינים  .13

לרבות ניגוד עניינים    –במישרין או בעקיפין    –המפעיל מצהיר, כי היא אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים   .13.1
 מקצועי או עסקי, בינו לבין העירייה והוא מתחייב להימנע מלגרום לכך. 

בכתב, במעשה,   בדיבור,   –המפעיל מתחייב כי בשום נסיבות שהן לא יתחייב באופן ובצורה כל שהם   .13.2
בשם העירייה ו/או מטעמה ו/או עבורה וכן לא יודה כלפי צד שלישי כל שהוא, בחבות כל    –במחדל  

שהיא של העירייה, אלא אם ולאחר שהמפעיל קיבל מהעירייה את הסכמתה בכתב ובהתאם לתנאים  
 שהסכימה. 

 

 

 

 



 50מתוך  30עמוד 
 חתימה וחותמת: __________ 

 
 . להפעלת תכנית קהילה תומכת לחיים עצמאיים לנכים בעיר כרמיאל 5/21מכרז 

 עו"ד דוד רן־יה  –כל הזכויות שמורות  ©

 לשמירה על סודיות תהתחייבו .14

יבויותיו לפי מכרז זה.  יימסר או יוודע לו לשם ביצוע התח יש   ,תחייב לשמור בסוד כל מידעהמפעיל י .14.1
רשאי לפרסם את המידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתקשרות  אינו    המפעיל

 ולאחר סיומה. 

מתחייב שלא לפרסם מידע הנוגע לטיפול באוכלוסייה המקבלת שירות מכוח מכרז  כמו כן, המפעיל   .14.2
זה, לרבות מידע על האוכלוסייה עצמה, לא למסור כל מידע לגורמים אחרים לרבות לתקשורת ולא  
לעשות שימוש כלשהו במידע אודות הטיפול באוכלוסייה זו לצרכים שיווקיים, מבלי שקיבל לכך אישור  

 . רייהמהעימראש בכתב 

 המפעיל יפעל על פי דין בכל הנוגע למאגרי מידע שברשותו. .14.3

 

 הוראות שונות .15

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם   .15.1
 מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.  

וקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי  מוסכם בין הצדדים כי כל שינוי בהסכם זה לא יהא לו ת  .15.2
 הנציגים המוסמכים של הצדדים. 

מוצהר בין הצדדים כי כל הימנעות ו/או שימוש של מי מן הצדדים הזכות שהוקנתה לו על פי הסכם   .15.3
 זה או על פי דין, לא תיחשב כוויתור אלא אם נעשתה במפורש ובכתב.  

ימי עבודה ממועד    3נמסרה לנותן השירותים בתוך  כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו   .15.4
שליחתה בדואר, ו/או תוך יום עבודה אחד באם נשלחה באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני,  

 אם נמסרה במסירה אישית.   –ו/או במועד מסירתה 

חיובים כספיים הנובעים מהסכם זה, ניתנים לקיזוז. העירייה תהא זכאית לקזז מכל סכום המגיע   .15.5
ממנה לזוכה עפ"י הסכם זה כל סכום המגיע לה בין ע"פ הסכם זה מהמפעיל ובין מכוח הסכם אחר:  
לרבות סכומים המגיעים לעירייה מהמפעיל מכח כל חיקוק ולרבות תשלומי אגרת ארנונה ותשלומי  

 בה אחרים. חו

הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין    המצויים במחוז שיפוטה של העירייהלבתי המשפט   .15.6
 הקשור להסכם זה. 

ימי עבודה ממועד    3כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנותן השירותים בתוך   .15.7
ליה או דואר אלקטרוני,  שליחתה בדואר, ו/או תוך יום עבודה אחד באם נשלחה באמצעות פקסימי 

 אם נמסרה במסירה אישית.  –ו/או במועד מסירתה 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

                ________________       _________________ 

 המפעיל        העירייה 
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 מפרט שירותים  –נספח א' 

 כללי  .1

תבוצע בהתאם להוראות ההסכם, הוראות נספח זה והוראות משרד הרווחה    ככלל, הפעלת התכנית .1.1
והשירותים החברתיים כפי שיהיו מעת לעת, בפרט הוראות התע"ס הרלוונטיות כיום לכל קהילה ו/או  

 כל הוראה או הנחיה שתבוא במקום אלו ו/או תעדכן אותם מעת לעת. 

לעיל ולא לגרוע    1.1ד הרווחה כאמור בסעיף  האמור בנספח זה בא להוסיף על הוראות משר   כימובהר   .1.2
 מהן. 

 יפורשו המונחים הבאים כדלקמן:  זהבנספח  .1.3

 
- אדם עם נכות תושב ישראל, מהמגזר הכללי, דתי   –    או "בתי האב"   או "חברי הקהילה"  "מנויים''

ליקוי  ח או  ו/  חושיות,  מגבלות  כולל  פיסית,  מוגבלות  בעל  ערבי, שהוא  או  בעל  -נוירורדי  פסיכולוגי, 
עד הגיל המזכה לקצבת זקנה מביטוח לאומי,    18נכות מן המוסד לביטוח לאומי , בגילאי    40%לפחות  

 ת התע"ס של משרד הרווחה. או כל הגדרה אחרת כפי שיוגדר  בהוראו
 

איננה מתחייבת  בדבר מספר המנויים    העירייה, אולם  בתי אב  100  –מנויים  כ  עתידים להיות  בתכנית   .1.4
 על ידי הזוכה. שתופעל שיופנו לתכנית 

   הפעלת שירות מוקד מצוקה .2

 כללי  .2.1

למפורט  שעות ביממה, ובהתאם  24המפעיל מתחייב ליתן שירותי מוקד מצוקה וזאת  במשך   .2.1.1
להלן. השירות יופעל הן באמצעות יחידת לחצן מצוקה בבית המנוי והן באמצעות התקשרות  

 טלפונית מכל מקום בארץ. 

יחידת לחצן המצוקה תהייה בבעלות המפעיל או בבעלות ספק משנה עמו יתקשר המפעיל    .2.1.2
כדי  ובאחריותו המלאה של המפעיל. מובהר בזאת כי אין בהעסקת ספק משנה ע"י המפעיל ב

לגרוע ו/או לפגוע באחריות המפעיל כלפי העירייה, וכלפי המנויים מכל מין וסוג שהוא, וללא  
 יוצא מן הכלל בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממוקד המצוקה, תפקודו ותפעולו. 

חושיות   .2.1.3 לקויות  עם  לאוכלוסיות  להתאמה  ידאג  המפעיל  שהוזכרו,  מהתחומים  אחד  בכל 
או   דוא"ל  פקס,  באמצעות  והרכזת,  הבית  אב  המוקדן,  עם  לתקשורת  אפשרות  זה  ובכלל 
מסרון. ברשות המפעיל תהיה מערכת הגברה אישית אחת לפחות, ובמפגשים גדולים, מערכת  

פת סימנים, הכול בכפוף למספר המנויים בעלי הלקות  הגברה קבוצתית, ותמלול או תרגום לש
 החושית המשתתפים בפעילות.  
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 יחידת לחצן המצוקה   .2.2

מיקרופון    –לחצני מצוקה כוללים לחצן נייד )שני לחצנים ניידים כשמדובר בזוג נכים( ורמקול   .2.2.1
 (."היחידה"נייח  הכולל לחצן הפעלה )להלן: 

הלחצן הנייד ייענד כשעון או כתליון על פי בחירת המנוי,  ויעביר תשדורת מכל נקודה בבית   .2.2.2
 (. "המוקד"המנוי למוקד המצוקה )להלן: 

הלחיצה .2.2.3 יוכל    לאחר  והמנוי  המוקדן,  ידי  על  הרמקול  יופעל  הנייח(,  או  )הנייד  הלחצן  על 
 לתקשר באופן מיידי עם המוקדן.

 שניות מהקריאה לכל היותר.   30עשה תוך יהיענות המוקד לקריאה באמצעות הלחצן ת  .2.2.4

הפסקת   .2.2.5 של  שבמקרה  כך  נטענת,  סוללה   יכלול  מנוי  לכל  שיניתן  שהמכשיר  ידאג  המפעיל 
 שעות נוספות לכל הפחות.  8מכשיר באמצעות הסוללה למשך  חשמל יופעל ה

חושיות   .2.2.6 לקויות  עם  לאוכלוסיות  להתאמה  ידאג  המפעיל  שהוזכרו,  מהתחומים  אחד  בכל 
 ובכלל זה אפשרות לתקשורת עם המוקדן, אב הבית והרכז, באמצעות פקס, דוא"ל או מסרון.

קה באמצעות הטלפון, וזאת  אפשרות נוספת למנוי הנזקק לעזרה, היא להתקשר למוקד המצו .2.2.7
בחיוג ישיר על ידי מספר חיוג חינם. המפעיל ידביק מדבקה על מכשיר הטלפון של המנוי, בה  

 יצוין מספר הטלפון של מוקד המצוקה. 

ברשות המפעיל תהיה מערכת הגברה אישית אחת לפחות, ובמפגשים גדולים, מערכת הגברה   .2.2.8
הכ  סימנים,  לשפת  תרגום  או  ותמלול  הלקות  קבוצתית,  בעלי   המנויים  למספר  בכפוף  ול 

 ת.החושית המשתתפים בפעילו 

ומבלי לפגוע    היחידה תותקן, תתוחזק ותהיה בבעלות המפעיל או  ספק המשנה שיתקשר עמו,   .2.2.9
 באחריותו הבלעדית והבלבדית של המפעיל כלפי העירייה.

היחידה תהא באחריות המפעיל אשר יבצע בדיקות  תקופתיות, לפחות אחת    תקינות ותחזוקת .2.2.10
 לחודש, ויהא אחראי על תפקוד היחידה לרבות החלפת הסוללות הנטענות.  

ויעבירו    שברשותו   אם יפסיק מנוי את חברותו בתכנית, יפרק המפעיל את מכשיר המצוקה   .2.2.11
 גין העתקתה למנוי אחר. פירוק היחידה וב  בגין נוסף למנוי אחר, וזאת ללא תשלום

לחברו גם  זוכה  מחויב ה  מנוי לשירות לחצן מצוקה שלא מתוקף התוכנית,   ישנו   מנוילמידה וב .2.2.12
 למוקד וללחצן המצוקה של התכנית.  

 

 מוקד  .3

 המוקד יכלול מערכת מחשוב תקשורת ומוקדנים. 
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 מערכת המחשוב  .3.1

 

. קריאת כל  הרווחה  דרישת העירייה ומשרדהמערכת תכלול מאגר נתונים ופרטים לגבי המנויות ע"פ  
 מנוי תתועד במאגר, וכן תוקלט ותאוחסן לתקופה של לפחות שישה חודשים מיום הקריאה. 

 

 מוקדנים .3.2

לרבות    , יום בשנה  365שעות ביממה, כל ימות השבוע,    24המוקדנים יאיישו את המוקד במשך   .3.2.1
 שבתות ומועדי ישראל. 

ענות נאותה לצורכי  י המפעיל או באחריותו, שיאפשר לו הכל מוקדן יעבור הכשרה, על ידי   .3.2.2
חברי הקהילה. ההכשרה תכלול הכרות עם צוות הקהילה התומכת )רכז/ת  ואב הקהילה(,  

 אפיוני חברי הקהילה, ומידע על נותני שירותים מרכזיים בקהילה.  

 רוסית. \חלק מהמוקדנים ישלטו בשפות נוספות המדוברות בקהילה, כגון ערבית .3.2.3

שלושה שבועות. הוא יברר את מצבו, לוקדן ישוחח עם כל אחד מהמנויים באופן יזום אחת  המ .3.2.4
 . שירותיםובמידת הצורך, יפעיל שירותים נלווים כמפורט במפרט ה 

חות אותם מחויב  "הדו  המפעיל יעביר דיווח בכתב על ביצוע השיחות אחת לרבעון במסגרת .3.2.5
 .להגיש לישיבות השוטפות של ועדת ההיגוי

מנוי     נתן שירות מלא ומידי לכליעל פי הצורך, ובלבד שי  היההמוקדנים במשמרת, ימספר   .3.2.6
 שיזדקק לכך. 

באופן   .3.2.7 או פקסימיליה,  להלן, באמצעות הטלפון  כהגדרתו  יעדכן את אב הקהילה,  המוקדן 
טלפון נייד,    בכל  הקשור לפעילות השוטפת, וכן יעדכן אותו באופן מיידי באמצעות  , יומיומי

בדבר כל פניה דחופה  של חברי הקהילה, וסוג העזרה שניתנה על ידי המוקד, לרבות ביקור  
 רופא תורן או פינוי  באמבולנס.

 

 שירותי חירום רפואיים  .4

 רופא .4.1

על פי בקשת המנוי מהמוקדן, יישלח לביתו רופא תורן. זמן הגעת הרופא לבית המנוי יהיה עד   .4.1.1
בהגעת הרופא, יודיע על כך המוקד למנוי,    שעה וחצי. מוסכם כי במידה ויחול עיכוב כלשהו  

 ובמידת הצורך גם לאב הקהילה. 

סביר בהתאם למקום    במידה והמנוי אינו נמצא בביתו, ישלח אליו רופא מטפל שיגיע תוך זמן .4.1.2
 המצאו של המנוי באותה עת )בכל רחבי הארץ(. 

בערב  19:00ביקורי רופא יסופקו בכל ימות השנה, לרבות שבתות ומועדי ישראל, בין השעות  .4.1.3
 שעות ביממה.   24בוקר שלמחרת, ובסופי שבוע ובחגים  7:00ועד 
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המוסמכות   .4.1.4 הרשויות  מן  כחוק  תעודות  בעל  מוסמך,  רופא  יהיה  קורס הרופא  עבר   ואשר 
 . החייאה

 על הרופא להיות דובר השפה העברית על בוריה.  .4.1.5

שעות ובטופס    24  – על הרופא להיות מצויד בציוד הרפואי המקובל, בתרופות ראשוניות ל   .4.1.6
 מרשם.

לרופא   .4.1.7 המצאתו  לשם  למנוי  יימסר  שהעתקו  ביקור,  דו"ח  או  מחלה  סיכום  ירשום  הרופא 
 המשפחה או  הרופא המטפל.

 ך, יפנה הרופא את המנוי לחדר מיון בבית חולים. במידת הצור .4.1.8

נקודות   0.14כל ביקור רופא בבית המנוי יהיה כרוך בתשלום סמלי בלבד וזאת בסכום של עד  .4.1.9
 זיכוי. 

 

 שירות אמבולנס והרמה  .4.2

בהתאם    שרותי פינוי רפואי באמצעות אמבולנס או ניידת טיפול נמרץ, יסופקו על ידי המפעיל .4.2.1
 . מפרט השירותיםלצורך ובהתאם להוראות 

 המוקד יזמין אמבולנס בהתאם להפניית רופא.    .4.2.2

 רשאי, במקרים המתאימים, להזמין אמבולנס באמצעות המוקד.    יהאמנוי  כל .4.2.3

ישא המפעיל בעלות האמבולנס  יזמן אמבולנס ע"י המנוי והוחלט שלא לאשפז את המנוי,  הו .4.2.4
 נקודות זיכוי. 0.14תשלום סמלי בלבד אשר לא יעלה על והמנוי ישלם לעמותה 

 בעלות האמבולנס.  שא המפעיל יבהוראת רופא, והמנוי לא אושפז, י אמבולנסוזמן  ה .4.2.5

ונן להרמת חבר קהילה שנפל בביתו. השרות יינתן לכל חברי הקהילה  המפעיל ייתן שרות של כ .4.2.6
 . מצד המנוי מיתללא השתתפות עצזאת,  וחגים. בכל שעות היממה לרבות שבתות 

 

 גיבוי לשירותי טיפול אישי בבית המנוי  .5

יינתן ע"י המפעיל גיבוי לשירותי טיפול אישי בבית המנוי בתקופת ההתקשרות לכל חברי  הקהילה. שירותי  
 טיפול אישי בבית המנוי יינתנו במצבי חירום אישיים. 

 

 שירות חילוץ, הובלת כיסאות גלגלים לתיקון ותיקונם .6

המפעיל יעמיד שירותי חילוץ של מנויים המרותקים לכיסאות גלגלים, לכל המנויים בתכנית. שירותי   .6.1
שבעת שהותם    ובכלל זה יינתן חילוץ למנויים  כרמיאלשעות ביממה ברחבי    24החילוץ יינתנו במהלך  

 מחוץ לבית זקוקים לחילוץ על מנת להגיע לביתם. 
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אביזרי עזר וציוד רפואי יסופקו על ידי המפעיל באמצעות אב הקהילה  שירותי תיקון לכיסאות גלגלים,   .6.2
על    כהגדרתו העזר,  אביזר  את  עצמו  בכוחות  לתקן  מסוגל  אינו  הקהילה  אב  שבהם  במקרים  להלן. 

 המפעיל  לדאוג להובלת כסאות הגלגלים לתיקון ו/או אביזר העזר לתיקון. 

לביצוע התיקונים באביזרי העזר לרבות    על המפעיל להבטיח שאב הקהילה יעבור הכשרה מתאימה .6.3
 כסאות כיסאות גלגלים לא ממונעים. 

אב    מנוייםה .6.4 ידי  על  המבוצעים  בתיקונים  חילוף  וחלקי  החומרים  עבור  למפעיל  ישלמו  בתוכנית 
  לפי דרישתם וכפי   ,ישירותהמנויים  לגורמים חיצוניים אחרים ישלמו    הקהילה, וזאת בכפוף לקבלות.

 שיסוכם ביניהם.

 

 פעילות חברתית  .7

וזאת לאחר    ,עדת ההיגוי מדי שנה תכנית שנתית לפעילות החברתית המוצעת על ידווהמפעיל יגיש לו  .7.1
 . לגבי העדפותיהם הילהביצוע סקר בקרב חברי הק

הפעילות החברתית תיקבע על ידי ועדת ההפעלה ותאושר על ידי ועדת ההיגוי, ועל המפעיל לשנות ו/או   .7.2
 פעילויות חברתיות בהתאם להנחיותיהן. להוסיף 

 אחת לשנה, המפעיל יבצע סקר בנושא הפעילויות החברתיות המועדפות על חברי הקהילה.   .7.3

 

 הפעילות החברתית לא תפחת מהמפורט להלן:- על אף האמור .7.4

מובנית: הפעילות תתקיים אחת לשבועיים,  ותכלול פעילויות כגון:     –  פעילות חברתית או מועדונית .א
 ה לאירועי תרבות וספורט, הרצאות או כל פעילות חברתית מובנית אחרת. יציא

 .שלושה טיולים בני יום במהלך כל שנה .ב

 נקודות זיכוי.    0.16השתתפות המנויים עבור יום טיול תהיה עד גובה   .7.5

 

 גבייה  .8

 : תשלום השתתפות של המנויים בתוכנית

השתתפות המנויים בגין חברות בתכנית הינה כמפורט בטבלת השתתפות של משרד הרווחה המצורפת   .8.1
 '. אבנספח   

 תיגבה השתתפות בגין חלק מהשירותים בהוראות התע"ס כפי שיפורסמו ע"י משרד הרווחה.  ,כןכמו  .8.2

לצורך חישוב    הרלוונטיתהמנוי יגיש מסמכי הכנסות לעובד הזכאות בלשכת הרווחה או בתחנת השקום   .8.3
לדאוג   המפעיל  של  ומחובתו  המפעיל  באמצעות  המסמכים  להגיש  המנוי  יכול  ההשתתפות.  דרגת 
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בלשכה. הזכאות  לעובד  הדרושים  המסמכים  דרגת   להעברת  את  יחשב  בלשכה  הזכאות  עובד 
 מה גובה ההשתתפות.  פעיל ההשתתפות ויודיע למנוי  ולמ

 יים בכפוף לדרגת הזכאות שנקבעה ע"י עובד הזכאות.  המפעיל אחראי לביצוע הגביה מהמנו .8.4

 . פעילגובה ההשתתפות על פי מה שקבע עובד הזכאות יקוזז מהתשלום המועבר למ .8.5

 

 התמורה .9

ע"י משרד הרווחה, בקיזוז סכום   .9.1 כפי שנקבע  בית אב המנוי בתוכנית יקבל המפעיל תעריף  כל  בגין 
 . 8ההשתתפות כאמור בסעיף 

 דשים רק לאחר פתיחת תיק ברווחה, בדיקת זכאות וקבלת אישור תקציבי. המפעיל יקבל מנויים ח .9.2

 פרט  לסכום זה לא זכאי המפעיל לכל תשלום נוסף בגין הפעלת התוכנית על כל מרכיביה.

 

 שירותים נוספים בתשלום .10

, אלא אם  בהסכם על נספחיוהמפעיל אינו רשאי לספק שירותים נוספים לחברי הקהילה מעבר לאלו   .10.1
   קיבל לכך אישור ועדת ההיגוי מראש ובכתב.

ידוע והוא מתחייב לא לקלוט מנויים בתוכנית באופן פרטי ושלא באמצעות הרווחה, וזאת   מפעיל  ל .10.2
 בכפוף להנחיות משרד הרווחה בעניין. 

 

 ועדת היגוי  .11

ווי של התכנית בכל השלבים השונים, תוקם ועדת היגוי לניהול התכנית, בה יהיו  ילצורך הכוונה ול  .11.1
 מיוצגים:  

שני נציגים מטעם עיריית כרמיאל. אחד מנציגי העירייה ישמש כיו"ר ועדת ההיגוי ויהא אחראי   .א
 על זימון ישיבותיה.  

 נציג אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. .ב

 נציג מטעם החברים בתכנית. .ג

 נציג מטעם המפעיל.   .ד

 נציג משרד הבריאות.  .ה

לוו  .11.2 נוספים  חברים  לצרף  העירייה  בידי  אחת  הרשות  תתכנס  ההיגוי  ועדת  לצורך.  בהתאם  עדה 
 לשלושה חודשים אלא אם יוחלט אחרת ע"י העירייה. 
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מבלי לגרוע מתפקידי ועדת ההיגוי לפי הוראות התע"ס, תהא הועדה אחראית לבדוק ולאשר כל של   .11.3
משלבי ביצוע התכנית, ובין היתר, לפקח על עמידת המפעיל בהתחייבויותיו לפי מכרז זה. כמו כן,  

 סמכות הועדה לקבוע שינויים ושיפורים בתכנית.  ב

חברים, הכוללים לפחות נציג אחד מטעם המפעיל ונציג אחד    3יהא  המניין החוקי בוועדת ההיגוי   .11.4
 מטעם מינהל שירותים חברתיים בעיריית כרמיאל.  

הועדה רשאית להזמין לישיבותיה משתתפים נוספים, מעת לעת, לפי בחירתה. למשתתפים אלה לא   .11.5
 תהא זכות הצבעה בישיבות הועדה.  

 

 פיקוח ובקרה .12

ע"י משרד    שיפורסמומחויב לדיווח שוטף בכתב על פעילותו בהתאם להנחיות ולהוראות    המפעיל .12.1
 הרווחה.  

ו/או    כרמיאלבכל עת הנוגע לפעילותו, לידי עיריית    יחויב להמציא כל מידע שיידרש ממנו  המפעיל .12.2
 משרד הרווחה.  

למספר   .12.3 התייחסות  ובו  מפורט  דו"ח  ההיגוי,  ועדת  של  התכנסות  כל  לקראת  להגיש  המפעיל  על 
המנויים שהשתתפו בפעילות החברתית שהתקיימה, ואשר מתכוננת, להיקף כוח האדם ולשינויים  

 וד. בכוח האדם אם היו, לסוגיות שונות וע 

 

 ועדת הפעלה .13

גם  ועדת הפעלה     עדת ההיגויולקיים בנוסף לו   פעילאחראי המ  ,לצורך ההפעלה השוטפת של התכנית .13.1
ונציגים של גופים  מטעם המפעיל  נציג העירייה, מרכז התכנית  (, בה ישתתפו  "ועדת ההפעלה")להלן:  
   במידת הצורך.  נוספים 

ולביצוען המלא על ידי המפעיל, עפ"י  ועדת ההפעלה תהא אחראית ליישומן של הנחיות ועדת ההיגוי   .13.2
 הוראות התע"ס ובכפוף לאמור להלן: 

תתכנס   .13.2.1 ההפעלה  וועדת  הצורך  אחת  לפי  הפחות  חודשיםל לכל  יוחלט  שלושה  אם  למעט    ,
 לצורך.     אחרת ע"י העירייה בהתאם

להזמין   .13.2.2 רשאית  ההפעלה  בחירתה.  ועדת  פי  על  לעת,  מעת  נוספים,  משתתפים  לישיבותיה 
 למשתתפים כאמור, לא תהא זכות הצבעה.

הקרובה   .13.2.3 ההיגוי  בוועדת  לדיון  הסוגיה  תועבר  ההפעלה,  בוועדת  הסכמה  תושג  ולא  במידה 
ותידון שם. בנושאים שאינם סובלים דיחוי, תתכנס ועדת ההיגוי לישיבה מיוחדת לדון בסוגיה  

 ק.  העומדת על הפר

מי   .13.2.4 לכל  ו/או  הועדה  חברי  לכל  ולהעבירו  הועדה,  של  פרוטוקול  לרשום  המפעיל  באחריות 
 שיידרש. 
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 כוח אדם .14

בתי אב(.    100  את כוח האדם כדלקמן )כ"א זה הינו עבור  כךירכז את התכנית ויעמיד לצורך    מפעילה .14.1
בתי אב המתוקצבים על ידי הרווחה,  מכסתבכל מקרה בו מספר בתי האב יהיה מעל או מתחת ל

 כוח אדם בהיקף יחסי למספר המנויים לתוכנית.  פעיל יעמיד המ

   .משרה  )כולל גיבוי ימי מחלה וחופשה( 0.6 – עו"ס – מרכז תכנית  .א

 . וחופשה(משרה )כולל גיבוי ימי מחלה   1.3 - אב התכנית .ב

 מתנדבים מקרב חברי התוכנית ומחוצה לה.  .ג

 

 העסקת רכז/ת תכנית ואב/אם קהילה לתוכנית  ומ"מ לאב/אם הקהילה  .15

יבחרו על ידי ועדת כוח האדם, יועסקו ישירות על ידי  י רכז/ת התוכנית וכן אב/אם הקהילה אשר   .15.1
המפעיל, והמפעיל מתחייב להעסיק רכז/ת תכנית ואב/אם קהילה באופן קבוע וברציפות וזאת במשך  

 כל תקופת ההתקשרות.  

 עלות העסקתם של מרכז/ת התכנית ואב/אם הבית תמומן באופן בלעדי על ידי המפעיל.  .15.2

 

 רכז/ ת תכנית  .16

יחסי למס' בתי האב המתוקצבים  ( בהיקף  "רכז/ת התכנית" המפעיל יעסיק  רכז/ת תכנית  )להלן:   .16.1
במשך כל תקופת ההתקשרות. היקף זה כולל גיבוי ימי מחלה וחופשה.    ובהתאם להוראות התע"ס

   להעסיק ממלא מקום לרכז הקהילה ככל שיידרש ועל חשבונו הוא.  באחריות המפעיל  

 , מפורטות להלן: רכז/ת התכנית דרישות התפקיד של .16.2

 בעל תואר אקדמי בעבודה סוציאלית. .א

 שנים לפחות בעבודה טיפולית עם  אנשים עם מוגבלות.   3בעל ידע וניסיון קודם של   .ב

קהילתיים   .ג פרויקטים  ריכוז  או  בניהול  קודם  ניסיון  טוב,  וארגון  ניהול  מהווה    –כושר 
 יתרון.  

 בעל  יכולת ראייה כוללת וכושר ארגון מעולה.  .ד

 בעל יחסי אנוש מעולים.   .ה

בעל מיומנויות בעבודה עם אנשים עם מוגבלות וייצוגם בפני מוסדות שונים )סנגור ותיווך(  .ו
 בקהילה.
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 זיהוי צרכים, פיתוח מענים ויזמות. בעל מיומנויות ב  .ז

 בעל ידע וניסיון קודם בהפעלה של מתנדבים בקהילה.   .ח

 בעל יכולת לעבוד באופן עצמאי ויכולת להדריך צוות.   .ט

 

 תפקידו/ה של הרכז/ת יכלול את המטלות המפורטות להלן: .16.3

 . שירותיםפיתוח, ריכוז  וניהול שוטף של התכנית כמפורט במפרט  ה .א

 ומתן הסבר   עריכת הכרות אישית עם כל חבר קהילה המצטרף לתכנית הקהילה התומכת,   .ב
  והדרכה על צריכת השירותים השונים באמצעותה, וכן עריכת ביקורי בית שוטפים לאחר 

ההפעלה בדבר היקף ומועדי     עדתו ההצטרפות לתוכנית. רכז/ת התוכנית יגיש תכנית לו
הקהילה, ויביא תכנית ביקורי בית שנתית    ישי אצל חבריביצוע ביקורי בית על ידו ובאופן א

 לאישור ועדת ההפעלה. 

ובין גורמים שונים לרבות    ווך תיאום וסנגור בין החבריםיהדרכה וסיוע לחברי הקהילה: ת .ג
לאומי, לביטוח  המוסד  קהילתיים,  הנפש   מרכזים  לבריאות  מרפאות  קופ"ח,  מרפאות 

 עם המחלקה לשירותים חברתיים. וכד', הפעילות הנ"ל תתבצע בתיאום מלא

 פיקוח, לווי והדרכת אב הקהילה ומ"מ אב הקהילה באופן שוטף.  .ד

 גיוס, שיבוץ, הדרכה, תגמול והפעלת מתנדבים.  .ה

פעילויות חברתיות בהתאם לסקר ש .ו והפעלה של  ייזום  ולהחלטות  יהקמה, תכנון,  יערך 
 ועדת ההיגוי. 

 טיפוח הקשר בין בני המשפחות לבין חברי הקהילה.   .ז

 עידוד וטיפוח הקשר בין חברי הקהילה לבין  עצמם.  .ח

או                                .ט לשינויים  הצעות  בתכנית,  החברים  צרכי  על  סקרים  באמצעות  מידע  איסוף 
החברתית     הפעילות  בדבר  סקר  ביצוע  ובנוסף  כן  כמו  לצורך.  בהתאם                                שיפורים 

לעיל( והבאת הממצאים של הסקר בליווי    5סעיף  בהתאם להמועדפת על חברי הקהילה )
 לפעילות  חברתית בפני ועדת ההיגוי ולאישורה.  הצעות

ו .י בכל  ו ו השתתפות  לרבות  הנדרשת  ע"פ  ועדה  ועדה אחרת  וכל  היגוי  וועדת  עדת הפעלה 
לית  מתחייב  המפעיל  העירייה.  ותמיכה דרישת  שוטפת  הדרכה  התוכנית  לרכז/ת  ן 

 מקצועית במשך כל תקופת ההתקשרות וזאת לפחות, אחת לשבועיים. 

 הקלדת כל הנתונים על החברים בקהילה לתוכנת ניהול הקהילות על פי הרשאתה.  .יא

ו .יב כנדרש  שוטפים  ודיווחים  מידע  הרווחה  מחלקת  למנהל   / לעירייה  יעביר  נקבע  כ הרכז 
 וצרכי העירייה ומשרד הרווחה. בחוזה ועל פי דרישות  
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 ילה העסקת אב/אם קה .17

       ישירות על ידי המפעיל.  אב/אם  הקהילה אשר יבחר על ידי ועדת כוח האדם יועסק .17.1

  יחסי למס' בתי האב המתוקצבים ובהתאם להוראות התע"ס היקף המשרה של אב הקהילה יהיה   .17.2
 לכל משך הפעלת התוכנית. היקף זה כולל גיבוי לימי מחלה וחופשה. 

 המפעיל  מתחייב להעסיק ממלא מקום ככל שיידרש ועל חשבונו הוא.   .17.3

 עלות העסקתו של אב הקהילה כאמור, תמומן באופן בלעדי על ידי המפעיל.  .17.4

 דרישות התפקיד מאב הקהילה .17.5

 השכלה תיכונית לפחות, בעל הבעה טובה בע"פ בכתב.  .א

אינסטלציה  .ב )חשמל,  קלים  תיקונים  לבצע  ויכולת  בבית  מערכות  של  בסיסית  טכנית    הבנה 
 תריסים,  וכדומה(. 

 יחסי אנוש מעולים, סבלנות, סובלנות, עניין בזולת, רגישות בין תרבותית ונכונות לעזור. ל בע .ג

 באופן עצמאי. כושר ארגוני, יכולת להגדיר סדרי עדיפויות, ניהול יומן  ויכולת  לעבוד בעל  .ד

 נכונות לעבוד עם פעילים ומתנדבים.  .ה

 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.  .ו

 

   תיאור תפקיד של אב הקהילה .17.6

עזרה   גם  כוללים  ותפקידיו  המפעיל,  מטעם  התוכנית  למנהל  ישירות  כפוף  יהיה  הקהילה  אב 
גם את המטלות   לוגיסטית לרכז/ת  התוכנית באופן שוטף וע"פ בקשת הרכז/ת. כמו כן כולל תפקידו  

 המפורטות להלן. 

 בתחום הביטחון האישי והבריאותי  .17.6.1

במשך   .א י   24זמינות  הקהילה  אב/אם  השנה.  ימות  בכל  נייד  ישעות  טלפון  שעות    24שא 
כולל  ו בכל שעה, בכל ימות השנה    מנוייםה     ביממה. מוכנות לבוא לקריאת מצוקה של  

אב     יועבר מכשיר הסלולארי שלחגים, פרט לימי חופשה. בימי החופשה של אב הבית  
 . המנוייםענות לקריאות יהבית למ"מ אב הבית כדי לאפשר זמינות וה

 

 שעות היממה.   קבלת הודעה ממוקד המצוקה במקרה של קריאת מצוקה בכל  .ב
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במקרה של נסיבות המצריכות אשפוז, תימסר על כך הודעה מהמוקד לאב הקהילה. אב  .ג
חה, הכל לפי הערכה של חומרת המצב שתוערך על  המשפ   הקהילה אחראי להודיע לבני  

 .  תכניתורכז/ת ה  קהילהידי אב  ה

וזה יברר את מצב המנוי      במקרים שאינם מצריכים אשפוז, המוקד יידע את אב הקהילה,   .ד
  הבאת תרופות וכדומה.   בביתו ויסייע לו ככל שנדרש, לרבות

המשפחה, לקבלת עזרה    משפחה ובנירופא    תיווך בין חבר בקהילה לגורמים שונים כגון  .ה
 הולמת ולפי בקשתם.  

שירות לבית החבר, על פי     בהכנסת  סיוע    –  חוזר חבר הקהילה לביתו לאחר אשפוז   כאשר .ו
עזר אביזרי  השגת  כגון:  מזון,    הצורך,  מוצרי  רכישת  מזון,  הבאת  רפואיים,  ומכשירים 

 תרופות, הכנסת מטפלת וכדומה.   הבאת 

כך שפעילים או מתנדבים, ימשיכו לעמוד  בקשר עם חבר הקהילה  בעת הצורך, לדאוג ל .ז
 ויביאו תרופות ומצרכים לביתו.

 . הקהילה   סיוע בהשגת אביזרי עזר רפואיים ואחרים על פי צורך חברי .ח

 לעיל.   4תיקון אביזרי העזר כמפורט בסעיף  .ט

 עזרה לוגיסטית לרכז הקהילה בהתאם לבקשתו.  .י

 

 בתחום הדיור  .17.6.2

בית   ביצוע .א וכדומה(,   תיקוני  תריסים  אינסטלציה,  )חשמל,  הקהילה  חברי  בבתי  קלים 
 ציוד רפואי של המנויים. הובאביזרי העזר ו

 הזמנת והכוונת בעלי מלאכה  לתיקונים בדירת החברים בקהילה ופיקוח על עבודתם.  .ב

 בתחום המזון  .17.6.3

מצוקה, מחלה  הפעלת פעילים ו/או מתנדבים לרכישת ו/או ולהבאת מצרכי מזון מוכן, במקרי  
 ו/או מזג אוויר קשה וכיו"ב. 

 בתחום החברתי  .17.6.4

 החולים.  –  ימים גם בבית   ביקור חולים בבתי חברי הקהילה, ובעת אשפוז העולה על שבוע   .א

 מתן אוזן קשבת לבעיותיהם ולציפיותיהם של חברי הקהילה.  .ב

 מתן עזרה לוגיסטית לרכז/ת בהתאם לבקשתו.    .ג

עילויות חברתיות במסגרת התוכנית, וכן עזרה  בתפעול  מתן מידע לחברי הקהילה לעניין פ  .ד
 סדיר של פעילויות כאמור. 

 השתתפות במפגשי פעילים ומפגשי חברים בתוכנית לפי הצורך.     .ה
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 בתחום המנהל  .17.6.5

בו יפורטו כל הפעילויות המתרחשות בקהילה    ,יומן אירועים  ,אב הקהילה ינהל מדי יום .א
ה יקליד את כל הפעילויות בקהילה לתוכנה על  לרבות פעילות רגילה וחריגה. אב הקהיל

 פי הרשאתו. 

נושאים הדורשים טיפול מעבר   ווח עליד   ,דיווח שוטף ומקיף לרכז/ת התכנית על הנעשה .ב
 .ליכולות של אב הקהילה ועל בעיות חריגות ומקרי חירום

 ניהול קשר שוטף עם מוקד המצוקה.  .ג

שתתפות בישיבות הנקבעות ע"י רכז/ת התכנית ומנהל התוכנית מטעם המפעיל וקבלת  ה .ד
גוי כהגדרתן בהסכם י הדרכה שוטפת על ידם. השתתפות בישיבות ועדות ההפעלה וועדת ה

  . בהתאם לצורך

 

 העסקת גיבוי  לאב/אם קהילה .18

  יהיה להחליף את אב הקהילה בתפקידיו  ממלא המקום  מ"מ לאב הקהילה. תפקידו של  גם    המפעיל יעסיק
לפעילות    השונים  יציאה  בגין  היעדרותו  זה  ובכלל  שהיא  סיבה  מכל  הקהילה  אב  היעדרות  של  במקרה 

עלות העסקתו של מ"מ לאב קהילה כאמור, תמומן    חברתית מטעם התוכנית או טיול מטעם התוכנית.
          . באופן בלעדי על ידי המפעיל

 

 ת משרד לצוות התכני .19

לתכנית ולדאוג לאחזקה תקינה וניקיון המשרד באופן שוטף,   כרמיאללהקצות משרד ב  על המפעיל  .19.1
 כולל אחזקה  מונעת ושיפוצים תקופתיים או אחרים. 

לדאוג לתקינות המערכות המצויות במשרד לרבות מחשב, טלפון, מכשיר פקסימיליה   על המפעיל  .19.2
 וכו' וביטוחן. 

לדאוג לבטוח מתאים למשרד ולכל החללים הציבוריים הקשורים לתכנית כולל ביטוח  על המפעיל  .19.3
 . נגד נזקי טבע וביטוח סיכוני צד שלישי

לשאת באחריות לביצוע כל התשלומים, כולל מסים, תשלומי ארנונה וקו טלפון לגבי  על המפעיל  .19.4
 המשרד שבשימוש התכנית. 

כנית ובו כל הציוד המתחייב לצורך הפעלת  אשר ישמש להפעלת הת כרמיאלמשרד ב יהא  פעיללמ .19.5
 ________. המשרד. לעניין זה כתובת המשרד הינה:_____________________________

 

 דיווחים .20
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הארגון נדרש    המפעיל יגיש למזמין ולחברי ועדת ההיגוי אחת לחצי שנה )נוסף לדיווחים אותם .20.1
 פעילות .גוי אחת לרבעון(, דיווח על ביצוע יועדת ההולהגיש ל

 את הקהילה התומכת.  מנוי המפעיל מחויב לדווח למזמין באופן מיידי על עזיבת  .20.2

המפעיל יעביר לידיעת העירייה כל שינוי בפרטי המנויים, מספרי טלפון, כתובות,   מצב משפחתי   .20.3
וכו', וכמו כן יעדכן את העירייה בכל שינוי במצבו הרפואי של המנוי, או במצבו המשפחתי, וכל  

 בהרכב בני הבית איתם מתגורר המנוי.   שינוי

המפעיל חייב לנהל רישום מסודר הכולל את כל המידע אודות המנויים בתכנית ואודות השירותים   .20.4
ו/או משרד הרווחה    כרמיאלאשר יקבלו ו/או קיבלו בתכנית, ולהגיש נתונים אלו לעיריית 

 לכשיתבקש לעשות כן. 

לעיל, אשר יהיה ערוך    20.4ייה דו"ח כאמור בסעיף בתום תקופת ההתקשרות, יעביר המפעיל לעיר .20.5
 ומעודכן עד למועד סיום ההתקשרות.  

כמו כן, המפעיל מתחייב לדווח ע"פ התע"ס וזאת אחת לרבעון, בהתאם לטפסים המצורפים   .20.6
 כנספח ג'. הדיווח ייעשה ע"פ הנדרש בתע"ס.  

 

 מאגר מידע ממוחשב  .21

הנתונים אשר ייאספו אודות החברית בתכנית  את כל משך כל תקופת ההתקשרות, המפעיל יקליד  .21.1
ואת כל השירותים הניתנים במסגרת התכנית, לתוכנת הניהול והמידע הממוחשבת שפותחה ע"י  

 (.  "המאגר")להלן:  2008ג'וינט ישראל והוטמעה בשנת 

 המפעיל יעביר לעירייה נתונים מעודכנים מהמאגר בכל עת שיתבקש.  .21.2

בתום תקופת ההתקשרות המפעיל יעביר לעירייה דו"ח מעודכן של המאגר והרשאתו למאגר   .21.3
 תופסק.  

 

 לוגו ושם התוכנית .22

קהילה תומכת חיים עצמאיים    -   המפעיל מתחייב לציין בכל הפרסומים אודות התוכנית את שם התוכנית
 . כרמיאלועיריית    החברתייםלנכים, וכן מיסודם של ג'וינט ישראל משרד הרווחה והשירותים  

 

 הפעלת התוכנית בעת חירום .23

המפעיל הזוכה יתחייב ליתן השירותים הנ"ל גם בעת חירום כפי שתוגדר על ידי ועדת ההיגוי של התוכנית  
ו/או רשויות המדינה המוסמכות לכך באותה העת. המפעיל יידרש להסדיר מראש עם עובדי התוכנית וספקי  

 בעת חירום. המשנה דרכי מתן השירות 
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 שיווק התכנית  .24

 . כרמיאלהמפעיל יפעל לשיווק התכנית לנכים תושבי    .24.1

על   דאג להפצתםבעצמו ועל חשבונו, מתקציב התכנית, עלונים אודות התכנית וי קהמפעיל יפי   .24.2
 .  העירייהחשבונו, וזאת לאחר אישורם על ידי 

התכנית לרבות    מתוך תקציב התוכנית, בעלויות שיווק והמפעיל יישא, בעצמו ועל חשבונו    .24.3
 הוצאות בגין טלפונים ודיוור ישיר. 

 

 ימון ותשלומיםמ .25

 .התמורה תהא בהתאם לתעריף משרד הרווחה .25.1

 שיחודש מידי שנה.  ,תעביר למשרד הרווחה טופס השמה עבור כל חבר בתכנית כרמיאלעיריית  .25.2

העצמית של חבר      בניכוי ההשתתפות  ,המפעיל יקבל עבור כל חבר בתוכנית תשלום בגובה התעריף .25.3
 לקריטריונים של משרד הרווחה.    , בהתאם כרמיאלבתכנית אשר תיקבע ע"י עיריית 

ה  , אולם הגבייה תיעשה ע"י המפעיל הזוכ העירייהמודגש כי גובה הזכאות לתשלום  יקבע ע"י  .25.4
   פעילמן התעריף שישולם למהעירייה   ה במכרז. משרד הרווחה יקזז את סכום דמי החבר שקבע

 הזוכה במכרז. 

המפעיל יקבל מנוי    אישור פורמאלי על כל חבר הזכאי לתוכנית. מהעירייהבאחריות המפעיל לקבל  .25.5
 מהעירייה.אישור תקציבי  חדש רק לאחר פתיחת תיק ברווחה, בדיקת זכאות וקבלת
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 הוראות ביטוח –נספח ב' 

לערוך ולקיים על חשבונו החל      הספק  על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב  הספקמבלי לגרוע מאחריות   .1
וכל עוד  זה   הסכם נשוא מתן השירותים  משך כל תקופת ולנשוא הסכם זה ביצוע השירותים תחילת ממועד 

  "( אישור הביטוחלהלן :" באישור ביטוחי הספק )את הביטוחים המפורטים  קיימת לספק חבות על פי דין  
 והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  1המצורף להסכם זה  כנספח ב'

ימים מיום החתימה על הסכם זה וכתנאי מתלה ומקדמי    7בתוך     העירייהלהמציא לידי  מתחייב,  הספק   .2
   .ובידי מבטח אישור הביטוח כשהוא חתום כדין ,  את  ולתחילת פעילות 

בגין הארכת  את אישור הביטוח  בידי העירייה  להפקיד  הספק  , מתחייב  הספקביטוחי    ימים לפני תום תוקף  3 .3
ם הנקובים, מדי תקופת  במועדי, הביטוחמתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הספק   .לתקופה נוספת  תוקפו

חלה עליה חובת עריכת ביטוחים כאמור בסעיף זה. כמו כן מתחייב הספק להמציא לדרישת  ביטוח וכל עוד 
   יום ממועד דרישתה.  30העירייה העתק של פוליסות הביטוח בתוך  

עיל  כאמור להספק  לבדוק את אישור הביטוח ו/או את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי    תרשאי  העירייה .4
מוסכם  .  על פי סעיף זה  ואו תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויותי ו/מתחייב לבצע כל שינוי    והספק 

אי המצאתם ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם  , המצאתם ו/או  הספקכי אין בעריכת ביטוחי    ,בזה במפורש
ת שהיא לגבי אישור הביטוח  כל חובה וכל אחריו   העירייהכדי להטיל על  ,  ו/או מי מטעמה  העירייהעל ידי  

להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם    כדי  היעדרם,או  כאמור, טיבם, היקפם, תוקפם,  הביטוח  ופוליסות  
 . או על פי כל דיןו/על פי הסכם זה הספק ו/או כדי לצמצם אחריות  

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי גבולות האחריות והיקף הכיסוי הביטוחי המתחייבים מאישור ביטוחי    .5
היה מנוע מלהעלות  יא ומצהיר ומאשר כי ההספק   .הספקהינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על  הספק  

יקף הכיסוי  ו/או כלפי מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות וה   העירייהכל טענה ו/או דרישה כלפי  
 הביטוחי כאמור . 

עומד להיות מצומצם ו/או משונה לרעה  הספק  כי איזה מביטוחי    לחברהיודיע   הספק  של  ובכל פעם שמבטח .6
אישור עריכת ביטוח חדש,   לחברה   לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא  מתחייב הספק  ו/או מבוטל,  

 ימים  לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח הקודם, כאמור.   3לא יאוחר מאשר 

את    הספק .7 בזאת  מטעמה מאחריותו  העירייהפוטר  בוטח    מי  בין אם   , לרכוש הספק  נזק  או  אובדן  לכל 
ו/או דרישה בדבר אובדן או נשק כאמור.  במלואו או בחלקו או אם לא בוטח כלל ומוותר בזאת על כל טענה  

 פטור זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור ביטוחי הספק יכללו את ההוראות הבאות :  .8

 

 הספק. למעשי ו/או מחדלי   הבגין אחריות  ףכמבוטח נוס העירייה יורחבו לכלול את  הספקי טוח יב ✓

אלא לאחר    ו/או לשינוי לרעה בפוליסות  ביטול  לף לצמצום ו/או  תנאי מפורש על פיו לא יהיה תוק ✓
 כן.  בדואר רשום על כוונתו לעשותמאת המבטח    הודעה חברה מהיום  בו נמסרה ל יום 60שחלפו  

  הספק יוכי מבטחהעירייה תנאי מפורש על פיו ייקבע כי הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  ✓
 ביטוחים.  על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף יםמוותר 

, לרבות, אך לא רק, אי מתן הודעה  הספקת הביטוח על ידי  ותנאי פוליס מ   ה בתום לב של תנאי  הפר ✓
 אלה .  על פי ביטוחים   העירייהלא תפגע בזכויות ,  ועל ידו/או אי הגשת תביעה, אשר נעשו בתום לב 

מזכויות   ✓ לגרוע  כדי  זה  חריג  ביטול  אין  אולם   , רבתי  רשלנות  בדבר  חריג  כוללות  אינן  הפוליסות 
 דין.  המבטח על פי 

 זה.  ביטוח אחריות מקצועית יכלול מועד רטרואקטיבי החל ממועד תחילת הפעילות מושא הסכם ✓

 שלשי בוטל חריג אחריות מקצועית בכל הקשור לנזקי גוף.  בביטוח חבות כלפי צד ✓

אובדן עקיף או תוצאתי    , או העיכוב    אובדן השימוש,  אינו כולל סייג  בדברביטוח אחריות מקצועית    ✓
הפרה של חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מתוכו, דיבה השמצה ולשון הרע, אי יושר עובדים    ,
 לב , פגיעה או נזק לגוף או לרכוש וסיכוני סייבר.  חריגה מסמכות בתום,
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  הספק למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי אין באישור הביטוח כדי לצמצם או לגרוע  מהתחייבות  
את הוראות סעיפי הביטוח    ו מוחזק כמי שהביא לידיעת מבטח    הספק   כאמור  בסעיפי הביטוח לעיל .

נכללות במלואן בפוליסות הביטוח בסעיפי הביטוח בהסכם    ומתחייב כי הדרישות  הכלולות  דלעיל  
 ידה  הנערכות על
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 אישור בדבר קיום ביטוחים  – 1נספח ב'
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 ערבות ביצוע  –נספח ג' 

 לכבוד 

 עיריית כרמיאל 

 ביצוע כתב ערבותהנדון: 

עד  סכום   לסילוק כל    כלפיכם    בזה      אנו ערבים  "המבקשים"(  :הלן____________________)ל על פי בקשת  

  הסך   הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת   בתוספת  שקלים חדשים (   )חמישים אלף  ₪    50,000של     לסך

להסכם ל________________________  זאת בקשר    "הפרשי הצמדה"(   :ןלהל) מטה  כמפורט  למדד     הנ"ל 

 . ולהבטחת התחייבויות המבקשים במסגרתו

דרישתכם  מ  ימים  7תוך  או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה    אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש את  

הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  

 לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. שיכולה 

בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן    ,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל 

פרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  משמעו מדד המחירים לצרכן המת  - "מדד"  :בכתב ערבות זה

 ולמחקר כלכלי. 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

( כי  "המדד החדש"  -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן  

 _ ביום  חודש ______ שפורסם  בגין  לעומת המדד  עלה  )לה_המדד החדש  _______נקודות  היינו    - לן  ____ 

היסודי"( המדד   "המדד  להכפלת  השווה  סכום  ההצמדה  והפרשי  הקרן  המצוין      יהיו  הקרן  בסכום  החדש 

 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ביצוע  ערבות  

עד  הביצוע  ערבות   בתוקפה  בכלל____________לתאריך  תישאר  אלינו  ידרישה שתג,    ועד  אחרי  תאריך   ע 

 ענה. ילא ת________________ זה 

 בטלה ומבוטלת.תהא ת זו וערב___________ לאחר יום 

לעניין כתב    חשב כדרישה  ידרישה בפקסימיליה לא ת   ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 ערבות זה. 

 תאריך: ________               _________________________________________בנק: ______
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 הצהרה על סודיות  –נספח ד' 

 לכבוד 

 כרמיאל עיריית 

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים הנדון:  

 

( בהסכם למתן שירותים כמפורט בהסכם  "עירייה"ה  - להלן  )  כרמיאלעיריית  והתקשרתי עם     הואיל 
 (;"השירותים" -)להלן  

לי כי במהלך ביצוע     והואיל לידיעתי,  השירותיםוהוסבר  , או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יבוא 
ושל כל הקשורים    עירייהמידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, מכל סוג שהוא, של ה

בקשר    עירייהכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לעמה, בעבר, בהווה, או בעתיד ו
 "(; "מידע סודי -)להלן  שירותים או עם הנהנים מהשירותיםאו עם ה  עירייה עם פעולות ה

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נזקים כבדים     והואיל
 : ו/או לנהנים מהשירותים  יםו/או לצדדים שלישי   עירייהל

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא לפרסמו   .1
 מוגבלת.  בלתיולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה 

גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם  הנני מתחייב לשמור בסודיות   .2
, במישרין או בעקיפין, לרבות תוכנם, תוצאותיהם או  שירותיםל לעירייה ו/או  בדרך כלשהי, כל פרט הקשור

 "(, והכל לתקופה בלתי מוגבלת. השירותים"פירוט   -כל חלק מהם )להלן 

מידע שגילויו מחויב על פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע  לא יחול על    2  -ו    1האמור בסעיף   .3
ככל שתחול חובת גילוי של מידע על פי דין,    לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה.  עירייה שניתנה הסכמת ה

אני מתחייב להודיע לעירייה על חובה כאמור וליתן לה שהות מספיקה להגיב על החובה כאמור טרם מסירת  
 ידע. המ

  עירייה , אלא לטובת ההשירותים כמו כן, הנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי   .4
 . ביצוע השירותיםולצורך 

ולעשות את כל הדרוש     השירותיםהנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי   .5
התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל  מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את  

שירותים,  אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע ל
 . ביצוען ופירוט השירותים

ייך  הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או הש  .6
, בין מכם ובין מצדדים שלישיים,  ביצוע השירותיםלכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן  
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וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע  
 סודי.  

בלבד, ובלבד    ההסכםנשוא    השירותים הנני מתחייב כי השימוש שייעשה על ידי במידע יהיה לצורך ביצוע   .7
לגורמים   בצורה כלשהי  זמין  יהיה  חומר שיופץ או  אופן הכללת מידע סודי במסגרת  )כולל  ששום שימוש 

 אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים או מוגדרים.  

הסתמכות עליו ע"י    אינה אחראית לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי וכל  עירייהמובהר כי ה .8
 מקבל המידע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל המידע.

  , לחוק העונשין  118-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים   .9
 . 1977 -תשל"ז 

ביצוע  יינים בין  הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד ענ .10
לבין כל עניין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי    השירותים

 בו.

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם, או   .11
 על פי כתב זה.לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות 

, על התחייבות כלפיכם הזהה  השירותיםהנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על ידי בקשר לביצוע   .12
 להתחייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.

בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית   .13
 ין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם. כלפי בג 

והימנעות מניגוד   .14 נוספת לנאמנות, שמירת סודיות  אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או 
 עניינים המוטלת עלי על פי כל דין. 

 

 _________________ ולראיה באתי על החתום:  

 

 היום ______________ לחודש _______________שנה _________ 

 

 


