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 מסמך א'
  מכרזהודעה בדבר פרסום 

תכניות ופעולות לצמצום ומניעה של תחלואה תעסוקתית ולהגברת ביצוע להזמנה להגשת הצעות 

הּותהבטיחות וה  במסגרת קול קורא של קרנות הביטוח לאומיוהאזור בעארה וערערה  גֵּ

, ואשר עונים מומחים/עמותות/גופים/ארגוניםבזה מינה המועצה המקומית עארה ערערה, מז .1

תכניות ופעולות לצמצום ומניעה של תחלואה לביצוע  הצעהלהגיש , שלהלן על תנאי הסף

הּותתעסוקתית ולהגברת הבטיחות וה במסגרת קול קורא של קרנות בעארה וערערה והאזור  גֵּ

המועצה  באתר המופיע המצורף במסמך כמפורט"(, השירותים)להלן: "הביטוח לאומי 

ara.muni.il-www.arara 

 

, 15:00שעה  15/03/2022 ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום .2

 .  ara.muni.il-ruwayday@araraלמנכ"לית המועצה, באמצעות מייל:

 
הנדרשים, בתוך מעטפה סגורה עליה יירשם  המסמכים בליווי ולהגישה הבקשה את למלא יש .3

, לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה 15:00ה בשע 17/03/2022 ליום עד " בלבד06/2022"מכרז 

 )לא לשלוח בדואר(. 

 
 

 רב,  בכבוד  

   ערערה עארהמועצה מקומית   
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 'במסמך 
  הוראות למשתתפים  במכרז

 
 מועצה מקומית עארה ערערה )להלן: "המועצה"( מזמינה ארגונים רלוונטיים לשם גיבוש והגשת

תכניות ופעולות לצמצום ומניעה של תחלואה תעסוקתית ולהגברת הבטיחות בקשה, ולשם ביצוע 
הּות )להלן: "הקול  הביטוח לאומיבמסגרת קול קורא של קרנות והאזור בעארה וערערה  והגֵּ

 קורא"(. 
   
בהגשת בקשות לשם קבלת מימון,  המועצה מזמינה ארגונים בעלי ניסיון, מומחיות ויכולת .1

בתחום צמצום ומניעה של תחלואה תעסוקתית והגברת  –לתכנון ויישום תכניות ופעולות 
הּות  בתחום  וחדשנית לגבש, בהתייעצות עם צוות המועצה, תכנית הוליסטיתהבטיחות והגֵּ

. הארגון שיזכה מתוקף והאזור בעארה וערערההתושבים והמוסדות והעסקים  לטובתשלעיל 
הדרושים בקול  החומריםואת כל  הבקשהפניה זו יכין, בהתייעצות עם צוות המועצה, את כל 

עם המועצה. במידה ובקשה זו תאושר  משותףכפרויקט תגיש וידאג שהמועצה  ,זה קורא
את כל התכנית שאושרה  לממשותתוקצב ע"י קרנות הביטוח לאומי, הארגון הזוכה מתחייב 

 .אוכלוסיית היעד שלעילמקרנות הביטוח לאומי לטובת  מועצהואת כל התקציב שהוענק ל
 

קורא  הבקשה שתוגש ומימושה ייעשו על ידי הארגון הזוכה בהתאם לכל ההנחיות שבקול .2
קול קורא של קרן מנוף  תחת השם: " 2022שפורסם ע"י קרנות הביטוח לאומי בתחילת שנת 

שר א –" לביצוע פעולות ו/או מחקרים לצמצום ומניעה של תחלואה תעסוקתיתלהגשת בקשות 
 של המועצה. מצ"ב הקול קורא. מהווה חלק אינטגראלי מפניה זו

 
 36על פני  ₪ 1,500,000בסך  שבקול קורא לתקציב ולתקופה המועצה תגיש בקשה בהתאם .3

 חודשים.
 

 .3כלכלי:  חברתי אשכולידוע כי ערערה עארה הינם ב .4
 

שהוא  התקורהזו ואת  השהינה מושא פני הפעילות, עלויות התפעולהארגון הזוכה יכסה את  .5
ע"י קרנות הביטוח לאומי מועצה אם הבקשה שתואשר מבקש לעצמו מסה"כ מימון שיוענק ל

נדרשת לשלם שום סכום לארגון הזוכה  אינה)ככל שהבקשה תאושר(. למען הסר ספק, המועצה 
 תמורת העלויות הנגזרות ממושא פניה זו.

 
 :המשולמת הכוללת התקורה בקול קורא(:  8)עמוד  8בהתאם לסעיף  .6

 הסיוע שיינתן מתקציב)שני אחוזים(  2% על תעלה לא - הפעילות עבור הכוללת התקורה .6.1
 מתכלים חומרי משרד משרדיות, כגון: הדפסו,  הוצאות ותכלול הקרן למועצה  ידי על

 בנוסף לתקורה.  אלה הוצאות בגין תקציב יאושר וכדומה. לא
 

)חמשה  5% על תעלה לא מעביד-עובד ביחסי המועסק האדם כוח עבור הכוללת התקורה .6.2
 ההוצאות כל את ותכלוללמועצה  הקרן ידי על שיינתן הסיוע מתקציבאחוזים( 

 ;לתקורה בנוסף אלה הוצאות בגין תקציב יאושר לא .האדם כוח עבור המנהליות
 

 מאצ'ינג 10%  -ב והפעילות כניתייבות להשתתף במימון התעל הגוף המציע לצרף התח .7
על ידי אשר ישולמו על ידי הגוף המציע עצמו )ולא שהקול קורא דורש ש"ח(  150,000)מקסימום 

, יושקעו בפעילות מושא פניה זו ויהיו חלק אינטגראלי מהתקציב. למען הסר ספק, המועצה(
נדרשת לשלם שום סכום לארגון הזוכה תמורת הפעילות והשירותים מושא פניה  אינההמועצה 

 זו. 
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לכל עם המועצה, ובהתאם  בהתייעצותמימוש הפעילות והתקציב יבוצע ע"י הארגון הזוכה  .8
 שבקול קורא תוך הקפדה יתרה. ההנחיות

 
, כאשר הארגון הזוכה יצורף לבקשה זו כבעל מגיש הבקשה לביטוח לאומי הינה המועצה .9

 הניסיון והמומחיות הנדרש בקול קורא זה שבינו לבין המועצה יש הסכם עבודה חתום.

 מסמכי המכרז: .10
 

 .מכרז פרסום על הודעה מסמך א'
  

 ;במכרז למשתתפים הוראות מסמך ב'
 המציע; של המקצועי הניסיון ופירוט המציע פרטי 1ב'נספח  
 המועצה לעובד קירבה היעדר בעניין תצהיר 2נספח ב' 
  תצהיר קיום דיני עבודה  3ב' נספח 
 מסמכי קול קורא של קרנות ביטוח לאומי 4ב' נספח 
  

 ;המשתתף הצעת נוסח מסמך ג'
  

 :שהינם נספחיו לרבות החוזה נוסח מסמך ד'
 ערבות לקיום החוזה 1נספח ד'  
 אישור על קיום ביטוחים; 2נספח ד' 
 

 .המכרז במסמכי הנדרשים או / המוזכרים המסמכים יתר כל
 

המועצה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים 
קראם, הבין את תוכנם, קיבל לעיל וכל יתר המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא 

ם המצורף להם, פי תנאי ההסכ-את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על
 אם הצעתו תיבחר כזוכה במכרז.

 
 

 :בהליך תנאי הסף להשתתפות .11

שהוגדרו בקול  כל תנאי הסףרשאים להגיש הצעה במסגרת פניה זו ארגונים העונים על  .11.1

 .6הכתוב בעמוד  לרבות –קורא 

 )מוסד ללא כוונת רווח( שבידו  מלכ"רעל הגוף המציע להיות מוכר כ .11.2

 בתוקף . ניהול תקיןלגוף המציע יש אישור  .11.3

במימון  להשתתפות , חתומה על ידי מורשי החתימה, התחייבותעל הגוף המציע לצרף  .11.4

 לעיל. 10בהתאם לסעיף שנתי לאורך כל תקופת ההתקשרות 

ופעולות לצמצום ומניעה של  בהפעלת תכניות סיון, מומחיות ויכולתניהגוף המציע בעל  .11.5

הּות   בהתאם לכללים שבקול קורא. תחלואה תעסוקתית ולהגברת הבטיחות והגֵּ

של הגוף המציע ושל בעלי השליטה בו מנהליו בעבירה שיש  היעדר הרשעה ו/או חקירה .11.6

ים, אי דיווח לרשויות עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון אי העברת ניכוי

 המס, אי מתן קבלות רשמיות.
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 אמות מידה לבחינת ההצעות .12

 משקל אמות המידה 

, המציע )בכסף ו/או שווה כסף( בפרויקטסך השתתפות הארגון   .א
שיתחייב להשקעה הכי גבוה יקבל הניקוד המלא ושאר המציעים 

 ידורגו ביחס אליו

35% 

יקבל את הניקוד המלא ושאר המציע בעל התקורה הנמוכה ביותר   .ב
 המציעים ביחס אליו.

35% 

 -תוכניות ופעילות בתחום נשוא המכרזמספר שנות הניסיון בהפעלת   .ג
 נקודה 20כל שנה מזכה בחמישה נקודות עד למקסימום 

20% 

 100% סה"כ
 

עמוד בתנאי יבתנאי הסף ומציע אשר לא  יםשל המציע םתבחן את עמידת ועדת המכרזים .12.1
 תפסל.  והסף, הצעת

 
הכול לפי שיקול ים, מן המציע דעל אף האמור לעיל, הועדה רשאית שלא לבחור באף אח .12.2

 הבלעדי ומבלי חובת הנמקה ודעת
 
מידע מכל אחד מהמציעים הסברים והבהרות, הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש  .12.3

על פי מסמכי ו , לביצוע התחייבויותיו של המציעויכולת ו, לרבות ניסיונונוסף אודות הצעת
או ההצעה, וכן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות וחקירות ו/ המכרז

 של המציע.  ואודות ניסיונ
 

 תנאים כלליים: .13

תהיה רשאית  והמועצה למכרז יםין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהנרשמא .13.1
אף (לשקול את צעדיה בהתאם לאינטרס הציבורי, לשיקולי תקציב ולשיקולים מקצועיים 

 מעבר למפורט בקריטריונים(. 
 

 הרשות רשאית שלא לבחור אף אחת מההצעות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. .13.2
 
 הרשות רשאית בכל שלב, לבטל הליך זה.  .13.3

 
זה מותנה בקבלת אישורים תקציביים. המועצה רשאית בכל שלב לבטל את  מכרזביצוע  .13.4

לא תהיה כל טענה ים , מכל סיבה שהיא לרבות משיקולים תקציביים ולמשתתפהמכרז
 ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.

 
הנדרשים, בתוך מעטפה סגורה עליה יירשם  המסמכים בליווי למלא את הבקשה ולהגישה יש .14

, לתיבת המכרזים הנמצאת במועצה 15:00בשעה  17/03/2022 ליום עד בלבד "06/2022"מכרז 

 )לא לשלוח בדואר(. 

 רב,  בכבוד  

 עו"ד מודר יונס  

 אש המועצהר  

  

 

  1ב'נספח 
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 דף מידע על המציע 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית ערערה 

 
 06/2022במכרז להלן פרטי המציע  .א

 

  :העמותה /שם החברה .1

  ע.ר.: ע.מ. / ח.פ./ .2

  כתובת:  .3

  טלפון קווי : .4

  פקס: .5

  נייד: .6

  מייל: . 7

  שם איש הקשר*: .8

  טלפון איש הקשר: .9

תחומי עיסוק עיקריים  .10

 של המציע:

 

מס' שנות וותק של  .11

 המציע:

 

תחומי ההתמחות של  .12

 המציע

 

 

 

 

שמות אנשי המפתח  .13

 ותפקידם: המציעאצל 

 שנות ותק  תפקיד שם
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שמות אודות הצוות  .14

המקצועי המועסק ע"י 

 המציע דרך קבע.

 

יש לצרף קורות חיים 

ומסמכים המעידים על 

 השכלה פורמלית

 השכלה תחום התמחות שם מלא

   

   

   

 
 המכרז תוכניות ו/או פעילות בתחום נשואנסיון קודם בהפעלת  פירוט .ב

  ארגון/הרשות שם

 

  תאריך טלפון  העבודה /הפרויקט

 התחלה

  תאריך

 סיום

     

     

     

 

  :לצרף יש לבקשה .ג

צורף/לא  תיאור מסמך ס"דמ
 צורף

       חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימהמסמכי המכרז ו  .1

  מסמכי ההתאגדות של המציע  .2

  אישור על ניהול ספרים כדין  .3

  אישור על שיעור ניכוי מס במקור  .4

  עותק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות המע"מ  .5

  (א' נספחכדף מידע על המציע )בנוסח המצ"ב   .6

  הצהרת המציע -נספח ג'  .7

  מכתבי המלצות  .8

  קורות חיים של אנשי המפתח  .9

  תמצית של המיזם המוצע   .10

  הסכם חתום  .11

 

 חתימה תאריך

__________________ ___________________ 

 

 

 2'ב נספח
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה
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 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה
      
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה הנדון:  

 
 הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית ערערה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  .1
 

 הקובע כדלקמן: 1950א. )א( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 103סעיף  .1.1
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על 

מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד 
ה, בן או בת, אח או בן זוג, הור -לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה, "קרוב" 

 אחות."
 

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

הרשות המקומית לעניין זה, "חבר "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 
ו קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות חבר מועצה א -מועצה" 

 )(ב((."1)2 -()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 

 לצו המועצות המקומיות )א( קובע כי " 142סעיף  .1.3
לא על ידי בן זוגו, סוכנו "לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ו

או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, למענה או 
 בשמה,".

   
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. .2.1
 

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

 עובד אחראי בו.
 
 ג, שותף או סוכן העובד ברשות.זו-אין לי בן .2.3

 
תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  המועצהידוע לי כי  .3

 מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

 אמת.
 
( לצו 3א. )ב()103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3מועצות המקומיות )א(, לפיהן מועצת המועצה ברוב של ה
א )א( לצו המועצות המקומיות בלבד שהאישור ותנאיו  103רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 פורסמו ברשומות.
 
 

 חתימת המציע:________________      שם המציע __________________          
 

 3ב' נספח
 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
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הספק / הקבלן מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז, לגבי 

העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה, וכל חוק אחר 
 שיהיה רלוונטי מעת לעת:

 1959 חוק שירות התעסוקה תש"יט
 1951 שעות עבודה ומנוחה תשי"א חוק

 1976 חוק דמי מחלה תשל"ו
 1950 חוק חופשה שנתית תשי"א

 1954 חוק עבודת נשים תשי"ד
 1965 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו

 1953 חוק עבודת הנוער תשי"ג
 1953 חוק החניכות תשי"ג

חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( 
 תשי"א

1951 

 1958 הגנת השכר תשי"חחוק 
 1963 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג
 1987 חוק שכר מינימום תשמ"ז

 1988 חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח
 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה

  )כולל חוק בריאות ממלכתי(
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ 

 התפטרות
2001 

  
 
 
 
 

  

 חתימה וחותמת המציע של החותם בשם המציעשם מלא  תאריך
 

 
 אישור רו"ח / עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 4מסמך ב' 

 קול קורא של קרנות המוסד לביטוח לאומי

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 מצורף קובץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסמך ג'
 המשתתף  והצעת הצהרת
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 תאריך: ____________
 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 

 06/2022הנדון: הצעת למכרז פומבי מס' 
ביצוע תכניות ופעולות לצמצום ומניעה של תחלואה תעסוקתית ולהגברת הבטיחות מכרז ללביצוע 

הּותוה שפורסם בשנת  במסגרת קול קורא של קרנות הביטוח לאומיוהאזור בעארה וערערה  גֵּ
2022 
 

 
אני/ו הח"מ ________________ ח.פ. ____________ מצהיר/ים כי קראתי/נו בעיון את  .1

הרלוונטי שפורסם על ידי קרנות הביטוח  קול קוראכל הנאמר במסמכי מכרז זה, כולל את ה
למכרז. הנני/נו מצהירים בזאת כי הבנתי/נו את כל המסמכים  פוחוזה שצור, נספחים והלאומי

הנ"ל על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על המחיר המוצע, ידועים ומוכרים 
 לי/לנו, וכי בהתאם לכך ביססתי/נו את הצעתי/נו.

 

תנאי הנני/נו מתחייב/ים להוציא לפועל את השירותים על פי כל תנאי המכרז ונספחיו, לרבות  .2
החוזה והמפרטים, והנני/נו מקבלים על עצמי/נו לספק את השירותים לשביעות רצונה הגמור 

 של המועצה תוך התקופה שנקבעה בתנאי החוזה
 

 ההצעה : .3
נשוא מכרז זה באופן מלא ומושלם, על פי כל ביצוע המיזם הצעתנו לאספקת מלוא השירותים ו

 :קוראהקול תנאי המכרז החוזה ונספחיו וכל דרישות 
 

 ____________________ )בכסף או שווה כסף( פרויקטסך השתתפות הארגון ב
 

 סך כל התקורה שהארגון מבקש הוא _______ % מסכום ההתקשרות.
 

 

 :ההצעה של המציע חייבת לכלול .4
על הארגון המציע, צוות הארגון, זיקת הארגון וצוותו לקול קורא זה מבחינת  מידע .א

 ניסיון, התמחות ויכולת מימוש התכנית מושא פניה זו וכל מידע רלוונטי אחר.
 

שהמציע מעוניין להגיש במסגרת הקול קורא יחד עם המועצה. תכנית  התכנית עיקרי .ב
של המועצה. ברור למציע שאם יזכה  איכותית ומפורטת תזכה ליותר ניקוד ע"י הוועדה

בפניה זו יהיה עליו לעדכן תכנית זו בהתאם לתיאום הציפיות בינו לבין המועצה )ככל 
 שיהיה צורך בעדכון ו/או השלמה ו/או שינוי(.    

 
: מהו סה"כ תקציב התכנית שהמציע מבקש להגיש התקציבההצעה של המציע מבחינת  .ג

 10% -רש לעצמו, כיצד סבור המציע לכסות את העם המועצה, מה התקורה שהמציע דו
 מאצ'ינג הנדרשים בקול קורא וכיו"ב.

 
של המציע מדוע לדעתו התכנית שהוא מציע עשויה להתקבל ולזכות בניקוד גבוה  נימוק .ד

 12, עמוד 6ע"י הגוף שפירסם את הקול קורא. בנימוק זה יש להתייחס בין היתר לסעיף 
 ת(. בקול קורא )מדדי בחינת הבקשו

הנני/נו מצהיר/ים בזה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו מחייב אותי/נו החוזה על כל תנאיו  .5
 ונספחיו.
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אם לא א/נעמוד בכל תנאי החוזה במהלך כל תקופת החוזה, הנני/נו מתחייבים, בנוסף  .6

לאחריותנו כמותנה  בחוזה, לשלם למועצה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בעד כל יום של 
 , כפי שנקבע בחוזה.הפרה

 
ידוע ומוסכם כי לא נתחיל בביצוע העבודה, אלא בכפוף לחתימת חוזה ע"י מורשי החתימה של  .7

  המועצה.
 

דוע ומוסכם כי הוצאת הזמנת עבודה בפועל לידי הזוכה, מותנית בקיומם של אישורים י .8
 .בקבלת השירותים האמורים המועצהתקציביים ובצרכיה של 

 
אין את מלוא התקציבים הנדרשים לקבלת השירותים נשוא מכרז  למועצה ידוע ומוסכם, כי .9

העבודות בכל עת יהיו  ו/אוזה, לפיכך הוצאת הזמנת עבודה בפועל וביצוע בפועל של השירותים 
כפופים לקיומם של אישורים תקציביים. אנו מאשרים כי לא תהיה לי כל טענה אם היקף 

קשרות יהיה נמוך, בכל שיעור שהוא, מההיקף או משך ההת/השירותים שיוזמן בפועל ו
 ז.המשוער במכר

 
יום מראש,  30רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בהודעה של  המועצהידוע ומוסכם כי  .10

או דרישה /בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות משיקולים תקציביים ולזוכה לא תהיה על טענה ו
 .בגין כך המועצהאו תביעה כלפי ו/

 
היר כי ידוע לו שמעמדו ומעמד כל גורם מטעמו הינו כמעמד של נותן שירותים המציע מצ .11

 .והוא לא יוכל לטעון בשום שלב כי יש לו מעמד וזכויות של עובד מן המניין למועצה
 

אין שום חובה לתשלום נוסף  ולמועצההמציע ישלם בעצמו את כל המיסים שיחולו על הכנסתו  .12
 .מעבר לסכום שהוסכם עליו

 
 ,במכרז, בחוזה ובכל נספחיהם המועצהנו את כל דרישות /ים כי קראת/מצהירו אני/נ .13

 .ים לפעול על פיהם/להם ומתחייב מים/מסכים
 

 
 
 

 חתימת המציע: ______________   תאריך: ________________
 
 
 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ 

 התייצב/ו בפני: ________________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני. 

 חתימת עו"ד ___________  תאריך ______________

 מסמך ד'
 הסכם
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 2022שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ______ לשנת 
 
 

 
 המועצה המקומית ערערה   בין:

 30026ערערה,    

 "המועצהשייקרא להלן: "   

 מצד אחד
 

 לבין:
 שם: ___________________________,    

                 מס' רישום )עוסק מורשה, תאגיד, תעודת זהות(:    

                                                    ______________ 

 כתובת: _________________________   

 ע"י מורשי החתימה מטעמה:     

 _____________________ ת.ז. _________________     

 _____________________ ת.ז. _________________     

 "הארגוןשייקרא להלן: "   

 מצד שני
 
 

ביצוע תכניות ופעולות לצמצום ומניעה ל 06/2022והמועצה פרסמה מכרז פומבי מס'  הואיל

הּותשל תחלואה תעסוקתית ולהגברת הבטיחות וה בעארה וערערה והאזור צעירים  גֵּ

 )להלן: "המכרז"(; בעארה וערערה והאזור

בהתאם לתנאי  השירותיםלמתן  06/2022הנו הזוכה במכרז פומבי מס'  והארגון והואיל:

 ;המכרז

ם לביצוע תכנית העצמת צעירים שירותי, מהארגוןוברצון הרשות המקומית להזמין  והואיל

, כולל העסקת כח בעארה וערערה במסגרת קול קורא קרנות המוסד לביטוח לאומי

מעונין לתת  והארגוןוהוראות חוזה זה, והקול הקורא תאם לתנאי המכרז אדם, בה

 בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, כאמור; םשירותיהלרשות המקומית 

 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 
 

 מבוא .1

 .הסכםחד עם האגופו ויש לקוראו כ הסכםזה הווה חלק בלתי נפרד מ הסכםהמבוא ל .1.1

 זה מחוזה, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד לחוזהמובהר בזאת כי הנספחים  .1.2

 .כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו .1.3

 



 מועצה מקומית עארה ערערה
תכניות ופעולות לצמצום  הזמנה לארגונים ו/או עמותות להגשת הצעות לביצוע -06/2022מכרז 

 גֵּהּותומניעה של תחלואה תעסוקתית ולהגברת הבטיחות וה
 

 

                                     נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                    
 19מתוך  14עמוד 

 
 

 

 ההסכם מטרת .2

מוסכם ונקבע בין הצדדים כי המפעיל ינהל ויפעיל תכנית העצמת צעירים בעארה וערערה 

 .זה הסכם לתנאי התאםבבמסגרת קול קורא שפורסם ע"י קרנות הביטוח לאומי 

 

 ההתקשרות תקופת .3

 מיום החל)שולשים ושהה חודשים(  חודשים 36 למשך הינה ההתקשרות תקופת .3.1

 "(ההתקשרות תקופת: "להל(______________  ליום ועד __________

 יום 30 של מראש בכתב בהודעה הבלעדית החלטתה פי על עת בכל רשאית תהיה המועצה .3.2

 .זה בעניין טענה כל יעלה לאהמדריך ו חלקו או כולו זה הסכם לסיומו להביא

 המועצה.  של ובכתב מראש הסכמה ללא השירותים את להפסיק רשאי אינו המפעיל .3.3

 ,חודשים כל פעם 12ה נוספת של עוד למועצה ניתנת האופציה להאריך ההסכם לתקופ .3.4

 חודשים כולל תקופות האופציה. 48 -תקופות מצטברות עד ל

 

 הפעלת התכנית:  .4

ההצעה שהוגשה על  בהתאם למסמכיו/או השירותים מתחייב לבצע את העבודות  הארגון .4.1

 . , אשר יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם זהידו

 

המסמכים הנ"ל מחייבים, בין אם צורפו לחוזה זה ובין אם לאו. במקרה של סתירה בין  .4.2

י החלטת נציג פ-הוראות המסמכים הנ"ל תגבר ההוראה המטיבה עם המועצה על

 המועצה.

 

, וכי השירותים על פי שירותיםמצהיר בזאת כי הינו בעל ידע ונסיון רב בתחום ה הארגון .4.3

המוסכם בהסכם זה יינתנו ברמה הגבוהה ביותר ובאמצעות עובדים בעלי יכולת, מיומנות 

 וידע הדרושים לשם מתן השירותים.

 

 יהיו רכושה המסמכים(, - לצורך ביצוע העבודות )להלן לארגוןכל המסמכים אשר יימסרו  .4.4

פקדו בידי הארגון רק למטרת ביצוע העבודה ולמשך ביצועה. והבלעדי של המועצה וי

חייב להשיב את המסמכים לידי המועצה, במצב בו הם נמסרו לו, מיד עם הגיע  הארגון

 .אסיבה שהיכל הסכם זה לכדי סיום מ

 

 -ל העבודות )להלןהמועצה תודיע לארגון על מינוי נציג/ה מטעמה לצורך בדיקת ופיקוח ע .4.5

נציג המועצה(. נציג המועצה ייתן את כל הפקודות וההוראות בקשר לעבודות. הארגון 

 מתחייב למלא אחר הוראות אלה. 

 

 התמורה .5
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התמורה לביצוע השירותים על פי הסכם זה, וליתר התחייבות הארגון על פי הסכם זה,  .5.1

עפ"י הצעת הארגון בנספח ג' למכרז, והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בסך של תהא 

בכפוף להוראות הקול קורא, ולאחר אישור נציג  שולםתוהיא ___________ ₪, 

ו/או לאחר קבלת הכספים מהגוף הממן יום, בתנאי שוטף + שלושים המועצה לכל חשבון, 

 ן.כדיו/או קבלה וזאת כנגד המצאת חשבונית מס 

 

 1,500,000 סה"כ עלות כוללת של הפרויקט:

  חלק הארגון בהתאם להצעתו בנספח ג' )בש"ח(

  סה"כ תקציב נטו )במימון המשרד(

 

לא תתווספנה ווכל הוצאה וכל עלות  )ככל שיהיה(, כולל מע"מהינו קבוע ו ,הסכום האמור .5.2

 .כל התייקרויותאליו 

 

הארגון והם מהווים את התמורה הסופית, הסכומים בהסכם זה כוללים את כל הוצאות  .5.3

 לרבות הוצאות בגין ציוד, עזרים, וכד'.

 

. החשבון החודשי יכלול את כל לכל חודש 14 -הארגון יגיש חשבונותיו אחת לחודש עד ל .5.4

 הוצאות הארגון כולל השתתפותו היחסית במיזם לפי הצעתו בנספח ג' לעיל. 

 

רוש לצורך ביצוע העבודות בתנאי חוזה זה הארגון מתחייב להעסיק כוח אדם במספר הד .5.5

 על מסמכיו.

 

המפעיל מצהיר כי מימון השירותים הנוספים המוצעים על ידו מעבר לשירותי הבסיס  .5.6

המחויבים עפ"י מסמכי המכרז נספחיו וצורפותיו, ואשר מפורטים בהצעת המציע מסמך 

 ג' למסמכי המכרז יהיו על חשבנו.

 

 ערבות בנקאית .6

שהמועצה תתקשר עמו בהסכם, יעמיד ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית ובלתי המפעיל הזוכה 

 מהיקף ההתקשרות, 10%מותנית לפקודת המועצה, להבטחת מילוי התחייבויותיו, בשיעור של 

 1כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, בנוסח המצורף להסכם בנספח ד' 

עם ידי הזוכה מפ-חודשים. ערבות הביצוע תוארך על 12להלן: "ערבות הביצוע"( ובתוקף למשך (

יום לאחר מועד סיום ההתקשרות,  90לפעם, כך שבכל מקרה ערבות הביצוע תהא בתוקף עד 

והעמדת ערבות ביצוע בהתאם לתנאי המועצה תהווה תנאי להמשך ביצוע התשלומים המגיעים 

 .ו/או שיגיעו למפעיל

 היקף ההתקשרות יקבע לפי סכום התקורה המוצעת ע"י המפעיל. 
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 בנזיקין ושיפוי אחריות .7

 או/ו אבדן ולכל , זה הסכם במסגרת הניתנים לשירותים הבלעדי האחראי היההמפעיל י .7.1

 .כלשהו ג' לצד מהשירותים כתוצאה בעקיפין או/ו במישרין שייגרמו לרכוש או/ו לגוף נזק

 לעיל כאמור נזקים לגבי מאחריות מטעמה הבא וכל עובדיההמועצה,  את פוטרהמפעיל  .7.2

 עובדיהמועצה,  כנגד לו שתהיה או/ו לו שיש או/ו לו שהייתה תביעה זכות כל על ומוותר

 בכוונת הביטוח למקרה שגרם מי כלפי למעטהמועצה ) טעםמ שפועל מי כל או/ו המועצה

 )כך לשם שיערכו ביטוחים בעזרת או/ו( חשבונו ועל בעצמו לשאת מתחייב( וזדון

 .לעיל כאמור להם אחראי הוא אשר ונזקים תביעות בתשלומי

 

 ביטוח .8

 עליו לחול עשויה עוד וכל ההסכם תקופת כל למשךדיו, בי להחזיק מתחייב המפעיל .8.1

 והיקף סוג את התואמים פוליסה והיקף אחריות בגבולות אחריות ביטוח ,שבדין אחריות

 .הפעילות

 

 הסבה .9

 רשאי הוא אין וכן ממנו חלק כל או זה הסכם לאחר להסב רשאי אינונותן השירותים  .9.1

 .זה מהסכם הנובעת חובה או זכות כל לאחר למסור או להעביר

 ביצוע את מסר או, זה חוזה פי על חובותיו או זכויותיו כל את נותן השירות העביר .9.2

 הסכם פי על להתחייבויותיו האחראי הוא יישאר, מקצתם או ולם, כלאחר השירותים

 .זה

 

 מעביד עובד יחסי דרהיע .10

 אין וכי ועניין דבר לכל עצמאי כקבלן פועלנותן השירות  כי הצדדים בין מפורשות מוסכם .10.1

 .ומעביד עובד יחסי המועצה לבין בינו נקשרים

 לשלם מועצהה שתידרש סכום כל עלהמועצה  את ולפצות לשפות מתחייבנותן השירות  .10.2

 גוף ידי על נגדה שיינתן דין פסק או/ו תביעה כל בגין לה שייגרמו הוצאה או/ו נזק כל על

 מעביד עובד יחסי קיום בשאלת ויפסוק ידון אשר דין פי על הפועל דין בית או/ו שיפוטי

 לקזז רשאית . המועצההראשונה דרישתהם ע מיד וזאתנותן השירות  לבין מועצהה בין

 .לנותן השירות שיגיע במידה סכום כל

 

 סודיות .11

 להעביר ולא הסודיות חובת על לשמור ולאחריה העסקתו תקופת במשך מתחייב נותן השירות

 עלהמשתתפים בפעילויות בגינה הקהילתית,  אודות מידע כל למועצה, שמחוץ גוף או/ו לאדם

 נחלת אינו אשר מועצהה עם בקשר או/ו מועצהב עבודתו במסגרת אליו שהגיע מידע או המועצה



 מועצה מקומית עארה ערערה
תכניות ופעולות לצמצום  הזמנה לארגונים ו/או עמותות להגשת הצעות לביצוע -06/2022מכרז 

 גֵּהּותומניעה של תחלואה תעסוקתית ולהגברת הבטיחות וה
 

 

                                     נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                    
 19מתוך  17עמוד 

 
 

 

 בעסקי הקשור בכל סודיות על לשמור מתחייב נותן השירות. הדין להוראות בהתאם, הכלל

 .הלקוחות במאגר או/ו המועצה של במוניטין כלשהי בדרך לפגוע ולא וענייניה מועצהה

 
 ההסכם וביטול הפרה .12

 
 .1970 -"א"תשל( חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים בחוק האמור יחול זה הסכם על .12.1

 כהפרה ייחשבו הבאים שהאירועים , הריזה בהסכם אחר מקום בכל מהאמור לגרוע מבלי .12.2

 פי ועל ההסכם פי על לה המוקנות הזכויות בכל מועצהה את ויזכו זה הסכם של יסודית

 :יסודית הפרה של במקרה דין כל

 מפסיק או ההסכם מביצוע מסתלקנותן השירות  כימועצה ה של דעתה להנחת כשהוכח .12.3

 .השירותים בביצוע מתרשל הוא כאשר או/ו ביצועו

 משנה קבלן מעסיק או, לאחר מקצתו או כולו ההסכם את מסר נותן השירותיםכש .12.4

 .ובכתב מראש מועצהה הסכמת ללא ההסכם בביצוע

 פי על ממנו הנדרש אישור או/ו היתר או/ו רישיון חודש לא או/ו תוקפו הותלה או כשפקע .12.5

 אישור כל או/ו רישיון לקבלת בקשה על אישור, מותנה רישיון) דין כל פי ועל זה הסכם

 (.חידוש מהווה אינו זה בהסכם כנדרש רישיון שאינו אחר

 

 ליכל .13
 

 מהצדדים מי מצד במועדה ובין בכלל בין מפעולה הימנעות או הנחה, ארכה ויתור שום .13.1

 .זה הסכם י"עפ מזכויותיהם זכות על כוויתור יחשבו לא

 .הצדדים שני י"ע ונחתם בכתב נערך אם רק תקף יהיה זה הסכם בתנאי שינוי כל .13.2

 

 הודעות .14

 בדואר שתישלח הודעה כל זה להסכם במבוא כמפורט הן זה הסכם לצורכי הצדדים כתובות

 נמסרה ואם שיגורה מעת שעות 72 תום עם לתעודתה נמסרה כאילו תחשב למשנהו צד י"ע רשום

 .המסירה בעת ביד

 
 החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 :נותן השירות מ.מ. ערערה ע"י מורשי החתימה מטעמה:

 ___________________________ ראש המועצה ____________________ 

 ___________________________ גזבר המועצה _____________________

 חותמת _____________________ חותמת _________________________
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 1מסמך ד' 
 ערבות לקיום החוזהנוסח 

 

   לכבוד

 מועצה מקומית ערערה

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

)להלן: ח.פ. / ת.ז. _______________ כתובת: ____________________________ לפי בקשת  .1
_________  :)במילים₪ _______ ( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של "הנערב"

)להלן: "סכום הערבות"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, ₪(, 
 לביצוע תכנית 06/2022 מספר)מסגרת(  פומבי מכרזשתדרשו מאת הנערב בקשר לביצוע ההסכם עפ"י 

 , ולהבטחת מילוי מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב.העצמת צעירים בעארה וערערה
 

הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי הלשכה סכום   .2
 המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( בתנאי ההצמדה שלהלן:

 

 .15/02/2022שהתפרסם בתאריך  2022 ינואר" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש המדד היסודי" .א

שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות " לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון המדד החדש" .ב
 זו.

 
 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות יחושבו כדלקמן:

כפלת מסכום השווה לבאם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה 
 .ייסודהמחולק במדד החילוט בסכום החדש למדד היסודי מדד ההפרש בין ה

נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות היסודי מדד מ יהיה נמוךאם המדד החדש 
 .ללא כל הפרשי הצמדה

 

ימי עסקים, מקבלת דרישתכם  7סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, תוך  .3
הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ובלי להטיל עליכם 

להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם מבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום כל חובה 
 הערבות מאת הנערב.

 

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה עפ"י הפרטים  3התשלום, כאמור בסעיף  .4
שיקול דעתכם שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י 

 הבלעדי.
 

יום מתום תקופת החוזה(, ולאחר תאריך זה  90ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ ) .5
תהיה בטלה ומבוטלת, אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל 

 ך הנ"ל.על ידנו בכתב בסניף __________ כתובת ________ , לא יאוחר מהתארי
 

 .להסבהאו ערבות זו אינה ניתנת להעברה  .6
 
      

 בכבוד רב,

 ____ בנק

 

 



 מועצה מקומית עארה ערערה
תכניות ופעולות לצמצום  הזמנה לארגונים ו/או עמותות להגשת הצעות לביצוע -06/2022מכרז 

 גֵּהּותומניעה של תחלואה תעסוקתית ולהגברת הבטיחות וה
 

 

                                     נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                    
 19מתוך  19עמוד 

 
 

 

 2מסמך ד' 
 אישור על קיום ביטוחים

 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט 
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של בה. המידע 

סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 
 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור* *אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור*
שם מועצה מקומית 

 ערערה
  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☒

 אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 
 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה 

לפי 
גבולות 
אחריות 

או 
סכומי 
 ביטוח

 מספר
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור

ת 
 הפוליסה

תאריך 
תחיל

 ה

תארי
ך 

 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

מטב סכום
 ע

302,304,307,308,309,315  ₪  6,000,000     צד ג'
, ,321, ,328,329, 

אחריות 
מעבידי

 ם

    20,000,00
0 

 ₪ 304,308,309,315,319,328 

 
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 

 (*:ג'השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
 הפעלת תכנית העצמת צעירים

 
 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח  _ יום60_שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 
 חתימת האישור

 המבטח:

  ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 


