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 כ"ז אלול תש"ף רביעי יוםתאריך:         

                                                                                                                                            16.9.20                    

                     

 הכנה לצה"ל  קורסי מתן  להזמנה להגיש הצעות קול קורא: 

  ות העוסק   חברות או עמותות רשומות כדיןמזמינה בזאת    ("המועצה"  - )להלן  יעקב מקומית בארההמועצה 
והפעלת  ב לצניהול  הכנה  הצעות    ,ה"לקורסי  וליווי  מתן  ל להציע  היישובהכשרה  מקצועי,  באופ  לצעירי  ן 

  נדרשת במסגרת זו,    .שירות הצבאיבמהלך ה  וכולל  שלב המועמדות לשירות ביטחון מאחראי, רציני ואיכותי,  
   ופעילויות נוספות.  כושר קרבי סדנאות   ,הספר- בתימסגרת פעילות ב

   בישוב. והצבאית  מסמך זה כולל את הדרישות והמטרות של המועצה במסגרת הפעילות הטרום צבאית

 :  המטרות

 . בדגש על אוכלוסיות מיוחדות ובסיכון מקרב היישוב,המתגייסים  זלהעלות את אחו (1
 . לשירות משמעותי היישובלשפר את המוטיבציה בקרב צעיריי  (2
 . ביישובנפקדות העריקות ו , הלצמצם את אחוזי הנשירה (3
   .)קרבי ולא קרבי כאחד( משמעותי להכין את הצעירים לשירות הצבאי (4
וחינוכית שתכין אותם לשירות הצבאי בצורה  מסגרת ערכית, ספורטיבית  יישוב  לספק עבור צעירי ה  (5

 . הטובה ביותר
 . מענה במהלך השירות הצבאי המתגייסים להוות עבור  (6
 . מסגרת הצבאיתבמהלך השירות ב  החיילים והחיילותללוות את  (7

ספר, מתן סדנאות כושר  -לריכוז נושא הכנה לצה"ל בבתיהצעות קול קורא זה המועצה מבקשת במסגרת  
 ם בשירות. המציע מתבקש להציג ניסיון מוכח בשלושת התחומים: קרבי וליווי חיילי

 הכנה לצה"ל/ תחום כושר קרבי (1

 :  הדרישות             

כ (א מבית  30  -גיוס  הן  ונערות  העל-נערים  אל -הספר  היישוב  נערי  מכלל  והן  ביישוב  יסודי 
   הקבוצה.

 ; לפחות בשבוע שני מפגשים קיום  (ב
וערכי בצורה    והנערות  שיכין את הנערים  מוסמך  מדריך כושר קרבי העמדת   (ג באופן פיסי 

 ; הטובה ביותר
נוספת מעבר לשעות הפורמיופעילו (ד  צבאי  , התנסות בבסיס מסעות  ,ת, קרי טיוליםאליות 

 ;"בוכיו 
   ;מתן מענה מול הגורמים הרלוונטיים בצבא, לשם קידום סוגיות טרום צבאיות (ה
 ; בנושאים צבאיים ייעוץלעזרה ול בים שזקוקים "ליווי אישי של מלש (ו
   ;יוני(  -לשנת הלימודים )ספטמבר  פעילות מסגרת (ז
   ה;סיורי שטח כדי לגייס את הנערים אל הקבוצ (ח
 של המועצה;  עבודה בכפיפות למחלקת הנוער והצעירים (ט
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 תחום ליווי חיילים ביישוב   (2
 
 :  דרישותה
 

 ;יישובי של הנערים הנמצאים בשלבי גיוס לצה"ל וימיפ (א
 ; מיפוי צרכים יישובי לתחום (ב
 ; הכנת תוכנית יישובית לליווי חיילים (ג
 ;משרה לטיפול בתחום 50%-   רכז שטח יישובי בהעמדת  (ד
   ;שולחן עגול יישובי -יצירת שיתופי פעולה יישוביים  (ה
   של המועצה; עבודה בכפיפות למחלקת הנוער והצעירים (ו

 
 ספרי להכנה לצה"ל-רכז בית (3

 :  דרישותה             

 ; הגברת המוטיבציה והמוכנות לשירות משמעותי בקרב תלמידי תיכון (א
הכנה  הכנה למבחנים,    -די התיכון בנושא גיוס לצה"ל, בנושאים שונים  ימתן ייעוץ לתלמ (ב

 ; ו'מיונים, וכ ל
  ;ומוכנות , ערכיםמוטיבציהמתן סדנאות לשכבה הבוגרת בנושאי  (ג
   ;יוני(- ת לימודים )ספטמברמפגשים בשנ 25רכז בתחום הנמצא בבית הספר לפחות  (ד

 
 בחירת הזוכה  (4

 הדרישות המופיעות בקול קורא.   לכלללהגיש הצעה הכוללת התייחסות על המציע 

 ידי המועצה בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן:  - ינוקדו עלההצעות  

 הערות  ניקוד קריטריון   
מימון   1 להשלמת  כספים  בתוכנית  להשקיע  התחייבות 

מטעם  התוכנית  לטובת  גויסו  אשר  חיצוניים  ממקורות 
 הארגון המציע 

  10,000  השקעה של  על כל
 נק'  5 -₪ 
 נק' 20עד 

המבקש  הגוף 
על  יתחייב 

השקעה  
להשלמת 

הנדרש  המימון 
של   בתוכנית

יעקב   באר 
בהתאם 
 להצעתו  

  50  -  ההצעה הזולה ביותר  )דרישת התמורה( כספיתהההצעה  2
 נק'  

יתר ההצעות ידורגו באופן 
 יחסי

 

קורסי הכנה והכשרה לצה"ל )כושר מוכח של המציע בניסיון   3
 כוונת חיילים בשירות( ספרי, ליווי וה -קרבי, ריכוז בית

ת ניסיון בעבודה עם  כל שנ
בהכשרת   מקומית  רשות 

חיילים וליווי    - מלש"בים 
 נק'   1

 נק' 20עד 

 

סגל  פרונטאלי  ריאיון 4 מיועדים  עם  +הנהלת    מדריכים 
 המיועד  סגלהמ,  הדרכהתוכנית  מ   התרשמות)  התוכנית
 (  ועוד ממשקי וקשרים עם צה"לוניסיונו, 

  נק'   10

ס
ה
"
 כ

  נק'  100 
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 המסמכים שיש להגיש  (5
 
 )חברה או עמותה(.  במרשם המתאים  תעודת התאגדות או רישום (א
 .2020אישור ניהול תקין לעמותה לשנת כספים   (ב
 , המלצות.  שנתית פרופיל הגוף המבקש, תוכנית עבודה (ג
 והמלצות.  רכז, מדריך כושר קרבי, רכז שטח יישובימדריך/קו"ח של המיועדים לשמש  (ד
 ידי עוה"ד. - יתר מסמכי הקול קורא כשהם מלאים באופן מושלם, חתומים ומאומתים על (ה
 
 

 y.org.il-www.bניתן לעיין במסמכי המכרז באתר הבית של המועצה: 
 

ניתן לפנות   , בדוא"ל שכתובתו:  אבגי  רינת  במועצה,  רכזת מכרזים  למ"מ  לשאלות הבהרה ולפרטים, 
y.org.il-rinat@bבאחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם  הגיעו    . 14:00, בשעה  13.10.20  , וזאת עד ליום

עד ליום    ליעדן במועד. המועצה תפרסם את השאלות ואת תשובות ההבהרה באתר הבית של המועצה
ועל הפונים חלה האחריות להתעדכן באתר המועצה בשאלות ובתשובות, בכל    .  14:00בשעה    18.10.20

בנוגע    לאחר שיתקבלו . שאלות לקול הקורא  הנוגע להבהרות שיינתנו ובכל הודעה אחרת שתפורסם 
 מענה  יהיה לא כי יובהר,  .המועצה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל – האמור המועד

 את המועצה.  תחייבנה  שיתקבלו בדוא"ל  תשובות רק לכך, לשאלות, ובהתאםפה -בעל
ז'בוטינסקי   ברח'  מנכ"ל(  בלשכת   ( המועצה  של  המכרזים  בתיבת  להגיש  יש  הבקשות  ליום    1את  עד 

  בתחום תוכניות הכנה במעטפה סגורה על גביה כתוב קול קורא לקבלת הצעות   14:00בשעה    21.10.20
 .   לצה"ל

 
 גשו לאחר המועד הנקוב לא ידונו במסגרת קול הקורא זה. בקשות שיו 

 

 דיני המכרזים אינם חלים על הליך זה;

בשליטת המועצה תיווצר מניעה מוחלטת לבצע    ונשבשל המאבק במגפת הקורונה או מטעם אחר שאינ ככל  
(, הרי שככל שלא יימצא מתווה  משרד הבריאותשל    התקהלות  מגבלות את קורס ההכנה לצה"ל  )כגון סגר או  

- על  לביצוע נדחה של הקורס במהלך שנת הלימודים, הספק מתחייב להשיב למועצה את התמורה ששולמה
 של המועצה.    הראשונה  מייד עם דרישתה  ידה ו/או את החלק היחסי,

אין בהזמנה זו כדי להוות התחייבות מצד המועצה. המועצה רשאית לא לבחור באף הצעה ולא להתקשר  
 בהתקשרות כלשהי כתוצאה מהזמנה זו.    

 
 
 

 בברכה,        
 

         
  ______________ 

 
 דני אורן, מ"מ מנכ"ל         
 מועצה מקומית באר יעקב                     

 

http://www.b-y.org.il/
mailto:rinat@b-y.org.il
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 נספח א' - פירוט ניסיון המציע והמלצות  

 
   ;נתן את השירותים מושא הקול קוראיש למלא בטבלה שלהלן שמות רשויות מקומיות בהן המציע 

ידי גורם ברשות המקומית אשר הייתה לו נגיעה ישירה  -המלצות חתומות או מאושרות על 2יש לצרף לפחות  
 לקבלת השירות.  

  ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים במידה ודף אחד אינו מספק.

שם הרשות   מס"ד 
 המקומית 

מהות השירותים  
 שניתנו  

בני נוער   מספר
וחיילים ביישוב  

שהשתתפו  
בכל   בתוכנית
 שנה 

תקופת מתן  
השירותים  

 )משנה עד שנה( 

  איש קשר + טלפון פרטי 
 נייד 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

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

 

_________ __ _                  _____________        ___________________________     
                      חתימה וחותמת עו"ד             תאריך                שם חתימה וחותמת  

     של המציע/חבר במציע 
 

י חתימה מטעמו ורשאים  לחייב  יכי החתומים בשם המציע/ חבר במציע הינם מורש   , הריני מאשר בחתימתי
   להליך זה.אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע 

וכי  יהיו  צפויים     ,ידי להצהיר את האמת- הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
 לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה.   
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1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תצהיר לפי סע'  -' בנספח   

2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים   
 

_________________ ת.ז. _________________ לאחר  אני הח"מ ________________ מרח'  
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  

 כלהלן: 
 
אני מכהן כ________________ בחברה,  (החברהאני נציג ___________________ )להלן: "  .1

 המפורט להלן. את   ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה
  1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף  .2

"(( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק  חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 
חוק  לן: ")לה 1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-"( או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"זעובדים זרים
ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין  2החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף  .3

אחת   חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

לא יועסקו על ידי החברה, לצורך מתן השירותים, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין   .4
במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות ספק כוח אדם, ספק משנה או כל גורם  

 אחר עמו אתקשר. 
ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי   .5

 החוזה ההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של חוזה ההתקשרות.  
 בתצהיר זה:  .6

עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה,   6.1
ר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, שומרון וחבל עזה, שברשותם הית

ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום החוזה בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים  
 . 1994-והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה 

 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:  6.2
ם או מתווך כוח אדם, כדי לתת  הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו ספק כוח אד 6.2.1

 שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית. 
 שוהה בישראל כדין.  6.2.2
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.  6.2.3
בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת     6.2.4

מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה  
 לסטטיסטיקה. 

         
 :  )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד 

    
שם חתימה וחותמת של  

המציע/חבר במציע + ציון 
 תפקיד בתאגיד 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר   
 במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב  

 . הריני מאשר לקול קוראאותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע 
 בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר 

 את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא  
יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר  

 זה.

 נספח ג'
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 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה
 

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

 הקובע כדלקמן :  1950- א' )א( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 103סעיף  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 לחוזה או  

בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –קרוב" לעסקה עם העירייה, לעניין זה, "  
)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, 

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

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי  

חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה". זוגו או שותפו או סוכנו, בשום -בן  
 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .2
אחות ואף לא מי שאני לו  בין חברי מועצת המועצה  אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  2.1

 סוכן או שותף. 
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו   2.2

או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי  
 בו.

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

לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי    ידוע .3
 הצהרה לא נכונה. 

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4

 
 

 :  (הכספים  מטעם המציע)הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל אם המצהיר הינו תאגיד 
    

שם חתימה וחותמת של  
המציע/חבר במציע + ציון 

 תפקיד בתאגיד 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר    
חתימה טעמו, ורשאים לחייב אותו   במציע הינם מורשי

. הריני מאשר  קול קוראבכל עניין הקשור ו/או הנוגע ל
בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי  

להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים  
בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור  

 חתמו בפני על תצהיר זה. 
 
 
 
 
 

 נספח ד'
 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות
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 ( המציעמנהל  נספח זה ייחתם  ע"י ) 
 

 : אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן

אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם  .1.1
 המציע(. 

, הח"מ לא הורשע בעבירה  קול קורא השנים האחרונות שקדמו לפרסום ה 10במהלך  .1.2
פלילית, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא  

 מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית. 

כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות    - "עבירה פלילית"
ס, עבירות  הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנ 

 מכוח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה(.

מוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר המועצה ו/או מי מטעמה הח"מ מאשר ומסכים כי  .1.3
 עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות. 

מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע   במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י .1.4
אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך   כאמור, מתחייב הח"מ למסור

 .בבקשה

 נודיע מיידית למועצה בכתב. –ממניות התאגיד  50%במידה ויחול שינוי במחזיקים מ על  .1.5

 צרופות  .2

 המשרה בגוף החתום על מסמך זה. לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי  .2.1

ממניות התאגיד(  50%לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  .2.2
 בגוף החתום על מסמך זה. 

לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור  .2.3
 לעיל.  1.2 -ו  1.1בסעיפים 

 
 תי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסר .3

 __________                  _____________        _____________________________     
                      חתימה וחותמת עו"ד             תאריך             שם חתימה וחותמת  

     של המציע/חבר במציע 
 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים   
הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע   להליך זה.לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע  

, ולאחר  הוזהרו על ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן
 שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה.   

 
 
 
 
 
 

 :  )הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  מטעם המציע(אם המצהיר הינו תאגיד 
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שם חתימה וחותמת  
של המציע/חבר  

 במציע

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך 
 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם    
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה  
מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין  

. הריני מאשר  קול קוראהקשור ו/או הנוגע ל
בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו  

על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים  
לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן,  

ר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על  ולאח
 תצהיר זה. 
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 'הנספח 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית באר יעקב 

 
 2001-מסוימים, התשס"א מין במוסדות עברייני של העסקה למניעת תצהיר לעניין חוקהנדון : 

 
 כתב התחייבות 

 
                   אני הח"מ _______________ מס' ת.ז ________________  

 
 מנהל המציע ________________ 

 
 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 
אני מתחייב בשם ____________ )שם המציע( כי כל העובדים ובכלל זה עובדים שיועסקו על ידי   .א

קצוע לא הורשעו בעבירה לפי חוק למניעת העסקה  בין במישרין בין בעקיפין ע"י קבלני משנה/בעלי מ
התשס"א   מסוימים,  במוסדות  מין  עברייני  בשם  2001-של  מתחייב  אני   .

______________ לדרוש מהנ"ל אישור משטרת ישראל ומתחייב כי לא נעסיק עובדים  _______
ל מין  עבירות  לביצוע  חשד  על  מידע  ויתקבל  ובמידה  הנ"ל  העבירות  בביצוע  עובד  שהורשעו  גבי 

בשם   מתחייב  אני  להעסיקו.  נמשיך  ולא  החשד  את  מידי  באופן  נברר  מעובדנו 
 ___לתייק ולשמור העתק האישור הנ"ל. __________________ 

 
__________ )שם המציע(  לדרוש מכל עובד / מתנדב אישור מטעם  _______אני מתחייב בשם __  .ב

כתנאי    2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א  משטרת ישראל לפי חוק למניעת העסקה של  
__________ לתייק ולשמור  ________ מתלה לתחילת עבודתו אצלנו, אני מתחייב בשם _____ 

 העתק האישור הנ"ל. 
 

____ )שם המציע(  לדרוש מכל עובד / מתנדב לחדש את  _______אני מתחייב בשם __________  .ג
  האישור הנ"ל אחת לשנה.    

 
 ש ו ר  א י
 

בפני   הופיע    __________ בתאריך  כי  בזאת  מאשר   ____________ עו"ד  הח"מ,  אני 
בשם   לחתום  המוסמך   __________________ ת.ז   _________________

 _________________ אישר את נכונות ההתחייבות הנ"ל וחתם עליה בפני.  
 
 

 __________________    ___________________ 
   חתימת עו"ד                 תאריך          
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 'ונספח 

 תאריך ________ 
 לכבוד  

 מועצה מקומית באר יעקב 

 ג.א.נ.,
 לעמותה/חברה: ______ מתן קורסי הכנה לצה"ל הנדון: המלצה בעניין 

 
 _______________ מיום ________ ועד יום __________ רשות מקומיתעובד/עבד בשירות 

 
במתן קורסי הכנה לצה"ל. תיאור השירותים  ______________ עבד/עובד בשירותנו   ארגון/עמותה/חברה

שניתנו:  
 __________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 
 

ערכיות, מנהיגות, יכולת גיוס, השקעת   )רמת השירות, ארגון/עמותה/חברה ההערכה מילולית לעבודת 
 הזמינות, המקצועיות, אמינות, דיוק, האם ישנן תלונות, וכו'(:   כספים ממקורות עצמאיים,

 
 __________________________________________________________________________

__________________________________ ________________________________________
 __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ _________ 
 
 

 שם מלא חתימה וחותמת( )                                    שם הממליץ ממלא הטופס ותפקיד: 
 _______________________  טלפון ליצירת קשר:  

 שם הגוף הממליץ: רשות מקומית _______________________ 
 
 

 רשויות מקומיות שונות 2 -המלצות, כאמור, מ 2*  יש לצרף לפחות 
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 ז'נספח 
 

 הצעת המציע 
 לכבוד 

 המועצה המקומית 
 באר יעקב 

 
 ג.א.נ., 

 
 קול קורא לקבלת הצעות בתחום תוכניות הכנה לצה"ל  הנדון: 

 
, לרבות החוזה ונספחיו והנני מגיש בזאת את הצעתי  קול קוראאני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי ה  .1

   ."(השירותים)להלן: " למתן קורס הכנה לצה"ל
 

הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה  , וכן כל  קול קוראהנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי ה .2
 ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי. 

 
 אני מצהיר בזאת כי: .3

 
 . למתן השירותיםהנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות הדרושים  .א

 
הציוד .ב כל  מנת  -וכוח  ברשותי  על  הדרושים  השירותיםהאדם  את  קורא,    לתת  הקול  מושא 

 . בקול קוראבהתאם לדרישות ולתנאים  
 

הנני מסוגל ובעל יכולת, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי   .ג
 . דרישת המועצה

 
 זה.  קול קורא הנני בעל ניסיון מוכח ברשויות מקומיות במתן השירותים מושא  .ד

 
 לשביעות רצונה המלא של המועצה. השירותיםליתן את הנדון, הנני מתחייב    בקול קוראאם אזכה  .4

 
 ההצעה הכספית:

 
 

 
ידי המועצה במסגרת הקול קורא אנו דורשים סך כולל וסופי של  - עבור כלל השירותים המבוקשים על .5

 . עבור שנת פעילות__________ ₪ )כולל מע"מ ככל שנדרש ע"פ דין( 
 

לשם    באר יעקב )ממקורות שאינם קופת המועצה(  ההכנה לצה"ל של  אנו מתחייבים להשקיע בתוכנית .6
התוכנית,  להפעלת  המימון  מ__________________    השלמת  יפחת  שלא  )במילים: ₪  סך 

לכל    ____________________(________________________________ ________________ 
  .  שנת פעילות

 
  םקורותינו להשלמת המימון לתוכנית הינידוע לנו, כי ההצעה הכספית והתחייבותנו להשקיע כספים ממ .7

 כנית.  וכתנאי להפעלת הת ,תנאי יסודי בהצעתנו, וכי המועצה מסתמכת על השלמת המימון מטעמנו
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 :  )הצעה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע(אם המציע הינו תאגיד 

 
 

   

שם חתימה וחותמת של  
ציון המציע/חבר במציע + 

 תפקיד בתאגיד 

 חתימה וחותמת עו"ד  תאריך          
 

 תאריך 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם    
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה מטעמו,  

ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע  
. הריני מאשר בחתימתי כי החתומים  קול קוראל

להצהיר את האמת  בשם המציע הוזהרו על ידי  
וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא  

יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על תצהיר זה. 

 
 
 

 , בכבוד רב
 שם המציע: ____________ _______ 

 
 ת.ז. או מס' חברה:_______________ 

 
 כתובת:________________________ 

 
 תאריך:_____________________ חתימה:________________________ 

 
 אישור עו"ד                                                               

 
כי ביום ________________ הופיע בפני, עו"ד _____________, במשרדי שברח'   ,הנני מאשר בזה

שר זיהה עצמו ע"י ת.ז. ____________/ המוכר לי  ________________ מר ______________ א
אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  

 כן, אישור נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה. 
 
 

 ______ עו"ד ___________________                                     חותמת ___________
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 חוזה
 

 
 בחודש ______ בשנת _______  שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום _______  

 
 

 500225305מועצה מקומית באר יעקב, מס' ח.פ. 
 ע"י ראש המועצה מר ניסים גוזלן                                  

 רו"ח דני אורן, גזבר המועצה                                    
 עו"ד דוד אטיאס, החשב המלווה                                    
 , באר יעקב 1רח' ז'בוטינסקי                                    

 ( המועצה -)להלן              
 - מצד אחד-

 - ל ב י ן     -
 

 _____ ________________________________ח.פ. __   
 מרח' ______________    
 פקס: _____________ דוא"ל: ___________________    
 ע"י מורשיי החתימה מטעמו:   

 
1 ________________________ .) 
2 ________________________ .) 

 
 ( הספק -)להלן  

 - שנימצד -                                 
 

למועצה )להלן:  בתחום הכנה לצה"ללאספקת שירותים   קול קורא והמועצה פרסמה  :הואיל 
 "(;   השירותים"

,  קול קוראוהספק, אחרי עיון ובחינה זהירה של החוזה, על כל נספחיו, ושל שאר מסמכי ה והואיל:
הקול  הגיש למזמין הצעה, לביצוע ומילוי כל האמור, בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי 

 )הצעת הספק מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה(;  קורא

 והצדדים מעוניינים לעגן את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; והואיל:
 

 אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן: 
 

 מבוא
 
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.  .1
 

 הגדרות ומשמעותן
 
למונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה בחוזה זה המשמעות המיוחסת להם בצידה   .2

 השמאלי של הטבלה, אלא אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת. 
 

ידה לצורך ביצוע  -מטעמה שמונה על מועצה מקומית  באר יעקב ו/או מי  "המועצה"
 חוזה זה.
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מטעם המועצה ו/או מי מטעמו שמונה   והצעירים מנהל מחלקת הנוער "המפקח"
  - ידו לצורך ביצוע חוזה זה. כל הנחייה, הוראה או אישור שיינתנו על -על

חוזה זה, למעט   ע"פידי המועצה -ידי המפקח ייראו כאילו ניתנו על
הטלת חיוב כספי על המועצה. למען הסר   הםב  הנחייה ו/או הוראה שיש

כי הנחייה ו/או הוראה שיש בה כדי להטיל חיוב כספי תהא   ,ספק יובהר
תקפה רק לאחר שנערכה בכתב ונחתמה כדין על ידי הצדדים, לרבות  

 י החתימה מאת המועצה. ימורש

מנהליו,  , לרבות עובדיו, מועסקיו, כזוכה המשתתף שהצעתו נבחרה "הספק"
 יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו. 

 
החוזה על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות כל מסמך,   "החוזה"

 מכל מין וסוג שהוא, שיצורף לחוזה בעתיד. 

   שירותי הכנה לצה"ל, כמפורט בקול הקורא ובהצעת המציע. "השירותים" 

  
 נספחים לחוזה 

 
 ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המסמכים המפורטים מטה מצורפים לחוזה   .3
 

 ;הצעת המציע נוסח קול קורא +  -נספח א'  א.
 אישור קיום ביטוחים;  -נספח ב'  ב. 
 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות.  - נספח ג' ג.
 

 מהות החוזה והתחייבויות הספק והמועצה
 
4.   

על .א יעשה  השירותים  להנחיות  -מתן  להוראות,  ובהתאם  נספחיו,  על  זה  חוזה  הוראות  פי 
 ולביאורים שינתנו על ידי המפקח.  

 
כי קודם להגשת הצעתו למד היטב את היקף השירותים הנדרשים וכל הנתונים   ,הספק מצהיר .ב

  , הדרושים לו לצורך מתן השירותים, מיין לפניו את כל הפרטים הדרושים לביצוע השירותים
-וכי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, כלפי המועצה, שמקורן באי 

 ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.  
 

כי יש לו את היכולת, המיומנות, הניסיון, והכישורים המקצועיים והטכניים,    ,הספק מצהיר .ג
רצון   ולשביעות  ביותר  הטוב  הצד  על  השירותים  למתן  הדרושים  וזמין  מיומן  אדם  וכוח 

 פי כל דין. - המועצה, בהתאם להוראות חוזה זה, במועדים הנקובים בו על
 

  - המועצה עמו בחוזה זה, וכי בביצוע התחייבויותיו על   כי אין מניעה להתקשרות  ,הספק מצהיר .ד
 פי חוזה זה אין ולא תהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם. 

 
ידו,  -כי ידוע לו שבשל החשיבות הרבה שמייחסת המועצה למתן השירותים על  ,הספק מצהיר .ה

 שך כל תקופת החוזה. הוא יפעל ליישום כל התחייבויותיו בצורה מיטבית וללא כל תקלה במ
 

הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים על ידו   .ו
 במתן השירותים. 

 
 הספק מתחייב לפעול ולהנחות את עובדיו לפעול בהתאם להנחיות המועצה במתן השירותים.  .ז
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 המועצה מתחייבת להעמיד כיתות ומתקנים מתאימים לפעילות.  .ח
 

 מתחייבת לאפשר לספק לתת פרסום )קרדיט( לגורמים מממנים לתוכנית. המועצה   .ט
 

 סמכויות המפקח
5.  

על .א על אופן מתן השירותים  ולפקח  יהיה מוסמך לבקר, לבדוק  ואיכותם  - המפקח  ידי הספק 
 בהתאם לחוזה. 

 
אין בפיקוח של המפקח כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו כלפי המועצה ומאחריותו בגין   .ב

ואיכות השירותים בהתאם לחוזה, ופיקוחו של המפקח אינה מקטינה את אחריותו של  אופן  
 הספק למתן השירותים ואיכותם על פי החוזה. 

 
המפקח יהיה בעל הסמכות היחידה לאשר כי השירותים הניתנים על ידי הספק עומדים בתנאי   .ג

וזה תהא סופית  התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי הח-חוזה זה. החלטת המפקח בדבר אי
 ומכרעת. 

 
 הספק מתחייב למלא אחר כל הוראה של המפקח בקשר למתן השירותים על פי חוזה זה.   .ד

 
אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח, אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו   .ה

ובר  על ידי הספק, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין מזמין וספק עצמאי הן במידה והמד
הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הספק לאופן ביצוע התחייבויותיו  

 כלפי המועצה ולתוצאות הביצוע.
 

 השירותים
 

ובכלל זה עפ"י  הקול קורא  כמפורט במסמכי   הכנה לצה"ל הספק מתחייב לספק למועצה שירותי .6
 לחוזה זה.     בנספח א' בהצעתו  המפורט

 
 תקופת החוזה  

7.  
ידי מורשיי החתימה  - חודשים, החל ממועד חתימת החוזה על  12תקופת ההתקשרות הינה למשך   .א

 (. "תקופת החוזה" -של המועצה )להלן
 

תקופות נוספות,    2  -למועצה, ולה בלבד, שמורה האפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות, ב .ב
  36  -, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי )סך תקופת ההתקשרות המרבית  ןאו חלק  ןחודשים, כול   12בנות  

ימים לפני    60(, ובלבד שמסרה על כך הודעה בכתב לספק  "תקופות ההארכה"  - חודשים( )להלן  
 פי העניין.  -תום תקופת החוזה ו/או תום תקופת ההארכה, כולה או חלקה, על

 
על   תנאי ההתקשרותהאריכה המועצה את תקופת החוזה ו/או את תקופות ההארכה, יחולו יתר  .ג

 תקופת הארכה בשינויים המחויבים.
 

אף האמור לעיל, למועצה נתונה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הספק, וזאת בהודעה  -על .ד
של   ובכתב,  במתן  30מראש  צורך  וללא  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם  וזאת  הנמקה    יום, 

 מיוחדת.  
 

עת בהתפשטות נגיף הקורונה. ככל שמטעם זה או מטעם אחר  מובהר בזאת, כי חוזה זה נחתם ב .ה
או     לבצע את קורס ההכנה לצה"ל  מוחלטת  שאינו בשליטת המועצה תיווצר מניעה )כגון סגר 

(, הרי שככל שלא יימצא מתווה לביצוע נדחה של הקורס במהלך שנת  מגבלות משרד הבריאות
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מייד עם    ו/או את החלק היחסי,  הלימודים, הספק מתחייב להשיב למועצה את התמורה ששולמה
 דרישתה הראשונה.  

 
 
 
 

 תשלומים
 
סך כולל  תשלם המועצה  , חוזה זה ונספחיו,  ודרישות הקול קורא   פי מסמכי- מתן השירותים עלעבור   .8

)להלן:     כל שנת פעילותעבור    ________________(וסופי של ________________ ₪ )במילים:  
   . סכום התמורה כולל מע"מ. (התמורה

 
 , כדלקמן: המועצה תשלם את התמורה בשני מועדים .9

 
ו/או עד לסוף שנת הכספים בכל   31/12/2020יום  לא יאוחר ממחצית התמורה תשולם   (1

, זאת בהתאם לדרישת תשלום שיוציא פי הוראותיו- שנה נוספת שבה יוארך החוזה על
 יום בטרם המועד האחרון לתשלום.   30הספק למועצה לפחות 

 
ו/או עד לסוף חודש מרץ בכל שנה  31/03/2021 לא יאוחר מיוםמחצית התמורה תשולם   (2

, זאת בהתאם לדרישת תשלום שיוציא הספק פי הוראותיו-נוספת שבה יוארך החוזה על 
 המועד האחרון לתשלום.   יום בטרם 30למועצה לפחות 

 
ינפיק  בתוך   .10 בגין התמורה    3הספק  כדין  וקבלה  מיום קבלת התמורה למועצה חשבונית מס  ימים 

 ששולמה.  
 

סך כספי לכל  להשלים את המימון לתוכנית, בכל שנת פעילות, ב  הספק מתחייב להשקיע ממקורותיו .11
 )במילים: __________________(.   שנת פעילות שלא יפחת מ _____ ₪

 
מוסכם בין הצדדים, כי הספק יהא רשאי לגבות מהחניכים "דמי רצינות" עבור שנת פעילות בסכום   .12

₪ לפעילויות מרכזיות עבור הבטחת    ₪30 וגבייה נוספת בשיעור סמלי שלא יעלה על    200שלא יעלה על  
 השתתפות )"דמי הרשמה"(.  

 
     השגחה, נזיקין וביטוח

 
13.   

הספק יישא באחריות על פי כל דין לביצוע ו/או אי ביצוע של כל פעולה ו/או מחדל שינקטו ע"י   א.
 הספק ו/ או כל הפועל מטעמו.    

 
הספק ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי הדין ו/או הנהוג ו/או המקובל לשם שמירה   ב.

על ביטחונם ו/או רכושם של הציבור, עובדי הספק, המועצה, המוסדות, עובדיהם וצדדים 
 שלישיים כלשהם.  

 
הספק מתחייב בזה לפצות ו/או לשפות בשלמות את המועצה ומי מטעמה, על פי דרישת  ג.

ה, על כל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא,  המועצ
שתוגש על ידי אדם כלשהו ו/או צד ג' כלשהו נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי  
שבא מטעמה, לרבות בגין נזק לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו  

 ו/או בעקיפין למעשיו ו/או מחדליו של הספק.  לה הקשור במישרין  
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מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי   ד.
בהתאם לחוזה זה, ו/או על פי הוראות כל דין, מתחייב הספק לערוך על חשבונו את הביטוחים  

 י נפרד מחוזה זה.אישור קיום ביטוחים המהווה חלק בלת – בנספח ב'כמפורט 
 

האמור בס"ק ד' הינו תנאי יסודי לחתימה על החוזה שבלתו רשאית המועצה להביא לביטול   ה. 
   בקול קורא.זכיית הספק 

 
הפוליסות יכללו התנאים הבאים: הספק והמועצה יכללו בשם המבוטח. המועצה תירשם  ו.

 כל הפוליסות יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן.   -כמוטב. 
 
   עדר יחסי עובד מעביד  ה

       
14.  

הספק הינו ישות משפטית עצמאית ואין בינו ו/או מי מטעמו לבין המועצה יחסי עובד מעביד   א.
לרבות מוסדותיה ו/או עובדיה. בכל מקרה בו ייקבע אחרת בפס"ד חלוט, יפצה ו/או ישפה  

דרישה ו/או   הספק את המועצה ו/או מי מטעמה בכל הוצאה/חיוב שייגרמו מתביעה ו/או
 טענה כאמור לעיל, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד. 

 
פי  - כי העובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על  ,הצדדים מצהירים ומאשרים בזה ב.

וכי יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאה    ,חוזה זה הינם עובדיו של הספק בלבד
 פי כל דין.  -של הספק, והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם על

 
הספק יספק את העובדים הדרושים למתן השירותים האמורים לעיל. הספק מתחייב להעסיק   ג.

ויות הספק, תוך הקפדה  כח אדם בעל הכשרה מקצועית במספר הדרוש לשם מילוי כל התחייב
 על לוחות הזמנים שיקבעו.   

 
על  ד. שכר  מטעמו  לעובדים  לשלם  מתחייב  בביטוחים  -הספק  לבטחם  וידאג  דין  כל  הוראות  פי 

 פי כל דין.  - הדרושים וליתן להם מלוא התנאים המגיעים להם על
 

מצהיר ה. זה  ,הספק  חוזה  ביצוע  לצורכי  ידו  על  המועסקים  לכל  ידוע  הינ  ,כי  מועסקים  כי  ם 
 וכי המועצה אינה המעביד.  ,במסגרת הארגונית של הספק בלבד

 
על ו. כל עובד שיועסק  ידו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, את כל  - הספק מתחייב למלא כלפי 

 הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום ו/או שיחוקקו בעתיד.      
 

הספק ימלא כל דרישה מטעם המועצה בדבר הרחקתו של אדם המועסק מטעמו באם לדעת   ז.
  , בחוסר אכפתיות. הורחק אדם כאמורהמועצה התנהג האדם שלא כשורה ו/או ברשלנות ו/או  

 ימנע הספק מלהשיבו לעבודה עבור המועצה בין במישרין ובין בעקיפין.  
 

 איסור הסבה ואיסור העסקת קבלני משנה  
        

15.  
הספק אינו רשאי להעביר ו/או להסב לאחר, לרבות על דרך השעבוד, את זכויותיו ו/או חובותיו   .א

כולן או   זה,  ומראש של המועצה.  לפי חוזה  בכתב  או בעקיפין ללא הסכמה  חלקן, במישרין 
הסכמה כאמור, אם ניתנה, לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המועצה לבין הנעבר והספק יהא  

 אחראי כלפי המועצה לביצוע העבודות. 
 

בכל מקרה בו נתנה המועצה את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה  .ב
ת הספק מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה. האחריות לקיום הוראות  האמורה פוטרת א
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חוזה זה ולטיב העבודה תחול על הספק הזוכה בלבד. הספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה  
 או מחדל של כל מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם. 

 
חליף ספק  המועצה רשאית, אך לא חייבת, וזאת על פי שיקול דעתה בלבד, לאשר לספק לה  .ג

משנה, וזאת על פי בקשה מפורטת בכתב, שתכלול את פירוט הסיבות להחלפה, ואת כל 
הפרטים הנחוצים לגבי ספק המשנה המחליף, הכול ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל  

 דין. 

 זכויות, שמירת סודיות וניגודי עניינים 
 

16.  
אשר   .א שהוא,  וסוג  מין  מכל  המסמכים,  בכל  היוצרים  שייכים  זכויות  יהיו  הספק  ידי  על  יוכנו 

 והיא תהיה זכאית להשתמש בהם, בכולם או בחלקם, בהתאם לחוק.  -למועצה  
 

הספק מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא, בכל   .ב
אודות המועצה   ו/או  אודות השירותים  או מבוטאים,  אגורים  יהיו  בה  ענייני  -צורה  ם,  לרבות 

)להלן:   אצלה  הנהוגים  ובטיחות  ביטחון  בנושאי  טכני  ומידע  עבודה  שיטות  כללים,  נהלים, 
 ( שיגיעו לידיעת הספק, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ביצוע השירותים."המידע"

 
לאיש   .ג המידע  את  במחדל,  ובין  במעשה  בין  שהוא,  אופן  בכל  לגלות  לא  מתחייב   - הספק 

או מי מהאנשים המועסקים על ידי המועצה, בהסכמה מראש ובכתב של  למעט עובדי המועצה ו/
המועצה, הזקוקים למידע על מנת לבצע את תפקידיהם בקשר עם מתן השירותים, ובהיקף שלא  

 יעלה על הדרוש לצורך ביצוע תפקידיהם הנ"ל. 
 

ביצ  .ד לצורך  כנדרש  אלא  בעקיפין,  או  במישרין  שימוש,  כל  במידע  לעשות  לא  מתחייב  וע  הספק 
 השירותים, ולא לנצל לטובתו או לטובת מישהו אחר )זולת המועצה( את המידע. 

 
לרבות   .ה דין,  כל  הוראות  פי  על  לפעול  מטעמו  מי  וכל  עובדיו  וכל  הספק  שעל  בזאת   מובהר 

התשל"ט סתר,  האזנת  חוק  הוראות  שמירת  על  הקפדה  הפרטיות,  1979- ותוך  הגנת  וחוק   ,
 . 1981-התשמ"א

 
 ביטול החוזה  

 
17.   

)ד( לעיל, היה והופר החוזה ע"י הספק, תהא המועצה זכאית לבטל  6מבלי לגרוע מהוראת סעיף  א.
 החוזה על פי הודעת ביטול בכתב שתישלח לספק ובה יצוינו ההפרות ומועד ביטול החוזה.  

ימים לאחר שהמועצה שלחה לספק דרישה והתראה בכתב    30הודעת הביטול תשלח לכל הפחות  
 רק זמן של כשלושים יום והוא לא עשה כן. לתקן הפרותיו תוך פ

 
מבלי לגרוע מהזכויות המוקנות למועצה על פי מסמכי המכרז ו/או בחוזה זה ו/או על פי כל דין,   ב.

 המועצה רשאית לבטל את החוזה בהודעה בכתב ובאופן מידי, בכל אחד מהמקרים הבאים: 
 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק,  .1
כולם חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך שלושים 

 יום ממועד הטלתם.  
 

נגד הספק ניתן צו פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם  .2
תקבלה על ידו החלטה של פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן  או נ

 נגדה צו פירוק.  
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הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה  .3
 ו/או אין בידו להמשיך בביצוע העבודות ואספקת השירותים, מכל סיבה שהיא. 

 
ועצה כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חוזה  הוכח להנחת דעתה של המ  .4

זה אינה נכונה או שהספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע באופן  
 כלשהו על ההתקשרות עמו.  

 
האמור לעיל, יחול בשינויים המחויבים אף על חברה אשר אינו חברה אלא תאגיד אחר,  .5

 .  לרבות אדם, שותפות ו/או עוסק מורשה
 

בוטל החוזה כאמור בסעיף זה, תהא המועצה זכאית החל ממועד הביטול להעסיק כל תאגיד   ג.
 ו/או גורם אחר לשם קבלת השירותים שהספק התחייב לספקם על פי חוזה זה.  

 
מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על הספק ע"פ חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי למעט מהזכויות   ד.

הם, הספק ישא בכל הוצאה שנגרמה למועצה עקב הפרת החוזה, המוקנות למועצה על פי
 לרבות בגין הפרש עלות ההתקשרות עם גורם אחר.  

 
בנוסף לאמור לעיל, במקרה של הפרת החוזה יעמדו לרשות הצדדים לחוזה, כל הסעדים  ה.

 והתרופות המוקנים על פי דין. 
 
 

 כללי  
 

18.   
במקום כל חוזה אחר שבין הצדדים וככל שקיים, עובר  למען הסר ספק, יובהר כי חוזה זה בא  א.

לחתימת חוזה זה עובר לחתימת חוזה זה. עוד יובהר כי תנאי החוזה משקפים נכונה את 
המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים,  

שאינם נכללים בחוזה זה   הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות בין בכתב ובין בעל פה,
 ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 
כל שינוי מתנאי חוזה זה לא יהא בר תוקף אף אם המועצה נהגה על פיהם, אלא אם הותנו   ג. 

 והוסכמו ע"י הצדדים כדין מראש ובכתב. 
 

הספק מתחייב להישמע להוראותיהם ולהנחיותיהם של הממונים מטעם המועצה ולספק להם   ד.
 פי דרישותיהם כל מידע ודו"חות הנוגעים לפעילותה במסגרת חוזה זה. ל

 
 התראות לצד השני יינתנו בכתב בדואר רשום או במשלוח על ידי שליח.  ה.

 
כתובות הצדדים לחוזה זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת מן   ן.

ימים ממועד שגורה ואם   3הצד הנמען בתוך הכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו של 
 בעת מסירתה.  –נמסרה ביד 

  
כל ויתור על שימוש בזכות, אורכה, הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו בכל צורה כוויתור מצד  ז.

כל שהוא ולא יפגעו בזכויות, בטענות, בסעדים ובתרופות העומדים לכל צד לפי חוזה זה או  
 לפי כל דין.  

 
בראשון לציון ובית   הייחודי בכל הקשור לחוזה זה הוא בית המשפט השלום    מקום השיפוט ח.

 על פי הסמכות העניינית .  -המשפט המחוזי בלוד  
 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל: 

 



 
  
 
 
 
 

 המועצה המקומית באר יעקב
 מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות בתחום תוכניות הכנה לצה"ל    
 

20 

 הספק ע"י:המועצה ע"י:                                                                         
 

__________________________                                   ___________________________ 
  ראש המועצה                                                       

 
 

__________________________                                   ___________________________ 
 גזבר המועצה                 

 
 __________________________ 

 חשב מלווה                 
 

 ________________________ 
 חותמת המועצה               

 
 אישור יועמ"ש המועצה 

 
מאשר/ת בזאת כי קראתי את החוזה שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת למועצה  אני הח"מ 

 לחתום ולהתקשר בחוזה זה. 
 

                                                                                         _____________________                
  היועץ המשפטי למועצה                                                                                                      

        
 ות חתימה )ב"כ ספק( אימ

 

אני הח"מ עו"ד _____________, ב"כ הספק, מאשר כי חוזה זה נחתם כדין על ידי  
ה"ה_______________ מטעם ספק, המורשה על פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על התחייבות זו  

 ובחתימתו יש בכוחו לחייב את התאגיד לעניין חוזה זה.  

        __________________ 
 עו"ד               

 
 אישור תקציבי 

 
 הרינו לאשר בזאת כי : 

 
 נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.

 
ההוצאה הכספית לביצועו של חוזה זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב בלתי  

 רגיל מס' ______. 
 

_____________________    _______________________ 
 גזבר המועצה      ראש המועצה           

 
 

 נספח א'    

תחייב את  למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; התחייבות כספית זו  -שימו לב
המועצה רק אם נחתמה על ידי החשב המלווה; ללא חתימת החשב המלווה לצד יתר מורשיי החתימה במועצה  

 ( void)ראש מועצה, גזבר(, בצירוף חותמת מועצה, אין לחוזה זה תוקף מחייב כלפי המועצה והוא בטל )
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 הצעת הספק נוסח קול קורא + 
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: הנפקת האישורתאריך   אישור קיום ביטוחים   

, 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, 

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הביטוח יגבר האמור בפול  
האישור מבקש מבקש האישור  מעמד אופי העסקה  מבוטח   

מועצה מקומית  
באר יעקב   
)המזמינה ו/או 
חברות בנות  
ועובדים של 
 הנ"ל(  

 שם
 
 
 ת.ז./ח.פ. 
 
 
 מען
 

דל"ןנ       
שירותים  *   

אספקת מוצרים        
       אחר:       

 
משכיר         

שוכר☐  

זכיין☐  

קבלני משנה☐  
 *מזמין שירותים

מזמין מוצרים         

       אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
 ____________ 

 

 מען
 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  גבול האחריות/ סכום ביטוח 
 חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

ביט    צד ג'
 ______ 

אחריות צולבת   302 ₪  4,000,000    
הרחב שיפוי  304  

   משנה קבלנים וקבלני 307
ויתור על תחלוף לטובת      309  

מבקש האישור          
תביעות המל"ל  315  

מבקש האישור מבוטח נוסף 318  
ראשוניות  328  

רכוש מבקש האישור יחשב  329
 כצד ג  

 אחר – צד ג'
כולל כיסוי לנזק 
הנובע מהרעלה 
ו/או חומר זר 
במאכל ו/או 
 במשקה

     
למקרה ולתקופה 
במשותף עם פוליסת 

הנ"ל ולא בנוסף צד ג'   

 כנ"ל כמו בפוליסת צד ג' ₪ 
 

אחריות 
 מעבידים
 

ביט   
 ______ 

הרחב שיפוי  304 ₪       20,000,000    
ויתור על תחלוף מבקש   309  

האישור           
מבוטח נוסף היה ויחשב   319  
כמעבידם של מי מעובדי             

המבוטח         
ראשוניות  328  

        

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

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר   האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר  יום  06ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 השינוי או הביטול. 
 חתימת האישור
 המבטח:



 
  
 
 
 
 

 המועצה המקומית באר יעקב
 מחלקת נוער וצעירים

קול קורא לקבלת הצעות בתחום תוכניות הכנה לצה"ל    
 

23 

 
 

 נספח ג'

 תצהיר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות

אני הח"מ ______________, ת.ז.  ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי   .א
 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא  

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המציע _____________ מס' זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר.   .ב
( ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו אינו נמצא,  "המציע"____________________ )להלן: 

"(  המועצה)להלן: " ומתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים עם המועצה המקומית באר יעקב
ובכלל זה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בין בפעולה, בין החוזה ובין בהתקשרות חד צדדית, שאני,  

מי מבעלי השליטה בי ו/או מי ממנהליי הינם צד להם ו/או כפופים להם, בין לבד ובין ביחד עם אחרים,  
 בין במישרין ובין בעקיפין. 

השליטה בי ומנהליי יצהירו כי אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים  הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי  .ג
 כאמור ואף יתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור, בעתיד. 

הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה בי ומנהליי יצהירו כי יבצעו את העבודות הכלולות במסגרת   .ד
 המידות לאורך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים. מכרז מס' ____________ תוך שמירה על טוהר  

 
לפחות מהמניות של התאגיד או ככל   25%מי שמחזיק בשיעור של  – בעל שליטה בתאגידבהצהרה זו: 

 לפחות מהשליטה בשותפות. 25%  -ב –שמדובר בשותפות 
 
 

 1.  2.  3.  4.  
 חותמת המציע  .9  .8 חתימת המציע  .7  .6 תאריך  .5
 
 

 


