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 טק לתעסוקה בערערה-מיזם היילהצעות הזמנה להגשת 

 )נוסח לעיתון(  

העוסקים ארגונים מהמגזר השלישי והציבורי בזה מינה המועצה המקומית עארה ערערה, מז .1

טק -מיזם הייל הצעהלהגיש , שלהלן ואשר עונים על תנאי הסף ותעסוקה, בהכשרה דיגיטלית

)להלן: "המיזם"(, במימון המשרד  טק-ילתעסוקת צעירות וצעירות תושבי ערערה בהי

 באתר המופיע המצורף במסמך כמפורטלפיתוח הפריפריה הנגב והגליל )להלן: "המשרד"(, 

 ara.muni.il-www.araraהמועצה 

 

שעה  30/08/2018ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום  .2

 .  ara.muni.il-ruwayday@arara, למנכ"לית המועצה, באמצעות מייל:15:00

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

המכרזים הנמצאת  , לתיבת15:00ה בשע 03/09/2018 ליום עד " בלבד17/2018"מכרז 

 במועצה )לא לשלוח בדואר(. 

 
 

 רב,  בכבוד  

   מועצה מקומית ערערה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arara-ara.muni.il/
mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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 מסמך א'

  קול קוראהודעה בדבר פרסום 
 

 טק לתעסוקת צעירות וצעירים בערערה-לשותפות במיזם הייהצעות  להגשת הזמנה

העוסקים שי והציבורי ארגונים מהמגזר השליבזה מינה המועצה המקומית עארה ערערה, מז .4

טק -מיזם הייל הצעהלהגיש ואשר עונים על תנאי הסף שלהלן,  ותעסוקה, בהכשרה דיגיטלית

, במימון המשרד ()להלן: "המיזם" טק-לתעסוקת צעירות וצעירות תושבי ערערה בהיי

  .ריה הנגב והגליל )להלן: "המשרד"(לפיתוח הפריפ

 

מקצועות בבערערה, צעירות וצעירים לסוקה ותעהזדמנויות הכשרה  מיועד ליצורהמיזם 

 המובילות בארץ. טק-שילובם בחברות היילהבטיח וטק -ההיי

 

מטרת קידום מיזמים כלכליים, לסיוע הארגון שייבחר יגיש בקשה עבור המועצה למשרד ל .5

חלק בלתי נפרד כנספח ג' ומהווה , המצ"ב 2018עידוד וגיוון תעסוקתי ופיתוח אנושי לשנת 

 .מהליך זה

 

בשיתוף ויפעל המקומית עארה ערערה, המועצה ישמש כזרועה הארוכה של הארגון שייבחר  .6

גורם המתאם בין כל טק ויהיה ה-, חברות היייםיאאקדמ ותמוסדהמשרד, פעולה עם 

 עבודה שתוגש למועצה ותאושר בטרם הגשה למשרד.השותפים למיזם, בהתאם לתוכנית 

 

 :בהליך תנאי הסף להשתתפות .7

 2.5מעל  2017, ארגונים שהמחזור הכספי הכולל שלהם בשנת למיזםגיש הצעה לה םרשאי

לקול קורא מיזמים  6.2 לכל הפחות, ואשר עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף ₪מליון 

 עם כל צרופותיו )כולל שאלות ותשובות( כלכליים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

 נפרד מהליך זה.חלק בלתי ומהווה נספח ג' המצ"ב כ

 

ופעל בשטח שיפוט המועצה מובהר בזה, כי המיזם המוצע ע"י המציע חייב להיות מ

 .עארה וערערהתושבי  ועבורהמקומית ערערה, 

 

 אמות מידה לבחינת ההצעות .8

 משקל אמות המידה 

 40% סך השתתפות הארגון במיזם )בכסף ו/או שווה כסף(  .א

 10% ל אוכלוסיות דומות נסיון הארגון המציע בתעסוקה והשמה ש  .ב

 10% נסיון הארגון בהכשרה דיגיטלית  .ג

 10% נסיון הארגון בהפעלת מיזמים קהילתיים חברתיים  .ד
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 משקל אמות המידה 

 10% התרשמות מאנשי המפתח של הארגון  .ה

התרשמות מתוכן המיזם המוצע )כפי שמקבל ביטוי בתוכנית העבודה   .ו

  אשר תוגש למשרד המממן(

20% 

 100% סה"כ

 

עמוד יבתנאי הסף ומציע אשר לא  יםשל המציע םתבחן את עמידת ועדת המכרזים .8.1
 תפסל.  ובתנאי הסף, הצעת

 
הכול לפי שיקול ים, מן המציע דרשאית שלא לבחור באף אח הועדהעל אף האמור לעיל,  .8.2

 הבלעדי ומבלי חובת הנמקה ודעת
 

 מידעמכל אחד מהמציעים הסברים והבהרות, הועדה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש  .8.3
ו על פי , לביצוע התחייבויותיו של המציעויכולת ו, לרבות ניסיונונוסף אודות הצעת

או ההצעה, וכן תהא הועדה רשאית, אך לא חייבת, לערוך בדיקות ו/ המכרזמסמכי 
 של המציע.  ווחקירות אודות ניסיונ

 

 תנאים כלליים: .9

 תהיה רשאית הוהמועצ למכרז יםמהנרשמין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי א .9.1
לשקול את צעדיה בהתאם לאינטרס הציבורי, לשיקולי תקציב ולשיקולים מקצועיים 

 ם(. אף מעבר למפורט בקריטריוני(

 

 הרשות רשאית שלא לבחור אף אחת מההצעות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. .9.2
 

 הליך זה. הרשות רשאית בכל שלב, לבטל  .9.3

 

יביים. המועצה רשאית בכל שלב לבטל את זה מותנה בקבלת אישורים תקצ מכרזביצוע  .9.4
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 ולהגישה הבקשה את למלא יש .10

, לתיבת המכרזים הנמצאת 15:00ה עבש 03/09/2018 ליום עד " בלבד17/2018"מכרז 

 במועצה )לא לשלוח בדואר(. 

 

 רב,  בכבוד  

 עו"ד מודר יונס  

 אש המועצהר  
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  נספח א'
 דף מידע על המציע 

 
 לכבוד 

 מועצה מקומית ערערה 
 
 17/2018במכרז להלן פרטי המציע  .א

 

  שם החברה: .1

  ע.מ. / ח.פ./ ע.ר.: .2

  כתובת:  .3

  : טלפון קווי .4

  פקס: .5

  נייד: .6

  מייל: . 7

  שם איש הקשר*: .8

  טלפון איש הקשר: .9

עיקריים תחומי עיסוק  .10

 :המציעשל 

 

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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צוות השמות אודות  .14

המקצועי המועסק ע"י 

 המציע דרך קבע.

 

יש לצרף קורות חיים 

ומסמכים המעידים על 

 השכלה פורמלית

 השכלה תחום התמחות מלאשם 

   

   

   

 
 בהכשרה דיגיטלית פרויקטים קודמים פירוט .ב

 
  תאריך טלפון  העבודה /הפרויקט ארגון /הרשות שם

 התחלה

  תאריך

 סיום

     

     

     

 

 פרויקטים קודמים בתחום התעסוקה פירוט .ג
 
  /ארגוןהרשות שם

 

  תאריך טלפון  העבודה /הפרויקט

 התחלה

  תאריך

 סיום

     

     

     

 

 נסיון קודם בהפעלת מיזמים קהילתיים חברתיים פירוט .ד

  /ארגוןהרשות שם

 

  תאריך טלפון  העבודה /הפרויקט

 התחלה

  תאריך

 סיום
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  :לצרף יש לבקשה .ה

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

  ות המע"מעותק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונ  .5

  (א'כמסמך דף 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

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________ 

  
_____________________ 

 ציעחתימת המ  תאריך
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 'ב ספחנ
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 
 

 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: 1950( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א א. )א103סעיף  .1.1 
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על   

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 
, הורה, בן או בת, אח או בן זוג -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: 

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

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

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

וזה או עסק שנעשה עם המועצה, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל ח
 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
 

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

 
 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.-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.
 
לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי .4

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

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

 ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 

 חתימת המציע:________________      שם המציע __________________          
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 5מסמך ב' 

 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
 
 

רז, לגבי הספק / הקבלן מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכ
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 חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א
 1976 חוק דמי מחלה תשל"ו

 1950 חוק חופשה שנתית תשי"א
 1954 חוק עבודת נשים תשי"ד

 1965 שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו חוק
 1953 חוק עבודת הנוער תשי"ג

 1953 חוק החניכות תשי"ג
חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( 

 תשי"א
1951 

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

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

  )כולל חוק בריאות ממלכתי(
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ 
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 מסמך ג'
 המשתתף  הצהרת

 
 תאריך: ____________

 לכבוד
 מועצה מקומית ערערה 

 
 17/2018הנדון: הצעת למכרז פומבי מס' 

 טק-להכשרת צעירים וצעירות והשמתם בתחום ההיי
 

כי קראתי/נו בעיון את אני/ו הח"מ ________________ ח.פ. ____________ מצהיר/ים  .1
למכרז. הנני/נו  פוחוזה שצורקול קורא, נספחים והכל הנאמר במסמכי מכרז זה, כולל את ה

מצהירים בזאת כי הבנתי/נו את כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי כל הגורמים האחרים 
המשפיעים על המחיר המוצע, ידועים ומוכרים לי/לנו, וכי בהתאם לכך ביססתי/נו את 

 י/נו.הצעת

 

הנני/נו מתחייב/ים להוציא לפועל את השירותים על פי כל תנאי המכרז ונספחיו, לרבות תנאי  .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 יזם ביצוע המהצעתנו לאספקת מלוא השירותים ו

 :הקול קוראכל תנאי המכרז החוזה ונספחיו וכל דרישות 
 

 ____________________ )בכסף או שווה כסף( סך השתתפות הארגון במיזם
 

הנני/נו מצהיר/ים בזה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו מחייב אותי/נו החוזה על כל תנאיו  .4
 ונספחיו.

 
/נעמוד בכל תנאי החוזה במהלך כל תקופת החוזה, הנני/נו מתחייבים, בנוסף אם לא א .5

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

 
ידוע ומוסכם כי לא נתחיל בביצוע העבודה, אלא בכפוף לחתימת חוזה ע"י מורשי החתימה  .6

  עצה.המושל 
 

דוע ומוסכם כי הוצאת הזמנת עבודה בפועל לידי הזוכה, מותנית בקיומם של אישורים י .7
 .בקבלת השירותים האמורים המועצהתקציביים ובצרכיה של 

 
אין את מלוא התקציבים הנדרשים לקבלת השירותים נשוא מכרז  למועצה ידוע ומוסכם, כי .8

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

היה נמוך, בכל שיעור שהוא, מההיקף או משך ההתקשרות י/היקף השירותים שיוזמן בפועל ו
 ז.המשוער במכר

 
יום  30רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בהודעה של  המועצהידוע ומוסכם כי  .9

מראש, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות משיקולים תקציביים ולזוכה לא תהיה על טענה 
 .בגין כך המועצהאו תביעה כלפי ו/או דרישה /ו
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ידוע לו שמעמדו ומעמד כל גורם מטעמו הינו כמעמד של נותן שירותים המציע מצהיר כי  .10
 .והוא לא יוכל לטעון בשום שלב כי יש לו מעמד וזכויות של עובד מן המניין למועצה

 
אין שום חובה לתשלום  ולמועצההמציע ישלם בעצמו את כל המיסים שיחולו על הכנסתו  .11

 .נוסף מעבר לסכום שהוסכם עליו
 

 ,במכרז, בחוזה ובכל נספחיהם המועצהנו את כל דרישות /ים כי קראת/מצהיראני/נו  .12
 .ים לפעול על פיהם/להם ומתחייב /מיםמסכים

 
 
 
 

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 ______________
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 מסמך ד'

 הסכם

 
 2018שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ______ לשנת 

 
 

 
 ת ערערההמועצה המקומי   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
 
 

קורא לסיוע לרשויות מקומיות והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל פרסם קול  הואיל
סוקתי , עידוד וגיוון תעמיזמים כלכליים רתית, בנגב ובגליל, למטרת קידוםבפריפריה החב

 )להלן: "הקול קורא"( 2018אנושי לשנת ופיתוח 

להגיש בקשה לסיוע במסגרת הקול הקורא הנ"ל, ת מקומית עארה ערערה מעוניינהועצה מהו הואיל:
השירותים ו/או )להלן: " טק-בתחום ההיי קדם הכשרה ותעסוקת צעירים וצעירותול

 "(, כמפורט בהסכם זה על נספחיו;המיזם

 לקבלת השירותים האמורים )להלן: "המכרז"(; 201871/ה פרסמה מכרז פומבי מס' והמועצ והואיל:

 השירותים;למתן  17/2018הנו הזוכה במכרז פומבי מס'  והארגון והואיל:

בהתאם לתנאי המכרז  שירותי הכשרה והשמה, מהארגוןוברצון הרשות המקומית להזמין  והואיל
שירותי הכשרה מעונין לתת לרשות המקומית  והארגוןוהוראות חוזה זה, והקול הקורא 

 בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, כאמור;והשמה 
 
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 המבוא להסכם זה, הצהרות הצדדים שבו והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 

על פי  ,עצמו לבצע עבור המועצה את כל השירותיםמקבל על  והארגון, לארגוןבזאת  תהמועצה מוסר .2

 תנאי הסכם זה ומסמכיו.  
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נציג  -לצורך בדיקת ופיקוח על העבודות )להלןמטעמה  ה/על מינוי נציגארגון ודיע לתהמועצה  .3

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

 אחר הוראות אלה. 

 

, אשר ההצעה שהוגשה על ידו בהתאם למסמכיו/או השירותים מתחייב לבצע את העבודות  גוןהאר .4

 . יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 

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

 צה.פי החלטת נציג המוע-המסמכים הנ"ל תגבר ההוראה המטיבה עם המועצה על

 

, וכי השירותים על פי המוסכם שירותיםבעל ידע ונסיון רב בתחום ה מצהיר בזאת כי הינו הארגון .5

בהסכם זה יינתנו ברמה הגבוהה ביותר ובאמצעות עובדים בעלי יכולת, מיומנות וידע הדרושים לשם 

 מתן השירותים.

 

(, יהיו רכושה הבלעדי םהמסמכי - לצורך ביצוע העבודות )להלן לארגוןכל המסמכים אשר יימסרו  .6

חייב להשיב את  הארגוןרק למטרת ביצוע העבודה ולמשך ביצועה.  הארגוןפקדו בידי ושל המועצה וי

סיבה כל המסמכים לידי המועצה, במצב בו הם נמסרו לו, מיד עם הגיע הסכם זה לכדי סיום מ

 .אשהי

 

לאמור , ובכפוף (תקופת החוזה -)להלן  וחודשים ממועד חתימת 24חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של  .7

 בקול קורא של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

 
להאריך את  לאילוצים תקציביים, כפוףוב המועצה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,

 לארגוןהודעה על הארכה, תימסר  , כל אחת.חודשים 12תקופות נוספות בנות  2 -תקופת החוזה ב

 ובכתב. בתקופת ההארכה, יחולו כל הוראות חוזה זה, לכל דבר ועניין. מראש 30בהתראה של 

 
 :, במקרים הבאיםבאופן מיידי ,להביא הסכם זה לידי סיום תהא רשאיתהמועצה  .8

 

  הפר הסכם זה ולא תיקן את ההפרה מיד עם קבלת התראה ראשונה מהמועצה. הארגוןאם  .א

 

 לא עמד בלוחות הזמנים. הארגוןאם  .ב

 

צא לא מתאים ו/או כשיר למילוי תפקידו לפי שיקול דעתה הבלעדי של  נמ הארגוןאם  .ג

 המועצה.

 

 יום מיום תחילתם. 45הליכי פירוק ואלה לא הופסקו תוך  הארגוןאם נפתחו כנגד  .ד

 
ללא חובה לנימוק ו/או לפירוט כל עילה אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה,  .ה

 .הסיבות שהביאו לכך
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א תהיה כל טענה ו/או ל ארגוןהסכם זה לידי סיום, כמפורט בסעיף זה לעיל, לבמקרה של הבאת 

תביעה בגין הבאת הסכם לידי סיום כאמור, למעט זכותו לקבלת שכרו בגין השירותים שסופקו על 

 .ידו עד אותו שלב

 
עפ"י על פי הסכם זה, תהא  הארגוןהתמורה לביצוע השירותים על פי הסכם זה, וליתר התחייבות  .9

, ₪, בסך של ___________ המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זהומכרז, נספח ג' לב הארגוןצעת ה

בתנאי שוטף + נציג המועצה לכל חשבון, להוראות הקול קורא, ולאחר אישור בכפוף  שולםתוהיא 

 כדין.ו/או קבלה וזאת כנגד המצאת חשבונית מס יום, שלושים 

 

  סה"כ עלות כוללת של הפרויקט:

  מועצה )כולל חלק הארגון( לפי הקול קורא באחוזים:חלק ה

  חלק המועצה )בש"ח(

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

  סה"כ תקציב נטו )במימון המשרד(

 

 .כל התייקרויותאליו לא תתווספנה כולל מע"מ והינו קבוע ו ,הסכום האמור .10

 

והם מהווים את התמורה הסופית, לרבות  הארגוןהסכומים בהסכם זה כוללים את כל הוצאות  .11

 הוצאות בגין ציוד, עזרים, וכד'.

 
הוצאות כל . החשבון החודשי יכלול את לכל חודש 14 -יגיש חשבונותיו אחת לחודש עד ל הארגון .12

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

 
יפריה הנגב והגליל, כולל מעקב אחרי קבלת הדיווח למשרד הפרעל הבלעדי יהיה אחראי הארגון  .13

 .כספי הסיוע מהמשרד

 
מתחייב להעסיק כוח אדם במספר הדרוש לצורך ביצוע העבודות בתנאי חוזה זה על  הארגון .14

 מסמכיו.

 

ו/או מי מטעמו הינו של "קבלן  הארגוןו/או עובדי  הארגוןכי מעמדו של  המובהר ומוסכם בז .15

 לבין המועצה. הארגוןן לא יחולו כל יחסי עובד מעביד בין עצמאי", ומעמד זה בלבד, ועל כ

 
מחד, , על ידו ו/או מטעמושיועסקו המועסקים ו/או העובדים בין הארגון, מובהר כי  ,למען הסר ספק

 לא יהיו כל יחסי עובד מעביד.ובין המועצה, מאידך, 

 

המועצה היא מעבידתו של על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי היה ו

לשפות  הארגוןאו של אדם אחר המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב  הארגון

מייד את המועצה בגין כל סכום בו תחויב המועצה כתוצאה מנזק או תביעה שייגרמו לה בשל כך, 

 וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.
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ל דין הנוגע להעסקת עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות ומבלי יהא אחראי למלא אחר הוראות כ הארגון .16

 לפגוע בכלליות האמור לעיל, דיני העבודה, דיני המס, דיני ביטוח לאומי, ודיני בטיחות בעבודה.

 

יהא האחראי הבלעדי כלפי המועצה לכל נזק ו/או אובדן ו/או קלקול אשר יגרמו לרכוש ו/או  הארגון .17

ו/או לעובדיה ו/או לצד ג' כלשהו עקב מעשה או מחדל ו/או רשלנות של לציוד ו/או לגוף של המועצה 

ו/או עובדיו ו/או כל הבא מכוחו ו/או מטעמו, בתקופת ההסכם, תוך כדי ביצוע שירותים  הארגון

 ו/או בקשר אליהם, לפי העניין.

 

בדיו ו/או יהא האחראי הבלעדי לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג לגוף ו/או לרכשו שיגרמו לעו הארגון .18

לשלוחיו ו/או למי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ביצוע השירותים ו/או בקשר אליהם, לפי 

 העניין, והוא מתחייב לפצותם ו/או לשפותם על פי דרישתם הראשונה.

 

יפצה ו/או ישפה את המועצה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו למועצה עקב תביעה שתופנה  הארגון .19

ו/או צד ג' כלשהו בגין נזק כלשהו הנובע ממעשים ו/או ממחדלים ו/או  הארגוןי אליו על ידי עובד

 ו/או של עובדיו. הארגוןמרשלנות של 

 
לפני מועד  הארגוןעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב  הארגוןמבלי לגרוע מאחריותו של  .20

עבורו, לערוך ולקיים על תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה על ידו ו/או ע"י מי מטעמו ו/או 

 חשבונו במשך כל תקופת הסכם זה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח ביטוח חבות מעבידים.

 

אלא בהסכמת המועצה  ןאו מקצת ןכול ן של השירותיםרשאי למסור לאחר את ביצוע הארגוןאין  .21

 מראש ובכתב. 

 

  הסכם זה לצד ג' כלשהו.  לא ישעבד ו/או ימחה את הזכויות ו/או החובות עפ"י הארגון .22

 

לעמוד בקשר מתמיד עם  הארגוןצורך ביצועו של הסכם זה ביעילות וברמה גבוהה מתחייב ל .23

המועצה ולמלא אחר הוראות נציג המועצה וייעשה כל מאמץ למלא את בקשותיה בנוגע לשירותים 

 נשוא הסכם זה, עד כמה שהדבר ניתן באופן סביר ובנסיבות העניין.

 

או תאגיד ו/או גוף כלשהו, חלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/חייב לשמור סודיות מומת הארגון .24

בין בכתב ובין אם בעל פה , וכו' מסמך, כל מידע, רישום, עובדיה המוסמכים של המועצהזולת 

בקשר עם או כתוצאה ו/או הוכנו על ידו לצורך ביצוע השירותים  וונמסרו ל הארגוןשהובאו לידיעת 

 .בודותהעמביצוע 

 
העבודות קשר עם בעל ידו יוכנו ו/או  הארגוןע"י אשר יתקבלו  , הנתונים או החומרכל המסמכים .25

חייב למסור את כל המסמכים הנ"ל  הארגון(, יהיו רכושה הבלעדי של המועצה. המסמכים - )להלן

  הסכם זה לכדי סיום מכל סיבה שהיא. תמיד עם הגעלפי דרישתה, או לידי המועצה, 



 עארה ערערהמועצה מקומית 
 טק לתעסוקת צעירות וצעירים בערערה-יזם היילהגשת הצעות למארגונים ו/או עמותות הזמנה ל -17/2018מכרז 

 

 

 נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                                                        
 15מתוך  15עמוד 

 
 

 

 
ינוי או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני צדדים, שאם לא כן לא יהא להם כל ש .26

 תוקף.

 
, במישרין ו/או בעקיפין, תהא לבתי ודבר הנובע מחוזה זה סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין .27

 ולהם בלבד. חיפההמשפט המוסמכים ב

 
חרת עליה יודיע צד למשנהו בהודעה כתובותיהם של צדדים הן כקבוע בהסכם זה, או כל כתובת א .28

שעות  72בכתב. כל הודעה שנשלחה על ידי צד אחד למשנהו יראו אותה כאילו הגיעה ליעדה בתך 

 מעת שיגורה.

 
יראו אותה כאילו הגיעה ליעדה אם נתקבל  דואר רשום,הודעה שנמסרה ביד או שוגרה באמצעות  .29

 .רשום בדואר שיגורה,ימים ממועד  5או  ,אישור המקבל לכך

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום

 

 

     ______________________ ____________________ 

 הארגון המועצה 

 
 
 

 


