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 תנאים והוראות כלליות 

 בשדרות   בבית הספר תגבור אנגלית מדוברת  הצעות להפעלת  מעוניינת בקבלת  (  "קרןהלהלן: ")  הקרן לפיתוח שדרות 
" )בין  לתלמידים בכיתות    ,"(השיעורים)להלן:  בית הספר  בשעות פעילות  פי הפירוט    .(15:30- ל  8:00ה'  על  הכל 

 .  הקרןולצורכי   מסמכים שלהלןב

 (."מחנות": כמו כן הקרן מעוניינת בקבלת הצעות להפעלת מחנות קיץ באנגלית לנוער. )להלן

 כללי  .1
 

 ים בעיר.  הספר היסודי י בת יבנ במערכו יי  שיעוריםה 1.1
 

 . תחום האנגלית בדגש על מיומנויות אנגלית מדוברת ועל הבעה עצמית באנגליתיתקיימו בים שיעור ה 1.2
 

 מטרות ויעדים:  1.3
  

 רחבת אוצר מילים באנגלית. ה 1.3.1
 חיזוק הבטחון העצמי בדיבור באנגלית.   1.3.2
 תרגול ופיתוח מיומנויות הצגה עצמית.  1.3.3
 פרזנטציה.  - תרגול ופיתוח מיומנויות הצגת נושא 1.3.4

  

ברצף, בדגש על אנגלית מדוברת ויכללו שיעורי אנגלית, מפגשים   ימים  לפחות חמישה וו  ימשכהמחנות   1.4
 .  באנגלית וכן צוות דובר אנגלית שוטפת םחווייתיי

 
 בנוסף, הקרן שומרת לעצמה את הזכות לפנות למציע בבקשת ייעוץ, הכוונה וסיוע לצוותי הוראה  )להלן:   1.5
   . ( בבתי הספר וברמה העירונית בתחום האנגלית"שעת  ייעוץ"       

 
 בכפוף לזמינות תקציבית.  שיינתנו על ידי הזוכה יהיו כל השירותים  1.6

 

 תנאי סף  .2
 

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

 
ת )החל משנת  השנים האחרונו  עשר בתקופה של  לפחות   חמש שנים לפחותניסיון של  המציע הינו בעל   .2.1

 בהוראת אנגלית לגילאי יסודי.   ,(2012
 

בהפעלה של מחנות קיץ מקצועיים באנגלית, בתקופה של    לפחות  שנים  שלוש  של  ניסיוןע הינו בעל  המצי .2.2
 ( לגילאי חטיבה ותיכון.  2015השנים האחרונות )החל משנת שבע 

 
 (.ג'טופס מס'  על המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר ניסיון עבר בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז )     

 

 מאישור  העתק  לצרף  יש  –  מס הכנסה במקור   ניכויעל  מרשויות המס    בתוקף  אישורהמציע הינו בעל   .2.3
  .זה

 

 . יש לצרף העתק מאישור זה - כדין  ניהול ספריםבדבר  מרשויות המסבתוקף  אישור המציע הינו בעל  .2.4

 

למציע יש אפשרות לקיים חלק מהשיעורים במבנה שלו, על מנת לאפשר לבתי ספר עם מצוקת חדרי   .2.5
 לימוד להשתתף גם בשיעורים. 

 

 מסמכים נוספים .3
 

יובהר כי התשלום המוצע ישולם    א' למסמכי המכרז.  מסמךתמולא ב  שיעוריםההצעה הכספית לביצוע ה .3.1
כולו ולא עבור כל משתתף   שיעור כאשר התשלום הינו תמורת העברת הדקות(,  45ה אקדמית )עבור שע

 . כמו כן, התשלום יכלול את כל עלויות הציוד. שיעורב



 
להצעתו,   .3.2 יצרף  לתהמציע  בנוגע  כללית  הכנית  השיעורתכני  תוכן  כוללת  אשר  מיומנויות    ,שיעור, 

 . ציוד נדרש ומתקנים נדרשיםנלמדות, 
 

 כנית אשר מתייחסת, לפחות, לנושאים שצוינו לעיל.המציע לצרף תחובה על 
פירוט בנוגע לתוכן  המציע יצרף להצעתו תוכנית כללית בנוגע למחנות הקיץ אשר כוללת משך ההפעלה,   .3.3

 ולמפגשים החווייתיים המתוכננים.  
 

רלוונטי אחר בנוגע  וכל מסמך  ,  תחום האנגליתתעודה ממוסד מוכר, ב  תואר אקדמי/יצרף להצעתו  המציע   .3.4
 לכשירות המציע ו/או המדריכים המוצעים על ידו. 

 
 
 : ותנאים דרישות .4

 
חתימה החוזה  יתקיימו    שיעוריםה .4.1 יוני  מיום  חודש  סוף  להאריך את    הקרן  .2023ועד  תהיה ראשית 

 עם הספק בהתאם להוראות ההסכם שיחתם עם המציע הזוכה.    ההתקשרות
 

)יולי .4.2 הקיץ  חופשת  במהלך  יתקיימו  את  2023אוגוסט  -המחנות  להאריך  רשאית  תהיה  הקרן   .)
 ההתקשרות עם הספק לשנים נוספות בהתאם להוראות ההסכם שיחתם עם המציע הזוכה.  

 
 שיתקיימו בפועל.  שיעוריםהתשלום יהיה רק עבור  .4.3

 

 . קרןייעשה כנגד חשבונית מס/ קבלה, בהתאם לתנאי התשלום המקובלים ב התשלום .4.4
 

, אלא אם  איננו רשאי לגבות סכומים כלשהם ישירות מן ההורים או מן התלמידים  שיעוריםמפעיל ה .4.5
 . מראש ובכתב הקרןניתן לכך אישור 

 
ה  שיעוריםביטול   .4.6 שביתות,    קרןע"י  לרבות  שהיא,  סיבה  נגימכל  התפשטות  בשל  הקורונה,  תקנות  ף 

התמעטות משתתפים, ארגון מחדש של החוגים, או כל סיבה אחרת, לא יזכה את המפעילים בפיצוי או  
 בתשלום מכל סוג שהוא. 

 

שיתואמו מראש    דברים, למעט  שיעוריםהמציע מחויב לספק את כל הציוד הנדרש לשם הפעלת ה  –  ציוד .4.7
 ובהסכמתה.    הקרןעם 

ע"י הגורמים המוסמכים    שיעורעל המפעיל לדאוג לאישור של כל פעילות הנכללת ב  –  אישור פעילות .4.8
 לכך.

המפעיל ישמור על ניקיון מקום ההפעלה ויתקן כל נזק שיגרום לציוד   – שמירה על ניקיון ותיקון נזקים .4.9
 .  או מבנה

לום מקורית  דרישת תשעבור    קרןהתמורה עבור השירות תועבר למציע במלואה ע"י ה  -  תשלום למפעיל .4.10
 חשבונית מס כדין ואישור ניכוי מס במקור. ו/או  

, גילאים,  יםפמספר המשתת, לרבות:  שיעוריםרשאית לקבוע לפי שיקול כל תנאי ופרט לגבי ה  הקרן .4.11
 וכו'. 

על המציע לערוך על חשבונו את כל הביטוחים הנדרשים, לכיסוי כל נזק שעלול להיגרם לעובדיו,    -  ביטוח .4.12
, על פי דין והנחיות  שיעורולצדדים שלישיים, בגין כל נזק שעשוי להיגרם במסגרת הפעלת הלחניכים  

באופן שלא יעניק למבטח זכות שיבוב כלפי    הקרןיובהר כי על הביטוח לכסות אף את    משרד החינוך.
 על פי הנספח המצורף למסמך זה.  הכל .הקרן

לבין המפעיל ועובדיו לא יתקיימו יחסי    הקרןלמען הסר ספק מובהר כי בין    –היעדר יחסי עובד מעביד   .4.13
ו   עובד מעביד וכי המפעיל הינו בגדר נותן שירותים עצמאי בלבד. ייקבע ע"י  מובהר בזאת, כי במידה 

עבור כל סכום שתידרש לשלם    הקרןשפה את  המפעיל י ערכאה מוסמכת קיומם של יחסי עבודה כאמור,  
, מוסכם בזאת מראש כי התמורה לקיום  הקרןככל שייקבע כי המפעיל עצמו הינו עובד    בשל קביעה זו.

 ים תעמוד על שכר המינימום. שיעור ה

 

 



 אופן ההגשה:  .5
 

, וזאת לתיבת  13:00עד השעה   05/02/23ההצעות להליך תוגשנה, במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום    
 המכרזים שתיועד לכך ושתימצא בלשכת  מנכ"ל הקרן )להלן: "מועד הגשת ההצעות"(. 

 הצעות שתתקבלנה לאחר מועד הגשת ההצעות, לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.  

 :  הצעותאופן בחינת ה .6
 

 : כל הצעה תדורג לפי הפרמטרים הבאים .6.1
 

הצעת המחיר תוגש על גבי    שיעור.מחיר, בהשוואה להצעות נוספות לקיום אותו    -50% .6.1.1
 המצ"ב למסמכי המכרז. טופס א' 

 
 . להלן פירוט אמות המידה לציון האיכות:קרןאיכות ההצעה, כפי שתיקבע ע"י ה  -50% .6.1.2

 
 ניקוד  אמת מידה 

 5- של המציע מעבר לייבחן לפי ניסיון קודם  –ניסיון קודם 
 תוכניות דומות   תשנות ניסיון בהפעל

שנה    5 כל  על  נקודות 
ל  שנים    5  -מעבר 

 נקודות  15מקסימום  
 3- ייבחן לפי ניסיון קודם של המציע מעבר ל –ניסיון קודם 

 מחנות   תשנות ניסיון בהפעל
נקודות על כל שנה    2.5

ל  שנים    3  -מעבר 
 נקודות  5מקסימום  

המלצה   ייבחנו לפי מספר ההמלצות מלקוחות   –המלצות  נקודות    5כל 
 נק'  10מקסימום  

 נק'  20 התרשמות הקרן מהמציע באמצעות ראיון 
 

גורמים    הקרן עם  לשוחח  מסמך,  כל  לבקש  ההצעות,  איכות  בחינת  לצורך  רשאית,  תהיה 
 הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.  – חיצוניים, לקיים ראיונות 

 
 התוכניות העירוניות. במסגרת  שיעוריםעוד יובהר כי קבלת הצעה משמעותה פרסום ה .6.2

 
ותקציבה.    ה, והכל לפי צרכיה, נחיצותשיעורשומרת על זכותה לבחור מספר מפעילים לכל    הקרןכמו כן,   .6.3

רשאית    הקרן וכן  זה  קורא  קול  מכח  אצלה  שתתקבל  הצעה  כל  לאשר  מתחייבת  את  אינה  להפסיק 
 .  יום מראש 30בהתראה של  עם המציע  ההתקשרות

 
שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או לפנות לקבלת מידע או כל נתון אחר למשיבים    הקרן .6.4

 לפנייה זו כולם או חלקם. 
 

תהא רשאית לשנות או להוסיף דרישות והיקף שירות, הכול לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם    הקרן .6.5
 . הלצרכי

 
ו  .6.6 לפנייה  מהמשיבים  מי  כלפי  מחויבות  ליצור  כדי  זו  בפניה  צעדיה    הקרןאין  את  לשקול  רשאית  תהא 

 בהתאם לאינטרס הציבורי, לשיקולי תקציב ולשיקולים מקצועיים.
 

 אחריות המציע לאחר זכייתו:  .7
 

 מסמכים כדלקמן:  הקרן כתנאי לחתימה על הסכם מול המציע, על המציע להעביר אל  .7.1
 

המציע עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים. התצהיר יהיה  דין לפיו   עורך ידי על מאומתר  תצהי .7.1.1
 '.בכטופס מצורף בנוסח ה

 
וק למניעת העסקה  ח לכל המדריכים המוצעים על ידו, לפי הוראות  ממשטרת ישראל  אישורי העסקה   .7.1.2

 . 2001-של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 



 וכל אישור נדרש אחר. כמפורט לעיל, אישור ביטוחים  .7.1.3
 

רשאית לדרוש את החלפת איש צוות אצל המציע, והמציע מתחייב כי הוא    הקרן על המציע מוסכם, כי   .7.2
 נערך לכך מראש.

 

ה .7.3 כי  מוסכם  המציע  לבטל    קרןעל  ו/או  לצמצם  וללא    שיעוריםרשאית  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם 
 התראה מראש. 

 

 

 
 מיכאל סימן טוב 

 מנכ"ל הקרן לפיתוח שדרות 
 

  



 טופס א'

 

 לכבוד: 

 שדרות הקרן לפיתוח 

 ג.א.נ,

   2023/02מס' קול קורא טופס הצעה כספית להנדון:  

 

 שם המציע: _______________.  

 מספר זיהוי: _______________.  

 לגבי תאגיד: שם מורשה החתימה בשם התאגיד: _______________.  

 

- , לשיעורהסכום המבוקש עבור הפעלת ה
 דקות  45

 
 ₪ _______ 

 
 

הפעלת מחנה קיץ בן  הסכום המבוקש עבור  
 ימים, עבור תלמיד/ה אחד/ת. 10

 
  ₪ _______ 

 
בת   ייעוץ  שעת  עבור  המבוקש    45הסכום 

 דקות.  

 
  ₪ _______ 

)לא כולל מע"מ(. הצעת המציע לא תעלה על אומדן המכרז. הצעה    ₪  170אומדן מקסימלי לעלות שיעור הוא   •

 מעל האומדן תיפסל על הסף. 

₪ . הצעת המציע לא תעלה על אומדן המכרז.    1000הוא    ימים  10-ל אומדן מקסימלי לעלות מחנה לתלמיד   •

 הצעה מעל האומדן תיפסל על הסף.  

₪ )לא כולל מע"מ(. הצעת המציע לא תעלה על אומדן    90דקות היא    45- אומדן מקסימלי לעלות שעת ייעוץ ל •

 המכרז. הצעה מעל האומדן תיפסל על הסף.  

ולא עבור כל משתתף ב  שיעורברת ההינה תמורת הע הצעתי  האמורה בידוע לי כי התמורה   . כמו כן, שיעורכולו 
בתוכה את  התמורה   סוג שהואכל ההוצאות  כוללת  הציוד,מכל  עלויות  לרבות  אגרות,    ,  ביטוחים, שכר מיסים, 

 עובדים וכל הוצאה אחרת הכרוכה במתן השירות. 
 
 לתנודת מחיר אחר.או  /ידוע לי כי המחירים לא יהיו צמודים למדד מחירים כלשהוא ו  .1
 ידוע לי, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בחוזה.  .2
 לכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.   .3
 נספח זה יהווה את נספח התמורה של החוזה.  .4

 

 בכבוד רב ובברכה,  

 

 

 

   
 שם המציע והשם החותם   תאריך 

 
 

 

 



 ' ב טופס

 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  בדבר קיום הוראות חוק תצהיר

 לכבוד 

 הקרן לפיתוח שדרות 

 

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי 

 כדלקמן: כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

 

)להלן: "חוק עסקאות גופים    1976  –  הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1

גופים   עסקאות  בחוק  להם  הנתונה  המשמעות  תהיה  זה  בתצהיר  המפורטים  למונחים  ציבוריים"(. 

 ציבוריים.

 

ה .2 אצל   ________________ בתפקיד  משמש  מטעמ   __________מציע  אני  להצהיר  אני    /וומוסמך 

 ]מחק את המיותר[.  מציעה

 

, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים  וובעלי זיקה אלי  מציע ה   02/2023מס'  א  גשת ההצעה לקול קורעד למועד ה .3

חוק שכר  )להלן: "  1987  –ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

  1991  –  "( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אמינימום

 "(. חוק עובדים זרים)להלן: " 

 

הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/או חוק עובדים    וובעלי זיקה אלי   מציעלחילופין, אם ה .4

 במועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.   -זרים 

 

 עובדים.   25- איננו מעסיק יותר מ מציעכן, ה  כמו .5

 

הוראות סעיף  מקיים את  הואעובדים,  100-עובדים אך פחות מ  25-מעסיק יותר מ מציעכל שה, כלחילופין .6

 (."זכויות שוויון"חוק )להלן:  1998-לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח  תלחוק שוויון זכויו 9

 

פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה    הוא,  ומעלהעובדים    100מעסיק    מציע, אם הלחילופין .7

לשם   –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לחוק שוויון זכויות,    9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף    מציעהקבלת הנחיות בקשר ליישומן. אם קיבל  

להעביר העתק    מציע ; כן מתחייב הכאמור  פנייה  לבצע  מציע ה  מתחייב ,  פנה  אשל  ככל הוא גם פעל ליישומן;  

בתוך    זה מתצהיר   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  הכללי  ממועד    30למנהל  ימים 

 ההתקשרות. 

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .8

 

     _____________        ____________________ 

 חתימת המצהיר                          תאריך   

 



 

 אישור

ברחוב  במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________________ ביום  כי  בזאת  מאשר/ת  עו"ד________  הח"מ  אני 
ת.ז.  באמצעות  עצמו/עצמה  זיהה/זיהתה  אשר   ____________ מר/גב'   _________________________
מס'_________, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק  

 אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני. 

 

           ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                   

  



 ג' טופס 

 

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר

אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי 
 אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 

ידי הקרן )להלן:  - שפורסם על  01/2023אני נותן/ת תצהיר זה כחלק מההצעה המוגשת במסגרת מכרז מס'   .1
 "(. המכרז"
 

בהוראת   ,(2012ת )החל משנת  השנים האחרונו   עשרבתקופה של  לפחות    חמש שנים לפחותניסיון של  המציע הינו בעל   .2
 אנגלית לגילאי יסודי. 

 

השנים  שבעבהפעלה של מחנות קיץ מקצועיים באנגלית, בתקופה של  לפחות שנים שלוש  של ניסיון ע הינו בעל המצי  .3
 ( לגילאי חטיבה ותיכון.  2015האחרונות )החל משנת 

 
 :לעיל מפורטים בטבלה שלהלן  3-2פים שביצע המציע להוכחת תנאי סף בסעי  השירותים .4

היקף כתיבת   תקופת עבודה
 הבקשות

 פרטי מזמין העבודה  

 שם שם איש קשר  טלפון 

 מזמין העבודה

     

     

     

     

     

 

 כמו כן, מצורפים אישורים/המלצות, זאת כדלקמן:   .5
 

5.1  _______________ 
 

5.2  _______________ 
 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6
 

 _____________ 

 חתימת המצהיר/ה 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' ________ אשר 
זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

לעונשים   צפוי/ה  יהא/תהא  כן  יעשה/תעשה  לא  אם  וכי  תצהירו/ה האמת  נכונות  את  אישר/ה  בחוק,  הקבועים 
 וחתם/ה עליו בפניי.

 

 _______________ 

 עו"ד )חתימה +חותמת( 



 

 הסכם למתן שירותי 

 תגבור אנגלית בתוך בתי הספר 

 

 2023שנת  ________ביום ____ לחודש   בקרן לפיתוח שדרותשנערך ונחתם 

 

 

 – ב י ן  -

 

 הקרן לפיתוח שדרות 

 באמצעות מורשי החתימה על פי דין  

 "( קרןה" או "הרשות המקומית)להלן: "

 ; מצד אחד                         

 

 - ל ב י ן  -

 

                   

 פטור/מורשה ____________ עוסק 

   ________________ תובת:כ

 _________________נייד:  

 "( נותן השירותים)להלן: " 

 מצד שני; 

 

, מחנות קיץ וכן תגבור אנגלית מדוברת בבתי הספרשיעורי  להפעלת  מעוניינת בשירותים    הקרןו הואיל:
ייעוץ "  שעות  נותני  השירותים)להלן:  ולשם כך פנתה אל  זה להלן,  "( בהתאם למפורט בהסכם 

 שירותים שונים; 

נותן השירותים המסומנת  הו : והואיל א'צעת  וועדת    כנספח  ע"י  זה אושרה    הקרןשל    המכרזיםלהסכם 
  "(;נספח א'" או "הצעת נותן השירותיםבישיבה מיום ______ )להלן: "

שורם התנאים  יונותן השירותים מצהיר, כי קרא את תנאי הסכם זה, כי ידועים וברורים לו לא   והואיל:
להוראו בהתאם  השירותים  ליתן  ביכולתו  יש  וכי  זה,  בהסכם  זה  והדרישות  הסכם  ולתנאי  ת 

 ; ומוסד החינוך מקבל השירותים קרןשל ה המלא לשביעות רצונה 
 

השירותים     :והואיל המקצועי,  כי  ומתחייב  מצהיר  ונותן  הידע  בעל  הכישורים,  ,  משאבים  ,היכולתהוא 
ומשאבי האנוש   המיומנות, הציוד, ל  הניסיון, האמצעים הכספיים  ספק את  וכל הנדרש על מנת 

ה של  המלא  רצונה  לשביעות  האישורים  קרןהשירותים  ההיתרים,  הרישיונות,  כל  ברשותו  וכי   ,
 וההרשאות הנדרשים בכלל, לרבות ע"פ החוק, לשם מתן השירותים על פי ההסכם; 

 

 וברצון הצדדים לעגן בהסכם את התחייבויותיהם וזכויותיהם ההדדיים.  והואיל:

 כדלקמן: אי לכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים



 מבוא ונספחים

המבוא לעיל להסכם זה ונספחיו המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויש לקראם כאחד עם   .1
 ההסכם:

 ; צעת המחיר שזכתהה   - נספח א'
 הצהרת העדר ניגוד עניינים; - 'גנספח 

 פרשנות

 תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המוגדרת לצידם:בהסכם זה  .2

 כנית. ואו מי שיוגדר מטעמה/ו כאחראי על התמנכ"ל הקרן  –" המנהל"

 כמוגדר בכותרת הסכם זה ובהצעת המחיר המסומנת כנספח א'.   - " השירותים"

 הסכם זה לרבות נספחיו והמסמכים המהווים חלק בלתי נפרד הימנו. -" הסכם"

גוף ההסכם ו/או בנספחיו, יכריע  מוסכם ומובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המצויות ב
 המנהל בדבר ההוראה הקובעת, והכרעתו בעניין זה תהא סופית. 

 מהות ההסכם

מוגדר בכותרת  ולפי דרישתה שירותים בתחום התמחותו בהתאם ל  קרןלבאופן אישי  נותן השירותים יספק   .3
 להלן.     10בסעיף  במהלך כל תקופת ההסכם הקבועה  להלן, וזאת  נספח א'  המסומנת כ הצעת המחיר  הסכם זה ול

 "(. מוסדות החינוך)להלן: " בשדרותהשירותים יסופקו ע"י נותן השירותים במוסדות החינוך   .4

דק' דקות )להלן:   50-ל  45יהיה בין  כל מפגש  שתקבע הקרן.  השירותים יסופקו ע"י נותן השירותים בתדירות   .4
שומרת על זכותה לשנות את לוחות    קרןהמנהל ו/או מי מטעמו תוך שה"(, והכל תוך תיאום עם  מפגש/ים"

 הזמנים.  

קצין הביטחון האחראי    ,מנהל ההסכם זה תוך הישמעות להוראות   ינותן השירותים יספק את השירותים נשוא  .5
, לרבות להנחיות פדגוגיות ו/או להוראות בנוגע לנוהלי עבודה  קרןוכל גורם מוסמך אחר מטעם ה   מוסד החינוךב

 בכל מסגרת.  

 

 השירותים יסופקו בכפוף לכל הוראות הבטיחות הנדרשות.  .6
 

נלוות  ידרשו וכן הוצאות  יכל ההוצאות אשר תהיינה כרוכות במתן השירותים, לרבות אספקת ציוד ואביזרים ש .7
,  על נותן השירותים בלבד באופן בלעדי  נהחולת(  וביטול זמן  סיעהלרבות הוצאות נשתיגרמנה לנותן השירותים )

 .  אלא אם הוגדר אחרת

בזאת .8 לתחום    , מובהר  ביחס  בלעדיות  כל  זה  הסכם  מוקנית מכוח  לא  השירותים  לנותן  כי  למען הסר ספק, 
וה להפעלה    קרןמומחיותו,  נוספים  שירותים  נותני  עם  דעתה הבלעדי,  שיקול  פי  על  רשאית להתקשר,  תהא 

 וביצוע של פעילויות דומות במהלך תקופת ההסכם ובכלל.

 נותן השירותים מתחייב לנהוג במסגרת מתן השירותים בהתאם להוראות חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות   .9
 מסגרת מתן ב  . בכלל זה מתחייב נותן השירותים, כי לא יחלק כל חומר שיווקי או פרסומי2007-חינוך, תשס"ח      
 השירותים כאמור.      

 

 חליט בנוגע למספר המשתתפים במחנה  ת מוסכם כי הקרן  .  באנגלית  קיץ  הקרן מחנ יפעיל עבור ה נותן השירותים   .10
 . למכרז  הקיץ במימון הקרן בהתאם להצעה     

 

 בבקשת ייעוץ, הכוונה וסיוע לצוותי הוראה  )להלן:    לנותן השירותים הקרן שומרת לעצמה את הזכות לפנות   .11
ייעוץ"      בתחום  "שעת  העירונית  וברמה  הספר  בבתי  יהיה .  האנגלית(  ייעוץ  שעת   עלות 
 במכרז. בהתאם להצעת המציע      

 

 כל השירותים שיינתנו על ידי הזוכה יהיו בכפוף לזמינות תקציבית.   .12

 
 
 

 



 תקופת ההסכם
 

  "(.תקופת ההתקשרות)להלן: "למשך שנה  חתימת החוזהמיום  תקופת ההסכם הינה   .13
 

 תקופות   בארבענתון שיקול הדעת הבלעדי להאריך את ההתקשרות   קרןלעיל, ל 10מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .14
   .חודשים, או חלק מהן  12נוספות בנות      

 
להשלמת   .15 שעד  התקופה  כי  לנותן    3מובהר,  ניסיון  תקופת  תהווה  השירותים  מתן  תחילת  ממועד  חודשים 

וה  עמו,   קרןהשירותים,  ההתקשרות  הפסקת  על  לו  להודיע  רשאית  שתימסר   תהא  בכתבה  יום    14  בהודעה 
 . ה, לא עמד נותן השירותים בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונקרןמראש, באם, על פי שיקול דעת ה

  לנותןיום מראש    30בהודעה של    להביא הסכם זה לסיומו בתוך תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא תהקרן רשאי .16
זכאי לקבלת החלק  נותן השירותים  היה  י . במקרה כאמור  כךל  לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בש ש  השירותים

  נותן השירותיםהיחסי עבור העבודה שבוצעה על ידו בפועל והעברת התשלום כאמור תהווה סילוק לכל טענות 
 בקשר לסיום מתן השירות על ידו.  

 התמורה

______ ₪  תשלם לנותן השירותים תמורה בסך של    קרןהבכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם,   .17
הצעתו הנקובה בנספח  דקות שבוצע/סופק בפועל בהתאם לגובה    45מפגש בן  ₪ בגין כל    כולל מע"מ למפגש אחד  

 . "(התמורה)להלן: "להלן א' 

 אינה מתחייבת להיקף שעות חודשי.     והקרןהתמורה תשולם לנותן השירותים על בסיס שעתי   .18

התמורה מהווה תמורה כוללת ומלאה בגין כל מרכיבי השירותים, ולרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות   .19
נוסף שהוא ב זכאי לכל תשלום  נותן השירותים  ואין  נותן השירותים מכוח ההסכם,  ע"י  גין שכר במסגרתה 

 טרחה ו/או החזר הוצאות, או בגין כל עילה אחרת.  

מובהר ומוסכם בזאת כי בכפוף לאמור לעיל, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במיסים,   .20
בארנונות ובתשלומים אשר על נותן השירותים לשלם עפ"י כל דין או הסכם, לא ישנו את גובה התמורה הכוללת  

 ן השירותים, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה.  לה זכאי נות 

נותן השירותים לא יהא זכאי לכל תוספת לתמורה האמורה לעיל, והתמורה מהווה תמורה כוללת ומלאה בגין   .21
כל השירותים מכוח הסכם זה, לרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות במסגרתם ע"י נותן השירותים מכוח  

רותים זכאי לכל תשלום נוסף שהוא בגין שכר טרחה ו/או החזר הוצאות ו/או בגין  ההסכם, וכי אין נותן השי
 כל עילה אחרת.  

השירותים    קרןה .22 לנותן  המגיעה  מהתמורה  לקזז  רשאית  בגין  תהא  החזר  לרבות  לה,  חייב  שהוא  סכום  כל 
  סכומים ששולמו ביתר במועדים קודמים.

     
  אופן תשלום התמורה

ועד היום ה .23 ידו    5-בראשית כל חודש  יגיש למנהל חשבון עסקה בגין השירותים שסופקו על  נותן השירותים 
)חשבון העסקה ודו"ח השעות    או דו"ח תמחיר   לחשבון עסקה יצורף דו"ח שעות ברמה חודשיתבחודש הקודם.  

  "(.החשבוןיקראו יחדיו להלן: " 

 בחשבון יפורטו מלוא הנתונים באשר לשירותים שסופקו ע"י נותן השירותים בחודש הקודם.   .24

המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ויעבירו   .25
ימים מיום הגשתו למנהל, בצרוף חשבונית מס שתומצא לו על ידי נותן השירותים, על   14בתוך  קרן הלגזברות  

 גובה התמורה המאושרת.

שרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירורים הסופיים ואישורם  תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאו .26
  קרן , בקשר עם החלטת הקרןע"י המנהל. נותן השירותים מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה

 לעכב אישור חשבונות עקב אי שביעות רצונה מהשירותים נשוא התקשרות זו. 

  .2017-חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז )ו( ל3סעיף  המועד לתשלום התמורה יהיה בהתאם להוראות   .27
 ( 45)שוטף +  .החשבון  הימים מתום החודש שבו הומצא ל  45לא יאוחר מ־ תשלם לנותן השירותים  קרןה

המצאת   .28 כי  בזאת  ומובהר  איחור  החשבון  של  במקרה  וכי  התמורה  לתשלום  הכרחי  תנאי  הינה  החשבונית 
 . בהתאםבאשמת נותן השירותים יידחה התשלום  איזה מהם בהמצאת



נותן השירותים לא יהא רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי החברה בגין עיכובים בתשלום הנובעים   .29
 מחוסר פרטים בחשבונית או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם בנותן השירותים.

 
 

 פתיחת כרטיס ספק 
 

לצורך העברת תשלומים. בהיעדר קיומו של כרטיס ספק    קרןקיומו של כרטיס ספק ב נותן השירותים יוודא   .30
 .  קרןבלקבלת טופס פתיחת כרטיס ספק  קרןגזברות ה, יפנה נותן השירותים לקרןב

טופס זה יהיה חתום ע"י נותן השירותים ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמה וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת   .31
 מורשי החתימה מטעמו. 

מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת    לנותן השירותיםובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע  מ .32
הפרשי  האמור, לרבות    העדר פרטים בטופס זה, לא יהא זכאי נותן השירותים לכל תשלום נוסף בגין העיכוב 

 הצמדה, ריבית וכיו"ב. 

 התנהגותבטיחות וכללי  ,שמירת דינים
 

 ור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו עפ"י ההסכם.נותן השירותים ישמ .33

מי    כי בביצוען של פעילויות בהן יש צורך ברישום, רישיון או היתר כדין, יועסק רק  מתחייב   נותן השירותים .34
 שרשום או שהוא בעל רישיון או היתר כאמור. 

התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצדו והן מצד כל גורם  נותן השירותים ישמור ויקפיד על כללי   .35
 מטעמו, ובכלל זה יקפיד נותן השירותים על יחס אדיב מצדו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם.

 תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. פרק זה הינו 

 שמירת סודיות

על נותן השירותים חלה חובת סודיות לגבי כל מידע או מסמך שהגיעו לידיו בקשר עם ביצוע הסכם זה ו/או   .36
, לרבות מידע בעל פה, והוא מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע שיגיע  מתן השירותיםבמסגרת  

אליו עקב ההתקשרות בהסכם זה, ולא לעשות כל שימוש במידע הנ"ל שלא לצרכי מתן השירותים, לא במישרין  
 לכך מראש ובכתב. קרןהולא בעקיפין, ולא בכל דרך שהיא, אלא אם כן יקבל את אישור 

 הסכם או הפסקת ההתקשרות ישיב נותן השירותים לחברה כל מסמך הקשור לפרויקט. עם תום תקופת ה  .37

ובכלל, וכן לא לעשות    ונותן השירותים יתחייב שלא למסור או להעביר כל מידע אשר יגיע לידיעתו מכוח תפקיד .38
 כל שימוש בידיעה כאמור. 

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

 אי תחולת  יחסי עובד מעביד

  ביניהם  ייווצרו  לא  מקרה  ובשום  קרןה   של  כעובדים  חשבויי  לא  עובדיו  או/ו  השירותים  נותן  כי  בזאת  מוצהר .39
  .שירות  נותן  -   מזמין  יחסי  הינה  זה  הסכם  י" עפ  הצדדים  בין  היחסים  מהות  וכי   ומעביד  עובד  יחסי  כל  קרןה  לבין

 והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם 

אין ולא יהיו בעתיד כל תביעות ו/או    לנותן השירותים, לרבות עובדיו וכל גורם אחר מטעמו,כי    ,מוצהרעוד   .28
 מעביד. - דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד

בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל   מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם .29
מתחייב נותן השירותים לשפות את  ,  נותן השירותיםמי מעובדיו של לבין   קרןההתקיימו יחסי עובד מעביד בין  

  קרן בכל סכום שתחויב לשלם עקב קביעה כאמור, מיד עם דרישתה, לרבות כל הוצאות המשפט שיהיו ל  קרןה
 יהול הליך בעניין זה.בקשר לנ

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל   .30
 יחולו ההוראות הבאות:, עצמו נותן השירותיםלבין   קרןההתקיימו יחסי עובד מעביד בין 

  שכר המינימום הקבוע בהתאם לכל דיןבשיעור  יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה   .א
 .  "(עבודהשכר ה)להלן: " 



מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו   מהווה תמורה עבודהשכר הכי  אתמצהיר בז נותן השירותים .ב
   ד כאמור.כי התקיימו יחסי עובד מעבי , אם וככל שייקבעעל פי הסכם זה

)כולל מע"מ,    עבודהלשכר ההסכומים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר  כלל    את  קרןל   ישיב  ותן השירותיםנ .ג
בתוספת  , והכל  "(סכום ההשבה)להלן: "  התייקרויות, תוספות וכל סכום אחר שקיבל במסגרת הסכם זה(

ו לצרכן  למדד המחירים  מ בצרוף  הפרשי הצמדה  למועד ההשבה  לית, ממועד תשלומם  אסימקריבית  ועד 
   .בפועל

על פי הסכם זה ו/או כל דין,    לנותן השירותיםחוב  ת לקזז את סכום ההשבה מכל סכום ש  תהיה זכאית   קרןה .ד
עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובד מעביד על פי פסיקת    נותן השירותיםלרבות כל סכום לו יהא זכאי  

 ערכאה מוסמכת כאמור. 

 מכוח ההסכםהמחאת זכויות ו/או חובות 

מומחיותו   .31 מכוח  הינן  ההסכם  מכוח  השירותים  נותן  של  התחייבויותיו  כל  כי  הצדדים  בין  בזאת  מוסכם 
 . צועית, ולפיכך עליו לבצען בעצמו בלבדהמק

נותן השירות יהיה רשאי לבצע את השירותים באמצעות עובדיו אך ורק אם המנהל אישר זאת מראש ובכתב,   .32
 ובד המאושר. באישור שיכלול את שמו של הע

נותן השירותים לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם או חלק מהן לאחר/ים וכן אין   .33
הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי  

 תמורה ממנו לגורם אחר. 

ר כי היה וחרף האמור לעיל ימחה נותן השירותים את זכויותיו או  מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל, מובה .34
עליו לפי הסכם זה, כולו או    רות כלשהו המוטליחובותיו על פי הסכם זה או מקצתן, או מסר את ביצועו של ש

יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הסכם זה, על אף ההמחאה האמורה   מקצתו, לאחר,
אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או  כלפי הגורם הנמחה.    קרןהבכך כדי לפגוע בזכויותיה של    ומבלי שיהיה

 עפ"י כל דין או הסכם. קרןהתרופה לה זכאית 

תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקן,    קרןה .35
 ללא צורך בקבלת הסכמת נותן השירותים לכך. 

 פרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם וה .36

 אחריות בנזיקין וביטוח

הביטוחים  במ .37 את  לערוך  הספק  על  דין,  פי  על  הספק  אחריות  קיימת  עוד  וכל  ההתקשרות  תקופת  כל  הלך 
והיקפה יועץ הביטוח של ההמתחייבים מאופי ההתקשרות  ע"י  כפי שיאושרו  ידי  . עריכת  קרן,  על  ביטוחים 

ואת    קרןעדרם לא תגרע בדרך כלשהי מחבות הספק על פי הסכם זה או כל דין. הספק פוטר את ה י הספק או ה
מכל אחריות לנזק לרכוש מכל מין וסוג שהוא המשמש את הספק במסגרת השירותים,    קרןהבאים מטעם ה

 .ובלבד שהפטור כאמור לא יחול לגבי נזק בזדון

 ספרים עיסוק בהרשאה וניהול

 נותן השירותים מצהיר בזאת כדלקמן:  .38

 . 1976 – ו"תשל , ציבוריים גופים עסקאות חוק בתנאי עומד  הוא  כי .א

 . 1975 –  ו"תשל , מוסף ערך מס חוק  לפיו/או  "עוסק פטור" " מורשה עוסק" תעודת ברשותו כי  .ב

  כלפי  דין  כל  י"עפ   כנדרש  זה  הסכם  תנשוא  עבודתו   במסגרת  פועל  הוא  וכי  כדין  ספרים  מנהל  הואכי   .ג
 . זה הסכם של תקופתו כל במהלך כן  ויעשה ימשיך וכי , ובכלל  המס שלטונות

  פי  על  הנדרשות  ההפרשות  כל  את  עבורם  מפריש  הינו  כי,  עובדיו  לכל  כדין  ניכויים  תיק  מנהל  הואכי   .ד
 .ההסכם של חלותו תקופת בכל כן ויעשה  ימשיך  הוא  וכי  הדין

עובדים בדרישת   .ה עובד מאושר מטעמו  וכל  מין במוסדות  כי הוא  החוק למניעת העסקה של עברייני 
 . 2001- מסוימים, תשס"א

יובהר כי כל המסמכים המוכיחים את נכונות הצהרות נותן השירותים לפי סעיף זה מצ"ב ומהווים חלק  



פרת איזה מסעיפיו הקטנים תהווה  התנאי עיקרי בהסכם והינו  בלתי נפרד מהסכם זה. כן יובהר כי סעיף זה  
 הפרה יסודית של ההסכם. 

אישור על גובה    קרן לבמעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא נותן השירותים   .39
 ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. 

  קרן אישור כאמור במועד, לא יהיה נותן השירותים זכאי לכל החזר מה  קרן למוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא   .40
 בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד. 

ביחס    קרןעפ"י דרישת ה .41 הנהלת החשבונות  כל שנת כספים התאמה של רישומי  נותן השירותים בסוף  יציג 
 שמדווחים לרשויות המס. להסכם זה, כפי 

 ביטול ההסכם ותוצאותיו

 : תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים קרן המוסכם בין הצדדים כי  .42

ניתן לגביו צו    –באם הינה תאגיד    –מונה לנותן השירותים כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או   .43
 . זמניקבוע או  –להקפאת הליכים או צו פירוק 

נגד נותן השירותים או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת   .44
 עבירה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח הסכם זה, במישרין או בעקיפין. 

 נותן השירותים או מי מטעמו נחשד בגניבה, בעבירת שוחד, או בכל מעשה מרמה.  .45

 כי נותן השירותים אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.  קרןח להוכ .46

 מצאה אותן מוצדקות.   –לפי שיקול דעתה הבלעדי  – קרןנתקבלו תלונות אודות נותן השירותים, וה .47

 כנית, מכל סיבה שהיא. ותההחליטה להפסיק ו/או לצמצם את יישום  קרןה .48

אין המקרים המנויים לעיל כעילות לביטול ההסכם מהווים רשימה סגורה וכי אין במנייתם    מובהר בזאת, כי .49
בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו  

 על ידי נותן השירותים. 

לתשלום ו/או ששולמה ביתר    בוטל ההסכם, תיעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרה .50
 לפי העניין.   -

מובהר, למען הסר כל ספק, כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת ההסכם, לרבות עקב אחד מהטעמים   .51
המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י נותן השירותים, לא יהיה זכאי נותן השירותים לכל פיצוי שהוא מהחברה  

 בגין ביטול ההסכם.  

וחובותיו של נותן    קרןזכויותיה של ה  –יטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם  בכל מקרה של ב .52
השירותים לא יפגעו, ויישארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם, בכל הנוגע לשירותים שניתנו עד מועד  

 הביטול. 

 האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית החברה עפ"י כל דין או הסכם.  .53

 ויתור

סכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש  כל התנאה, חריגה, ויתור, ארכה על תנאי הה .54
צוע חובה שחייב  יויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ב   ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

 עתידי כאמור.  ויתור כאמור משום תקדים לכל מקרהוהיה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם לא יהיה ב 

 ותניית שיפוט הודעות ,כתובות

 כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.  .55

בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר, יראו    שנשלחואו הודעה לעניין הסכם זה    מסמך .56
המועד שבו הוזמן הנמען לסור לבית הדואר לקבלת המכתב.  ימים מ  3ע"י הנמען בתוך  וכאילו נתקבל  םאות



שנשלחו בפקס, דוא"ל או כל מדיה אלקטרונית אחרת, יראו אותם כאילו התקבלו  מסמך או הודעה כאמור  
 ע"י הנמען מיד, ובלבד שהשולח וידא את הגעתם אל הנמען. 

הסמכות המקומית בכל עניין הקשור להסכם זה או נוגע אליו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר   .57
 באר שבע בלבד. 

 

 החתום: ולראיה באו הצדדים על 

 

 ע"י: נותן השירותים                                                             מורשי החתימה ע"י קרןה

 

__________________________                                   ___________________________ 

                    

 

__________________________                                   ___________________________ 

                   

__________________________                                   

 קרן חותמת ה              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 1נספח א'

 

 הצהרת סודיות 

 נותן השירותים וע"י כל גורם מטעמו המוסמך על ידו במסגרת הסכם זה.* ייחתם ע"י  

 

 אני, שם משפחה __________  שם פרטי  __________  מספר זהות   __________ מצהיר בזאת כדלקמן:  

 

"חוק הגנת הפרטיות תשמ"א   .1 לי הוראות  ידי הוראותיו בקשר  1981  -הוסברו  על  " והאחריות המוטלת 

 לעבודתי.  

אני מתחייב לשמור בסוד את כל אשר הגיע או יגיע לידיעתי במהלך מילוי תפקידי. לא אמסור כל מידע או   .2

 כל מסמך שהגיע או  שיגיע לידי למי שלא הוסמך כדין לקבלו מידי.  

 .  קרןהתחייבותי זו תישאר בתוקפה גם לאחר סיום מתן השירותים ל .3

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 __________   חתימת נותן השירותים      __________                              תאריך



 נספח ב' 

 

 ניגוד עניינים  התחייבות נותן שירותים לעניין העדר

 "( מתחייב בזאת כדלקמן:נותן השירותיםלהלן: " _________________אני הח"מ   

או לגורמים מקצועיים  או לספקי / קבלני משנה מטעמי לעובדים מטעמיי, לפי העניין, או  ל יהיה מתחייב שלא הנני .1
 עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  זו תקופה מתום חודשים (6שישה ) ובמהלך השירותים, מתן תקופת במהלך
וכי אינני צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיי על  ,  קרןב עניין בעלי גורמים

 פי הסכם זה.   
הנני מתחייב להימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד עניינים כאמור  .2

כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד    לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה
 עניינים. 

 מיד עניינים ניגוד של במצב להימצא עלול אני שבשלהם מצב או  נתון כל על מידי למזמין באופן להודיע מתחייב הנני .3
  האמורים. המצב או הנתון לי היוודע עם

מכרז זה שלא למטרת ביצוע התחייבויותיי כאמור  הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת  .4
 מכרז זה.

העלול להביא להתקשרות שתהא  גורם, כל  עם להתקשר שלי, כוונה כל למזמין על מראש לדווח ומתחייב מצהיר הנני .5
 התקשרות לי לאשר לא רשאי בעניין. המזמין להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיי בניגוד
 בהקשר אלו, להוראות בהתאם אפעל כי מתחייב והנני עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור

 .זה
 לא תהיינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין עם מניעת ניגוד עניינים.  .6
נה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים על ההצהרה אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המש  .7

דומה כי אין להם ניגוד עניינים, על התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד ועל התחייבות להודיע לי, מידית, ברגע 
 שנקלעו למצב של ניגוד עניינים לכאורה. 

ביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להו .8
 או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.    

 
  ולראיה באתי על החתום: 

   

בשם תאריך  החותם/ים  של  מלא  נותן    שם 
 השירותים 

וחותמת   נותן  חתימה/ות  של 
 השירותים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ביטוח -נספח 

לערוך  נותן השירותים עלעל פי הסכם זה או על פי כל דין,  נותן השירותיםלגרוע מאחריות  מבלי .1
  נותן השירותיםההסכם וכל עוד אחריות  תקופת    כל, למשך  נותן השירותיםן  ולקיים, על חשבו

את   ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(  3קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך  
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו   זה  להסכםמצורף  באישור עריכת הביטוח ההמפורטים  הביטוחים  

השירותים  ביטוחי")להלן:   הביטוח"  אישור"ו  "נותן  ביטוח   לפי,  עריכת  חברת  אצל  העניין(, 
 מורשית כדין בישראל. 

 יהיה   ניתן,   נותן השירותים  ידי  על  עובדים  מועסקים  ולא  ככל  כי  מוסכם  -חבות מעבידים .א
 . הביטוח אישור מתוך" מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק

  על ,  נותן השירותים  ידי  על  נערכת  לא  והפוליסה  ככל  כי   מוסכם  -מקצועית  אחריות  ביטוח .ב
השירותים  צד   כלפי   אחריות  בביטוח,    גוף  נזקי  לעניין  מקצועית  אחריות  חריג  לבטל  נותן 

 .  שלישי
נותן  ביטוחי בכל יבוטל" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא נותן השירותים על  -הפוליסות נוסחי .ג

 (. הדין פי  על המבטחים מזכויות לגרוע כדי  באמור אין) השירותים

ה  ללא .2 מצד  דרישה  בכל  השירותים  על,  קרןצורך  ה  נותן  לידי  תחילת  קרןלהמציא  לפני  מתן  , 
להשירותים   מוקדם  עריכת התקשרות  וכתנאי  אישור  את  התמורה,  חשבון  על  תשלום  לכל  או 

נותן  על  בתום תקופת הביטוח,    מיד. כמו כן,  נותן השירותים  הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח
ה ל  להמציא  השירותים מעודכן  קרןידי  ביטוח  עריכת  ביטוחי    ,אישור  תוקף  חידוש  נותן בגין 
ו/או לתקופה    נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף  ביטוחלתקופת    השירותים

 לעיל.   1נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות  נותן השירותים, כי מי מביטוחי קרןיודיע ל נותן השירותיםבכל פעם שמבטח 

  נותן השירותיםמבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על 
את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או לערוך 

 השינוי לרעה בביטוח כאמור.
ביטוחי    מובהר .3 במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  השירותיםכי  דרישה    נותן  בבחינת  הינם 

לפי   נותן השירותיםלגרוע מכל התחייבות של  , שאין בה כדי  נותן השירותיםהמוטלת על    ,מזערית 
ממלוא החבות על פי הסכם   נותן השירותיםואין בה כדי לשחרר את  ו/או על פי כל דין,  ההסכם  

בכל הקשור   ,קרןאו מי מטעם ה  קרןהכל טענה כלפי  לא תהיה    נותן השירותיםול  זה ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור. לגבולות

החובה,  קרןל .4 לא  אך  הזכות,  אישור    תהא  את  ידי    ,הביטוחעריכת  לבדוק  על  נותן  שיומצא 
  ושיידרש, התאמה או הרחבה,  תיקון  ,לבצע כל שינוי  נותן השירותים ועל  כאמור לעיל,    השירותים

 .על פי הסכם זה נותן השירותים להתחייבויות נותן השירותיםאת ביטוחי על מנת להתאים 
אינן מטילות    ,הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיללעריכת    קרןהזכויות  מוצהר ומוסכם כי   .5

, טיבם, נותן השירותיםביטוחי  כל אחריות שהיא לגבי  או  כל חובה    קרןמי מטעם העל  או    קרןהעל  
שהיא חובה  מכל  לגרוע  כדי  בהן  ואין  העדרם,  לגבי  או  ותוקפם,  על    ,היקפם,  נותן  המוטלת 

שינויים כמפורט לעיל   עריכת  דרשהנאת בין אם  וז  או על פי כל דין,זה    הסכםעל פי    השירותים
 .ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק  נובין אם לאו, בין אם 

לרכוש או  אובדן או נזק    לכלמאחריות    קרן ואת הבאים מטעם ה  קרןפוטר את ה  נותן השירותים .6
ידי   על  המובא  כלשהו,  השירותיםציוד  מטעם    נותן  מי  השירותיםאו  ה  נותן  ו/או   קרןלחצרי 

דרישה או    ,כל טענה  ספקולא תהיה ל  (,ה"וצמ  רכב  כלי  לרבות)המשמש לצורך מתן השירותים  
, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל  התביעה כלפי  

 שגרם לנזק בזדון.
:  באמצעות הבאים מטעמו, בעצמו או  את הביטוחים הבאים  לערוך  נותן השירותיםבנוסף, על   .7

פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש    ביטוח חובה כנדרש על
ביטוח "מקיף" לכלי   , ₪ בגין נזק אחד  400,000של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך  

 לעניין ציוד מכני הנדסי. ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"הרכב ו
ה אף  לעיל,  על  השירותיםלאמור  הרכוש  הזכות,    נותן  ביטוחי  את  לערוך  ביטוח )למעט  שלא 

לעיל   6סעיף  המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט ב(  אחריות צד שלישי
 ם. במלואהאמורים  יםהביטוחכו כאילו נער ,יחול

ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח ,  השירותיםנותן  שייערך על ידי  כל ביטוח רכוש נוסף או משלים  ב .8
על זכות התחלוף כאמור לא    ויתורוה  ;קרןוכלפי הבאים מטעם ה  קרןעל זכות התחלוף כלפי ה

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
או  השירותים  הסבת ההסכם, ובמקרה בו    לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה    מבלי .9

לדאוג כי בידי    נותן השירותיםעל  ,  נותן השירותיםמשנה מטעם    ניקבלעל ידי    ינתנוי  םחלק מה
 . נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמםהמשנה פוליסות ביטוח  קבלני

שירותים במלואם, ביחס ל קרןאחריות כלפי המוטלת ה נותן השירותיםעל כי  ,מובהר בזאת
 . משנה  קבלנישירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי לרבות 

על אף האמור לעיל, אי    נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .10
ימים ממועד    10המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

 ., להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמורבכתב קרןבקשת ה



 עריכת הביטוח אישור - נספח

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור  מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

  שם   לפיתוח שדרות )ע"ר( קרן: שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 אחר: ☐
 בבית חוגים הפעלת
 הספר

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותים מזמין☒

 מוצרים מזמין☐

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  580525421ת.ז./ח.פ.

       : מען
 , שדרות.6חוב דרך חיים בר לב ר

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאחריות או 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

 כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח 
 נוספים
  בתוקף
 וביטול
   חריגים

  קוד לציין יש
  בהתאם כיסוי

   X  לנספח

 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

      ₪ 309 
311 
       אובדן תוצאתי   328

       
       

 302 ₪  4,000,000     צד ג'
309 
321 
315 
328 
329 

 304 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
309 
319 
328 

  ₪       אחריות המוצר

 301 ₪  2,000,000     אחריות מקצועית
303 
309 
321 
325 
326 
327 
328 
332 – 6  

 חודשים
        אחר

 : *(ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 חינוך, קורסים, סדנאות  -034

 ביטול/שינוי הפוליסה  
בכתב הודעה  משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 



 חתימת האישור
 המבטח:

 

 


