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201740/מכרז פומבי מס'   

 ועד מקומי צור הדסהעבור  היסודיים צהרון בבתי הספרשירותי מתן ל

 
)להלן:  /מפעיליםבזאת מציעים ן"( מזמיהמזמין)להלן: " ועד מקומי צור הדסה

להגיש  הזוכה במכרז לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו המוסמכים( המציע/המפעיל
לשנת הלימודים הדסה, בצור היסודיים בתי הספר   2-4עבור  צהרוןשירותי  למתןהצעות 

הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות , 30.6.2018ותסתיים ביום  1.9.2017 –שתחל ב 
   .המכרז ונספחיו

ועד ליום  1.7.2017במתכונת קייטנה בתאריכים  כמו כן תכלול ההצעה הפעלת צהרון
וכן אופציה להפעלת מחזור ב'  .21.7.2018ועד ליום  1.7.2018בתאריכים וכן  21.7.2017
 .2018ובקיץ  2017קייטנה בקיץ  במתכונת

 
רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מציעים אשר נכון למועד הגשת ההצעות 

 מים להגשת הצעות, המפורטים להלן:יהצעותיהם עומדות בכל התנאים המקד

 תאגיד רשום כדין בישראל. או מלכ"ר, או הינו המציע הינו עוסק מורשה .1
 ובכלל זה:   1976-המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו .2

בידי המציע אישור מפקיד מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, או העתק  (1)
מאושר כנכון )על ידי עורך דין( של אישור כאמור, המעיד על כך, שהמציע מנהל 

והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס, וכן כי הוא נוהג את פנקסי החשבונות 
לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו, ולמנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל 

 .1975-אליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו
עד למועד האחרון להגשת הצעות לא הורשע המציע ומי ממנהליו, בגין עבירות  (2)

העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  לפי חוק עובדים זרים )איסור
 .1987ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991התשנ"א 

ה פלילית ו/או הוגש נגדו כתב רנפתחה חקיהמציע )לרבות מנהליו( לא כנגד  (3)
אישום בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון ו/או 

 אלימות ו/או פשע מין.
( השנים האחרונות שקדמו למועד 3במהלך שלוש )ון קודם מצטבר ומוכח, סיילמציע נ .3

בתי ספר ל בהפעלת צהרונים ( שנים מלאות לפחות,3הגשת ההצעות למכרז זה, של שלוש )
 יסודיים.

-המציע הינו בעל יכולת לספק את השירות בהתאם להוראות מסמכי המכרז, בהתייחס ל .4
 אחת.)מאה( ילדים לפחות בעת ובעונה  100

השנים  6לפחות במהלך ברצף עובדים בתקופה של שנתיים  5המציע העסיק לפחות  .5
 האחרונות בתחום עיסוק דומה.

נו בעל תעודות כשרות, רישיון ילפחות, אשר ה דמזון אח למציע התקשרות תקפה עם ספק .6
רונים שיופעלו העסק ורישיון יצרן מאת משרד הבריאות, תקפים כדין, לאספקת מזון לצ

 שייבחר לכך, להוראות מסמכי המכרז.ל לובכידי המציע, אם על 
 למציע יש את כל הביטוחים הנדרשים לצורך הפעלת צהרון בית ספרי. .7

 כללי

 . כלל השירותים נשוא מכרז זה יבוצעו על ידי המציע, ללא שימוש בקבלני משנה. 1

ההתקשרות המצ״ב על פי תנאי המכרז וחוזה -על. תנאי ההתקשרות עם הזוכים במכרז יהיו 2

 נספחיו ופרקיו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

כל פרק ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים .כל מסמכי המכרז, על נספחיהם, וכן 3

  והנספחים האמורים ייחשבו לכל דבר ועניין כמסמכי המכרז.
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      ה' בין השעות -בימים א' את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במזכירות הועד מקומי צור הדסה,  

)אלפיים וחמש מאות שקלים(, שלא יוחזרו. אי  ₪ 2,500, תמורת תשלום של 9:00 – 15:00

השתתפות המציע במכרז לאחר שרכש את מסמכי המכרז מכל סיבה שהיא, לרבות איחור במועד 

לום. ניתן לעיין מסירת ההצעה, וכן ביטולו של המכרז על ידי המזמין, לא יהוו עילה להחזרת התש

במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במזכירות הועד, בשעות הנ"ל. תנאי להגשה הינו 

יודגש, כי הקבלה ו/או מסמכי המכרז  רכישת מסמכי המכרז והצגת קבלה עם מסמכי המכרז.

אינם ניתנים להעברה למציע אחר )למזמין זכות לקיים נוהל זיהוי של רוכש מסמכי המכרז 

 התאמתו לזהות המציע(.ו

כל המחזיק במסמכי המכרז, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות 
צור  מועדבהם כל שימוש, זולת למטרת הגשת הצעתו במכרז זה, בלא אישור מראש ובכתב 

 הדסה. 

 :תשלומים

כולל ימי הפגרות אך לא כולל  בצהרון,יגיש הצעה לתשלום חודשי אותו יגבה  המציע .1
  –כמו כן יגיש המציע הצעות על פי המדרג הבא  הקייטנה בחופש הגדול.

 ליום פעילות בודד על בסיס קבוע. 
 לשני ימי פעילות בשבוע על בסיס קבוע.

 לשלושה ימים בשבוע על בסיס קבוע. 
 לארבעה ימים בשבוע על בסיס קבוע.

בצהרון ומצטרף אליו במהלך יום פגרה או יום  ליום פעילות אחד לילד שאינו רשום
 שביתה )ללא צהרון(. 

לילד שאינו רשום בצהרון  –בגין ארוחת צהריים בלבד לתשלום ציע יגיש הצעה מה .2
הלימודים לארוחת צהריים בלבד. ההצעה תכלול אפשרות של יום ומצטרף אליו לאחר 

 ( ימים בשבוע.5( ועד חמישה )1אחד בשבוע קבוע )
 מתחייב להמציא קבלות וחשבוניות מס כחוק לכל משלם.המציע  .3
ולא יאוחר מיום  ( יום מראש30המציע מתחייב לאפשר עזיבה בהודעה של שלושים ) .4

. במקרה של עזיבה ללא הודעה מראש, המציע יהיה רשאי לגבות תשלום עבור 31.3.18
 הימים עליהם לא קיבל התראה מראש.

 הנחת אחים ו/או משפחות חד הוריות. הנהוג בגיןעל המציע לציין את שיעור ההנחות  .5
המציעים יתחרו על שיעור ההנחה שיתנו ממחיר זה לכלל הילדים וגם בצורה מדורגת  .6

 לפי מספר הילדים.
 .ספת לפעילות מעבר לפעילות הסדירההמציע יציע מחיר שעה נו .7

 מועדי הפעלת הצהרון

המציע נדרש להפעיל את הצהרונים בבתי הספר בשנת הלימודים הסדירה חמישה  .1
 .16:30( ימים בשבוע, משעת סיום יום הלימודים הפורמאלי ועד השעה 5)

המציע נדרש להפעיל את הצהרון כימי קייטנה במהלך החופשות של משרד החינוך,  .2
 .7:30-16:30לפי לוח החופשות של משרד התמ"ת כימים מלאים  משעה 

לוח החופשות השנתי בהם לא יתקיים צהרון בית  ש אתאנדרש למסור מרהמציע  .3
 ספרי.

בתשלום  7:30-16:30בימי שביתות של  מערכת החינוך יפעל הצהרון בין השעות  .4
 נוסף לכל יום. המציע יציין בהצעתו מהו התעריף המבוקש על ידו.

ים בהם מסתיימים המציע מתחייב להקדים את שעת פתיחת הצהרון בימים חריג .5
 הלימודים מוקדם מהרגיל. 

 לקייטנותבצמוד  2017במהלך חופשת הקיץ  הצהרון תלהפעל הצעה גישי המציע .6
 שמפעיל משרד החינוך במסגרת בית הספר של החופש הגדול, בין התאריכים
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 לפתיחת ילדים מינימום. 12:45-16:30סגרת המשך בין השעות כמ, 1-21/7/17 
 ילדים. 20 צהרון

 בין התאריכים 2018גם בחופשת הקיץ  6המציע יפעיל את הצהרון לסעיף  .7
8.  1-21/7/18. 
, לאחר 2018 ובקיץ 2017 על המציע לתת אופציה להפעלת קייטנה במחזור ב' בקיץ .9

למזמין תעמוד אפשרות הבחירה  –סיום תכנית "בית הספר של החופש הגדול" 
 בקבלת שירות זה.

 

 מיקום ומתן שרות

הצהרונים יעמיד היישוב לרשות המציע כיתות בבתי הספר וזאת על פי  לצורך הפעלת .1
בחוזה שיחתם בין ועל פי החלטת המזמין שיוגדרו מראש  מספר המסגרות שיפתחו

 .הצדדים
המציע יוכל לעשות שימוש בציוד במתקנים הקיימים בבית הספר ומתחייב לשפות את  .2

 הצהרון.בתי הספר במקרה של כל נזק שייגרם בשעות הפעלת 
המציע מתחייב בסוף כל יום פעילות להחזיר את המבנה כשהוא מסודר ונקי ולדאוג כי  .3

 הציוד תקין ושלם.
 לחודש ₪ 60על סך של בגין השימוש במבנה בית הספר ישלם המציע לוועד תקורה  .4

(  ב בהסכם6 בעבור כל ילד הרשום בצהרון )על בסיס תחשיב חודשי כמפורט בסעיף
 עבור כל אחד מבתי הספר בהם יפעל. וזאת ב בחודש, ₪ 1,300ומינימום 

 ח אדםוכ

ובותיו לפי הסכם זה, וינקוט ח אדם מיומן ומוכשר המתאים לביצוע חוהמציע יעסיק כ .1
אמצעים העומדים לרשותו על מנת להבטיח כי כוח האדם המועסק על ידו הבכל 

 מתאים לביצוע המטלות.
מתחייב כי בכל מסגרת צהרון בית ספרית יועסק לפחות בעל תעודת הוראה  ציעהמ .2

 .המכרז מסמכי עם זו תעודה לצרףיש -אחד
, ם, הכשרתהם, המפרטים את כישוריומפעיליו הצהרון מנהללצרף קורות חיים של  יש .3

 . םוניסיונ םהשכלת

 15על כל בתקופת ההפעלה, המפעיל מתחייב להעסיק בכל רגע נתון, איש צוות אחד  .4
 ילדים בקבוצה יידרש איש צוות נוסף. 15ילדים. מעל 

ילדים.  15-מוסכם כי המציע אינו מחויב לפתוח את הצהרון במספר נרשמים הקטן מ .5
למציע לא תהיה כל טענה כנגד היישוב ולא יזכה לכל סעד במידה שלא ייפתח צהרון 

 עקב מיעוט נרשמים.
 ולא מתחלף.המציע מתחייב להעסיק צוות צהרון קבוע  .6
ימים  3במקרה של היעדרות מתוכננת של מפעיל הצהרון או מי מטעמו, יש להודיע  .7

 במייל כולל פרטי המחליף ומספר הטלפון שלו. ועד הישובו+ ל מראש לכל ההורים
 פרטי המחליף. עם לכל ההורים הודעהשלוח במקרה של היעדרות בלתי מתוכננת יש ל .8
מאנשי הצוות, יידרש מחליף קבוע לאותו איש במקרה של היעדרות קבועה של אחד  .9

 .עד הישוב עם פרטי המחליףוואת  ההורים את כך על לעדכן יש. צוות
המציע ימנה מנהל מטעמו, אשר יוודא ביצוע חובותיו לפי הסכם זה. המנהל יקבל  .10

היישוב ו/או מי  מועדהנחיות מעת לעת, ככל שיידרשו, לקיום הוראות הסכם זה 
 מטעמו. 

חוק ולהציג תצהיר על קיום תנאים מתחייב להעסיק עובדים לפי המחויב בהמציע  .11
 סוציאליים. 

המציע מתחייב להעסיק עובדים בעלי אישור תקף מהמשטרה בהתאם לחוק למניעת  .12
 עברייני מין.

מעביד בין המפעיל ו/או -מעביד. למען הסר ספק, לא יתקיימו כל יחסי עובד-יחסי עובד .13
היישוב. המפעיל מסכים כי במידה והיישוב יחויב בגין תביעות מי מי מעובדיו לבין 
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מעובדיו, הוא מתחייב לפצות את היישוב בגין כך לרבות כל ההוצאות שיחולו על 
 היישוב בגין כך.

 

 

 תכנית הצהרון:

 המציע יצרף להצעתו תכנית להפעלת הצהרון.  .1
בתי הספר ותאושר  תכנית חינוכית שבועית מגוונת, שתתאים לגילאיההצעה תכלול 

 על ידי הוועד המקומי לפני פתיחת שנת הלימודים.
המציע יציין את מספר החוגים שבכוונתו להעביר לילדים במהלך מתן השירות לפי  .2

הסכם זה, תוך שיציין על ידי מי ומהי הכשרתו או ניסיונו בתחום ובהעברת חוגים 
 לילדים.

. הצהרון במסגרת בית שעורי כנתלה שנועד זמן פרק המוצעת בתכנית יכלול המציע .3
 שיכינו מעוניינים אינם שהוריהם הילדים עבור חלופית אופציה יציע המציע

 .הצהרון במסגרת שעורים
, רישום לרבות הצהרון בשעות הילדים על ובקרה לפיקוח התכנית את יציג המציע .4

 .היום בסוף ואיסוף ילדים היעדרויות

 תזונה:

אשר תכלול מנה בשרית ספק מטעמו,  באמצעותהמפעיל יספק לילדים ארוחה חמה,  .1
פחמימה וירקות טריים או מבושלים )לא -ית וכן שתי תוספותונאו צמח)לא מעובד( 

 ./צמחיתבשרית מנה תוגש בשבוע ימים כמה לציין המציע עלמעובד(. 
 ארוחת מנחה. 16:00כמו כן, הספק ייתן לקראת השעה 

המפעיל מתחייב להמציא, טרם תחילת אספקת השירות, אישור משרד הבריאות לטיב  .2
המזון ועמידתו בתקנים. למען הסר ספק, היישוב לא יספק למפעיל מקום לבישול, 
והארוחות צריכות להגיע כשהן מובלות בצורה תקנית לפי הוראות משרד הבריאות, 

 יום. מדיטריות 
צלחות, כוסות, קעריות, סכו"ם ככל שנדרש, מפיות וכל  –המפעיל יספק כלים לארוחה  .3

אמצעי אחר שהוא מעוניין להביא על מנת לספק לילדים בנוסף לארוחה כאמור גם 
 סביבה נעימה ונוחה לסיפוק צורכי הזנה.

על פי תו תקן מקובל אלא חד פעמיים,  כלים אינםכלי ההגשה של הארוחה שיוגשו  .4
 והשימוש בהם כמקובל.

 ובאישור משרד הבריאות. פק מזון עם תעודת הכשר מטעם הרבנות הראשיתהמפעיל יס .5
 המפעיל יעביר את שם ספק המזון והתפריט אותו הוא מציע לאישורו של ועד היישוב. .6
 המפעיל מתחייב לבצע שינויים בתפריט באם יידרש לכך במהלך שנת הלימודים. .7
 המפעיל נדרש לספק מזון מותאם לבעלי רגישויות מיוחדות. .8
 במפעל לסייר, בצהרון ההורים לרבות, מטעמו מי או לוועד לאפשר מתחייב המפעיל .9

 .ידם על המסופק למזון באשר המידע כל את לידיו ולקבל ההזנה
 במעבדה איכות בקרת ולבצע ידו על שמועסק המזון ספק על לפקח מתחייב המפעיל .10

 היישוב. לועד זה בקרה דוח ולהגיש לשנה אחת לפחות מוכרת
 חריגה של במקרה ולהתריע המזון בדיקת בתוצאות הועד את ולשתף לשקף המפעיל על .11

 .המקובלות מהנורמות

 

 

 הסכם התקשרות:

ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו על הסכם  15המציע מתחייב לחתום תוך  .1
 התקשרות עם היישוב על בסיס מפרט דרישות זה.
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 תשע"ח.-אחתההתקשרות בין היישוב לבין המפעיל הינה לשנה  .2
ליישוב שמורה הזכות להאריך תקופת ההתקשרות בשנה נוספת עד לתקופה  .3

 מצטברת של חמש שנים.
 להודיע נדרש הואהיה והמפעיל יהיה מעוניין להפסיק את מתן השירות לפי הצעתו,  .4

ישור היישוב לעשות כן לפי התנאים ת אקבל אמראש,  ול יום 60, בכתב כך על
ובכלל זה מציאת מחליף העונה לדרישות לפי הזמנה זו שיקבעו על ידי היישוב, 

 לשביעות רצון היישוב.
חתימת ההסכם להמציא ליישוב אישורי ביטוח כנדרש על פי  עםהמציע מתחייב  .5

 חוק.
במקרה של הפרה של הסכם ההתקשרות ומבלי שהמציע תיקן את הדרוש תיקון  .6

 30לפי דרישת היישוב, רשאי היישוב לבטל את ההתקשרות בינו ובין המפעיל תוך 
 ימים.

 

 

 אופן הגשת ההצעה:מועד ו

 להלן רשימה מרכזת של זמנים למכרז זה: .1
 תאריך פעילות

 6.4.2017 מועד פרסום המכרז

 30.4.17 להגשת שאלות הבהרהמועד אחרון 

 15:00בשעה  15.5.2017 מועד אחרון להגשת הצעות 

 
כולל מפעילי הצהרון ומנהליו בפועל, ימסרו  המציעמועדים לקיום ראיון של  .2

 למציעים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.

המזמין רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את  .3

האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה המועד 

 כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.

, ויתר האישורים בסעיף  את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן .4
ועם  במעטפה סגורה ללא כל סימני היכרלמזכירות היישוב יש והמסמכים יש להג

 . 15:00בשעה  15.5.17 לא יאוחר מיום ,04/2017הכיתוב מכרז 
 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. .5
"ערבות  )להלן: ₪  20,000בגובה של על שמו ערבות בנקאית אוטונומית  יגישהמציע  .6

שישים יום  60יהיה עד להבטחת ההצעה"(, לפקודת ועד מקומי צור הדסה, שתוקפה 
ככל שתוארך ההתקשרות עם  מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונית עם הספק.

 על פי הנוסח המצורף כנספח תערך. הערבות הספק, הערבות תוארך על ידו בהתאם
 .המכרז למסמכי' ט

הערבות תהיה ערבות בנקאית מבנק בישראל או מחברת ביטוח ישראלית, שברשותה 
רותים פיננסיים )ביטוח(, השנה יהפיקוח על ששיון לעסוק בביטוח לפי חוק יר

. במידה והערבות תהא של חברת ביטוח, החתימה על אישור הערבות 1981 –תשמ"א 
 תהא של חברת הביטוח עצמה, ולא של סוכן מטעמה. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד  .7
ה שתשלח לכל רוכשי מסמכי האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודע

 המכרז.

 :+העתק( עותקים )מקור 2-ב ההצעה תכלול את הפרטים הבאים
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לרבות קורות חיים  .פרטי המפעילהצהרת משתתף במכרז , כולל  –א'  נספח .א
 .והמלצות כולל פרטי ממליצים לצורך ההתקשרות 

כולל פירוט דרישות התשלום מההורים ועלות שעות  כתב הצעה –ב'  נספח .ב
 .ההפעלה מעבר להפעלה רגילה של הצהרון כמפורט בסעיף תשלומים להלן

 אישור קיום ביטוחים נדרשים. -נספח ג'  .ג
ח האדם שהוא מעמיד לצורך וכולל פרטי כ –פירוט עובדי המציע  –נספח ד'  .ד

 מתן השירות ובכלל זה המנהל.
פרטי ניסיון המציע , כולל רשימת רשויות להן נתן המציע שירותים  –נספח ה'  .ה

 מכרז זה וכן קורות חיים והמלצות.ב כמפורט
 תצהיר מטעם המציע בגין אי הרשעה. –נספח ו'  .ו
 מערכת שבועית, חוגים, מפעילים ואנשי צוות-תכנית להפעלת צהרון -נספח ז'  .ז

 .וכן פרטי ספקי מזון ואישורי משרד הבריאות 
 4כמפורט בסעיף להבטחת עמידה במכרז ערבות בנקאית נוסח  –פח ח' נס .ח

 לפרק זה. 
 (.נוסח ערבות בנקאית לביצוע )להגשה רק עם חתימת הסכם –נספח ט'  .ט
 הסכם התקשרות. -נספח י'  .י

 כל  מסמכי המכרז ייחתמו על ידי המציע על כל דף בנוסף לנספחים לעיל. .יא

 

 בחירת הזוכה:

שהצעתו תזכה בניקוד המרבי בשקלול המרכיבים הבאים המפעיל הזוכה יהא זה  .1
 בהצעתו:

 אחוז בשקלול ההצעה:      הפרמטר: 
 
  15%     רמת ההדרכה וההכשרה-ח אדםוכ

  20%        מחיר 
 10%    איכות המציע )המלצות/חוות דעת(ניסיון ו

 15%  תכנית הפעלה מוצעת לצהרונים )תכנים, חוגים ותדירותם(
 15%     ספק ותפריט מוצע()פרטי  תזונה

 25%       התרשמות כללית
______________     ________________ 

  100%        "כסה
 

 המציע שיזכה בניקוד הגבוה ביותר יחשב כמציע שהצעתו היא האיכותית ביותר. .2
ויהיו מספר הצעות הטובות ביותר שהן זהות, תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה במידה  .3

המציעים להגיש לתיבת המכרזים הצעה משופרת תוך שלושה ימים מיום יתבקשו 
 הם תיקבע ההצעה הזוכה.יקבלת ההודעה על כך, ומבנ
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 הודעה לזוכה והתקשרות

באמצעות דואר אלקטרוני, על פי או המזמין יודיע לזוכה, במכתב או בפקס  .1
 שיקול דעתו הבלעדי על הזכייה במכרז.

שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם הזוכה המזמין יהיה רשאי, על פי  .2
 במכרז לאחר זכייתו וטרם חתימת ההסכם.

לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר  .3
חלט את לרשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו –שנדרש תוך הזמן שנדרש 

 ערבותו.

 הודעה לנדחים

דוא"ל לפי שיקול דעתו הבלעדי, ליתר המשתתפים במכרז בס או בפק או מין יודיע, במכתבהמז
 על אי זכייתם במכרז. 

 רבויותע

ע"ש המציע , אוטונומית, מקורית המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית .א

הערבות )להלן: " ₪ 20,000 על סך של ,מזמיןהלטובת חתומה כדין, ולבקשתו, 

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון הידוע במועד  ."(להצעה

הצעה שלא תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות . למכרז הגשת ההצעות

 תיפסל. -המפורטות לעיל 

נוספת שתוכנס לתוך מעטפת סגורה הערבות להצעה תוגש בתוך מעטפה  .ב

שלא תצורף אליה ". הצעה 04/2017ההצעה ועליה יצוין "ערבות עבור מכרז 

 תיפסל. - ערבות

במשך כל תוקפה הערבות תהא בלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש  .ג

, כל אימת שהמציע לא יעמוד מיום דרישת המזמין ימים קלנדריים 14בתוך 

הערבות לא תוחזר במידה והמציע יחזור בו  בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.

 מהצעתו.

הערבות להצעה תשמש כביטחון לקיום ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל  .ד

רשאי להגיש יהא  מזמיןההתחייבויותיו כמפורט בהזמנה זו ובהצעת הקבלן.  

את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי 

 המכרז.

ימים   10את הערבות להצעה למציע אשר הצעתו התקבלה תוך ישיב  מזמיןה .ה

אם המציע שהצעתו תתקבל לא ימלא  יום שהמציע ימציא את ערבות החוזהמ

מציא את לא יחתום על החוזה ו,לא יה ההתחייבויות המפורטות בהצעאת 

היה י המציעאי המכרז ערבות הביצוע ויתר המסמכים הנדרשים בהתאם לתנ

ערבותו וסכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך  המזמין רשאי לחלט

מראש שיקבל המזמין, על נזקים שנגרמו לו בשל אי מילוי התחייבויות המציע 

ו/או במהלך ניהול המכרז. זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת 

  הנתונה למזמין.
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חוזה  הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז, לאחר חתימת .ו

ימים לאחר קבלת החלטה  60 -לבין  הזוכה במכרז, ולא יאוחר מ מזמיןהבין 

 בדבר הזוכה במכרז.

היה ותקופת ההתקשרות תוארך לתקופת האופציה, תוארך הערבות על ידי  .ז

וזאת במועד קבלת  מזמיןהאם וככל שיוארך ההסכם על ידי בהתאם  המציע

 בדבר הארכת תקופת ההסכם. מזמיןה הודעת

 .בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבויות המציע יישא .ח
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 'א ספחנ

 במכרז משתתף הצהרת

 יחד כולם ,והמהווים המכרז מסמכי כל את בעיון קראתי כי ת/מאשר___________ ,מ"הח ,אני1.

 .האמורים השירותים לביצוע  החוזה לרבות ,

 תנאי ,השירותים ביצוע מקום וכי פרטיהם על המכרז מסמכי כל את הבנתי כי בזה ה/מצהיר הנני 2.

 על או/ו השירותים ביצוע מהלך על להשפיע עשויים או המשפיעים האחרים הגורמים כל וכן הגישה 

 .הצעתי את ביססתי לכך בהתאם וכי לי ומוכרים ידועים ,השירותים הוצאות היקף 

 המכרז מסמכי בכל המפורטים לתנאים בהתאם יםהאמור השירותים את לבצע ת/מתחייב הנני 3.

 במסמכי לאמור בכפוף ,לחוזה בנספח המופיע המחירים בלוח שהצעתי המחירים לפי ,יחד כולם

  ועדה של הגמור ורצונ לשביעות האמורות השירותים את לבצע עצמי על ת/מקבל והנני ,המכרז 

 ("הועד":  להלן) הדסה צור המקומי

 בה הנקוב הזמן ובתוך בחלקה או במלואה ,לעיל המפורטת התחייבותי את אמלא ולא במידה 4.

 אם ולרבות ,מהכלל יוצא ללא המכרז במסמכי המופיעים התנאים כל אחר אמלא לא אם ולרבות 

 או/ו אחריות מכל פטור הועד היהי ,למכרז הסף בתנאי ת/עומד אינני כי יתברר 

 .אחר מציע לכל השירותים את למסור זכאי היהיו כלפי התחייבות 

 צורך כל מבלי ,מראש ומוערך מוסכם פיצוי ועדול לשלם ת/מתחייב אני ,כזה במקרה ,כן כמו

 שהפקדתי הבנקאית בערבות הנקוב לסכום השווה בסך וזאת ,ועדה מצד נזק גובה או נזק בהוכחת 

 המוסכם הפיצוי את לגבות זכאי היהי ועדוה "(המוסכם הפיצוי: "להלן( זו הצעתי להבטחת עדווב 

 בעניין תביעה או/ו טענה כל על מראש ת/מוותר ואני אחרת בדרך או/ו הבנקאית הערבות חלוט י"ע 

 .זה 

 שלא לתקופה למכרז הצעות להגשת האחרון המועד את לדחות רשאי ועדה כי ,היתר בין ,לי ידוע 5.

 ועדה כי ,היתר בין ,לי ידוע וכן ההצעות להגשת המקורי האחרון המועד מתום יום 45 על תעלה 

 שנועד מהיום חודשים 3 על תעלה שלא לתקופה השירותים ביצוע לתחילת המועד את לדחות רשאי 

 ה/ומצהיר פה/מוסיף אני  ,מכלליותה לגרוע ומבלי  ,זו להצהרתי לב ובשים השירותים ביצוע לתחילת 

 ומחייבת בתוקף ועומדת תיקון או/ו שינוי או/ו לביטול ניתנת אינה  ,חוזרת בלתי הינה זו הצעתי כי 

 .במכרז כנקוב לתקופה אותי 

 אני ,המכרז תנאי פי על ,בה הכלולות וההתחייבויות תנאיה ,פרטיה כל על הצעתי לקיום כבטחון 6.

 המכרז בתנאי הנקוב בסכום ,ועדה לפקודת כערובה ,אוטונומית בנקאית ערבות בזה פת/מצרף 

 הערבות את לי הועד ישיב  ,תתקבל זו והצעתי במידה"( איתהבנק הערבות" :ולהלן לעיל( 

 בנוסח החוזה לביצוע בנקאית הערבות את אפקיד בו היום לאחר עבודה ימי 3 בתוך הבנקאית 

 .בחוזה הנקובים ובשיעור 

 .הועד מאת ובכתב מראש אישור ללא,  משנה קבלני העסיקל אלש ת/מתחייב אני 7.

 .מהצעתי נפרד בלתי חלק מהווים  ,מהכלל יוצא ללא ,המכרז מסמכי כל 8.
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 מילוי אי עם בקשר ידכם על אחרת הודעה כל או בכתב התראה במשלוח הצורך על ת/מוותר אני 9.

 הפרת או מילוי אי עצם או בהצעה הנקוב המועד חלוף ועצם זו הצעתי מהוראות הוראה הפרת או 

 .ועניין דבר לכל ל"כנ התראה במקום ישמשו ,כאמור ההוראה 

 יאשר לא וזה ובמידה ועדה לאישור כפופה תהא זכייתי אזי ,זה במכרז ואזכה במידה כי לי ידוע 10.

 .בעניין טענות כל לי תהיינה לא  ,הזכייה 

 :כדלקמן ומתחייבים מצהירים מטה החתומים אנו 11.

 .במכרז להשתתפות הסף בתנאי הנדרשים והניסיון הידע בעלי אנו כי 11.1.

  לשנת המציע של הכספי המחזור וכי ההצעה הגשת למועד נכון עובדים___  מעסיקים אנו כי 11.2.

 .להצעתנו המצורף חשבון רואה אישור פי על זאת,  מ"מע כולל ₪_______  סך על עומד 2016

 ההתקשרות על ,חותמים אנו בשמו אשר המציע בשם לחתום מוסמכים מטה החתומים אנו כי 11.3.

 או התאגדותה במסמכי סייגים או הגבלות כל אין וכי המכרז תנאי פי ועל המכרז חוזה לביצוע

 .המכרז חוזה ועל זו הצעה על לחתום מאתנו המונעים המכרז במסמכי

 ,כולו זה בסעיף והתחייבויותינו הצהרותינו כי יוכח בו במקרה כי ,לכך מסכימים ואנו ,לנו ידוע כי 11.4.

 מכל פגומה למטה החתימה כי ויוכח במקרה או נכונות אינן ,מהן חלק או ,שבו המשנה סעיפי על

 לקיום ,ולחוד דביח ,וכלפי אישי באופן מחויבים אותנו לראות חייב לא אך  ועדה רשאי ,אחר טעם

 .בהצעה הכלולות ההתחייבויות 

 

 

 :המציע פרטי להלן. 11.5

 

 __________________________________________________________: המציע שם

 .(:___________________________________מ.ע/עמותה/שותפות/חברה) ההתאגדות סוג

 .:__________________________________________מ.ע/עמותה/שותפות/חברה מספר

 (:___________________________שותפות או חברה של במקרה) ופרטיהם הבעלים שמות

 

 :__________________________________________________הכללי המנהל של שמו

 (:_________________________________מיקוד)כולל  המציע של המלאה כתובתו

 :___________________________________________________טלפון מספרי

 :___________________________________________________פקס מספר

 :_______________________________זו הצעה לצורך המציע מטעם הקשר איש

 :______________________טלפון מספר

 :_______________________נייד מספר

 :_______________________פקס מספר

 _______________________: ______________ אלקטרוני דואר כתובת
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 :החתום על באתי ,ולראיה

 _________:תאריך: _____________   וחותמת המציע חתימת

 :חתימות

 :___________חתימה .ז.:___________ת : ____________שם .1
 

 :___________חתימה .ז.:___________ת :____________שם .2
 

 :___________חתימה .ז.:___________ת :____________שם .3

 מסמכי המכרז. על אחת מחתימה ביותר המחויב לתאגיד ורק אך מיועדת ושלישית שנייה חתימה *
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 כתב הצעה –ב'  נספח

 

 לכבוד

 הדסה צור מקומי ועד

 ;.נ.ג.א

 שירותים לביצוע הצעה  :הנדון

 _________________פ.ח/.ז.ת________________ (המשפטי הגוף שם( מ"הח אני 1.

 _________________ מיקוד ________________________________ כתובת

  ____________________פקס,_________________________________  טלפון

 ,ובנספחיו בחוזה זה ובכלל ,המכרז מסמכי בכל האמור את והבנתי שקראתי בזה מאשר
 .ונספחיו בחוזה כאמור ידכם על כנדרש ל"הנ העבודה בביצוע והניסיון הידע בעל ושאני במלואם

   למועצה המציע ישלם ,זה מכרז פי על המציע ולהתחייבויות במבנים לשימוש בתמורה  2.

 םתלמידים, ישל 50תלמידים. מעל  49 לחודש עבור כמות של עד ₪  1,500 של בסך  תקורה     

 לחודש, וזאת בעבור כל אחד מבתי הספר בהם  ₪ 3,000ועד תקורה על סך של והקבלן ל     

 יפעל. תשלום זה כולל מע"מ. 

 יחושב בסמוך לחתימת חוזה.  –תשלום לאב בית בבית הספר בו מופעל הצהרון 

 (."תקורהה דמי :" להלן    (

 .להלן הצעתי למחירי פעילות הצהרון כמפורט  בסעיף תשלומים לעיל:3

 הערות הצעה בש"ח פרטים

מחיר לחודש מתום יום 
 16:30הלימודים ועד השעה 

וכולל ימי חופשה של משרד 
 07:30-16:30החינוך בשעות 

לכל שנה  30.6ועד  1.9לתקופה  
 לא כולל קייטנות

תוספת מחיר ליום שביתה 
 07:30-16:30בשעות 

 07:30התוספת רק בגין השעות  
 ועד תום יום הלימודים המקורי

יר ליום פעילות בודד על מח
 בסיס קבוע

  

ימי פעילות שבוע על  2-מחיר ל
 בסיס קבוע

  

ימי פעילות בשבוע על  3-מחיר ל
 בסיס קבוע

  

ימי פעילות בשבוע על  4-מחיר ל
 בסיס קבוע

  

מחיר לארוחת צהריים בלבד 
ליום אחד בשבוע  על בסיס 

 קבוע

לילד שאינו רשום בצהרון  
 ומצטרף לארוחה בלבד

מחיר לארוחת צהריים בלבד 
על בסיס  לשני ימים בשבוע 

לילד שאינו רשום בצהרון  
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 ומצטרף לארוחה בלבד קבוע

מחיר לארוחת צהריים בלבד 
על בסיס  לשלושה ימים בשבוע 

 קבוע

לילד שאינו רשום בצהרון  
 ומצטרף לארוחה בלבד

מחיר לארוחת צהריים בלבד 
ימים בשבוע  על בסיס  לארבעה

 קבוע

לילד שאינו רשום בצהרון  
 ומצטרף לארוחה בלבד

מחיר לארוחת צהריים בלבד 
ימים בשבוע  על בסיס  לחמישה 

 קבוע

לילד שאינו רשום בצהרון  
 ומצטרף לארוחה בלבד

מחיר לשעה נוספת מעבר 
 לפעילות הסדירה

 16:30תוספת מעבר לשעה  

מחיר להפעלת צהרון במתכונת 
קייטנה בחופש הגדול בשעות 

07:30-16:30 

או במחזור \ו 1/7-21/7לתקופה  
ב' לאחר סיום תכנית בית הספר 

 של החופש הגדול

   %-אחים ב 2שיעור הנחת 

   %-אחים ב 3שיעור הנחת 

-אחים ומעלה ב 4שיעור הנחת 
% 

  

שיעור הנחת משפחות חד 
 %-הוריות ב

ההנחה תנתן ללא קשר למספר  
 האחים המשתתפים

 

 :הבאים המסמכים ב"רצ 3.

 או השותפויות האגודות או השותפויות או החברות רשם מאת ההתאגדות מתעודת עותק .א

 .מורשה עוסק תעודת או  ,העמותות רשם    

   השתתפות בדבר החלטה הכולל התאגיד הנהלת מפרוטוקול עותק -במקרה של תאגיד  .ב
 .התאגיד של  ד"עו י"ע מאושר ,במכרז

 י"ע מאושר ,הנדרשים החתימות צירופי לרבות ,התאגיד של החתימה מורשי של עדכני פירוט .ג

 .שלה ח"רוה או התאגיד של ד"עוה  

 של היותו ואת בתאגיד המניות בעלי את המפרטת ,החברות מרשם עדכנית מידע תמצית .ד

 .פעיל תאגיד המציע 

 .פיננסית איתנות על המעידים מבוקרים כספיים חות"דו הצגת .ה

 דומה עיסוק בתחום תאגיד או/ו בארגון דומים שירותים ביצוע בדבר המציע ניסיון טופס .ו

 .בטופס האמור המוכיחים אישורים לצרף נדרש המציע  .הסף בדרישות כאמור  ,ות/במוסד

 .המציע י"ע שסופקו השירותים הביצוע לטיב התייחסות ובהן קודמות המלצות .ז

 .הסף בדרישות כאמור ,המציע י"ע שהועסקו העובדים למספר ח"רו אישור .ח

 ותשלום חשבונות ניהול אכיפת(ם ציבוריי גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל .ט

 . - 1976 ו"תשלה )מס חובות
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 לפקודת "(ההצעה להבטחת ערבות":להלן( ₪ 20,000 בגובה אוטונומית בנקאית ערבות .י

 ,ההצעות להגשת האחרון מהמועד לפחות חודשים שלושה של לתקופה מקומי צור הדסה"  ועד"

 .המכרז בתנאי האמורים ובנוסח בתנאים ,באופן

 שמולאו ולאחר במלואם , ונספחיו המכרז במסמכי  ,המכרז בתנאי כמפורט המסמכים כל .א י

 .כנדרש מוסמכת בחתימה ונחתמו הנדרשים והפרטים הנתונים כל בהם    

 ביצוע / השירות במתן ולהתחיל  ,במלואם ונספחיו החוזה פרטי כל את לבצע מתחייב אני 4.

 ,בחוזה המפורטים בתנאים בנתינתו ולהמשיך  ,ידכם על שייקבע כפילפי התאריך  העבודה 
 .ידנו על המוצע התשלום תמורת

 להגשת האחרון מהמועדיום    90בתוקפה עומדת והיא לביטול ניתנת אינה זו הצעתי

 .ההצעה 

 דרישות פי על ושלם מלא כשהוא ו לועדנספחי על החוזה את להחזיר מתחייבים הננו 6.

 .לחתימתנו החוזה מוכנות בדבר הודעה קבלת מרגע ימים 7 בתוך  ,ועדה 

 

 

 

___________________ 

 וחותמת חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'ג נספח
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 הדסה צור מקומי ועד:  לכבוד

"הקבלן"( בקשר עם הסכם להפעלת )להלן :   "ש ______ע יםביטוח עריכת אישור: הנדון

 צהרונים בצור הדסה

 :הבא הפירוט ולפי"מ הר הביטוחים את לערוך מתחייביםהח"מ  אנו

 ________עד:__________ הביטוח' ________________תקופת מס פוליסה .1

 "חש 5,000,000:בגבולות אחריות שלא פוחתים  מסך מקצועית ואחריות שלישי צד ביטוח

 .הביטוח תקופת כל במשך"כ ובסה אחד אירוע בין

)מבלי  כלשהו וגוף אדם כל של לרכושו/או ו לגופו הנגרם נזק או אובדן, פגיעה לכל כיסוי: הכיסויים

 לפעילות בקשר חבריו ועובדיו, ,מפעליוועד מקומי צור הדסה ו/או  לרבות האמור בכלליות לגרוע

 .2016הפוליסה תהיה כפופה לתנאי ביט  .המבוטח

, הרעלה, פגומים סניטריים מתקנים, וטעינה פריקה, הרמה מכשירי,  בהלה, התפוצצות, לאש: הרחבות

 .לאומי לביטוח המוסד מצד תביעות וכן והשבתה שביתה, משקה או במאכל מזיק דבר כל

, המבוטח מחדלי/או ו למעשי לוחיתיהש אחריותם בגין המבוטחים את לשפות מורחב כאמור הביטוח

 .המבוטח מיחידי אחד כל עבור בנפרד הביטוח נערך כאילו לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף זאת

 .מטעמה מי ועד מקומי צור הדסה אוהמבוטח בפוליסה יהיה: המבוטח ו/או  שם

 _________עד________ :הביטוח תקופת' ________________ מס  פוליסה .2

בגין חבות המבוטח כלפי כל עובדיו ו/או המועסקים מטעמו בגבול אחריות  מעבידים  אחריות ביטוח

המרבי המקובל בישראל במועד עריכת הביטוח ו/או חידושו, כאשר הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר 

 .2016הפוליסה תהיה כפופה לתנאי ביט  שעות עבודה והעסקת נוער.

 האחריות גבול. המבוטח עובדי של כמעבידים ויחשב היה' ב צד את לשפות מורחב כאמור הביטוח

 לתובע ולאירוע ובסה"כ במשך תקופת הביטוח השנתית. 5,000,000$

 .ומטעמ מיועד  מקומי צור הדסה או /או  ו חטהמבו:  יהיה בפוליסה המבוטח שם

 

לגבי כל  המטעמ מי/או ו המבוטח כנגד שיפוי/או ו השיבוב זכות על מוותרת הביטוח חברת, כן כמו

 הביטוחים הנ"ל.

הועד המקומי צור  ידי על הנערך ביטוח לכל קודמים הנם"ל הנ הביטוחים כל כי בזאת מאשרים הננו

 '.ב צד ביטוחי שיתוף בדבר דרישה/או ו טענה כל על מוותרים אנו וכיהדסה 

 לכם תימסר אם אלא, ייפוגו ולא יבוטלו לא, יצומצמו לא"ל הנ הביטוחים כל כי מאשרים אנו"כ כ

 .מראש יום 60 לפחות רשום בדואר כך על הודעה

 יום מראש. 60ביטול של  לסעיף כפוף הביטוח

 

________________  ________________          _________ 

 תאריך   החתם שם  הביטוח רתותמת חבחו חתימת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ועד מקומי צור הדסה
 04/2017מכרז פומבי מס' 

 

___________________________ 
  חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 

 

מוד
ע

1
7

 

'ד נספח  
 

 פירוט עובדי המציע
 

 
"דמס  כישורים תפקיד שם 

 מקצועיים
הכשרה תעודה ניסיון  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.      

11.      

12.      

13.       

14.       

15.       

 
 

 המלצות, תעודות, ח"קו לרבות מתאימים מסמים לצרף יש 
 .ב"וכיו
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'ה נספח  
 

 ניסיון המציע
 רשימה בדבר ניסיון קודם

 
"דמס העבודה מקום  ההפעלה תקופת  קשר איש שם  קשר איש פרטי   

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.     

 
 

.מפורטים  ואישורים בכתב המלצות לצרף חובה: הערה  
 לבקשת פנהשהועד י מסכים וכן"ל הנ הנתונים ומהימנות נכונות מאשר הנני

"ל.הנ הקשר מאיש המלצות  
 

: _________________________________וחותמת חתימה  
 

:_____________________________________החותם שם  
 

 /ם:___________________________תפקיד

 

 



 ועד מקומי צור הדסה
 04/2017מכרז פומבי מס' 

 

___________________________ 
  חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 

 

מוד
ע

1
9

 

 המציע בגין אי הרשעה מטעם תצהיר -'  ו נספח

 וכי האמת את לומר עלי כי שהוזהרתי לאחר _____________ .ז.ת ______________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזה ה/מצהיר ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי אהיה 

 ]לכך המיועדים במקומות ופרט המיותר את מחק[

 - מקומי ועד עם להתקשר המבקש הגוף שהוא "(המציע" :ולהלן__________ )ב חבר הנני 1.

 ובעלי המציע בשם זה תצהיר לתת ת / מוסמך הנני כי ה / מצהיר אני( "הועד" :ולהלן( הדסה צור

 .המציע 

 :שלהלן העבודה חוקי פי על חובותיהם את מקיימים בו השליטה ובעלי המציע כי בזאת מצהיר הנני 2.

 ,מחלה דמי חוק , 1951 – א"תשי ,ומנוחה עבודה שעות חוק , 1959 – ט"תשי ,התעסוקה שירות חוק

 שכר חוק , 1954 – ד"תשי ,נשים עבודת חוק , 1950 – א"תשי ,שנתית חופשה חוק , 1976 – ו"תשל

 ג"תשי ,החניכות חוק , 1953 – – ג"תשי הנוער עבודת חוק , 1965 – ו"תשכ ,ולעובדת לעובד שווה 

 ח"תשי ,השכר הגנת חוק , 1951 – א"התשי )לעבודה החזרה( משוחררים חיילים חוק , 1953 – 

 ה"התשנ )משולב נוסח( הלאומי הביטוח חוק, 1963 –  ג"התשכ פיטורין פיצויי חוק , 1958 – 

 ב"התשס )עבודה תנאי( לעובד הודעה חוק , 1987 – ז"התשמ ,מינימום שכר חוק , 1995 – 

 הקיבוציים וההסכמים ההרחבה צווי פי על וכן ") העבודה חוקי" :ולהלן ביחד כולם( 2002 – 

 .לענף הרלוונטיים 

 לא השליטה בעלי שבבעלות אחרות חברות או/ו במציע השליטה בעלי או/ו המציע כי מצהיר הנני 3.

 העבודה בחוקי המנויות העבירות מבין יותר או אחת פלילית בעבירה האחרונות שנים בשלוש הורשעו

 .דלעיל

 נגדם הוגש או/ו פלילית חקירה במציע השליטה בעלי או/ו המציע נגד נפתחה שלא מצהיר הנני 4.

 או/ו קלון עמה שיש עבירה בבחינת הינה לגביהם שהרשעה למעשים בנוגע הורשו או/ו אישום כתב 

 .מין פשע או/ו אלימות 

 השליטה בעלי ,המציע של ,דלעיל העבודה חוקי על הפליליות ההרשעות כל של מלא פירוט להלן 5.

 :האחרונות השנים 3 – ב במציע השליטה מבעלי מי בבעלות אחרות וחברות המציע של 

 החיקוק לפיו תאריך ההרשעה

 ניתנה ההרשעה

 שם המורשעים סעיפי האישום

    

    

    

    

    

 לא השליטה בעלי שבבעלות אחרות חברות או/ו במציע השליטה בעלי או/ו המציע כי מצהיר הנני 6.

 העבירות בגין  ,יותר או קנסות 2 – ב ת"התמ במשרד והאכיפה ההסדרה מנהל ידי על נקנסו 

 .האחרונות השנים בשלוש דלעיל העבודה בחוקי המנויות 
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 אחרות חברות או/ו השליטה בעלי או/ו המציע על הושתו אשר הקנסות כל של מלא פירוט להלן 7.

 במשרד והאכיפה ההסדרה מנהל ידי על האחרונות השנים בשלוש השליטה מבעלי מי שבבעלות

 :ת"התמ

 תאריך

 הקנס

 החיקוק לפיו

 ניתן הקנס

 שם הנקנסים סכום הקנס

    

    

    

    

 או כאמור והקנסות ההרשעות בדבר ת"התמ במשרד והאכיפה ההסדרה מנהל של אישור ב"מצ   8.

 .העדרם 

 ת ____________________________.אמ תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו 9.

 אישור

 בפני ה/הופיע ___________ ביום כי מאשר)_________ ר.מ( ד"עו ,______________ מ"הח אני

 האמת את להצהיר ה/עליו כי ה/שהזהרתיו לאחר,___________ .ז.ת ______________ גב/מר

 תוכן את בפני ה / אישר ,כן תעשה / יעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי תהא / יהא וכי 

 . בפני עליו ה/בחתמו לעיל ה/ תצהירו 

 

____________________ 

 ד"עו
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 תכנית הפעלה מוצעת ופרטים בגין תזונה –ז'  נספח

 למספר התייחסות כוללת התכנית. הצהרונים פעלתהל המוצעת ההפעלה תכנית אודות פירוט להלן

"ב ש נתכלה שיוקדש הזמן בדבר פרטים, סיונםיונ הכשרתם,  החוגים מבצעי ופרטי המוצע החוגים

 כולל ובקרה לפיקוח תכנית,  הצהרון במסגרת"ב ש יכינו שלא ביקשו שהוריהם לילדים חלופי ופתרון

 :)ניתן לצרף מסמכים נלווים( ואיסוף עדרויותיה,  רישום

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 מטעם יצרן ורישיון כשרות תעודת,  עסק שיוןיר קיוםספק המזון ,  ניסיון)יש לצרף אישורים על  תזונה

 (:ונדרש במידה הבריאות משרד

 _________________________ : המזון ספק פרטי

 :מוצע תפריט

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 :נוסח ערבות בנקאית –ח'  נספח

 :__________________________בנק

 :__________________________סניף
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 :____________________הסניף כתובת

 :_________________________תאריך

 לכבוד

 הדסה צור מקומי ועד

 ____________מס בנקאית ערבות :הנדון

 עשרים  :במילים)  ₪ 20,000 של כולל לסכום עד ,סכום כל לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו 1.

 בקשר )"הנערב :" לן)לה__________________ מאת שתדרשו ")  הערבות סכום":להלן(  )₪ אלף 
 .הדסה צור מקומי ועד בעבור צהרונים להפעלת 4/2017 מספר פומבי למכרז

 המרכזית הלשכה י"ע לפעם מפעם שיתפרסם כפי לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה הערבות סכום

 :שלהלן ההצמדה בתנאי "(המדד"להלן( אחר ממשלתי מוסד י"ע או ,כלכלי ומחקר לסטטיסטיקה

 .לכך סמוך או 2017 פברואר חודש בגין המדד יהא זו ערבות לעניין "היסודי המדד"

 י"עפ בפועל התשלום לקבלת הקודם לאחרונה שפורסם המדד יהא ,זו ערבות לעניין "החדש המדד"

 .זו ערבות 

 :כדלהלן יחושבו זו ערבות לעניין "ההצמדה הפרשי"

 למכפלת השווה הסכום ,ההצמדה הפרשי יהיו ,היסודי המדד לעומת עלה החדש המדד כי יתברר אם

 .היסודי במדד מחולק ,הדרישה בסכום היסודי למדד החדש המדד בין ההפרש 

 לסכום עד בדרישתכם הנקוב הסכום את לכם נשלם  ,היסודי מהמדד נמוך יהיה החדש המדד אם

 .הצמדה הפרשי כל ללא  ,הערבות 

 הפרשי בתוספת ,הערבות סכום את לכם נשלם ואנו תלויה ובלתי מוחלטת הינה זו ערבותנו 2.

 לדרוש חייבים שתהיו ומבלי דרישתכם את לנמק או להוכיח או לבסס עליכם שיהיה מבלי ,הצמדה 

 .הנערב מאת תחילה התשלום את 

 אנו ידינו על דרישתכם קבלת מתאריך ימים  -14 מ יאוחר לא ,בכתב הראשונה דרישתכם לפי 3.

 הפרשי בתוספת הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד בדרישה הנקוב הסכום את לכם נשלם 

 .למדד ההצמדה 

 צריכה זו ערבות י"עפ דרישה כל  .בכלל עד 16.7.2017 ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות 4.
 .ל"הנ מהתאריך יאוחר לא בכתב ידינו על להתקבל 

 לפנות ,המוחלט ודעת שיקול לפי הדסה צור מקומי ועד לכך חוזרת הבלתי הסכמתנו בזאת נותנים אנו 5.
 לכך הסכמתנו אף מעניקים ואנו לעת מעת הערבות תוקף הארכת את ולדרוש הבנק אל

 .ויד על שיידרש ככל ,הערבות תוקף את יאריך שהבנק 

 .הסבה או להעברה ניתנה אינה זו ערבות 6.

  ______________________ בנק ,רב בכבוד

 .הסניף וחתימת אישית חותמת עליו להטביע ויש הבנק של החתימה מורשי בידי ייחתם זהטופס 

 

 ת ביצוענוסח ערבו –' טנספח 

 (המכרז במסגרת להגשה לא)
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 בנק:__________________________

 סניף:__________________________

 הסניף:____________________ כתובת

 תאריך:_________________________

 לכבוד
 ועד מקומי צור הדסה

 ____________מס בנקאית ערבות :הנדון
 עשרים :)במילים  ₪ 20,000 של כולל לסכום עד  ,סכום כל לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו 1.

 ("הנערב:" להלן( ________________ מאת שתדרשו ")  הערבות סכום":להלן(  )₪ אלף 
 להפעלת צהרונים בעבור ועד מקומי צור הדסה. להבטחת ביצוע הסכם מס'______ בקשר 

 המרכזית הלשכה י"ע לפעם מפעם שיתפרסם כפי לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה הערבות סכום
 :שלהלן ההצמדה בתנאי ,)"המדד" :להלן( אחר ממשלתי מוסד י"ע או ,כלכלי ומחקר לסטטיסטיקה

 .לכך סמוך או 2017 חודש פברואר בגין המדד יהא זו ערבות לעניין "היסודי המדד"
 י"עפ בפועל התשלום לקבלת הקודם לאחרונה שפורסם המדד יהא ,זו ערבות לעניין "החדש המדד"
 .זו ערבות 

 :כדלהלן יחושבו זו ערבות לעניין "ההצמדה הפרשי"
 למכפלת השווה הסכום ,ההצמדה הפרשי יהיו ,היסודי המדד לעומת עלה החדש המדד כי יתברר אם

 .היסודי במדד מחולק ,הדרישה בסכום היסודי למדד החדש בין המדד ההפרש 
 לסכום עד בדרישתכם הנקוב הסכום את לכם נשלם ,היסודי מהמדד נמוך יהיה החדש המדד אם

 .הצמדה הפרשיכל  ללא ,הערבות 
 הפרשי בתוספת ,הערבות סכום את לכם נשלם ואנו תלויה ובלתי מוחלטת הינה זו ערבותנו 2.

 לדרוש חייבים שתהיו ומבלי דרישתכם את לנמק או להוכיח או לבסס שיהיה עליכם מבלי ,הצמדה 
 .הנערב מאת תחילה התשלום את 

 אנו ידינו על דרישתכם קבלת מתאריך ימים  -14 מ יאוחר לא ,בכתב הראשונה דרישתכם לפי 3.
 הפרשי בתוספת הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד בדרישה הסכום הנקוב את לכם נשלם 
 .למדד ההצמדה 

 צריכה זו ערבות י"עפ דרישה כל .בכלל ועד ___________ ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות 4.
 .ל"הנ מהתאריך יאוחר לא ידינו בכתב על להתקבל 

 לפנות ,המוחלט דעתו שיקול לפי ועד מקומי צור הדסה לכך חוזרת הבלתי הסכמתנו בזאת נותנים אנו 5.
 לכך הסכמתנו אף מעניקים ואנו לעת מעת הערבות תוקף הארכת את הבנק ולדרוש אל

 .ידו על ככל שיידרש ,הערבות תוקף את יאריך שהבנק 
 .הסבה או להעברה ניתנה אינה זו ערבות 6.

 
 ,רב בכבוד

 ______________________ בנק
 

 .הסניף וחתימת אישית חותמת עליו להטביע ויש הבנק של החתימה מורשי בידי ייחתם זה טופס
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסכם התקשרות –' י נספח

 ה  ס  כ  ם
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 שנערך ונחתם ב____________ ביום_______________

 

 הדסה צור מקומי ועד    ב  י  ן : 

 :ומורשה חתימה נוסף הועד"ר יובאמצעות 

    1. 

   2. 

     

 מצד  אחד  "( ועד)להלן:  "ה    

 

   ל ב י ן : 

 ת.ז. .................... /   

 ח.פ./ע"ר מס': _____________

 באמצעות מורשי החתימה: 

1___________________ . 

2____________________ . 

 מצד  שני  )להלן: "הקבלן"(     

 

 

 "ר מלכהנו  ועדוה הואיל

 

 בין היתר מעונין ליתן לתושבים שירותים ופעילויות בתחום  ועדוה והואיל

 ;)להלן: "השירותים"( לסוגיו השוניםהפעלת צהרונים בבתי ספר 

 

,  נסיוןה , ידעההוא בעל הצהיר כי והקבלן הינו עוסק עצמאי ובתור שכזה  והואיל

הפעלת בתחום  על פי דין  הכישורים, היכולת , האמצעים והרשיונות הנדרשים

 בהסכמי קשור/או ו שירותים מקבל)להלן: "תחום עיסוקו"( וכי צהרונים 

, לרבות בתחום  מטעמו המורשיםמקצועיים בתחום זה,  גורמים עם זיכיון

 ;אספקת מזון לצהרונים

 

 והקבלן נבחר ליתן שירותים ייחודיים בתחום עיסוקו;  והואיל 

 

 להתקשר ביניהם באופן ובתנאים המפורטים להלן; והצדדים מעונינים  והואיל

 

 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

 



 ועד מקומי צור הדסה
 04/2017מכרז פומבי מס' 

 

___________________________ 
  חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 

 

מוד
ע

2
6

 

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ויקראו יחד עם תנאיו  .1

 והוראותיו.

 

הקבלן מצהיר בזה כי הוא בעל ידע, כישורים והכשרה מתאימה, נסיון  א. .2

 ואמצעים 

 לביצוע מושלם ומדויק של כל התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה.             

 

הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שתנאי בלתו אין לקבלת שירותים ממנו בכלל  ב.

ולחתימת הסכם זה בפרט הוא היותו רשום כעוסק עצמאי ומנהל ספרים 

מתחייב ופנקסי חשבונות, וכי בידו האישורים המאשרים זאת ושאותם הוא 

 להציג למרכז על פי דרישתו.

 

וכל  הפעילותהקבלן מצהיר כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים לביצוע  .ג

ההתחייבויות על פי הסכם זה. וכן לדאוג ולהוציא כל היתר וכל רישיון על 

 חשבונו שיידרשו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

 

ת שירותיו ולבצע את כל התחייבויותיו כמפורט הקבלן מתחייב בזה לספק א . ד

בהסכם זה בנאמנות ובמסירות כמיטב יכולתו וכשרונו המקצועי ולכל התקופה 

 שנקבעה בהסכם זה וע"פ תנאי הסכם זה.

 

 סעיף זה הינו תנאי יסודי להסכם והפרתו תיחשב להפרת ההסכם כולו. .ה 

 

 להעמיד  ועדהתחייבויות הקבלן מתחייב הלצורך ביצוע ההסכם ומילוי וקיום  א. .3

יקבע ולאותם מועדים ותקופות בהם  ועדלרשות הקבלן מקום הולם כפי שה

 ייתן הקבלן את שירותיו וכפי שיוסכם בין הצדדים ע"פ האמור בהסכם זה.

 

.        הקבלן מוותר בזה על כל טענה דרישה ו/או תביעה כלשהי הקשורה ו/או הנובעת ב

זה והוא לא יהא זכאי לשום זכות שהיא אם הועמד מקום אחר אמור בסעיף 

 לרשותו ההולם את צרכי הפעילות.

 

 

לרשות הקבלן ציוד ואמצעים כמפורט  עמידהועד י  .ג

להלן:___________________________________________________

_______________________________________________________ 

לו הינו  במצב תקין ומתאים לשימוש  שניתןלדאוג כי הציוד  מתחייב הקבלן

לא יהיה אחראי לנזק מכל סוג שיגרם לציוד זה או לאובדנו וכל   ועדמסוג זה. ה

עלות התיקון או הרכישה מחדש  תהיה על הקבלן. עם סיום ההתקשרות יוחזר 

 הציוד הניתן בשלמותו ובמצב תקין לועד. 



 ועד מקומי צור הדסה
 04/2017מכרז פומבי מס' 

 

___________________________ 
  חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 

 

מוד
ע

2
7

 

  

נגרם על ידי הקבלן  אשרם שלא כתוצאה מבלאי סביר במקרה של נזק, פגם או מו .ד

בשווי  ועדרשלנות הקבלן ו/או מי מטעמו, מתחייב הקבלן לשפות את ה עקבאו 

 הנזק, וזאת מבלי למעט מכל סעד או תרופה אחרים שיעמדו למרכז כנגד הקבלן. 

 

 המרכזטרות ויעדים כפי שיקבעו ע"י הקבלן יעבוד ע"פ תוכנית עבודה מוגדרת במ א.  .    4

 והקבלן.

.     הקבלן לא יהיה רשאי לעשות כל שימוש במקום שהועמד לרשותו, ו/או באיזה ב

      מקום 

ממתקני  המרכז ו/או להשתמש בשירותי המרכז למעט שימוש לצורך אחר        

    הפעילות

 באותם הימים והשעות הנ"ל.    

 _____________שעה        ___________   בשבוע יום

 _______________שעה______________ בשבוע יום

 _____________שעה___________           בשבוע יום

 _____________שעה___________            בשבוע יום

 או בהגדרת שעות כללית לפעילות______ _________                             

נו עיקרי ומהותי להסכם והפרתו תזכה את המרכז בפיצויים זה הי 3+4סעיף  .ג

 ונזקים מהקבלן.

מראש ובפרק זמן סביר על כל מחלה ו/או היעדרות של  לוועדהקבלן להודיע  על .         א. 5

 .הקבלן

, להכינו כדרוש וכראוי, ולהעבירו במשך פעילות לכללהתייצב בזמן שנקבע  . ב

 הזמן שייקבע לכך בהסכם זה.

אך ורק אנשים ו/או משתתפים שיהא בידיהם קבלה ששילמו  בפעילותלשתף  .ג

וגם/או אותם משתתפים ששמותיהם ימסרו בכתב  לפעילותעבור הכניסה 

 .הועדלקבלן ע"י 

לא להעביר ולא להמחות זכות מזכויותיו או חוב מחובותיו לפי הסכם זה לאחר  .ד

תנאי ההסכמה אם ובהתאם ל ועדללא קבלת הסכמה מוקדמת ובכתב של ה

 תינתן.

 

ע"פ דרישתו הסברים או הבהרות בכל הנוגע לפעילויותיו  וועדלמסור בכתב ל .ה

 .הפעילותולמעשיו בקשר עם 

מתחייב  וועדבכל מקרה בו ומכל סיבה שהיא בהם יופסקו שירותי הקבלן ל .ו

לשם סיום  ועדהקבלן לעשות כמיטב יכולתו תוך שיתוף פעולה הדוק עם ה

נאות של התחייבויותיו וכן לשם העברת הביצוע בצורה מסודרת לאדם אחר 

 אם ימונה. ועדשנתמנה לצורך כך ע"י ה

מתחייב   וועדבכל מקרה ומכל סיבה שהיא בהם יופסקו שירותי הקבלן ל .ז 

הקבלן להחזיר מיד כל דבר וכל חפץ מכל סוג שהם המצוי בידו ואשר שייך 
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כל זכות לעכב תחת ידו כל דבר כנ"ל  ור בזה כי לא תהיה ל. הקבלן מצהיועדל

מכל סיבה שהיא וכן לא תהיה לו כל זכות קיזוז, וכי הוא מסכים להחזיר כל 

דבר מיד עם הדרישה הראשונה בלי כל קשר לטענות או לתביעות שתהיינה לו 

 כלפי המרכז.

 סך על תקורה לוועד קבלןישלם ה.     א.         תמורת שירותים אלה ובכפוף לביצועם הנאות 6

 ישלם, תלמידים 50 מעל. תלמידים 49 עד של כמות עבור לחודש ₪ 1,500

 מבתי אחד כל בעבור וזאת, לחודש ₪ 3,000 של סך על תקורה לועד הקבלן

 . תשלום זה כולל מע"מ.יפעל בהם הספר

  יחושב בסמוך לחתימת חוזה. –תשלום לאב בית בבית הספר בו מופעל הצהרון 

 נוהלי התשלום יהיו כדלקמן: .ב 

 מבתי אחד בכל מפורט משתתפים דוח חודש לכל 28 ה עד יגיש הקבלן .1

 .פועל בו הספר

, חודש לכל 10 לתאריך עד תשלום ועדעל פי הדו"ח יעביר הקבלן ל .2

 כדין . קבלה כנגד

אישורים מתאימים על ניהול ספרים וכן כל אישור אחר  וועדהקבלן יעביר ל .ג

 הנדרש על ידי שלטונות המס.

הקבלן מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי  .ד

 הביטוח הלאומי

                  .         הקבלן, בהיותו קבלן עצמאי לכל דבר, מצהיר בזה כי שירותיו במסגרת הסכם ה

 ו/או לעובדיו כל זכויות סוציאליות כגון : זכות גימלה, פיצויי זה לא יקנו לו                

  מילואים וכיו"ב.פיטורין, חופשת מחלה, שירות               

 .     הוראות סעיף זה הנן תניות יסודיות להסכם והפרתן תחשב להפרת ההסכם כולו.ו

 ויפעל על פי הוראותיו     הועדאו לכל מי שיורה לו  הועד.     הקבלן ישמע להוראות א .7

 ועדבכל הנוגע לאופן ביצוע השירותים, לוחות זמנים וכל עניין אחר שיקבע ה        

 סדיר  על פעולותיו.לו באופן    וידווח          

 לן לפי ב.   קבלת ההוראות וחובת הדיווח כאמור נועדו לשם ביצוע התחייבויות הקב               

 ואין בהם כדי ליצור יחסי כפיפות ו/או יחסי עובד ומעביד בין הצדדים.חוזה זה          

 

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא עצמאי ולפיכך מוצהר בזאת כי אין ולא יהיו בין  .         א.8

 לבין הקבלן יחסי עובד ומעביד. ועדה

 וריבית הצמדה הפרשי ישא, בהשבתו חייב יהיה שהקבלן עודף סכום כל ב.  

 בבנק ד"חח בחשבון מקובלת שתהיה החריגה הריבית בשיעור צמודה חודשית

 השבתו למועד ועד לקבלן התשלום ממועד עת באותה מ"בע לישראל לאומי

  .בפועל לוועד

 .כולו ההסכם להפרת תחשב שהפרתן להסכם יסודיות תניות הינן זה סעיף הוראות ג. 

ו/או כל גוף אחר מטעמו, על כל חיוב  ועדאו לפצות את ההקבלן מתחייב לשפות  .9

שיחויבו בו אם וכאשר תוגש תביעה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשיו ו/או מחדליו 

 של הקבלן בניגוד להתחייבויותיו לפי הסכם זה.
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 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ו/או על פי ההזמנה מתחייב הקבלן  א. .10

בהתאם יים ביטוח חבות מעבידים וביטוח צד ג' בגבולות אחריות לערוך ולק

 לנספח הביטוח המצורף למסמכי המכרז.

מקומית מטה יהודה  מועצהו/או  הועדפוליסת צד ג' תורחב לכסות את  ב.

 כמבוטחים נוספים בפוליסה עם סעיף אחריות צולבת.

 מראש ובכתב.ועד ההפוליסות לא יינתנו לשינוי ו/או לביטול ללא הסכמת  ג.

 פוליסת ביטוח צד ג' תהיה פוליסה ראשונית לפני כל ביטוח אחר. ד. 

 הפוליסות יהיו תקפות לכל תקופת ההסכם.  ה. 

יהיה רשאי להתקשר עם מדריכים ו/או קבלנים אחרים או נוספים לאותם עניינים  ועדה .11

או תביעה \נה והמוזכרים בחוזה זה או בעניינים אחרים מבלי שתהא לקבלן כל טע

 בקשר לכך.

   

 בכל התחייבות כספית  ועדהקבלן מתחייב שלא לחייב בכל אופן שהוא את ה א.  .12

 .הועדו/או משפטית בלא לקבל על כך אישור מראש ובכתב מאת 

 

, ועדהשייך ל אחר דבר כל או חפציםכבון על כל מסמכים, יא. לקבלן לא תהא זכות ע . 13

 7ברשותו תוך  יםשנמצא ועדל יםחפץ  וכיוצא באלה הנוגעוהוא ישיב כל מסמך או 

 ימים מיום שהומצאה לו דרישה לעשות כן.

ה די או לידיעת הקבלן בקשר עם חוזכל ידיעה, מסמך, חפץ או כל דבר אחר שיגיע ליב. 

. הקבלן מתחייב שלא לעכבם ברשותו ולא להוציאם ועדזה, יועבר או יימסר לידי ה

 מראש ובכתב. ועדי כלשהו ללא קבלת היתר מאת האו להעבירם לצד שליש

' ג לצד יעביר/או ו ישתמש לא סיומו ולאחר ההסכם תקופת במהלך כי מתחייב הועד .14

 מטעמו מי לידי/או ו לידיו שהגיעו לימודיים אמצעים/או ו מסמך/או ו מידע כל כלשהו

 .הקבלן מאת ובכתב מראש הסכמה קבלת ללא, זה הסכם במסגרת

 תוקף ההסכם הוא למשך ____ חודשים, החל ביום _________ וכלה ביום  א. .15

  5___________. בתום ההסכם תבחן המשך ההתקשרות, עד למקסימום של 

 .שנים

 

רשאי להפסיק את  ועדמבלי לגרוע מן האמור לעיל בס"ק )א(, יהיה ה ב.

( 30ההתקשרות ולהביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת של שלושים )

 יום.

 כל שינוי בהסכם זה יעשה בהסכמת שני הצדדים מראש ובכתב. .16

שעות  72הודעות שישלח צד אחד למשנהו בדואר רשום יחשבו כאילו התקבלו כחלוף  .17

 מעת מסירתם למשלוח.

 .בלבד בירושלים המשפט לבתיהסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית  .18

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה: .19
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 צור הדסה 2: דפנה ועדה

 

 הקבלן: __________________________________

 

 לפיכך  באנו  על  החתום:

 

  __________________________    ___________________ 

 הקבלן               הועד                    

  באמצעות יו"ר הועד שלומי מגנזי + מורשי חתימה+ חותמת     


