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01.03.2023 

 
            לכבוד 

 
    _____________________ 
 

 כתובת : _____________________
 
 
 

 שלום רב,
 
 

  2023/03מס'  פומבימכרז 
סדנאות,קורסים וחוגים יעוץ וניהול, להפעלת תוכניות, 

לרבות מיזמים  החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאליבמערכת 
 במועצה אזורית אלבטוףרווחה למחלקת ה ופעילות פנאי

 
 הוראות ותנאים כלליים 

לצורך חתימה על הסכם "( מזמינה בזאת הצעות המזמין"; "המועצה)להלן: " האזורית אלבטוף המועצה 
להפעלת תוכניות, יעוץ וניהול, סדנאות,קורסים וחוגים במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי מסגרת 

 במועצה אזורית אלבטוףפורמאלי לרבות מיזמים ופעילות פנאי למחלקת הרווחה 
 

 ., והכל בהתאם לדרישות מכרז זה

 מבוא 

, חוגים סדנאות, קורסים וניהול  יעוץ הקמה והפעלת  שירותי  רשת מעת לעת להזמיןהמועצה נד .1

 השירותים(. -) להלן למחלקות המועצה ותכניות של העשרה והפעלה במגוון נושאים

לצורך ייעול העבודה, וכן מטעמי חסכון, המועצה מבקשת להתקשר עם ספק במסגרת הסכם  .2

 מסגרת לצורך הזמנת השירותים, כולם או חלקם דרכו.

חייב את המועצה, כך שהמועצה רשאית להזמין את יובהר כי המדובר בהסכם מסגרת בלבד שלא מ .3

 השירותים, כולם או חלקם, מספקים אחרים או בדרכים אחרות.

סגרת, כשייחתם, יהיה בכפוף להימצאות תקציב מתאים מיצוע ההזמנות בפועל במסגרת הסכם ב .4

 \.י החתימה של המועצה ) יו"ר, גזבר וחשב מלווה( על ההזמנה הפרטניתשולחתימת שלושת מור

 לשירות המבוקש.

 

 תנאים מקדמיים )תנאי סף(  להשתתפות במכרז

אם המציע הינו  המציע הינו עמותה או תאגיד אחר הרשום במרשם רשמי ו/או עוסק מורשה.. 1

 עמותה, עליו להיות בעל אישור על ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה השוטפת.
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בהיקף שלא יפחת  2021,2022בשנים במכרז זה  יש ניסיון במתן השירותים הדרושים המציע  .5

 ₪ .אלף משלוש מאות 

 לצורך הוכחת תנאי זה המציע ימלא את הטבלה המצורפת בנספח א' למכרז זה. 

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .6

 .1976-חובות מס(, התשל"ו

  ₪   2500סך תמורת תשלום  לרכושאת מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו ניתן  .7

  במחלקת הגביה, 09:00-15:00 בין השעות המועצה ברומת הייב מ במשרדי "כולל מע

 

המפגש יתקיים  -שהינו תנאי להשתתפות במכרז  29.03.2023 יתקיים מפגש מציעים בתאריך .8

הנוכחות במפגש הינה חובה  -10:00בישוב רומת הייב בשעה  במשרדי המועצה האזורית אלבטוף

 , מציע שלא נכח במפגש לא יוכל להגיש הצעה למכרז.

בשעה  lishka@batouf.org.ilלמייל  03.202329.עד לתאריך בכתב שאלות הבהרה ניתן לשלוח  .9

14:00 

 להצעהמסמכים ואישורים שיש לצרף 

על המציע לצרף להצעתו כל מסמך או אישור הנדרש על פי המכרז וכן כל נספח שצורף למכרז  .1

 זה. בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לצרף להצעתו:

a.  15.07.2023בתוקף עד תאריך ₪  20,000ערבות בנקאית ) ערבות הצעה( על סך  

b. .תעודת התאגדות 

c.  אישור על ניהול תקין. –אם המציע הוא עמותה 

d. .אישורים על היותו עוסק מורשה ומנהל ספרים לפי חוקי מס הכנסה 

e. .אישור על ניכוי מס במקור 

f.  אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות מורשי החתימה והרשאים להתחייב בשם

 המציע.

 גיוס משתתפים

 אותם בערוצים המתאימים. השונים ולהפיץ  הפעילותעל המפעיל לעצב ולפרסם פליירים עבור  .2

 .משתתפים בטרם תחילת הפעילות  צו התחלת העבודות יעניק למפעיל זמן סביר לגיוס .3

 

 גביית דמי השתתפות

 או צדדים שלישיים. פעילות בלא תותר גביית דמי השתתפות מהמשתתפים  .4

למען הספר ספק יובהר כי התמורה שיקבל הספק בגין אספקת השירותים היא אך ורק  .5

 בהתאם להסכם זה.האזורית עצה מהמו

 

 מסירת מסמכי המכרז:

mailto:lishka@batouf.org.il
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את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור בתיבת המכרזים במועצה במעטפה סגורה בלבד 

במסירה ידנית.  12:30בשעה _ 202304.12.ליום וזאת עד  שיהיה רשום עליה מספר המכרז 

  לעיל לא תתקבל.הצעה שתגיע למשרדי המועצה לאחר השעה והתאריך הנקובים 

 

 ההצעה

, לצפות מראש סוג השירותים הנדרשים לאור העובדה כי נכון להיום,  אין אפשר .1

עדם, היקפם או מהותם, בחירת הזוכה במכרז זה לא תהיה מבוססת על הצעה מו

 כספית, אלא על איכות המציע.

המועצה הציבה מחירים קבועים לשירותים הנדרשים ע"פ מחירונים רשמיים אשר  .2

 מקובלים ע"י הגופים המממנים את השירותים, ואין מקום לתחרות על בסיס המחיר.

 רת ההצעה הזוכה :יאמות מידה לבח

משקל  תבחינים מידה-אמת נושא מס.
 יחסי

 100 המציע  .1

 היקף מחזור כספי   1.1
)לפי אישור רואה חשבון 

שיצורף לטבלה א' 
 בחוברת ההצעה(

לפי ממוצע שנתי של היקף המחזור הכספי של 
 האחרונות: השנתייםהמציע )ללא מע"מ( במהלך 

 נקודות. 5ש"ח ינתנו אלש"ח  500עד   •
 נקודות  10ש"ח אלש"ח  500מעל   •

10 

אדם של המציע -היקף כח   1.2
כולל  )מדריכים ומנחים (

 נותני שרות 

לפי מספר המועסקים אצל המציע בשלושת השנים 
 האחרונות

 נקודות. 5הניקוד יהיה מועסקים  5עד  •
 נקודות. 10 הניקוד יהיהמועסקים  10 -6 •
 נקודות  15מועסקים הניקוד יהיה  15 – 11 •

15 

מספר שנות נסיון במתן    1.3
 שירותי הדרכה 

לפי מספר שנות הנסיון של המציע במתן שרותי 
הדרכה במוסדות ציבור בדגש על מוסדות חינוך , 

נסיון במהלך תשע השנים שנות  3-מעבר לרווחה 
 האחרונות.

 5לכל שנת נסיון )החל מהשנה הראשונה ( ינתנו 
 נקודות. 20נקודות ועד לסך של 

20 

המלצות ושביעות רצון    1.4
 מהתקשרות קודמות 

נקודות ועד לסך  5וד של עד לכל המלצה יינתן ניק
 נקודות באמת מידה זו. 15של 

15 

שביעות רצון והערכת    1.5
המקצועית חברי הועדה 

 ברשות

 20 נקודות  20עד 

הנחה מוצעת למחירים    1.6
 במפרט שירותים

ההצעה עם אחוז ההנחה הגבוה ביותר תזכה 
 לניקוד מלא.

יתר ההצעות תדורגנה בהתאם ליחס שלהן מתוך 
 ההנחה המקסימלית מוכפלת בניקוד.

 

  20אחוז הנחה מקסימלי עד % 

20 

 100   סה"כ 

 קודמותשביעות רצון מהתקשרויות  .2
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המלצות מחמש השנים האחרונות( מגורמים  2על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב )לפחות  .3

 כמפורט במפרט שירותיםתן שירותי ילהם נ  ציבוריים

כמו כן, המציע ירשום בהצעתו, בנספחים הנדרשים בחוברת ההצעה, רשימת לקוחות ממליצים,  .4

 המפרטת אנשי קשר וטלפונים ליצירת קשר עמם.

מציע אשר עובד עם לקוחי הממשלה השונים ו/או עם הלקוח, יוכל לצרף רשימת אנשי קשר מפורטת,  .5

הכוללת את פרטיהם של אנשי הקשר והדרך ליצור עמם קשר, והלקוח לפי שיקול דעתו יהא רשאי 

 להתחשב במתן הניקוד, בהמלצות למציע שיינתנו בע"פ. 

ברשימת אנשי הקשר שצורפה ע"י המציע, ואשר גורמים מקצועיים בלקוח, אשר אינם מפורטים  .6

קיבלו ממציע במכרז שירותים באחד מהתחומים המפורטים לעיל, יוכלו ליתן לו המלצות בע"פ, אשר 

 ייחשבו כהמלצה אחת.

הלקוח יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לממליצים אלה, כולם או חלקם, וכן לגורמים  .7

 יע, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו. אחרים שקיבלו שירותים מהמצ

הלקוח יתחשב במידת שביעות הרצון מהאופן בו ביצע המציע התקשרויות קודמות עם הלקוח או עם  .8

 המדינה ו/או עם כל גורם אחר )להלן: "התקשרויות קודמות"(, לטוב ולרע. 

הלקוח להוריד נקודות למציע ואף ליתן לו  מובהר בזאת כי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, רשאי .9

נקודות, בשל היעדר שביעות רצון מהאופן בו המציע ביצע התקשרויות  10ניקוד שלילי עד למינוס 

קודמות עם הלקוח, המדינה או עם גופים ציבוריים או בגין התנהלות בלתי תקינה של המציע בנוגע 

בכתב או דוח ביקורת שלילי. כן רשאי הלקוח לשמירת זכויות עובדים, לרבות חוות דעת שלילית 

לקבוע כי הניקוד באמת מידה זו יינתן אך ורק בהתחשב במידת שביעות הרצון מהאופן בו ביצע המציע 

התקשרויות קודמות עם הלקוח/המדינה, מבלי לקחת בחשבון המלצות של גורמים חיצוניים, וזאת 

 ם האחרונות. השני 3בהתבסס על דיווח של הגורם המקצועי בתוך 

 מאמת מידה זו. 70%הלקוח רשאי שלא להתקשר עם מציע שלא קיבל   .10

המציע רשאי לצרף קורות החיים ו/או מסמכים אחרים המעידים על השכלתם  .1

 וניסיונם של המדריכים ו/או הרכזים שברצונו להעסיק. 

 .יש לחתום על כל מסמכי המכרז בשולי כל דף וכן במקומות המיועדים לחתימה מלאה .2

אין לגרוע או להוסיף לכל תנאי מתנאי המכרז ואין לרשום כל הסתייגות ו/או מחיקה  .3

 ו/או תוספת כלשהי למסמכי המכרז או תנאיו.

על המציע לעיין בחומר המצורף וללמוד את היקף ומהות העבודה הנדרשת. המציע  .4

 יכיר את המפרטים הטכניים של ביצוע העבודות והציוד והתקנים המתאימים לסוג

 העבודות והציוד הנדרשים בטרם הגשת הצעתו.
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 השירותים הנדרשים ואופן הביצוע שלהם .1

 כללי 2.1

להפעלת תוכניות, סדנאות,קורסים פונה בבקשה זו לקבלת הצעות  המועצה האזורית אלבטוף,

 וחוגים במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לרבות מיזמים ופעילות פנאי

האדם וציודו בכל האמצעים -אדם מתאים, הכשרת כח-העמדת כח – במועצה אזורית אלבטוף

אחריות כוללת, מקצועית ומנהלית, , פיקוח ובקרה ומתן ועזרים לפעילות הנדרשים, אספקת ציוד 

ותוך  פי הנחיות הלקוח. השירותים ינתנו לפי המקובל בתחום -לאספקת השירותים באופן סדיר על

 .עמידה בדרישות החוק והנחיות הלקוח

יתאומו בין הספר לבין מנהל והיקפי הפעילות המשוערים  הפעילות רשימת האתרים להם נדרשת 

 המחלקה דורש הציוד מטעם המועצה.

 תנאים כלליים -כח האדם הנדרש מטעם הספק  2.2

 כללי 2.2.1

 הספק יספק את השירותים ע"י צוות מנהלי ומקצועי כמפורט במפרט המכרז על נספחיו.

האדם האמורות במפרט זה. הספק מתחייב לעמוד -הדרישות לכח המציע יתחייב לעמוד בכל

 בתנאים הבאים:

מד בדרישות עו, הוהשכלה ןניסיו תר ולגייס כוח אדם בעל כישורים מתאימים,לא 2.2.1.1

 הדרכה והנחיה.תחום אספקת שירותי ב המכרז ומדיניות הלקוח

ומקצועי נוסף אדם מנהלי -תר ולגייס כחלאהאדם הנדרש במכרז זה, -לעמוד בהיקף כח 2.2.1.2

חר קבלת אישור בכתב ומראש לארישות המחלקה דענות להיבמידת הצורך על מנת ל

 לכך.

לצורך זה, על הספק להכין מאגר עובדים מחליפים מראש ולקבל עבורו אישור הלקוח.  2.2.1.3

 לא תתאפשר כניסת עובד )מחליף( אם לא קיבל אישור מראש.

לדאוג לעובד מחליף  הספק ש, על במידה ועובד כלשהו לא הגיע למקום עבודתו כנדר 2.2.1.4

 באופן מיידי מתוך מאגר עובדים מחליפים המאושר ע"י הלקוח.

ולא באמצעות קבלן )העובדים המועסקים על ידו( את השרות באמצעות עובדיו  לבצע 2.2.1.5

 אחר.

של המועצה האזורית  מנהל המחלקה המזמין תחילת העבודה, מותנת באישור  2.2.1.6

 אלבטוף.

לתפקידים הזוכה, להעביר טפסי העסקה לכל מועמד לתפקיד על הספק  - טפסי העסקה 2.2.1.7

 , הכוללים:השונים 

 בצרוף תמונה עדכנית.שאלון אישי לעובד / מועמד,  .2.2.1.7.1
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 טופס הסכמה, למסירת מידע מהמרשם הפלילי. .2.2.1.7.2

 (.1.3.14סעיף -אישור לפי חוק עברייני מין )ראה האמור בתת .2.2.1.7.3

בהם שם המעסיק וחתימה  כל הטפסים ימולאו במלואם במקומות הנדרשים, ויצוין

 וריות בלבד( ויצורפו אליהם צילום.)חתימות מק

במידה ולא יינתן אישור ביטחוני לכניסה לבניינים מסיבה כלשהיא, על הקבלן 

 להעמיד לרשות הלקוח עובד חילופי.

 ישיונות, אישורים ומסמכים:ר

ל העובדים במהלך מתן השירות, נשמרת הזכות בידי הלקוח לבחון את כושר עבודתם ש 2.2.1.8

 במתן השירות ולדרוש החלפתו בהתאם.

 אין הספק רשאי להעסיק כל עובד של הלקוח בכל עבודה שהיא. 2.2.1.9

 הלקוח. זרים ללא אישור חל איסור מוחלט להעסקת עובדים  2.2.1.10

לאחר . הזוכה לנהל רישום נוכחות של שעות העבודה לעובדיו בכל אתר ואתר על הספק  2.2.1.11

 לתשלום התמורה לקבלן.יהווה אסמכתא ה , מספר שעות אלהמועצה אישור נציג 

הזוכה להמציא לבא כוח הלקוח צילום מתלושי משכורת על עובדיו כל  ספק על ה 2.2.1.12

 .חודשים שלושה

קיימים או  היקף  הפעילות במוקדים שאי להגדיל או להקטין את הלקוח יהא ר 2.2.1.13

, ולשנות את היקף כח האדם הנדרש בהודעה של שבועיים מראש נוספיםוקדים במ

 .על בסיס תנאי המכרז וההסכם עפ"י דרישת הלקוח מתחייב לספק שרות נוסף ספק וה

שעות  8-לא יעבוד יותר מ מדריך/מנחה שעות עבודה;  8משמרת לעובד לא תעלה על  2.2.1.14

 שעות רצופות. 24עבודה בטווח של 

 איש קשר בכיר 2.2.2

 מטעמו ועל חשבונו. "איש קשר בכיר"הספק מתחייב לקבוע 

יהיה אחראי על כל הכרוך בביצועם התקין של השירותים לפי מכרז זה  "איש הקשר הבכיר"

ובכל בעיה  קשר קבוע בין הספק לבין הלקוח בכל הנוגע לפעילות הספק-אישישמש ו

 שתתעורר.

 איש קשר זה ירכז את כל עבודת הספק מול הלקוח ומול כל גוף רלוונטי אחר.

הכשרות דם מתאים למכרז, ניהול במסגרת תפקידו ידאג איש הקשר בעיקר לגיוס כוח א

 ככל שיש צורך בכך. וכן ניהול ציוד הפרויקט המדריכים והמועסקים 

 דרישות ההשכלה והנסיון מאיש הקשר הבכיר:

  בארגונים  החינוך והפעילות הבלתי פורמאלית בעל ניסיון בניהול פרוייקטים בתחום

 ממשלתיים בהיקפים דומים לאלו הנדרשים במכרז זה.-ציבוריים

 

 התמורה ואופן התשלום
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. צווי התחלת התמורה שתשולם תהיה בהתאם לצווי התחלת עבודות שיינתנו מדי פעם .3

 מהתקציב שיוקצה לסוג השירות המבוקש. 90%העבודה יהיו בהיקף של 

יגרום לאיחור בתשלום וף המממן ויודגש כי איחור בקבלת הכספים מהגיובהר  .4

למפעיל, דבר שלא יכול להוות הפרה להסכם ולזוכה המפעיל לא תהיה כל טענה בעניין 

 זה כנגד המועצה.

המחלקה . מנהל למועצה לאחר סיום כל פעילות יגיש הזוכה המפעיל חשבון עסקה  .5

ימים מיום קבלת החשבון, וזאת  45יבדוק את החשבון ויאשרו תוך  ברשות הרלוונטית 

אישור ככל שלא יימצאו ליקויים או פגמים ו/או הפרות של תנאי ההסכם )להלן: "

 "(.קבלה

ימים לאחר בדיקת חשבון העסקה ואישורו  90המועצה תשלם את סכום התמורה תוך  .6

ובכפוף להעברת כספי  וזאת בכפוף להמצאת חשבונית מס התרבות על ידי מנהל 

 התמיכה/התקציב מהמשרד אל המועצה.

 

 שמירת זכויות

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה, ואין זכות למשתתפים לעשות כל  .7

אין לראות לצורך הכנה והגשת הצעה במכרז זה  שימוש במסמכי המכרז אלא

בהיקף כל בתוצאות המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין ביצוע עבודות, 

 שהוא, מהקבלן הזוכה במכרז.

 

 בחינת ההצעה

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל  .8

 חוסר התייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כראוי.

המועצה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כהצעה הזוכה, כן רשאית המועצה  .9

 את הזכייה בין מספר משתתפים. לפצל

בשלב ראשון ועדת המכרזים תבחן את עמידת המציעים בתנאי הסף והדרישות של  .10

 המכרז וצירוף המסמכים הנדרשים על פי המכרז. 

הוועדה רשאית לדרוש מהמציע להציג את התוכנות והציוד שברצונו לספק בין אם  .11

 . ם כציוד לוואי לצורך קיום האירוע ובין א בגין הפעילות המפורטת 

הוועדה רשאית להיעזר בגורם מקצועי מייעץ או וועדה מייעצת על מנת לקבוע אם  .12

הציוד והתוכנות המוצעים על ידי המציעים עומד בדרישות המכרז והמפרטים או 

 להעריך איכות הצעת המציעים.

המועצה מבהירה בזה כי תהיה רשאית, לאחר קבלת ההצעות, לפצל את ביצוע  .13

העבודה בין מציעים שונים, ורשאית להגדיל או להקטין את  היקף העבודות, וכן 

רשאית לשנות, להגדיל או להקטין או לבטל כל כמות מכל סעיף מסעיפי כתב הכמויות 
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והחלטתה הבלעדיים, כן רשאית ולשנות את מקומות הביצוע, הכל על פי שיקול דעתה 

המועצה לבטל את המכרז בלי נימוקים, ומבלי שתהיה למציע זכות תביעה כלשהי 

 כנגד המועצה בגין כך.

המועצה רשאית לבקש מהמציעים להציג בפניה מסמכים נוספים, מפרטים טכניים  .14

דה במינוספים, דוגמאות ותמונות לפריטים מוצעים וזאת לפי  שיקול דעתה הבלעדי. 

 והמציע לא יענה לדרישה זו המועצה תהיה רשאית לבטל את הצעתו.

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא. המועצה  .15

רשאית לבטל את המכרז, להרחיב אותו או לצמצם את היקפו בהתאם לשיקול דעתה 

 י המכרז.הבלעדי של המועצה והודעה על כך תימסר על ידה לכל רוכשי מסמכ

 : הודעה לזוכה

המועצה תודיע לזוכה בכתב או בדרך מסירה אחרת על הזכייה במכרז. תוך שבעה  .16

ימים ממועד ההודעה כאמור יחתום הזוכה על החוזה ונספחיו וכן ימציא את כל 

 המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז/החוזה. 

הזמן הנ"ל, יהא המזמין משוחרר מכל היה והמציע לא יחתום על החוזה, תוך פרק  .17

התחייבות כלפי המציע. כן יהא רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו המוחלט להתקשר 

ולחתום על חוזה עם מציע אחר, ובמידה וכתוצאה מכך ייגרמו נזקים כלשהם למזמין, 

או ההפסדים, על פי \שומר לעצמו המזמין את הזכות לתבוע את מלוא ערך הנזקים  ו

 דין.

מועצה תשלח הודעה בכתב או בדרך מסירה אחרת ליתר המשתתפים אשר לא זכו ה .18

 במכרז.

 

 פנייה לקבלת הבהרות:

בטלפון  ברשות מר מוחמד קיים  המכרזים מציעים יהיו רשאים לפנות לרכז  .19

לצורך קבל הבהרות לסתירות ו/או שגיאות ו/או אי התאמות  ו/או   0504207220

ל כל סעיף או פריט ברשימת הפעילויות בתוכניות ספקות בקשר למובנו המדויק ש

 העבודה ובמפרטים או בכל מקום אחר במכרז.

 

 עאהד רחאל

 ראש המועצה
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 מפרטי שירותים

  ( 2022מפרטי השירותים הנדרשים גובשו על סמך הרשאות תקציביות שנתקבלו בשנה הקודמת )

 . והמחירים בהתאם לתעריפים המקובלים מהמשרדים המממנים

  יתכנו שירותי נוספים שאינם מופיעים במפרט המצורף ולרשות נשמרת הזכות לבקשם מספק

 אחר או לרכושם מהספק הזוכה במכרז הזה ע"פ התעריפים שתקבע הרשות

 פעילות העשרה ופנאי: 

עלות לשעה  קהל יעד התוכן 
 כולל מע"מ

היקפי פעילויות העשרה מגוונים ופעילות פנאי חברתית  כולל ציוד   -1
 לקיום הפעילות במוקד הפעילות.

 בהתאם לגילאים בקבוצות :
פעילות העשרה מגוונת  כולל ציוד היקפי לקיום הפעילות במוקד 

 הפעילות בתחומים :

 ספורט 
 פנאי 

 ODT 
 יצירה 
 מוסיקה 

 כתיבה יצירתית 
 בריאות 

 )מדעים )פיזיקיה וכימיה 
 אסטרונומיה/חלל 

פעילות לילדים 
  18ונוער עד גיל 

לרבות תוכניות 
לאומיות כמו 

ניצנים, 
אתגרים 
בהתאם 

לדרישות 
המשרד המממן 

ועמידה 
בתנאים 

 המיוחדים.

150  ₪
לשעת /

 הדרכה

פעילויות העשרה מגוונים ופעילות פנאי חברתית  כולל ציוד היקפי   -2
 לקיום הפעילות במוקד הפעילות.

 בהתאם לגילאים בקבוצות :
היקפי לקיום הפעילות במוקד פעילות העשרה מגוונת  כולל ציוד 

 הפעילות בתחומים :

 בריאות, כתיבה יצירתית, מוסיקה, יצירה, פנאי, ספורט ,
 מורשת ותרבות , אסטרונומיה/חלל, מדעים )פיזיקיה וכימיה(

צעירים 
ומבוערים מגיל 

 ועד הזקנה 18

280  ₪
לשעת /

 הדרכה

כלל  רכיבה על סוסים/ רכיבה טיפולית או רכיבת פנאי בשטח  -3
 האוכלוסיה

100  ₪
לשעת /

 הדרכה
 

מספר  כולל מע"מעלות 
משתתפים/ 
 מספר שעות

  הפעילות פירוט

4,500  ₪ 
 

 עלות מופע

 150עד 
 משתתפים

מופע ילדים, אקשן ספורט ע"י מפעיל 
ילדים מוסמך הכולל שכר המפעיל, 

 הגברה, אמצעים נלווים להפעלה

  .1 פעילות הפנינג 

 150עד  לקבוצה/₪  500
 משתתפים

קבוצות הפעילות תתקיים בחלוקה ל
 ע"פ גילאים.

הפעילות תכלול שכר מדריכים וציוד 
 נלווה לרבות אמצעי המחשה

  .2 פעילות אומנות ויצירה 

 150עד  ₪  8,000
 משתתפים

 8הקמת פעילות מתנפחים בחוץ לפחות 
מתקני מתנפחים המאושרים ע"י חוזר 

 מנכ"ל.
העלות כוללת הצבת מדריכים מטעם 

 הספר בכל מתקן + מערכת הגברה 

  .3 הפיננג מתנפחים 
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 פעילות לקהל הקשישים: 

עלות לשעה כולל  פירוט הפעילות/מהות הפעילות 
 מע"מ

שירותי   .1
 ריכוז

 

הרכז יהיה בעל יכולות ארגוניות, גישה סבלנית לאזרחים 
 בין ותיקי ם, ראיה מערכתית, יכולת בניית קשרים

 מערכות שונות (בית הספר, רשות מקומית ואזרחים ותיקים
 

 :תחומי אחריות ומשימות של הרכז
 השתתפות בימי הערכות והכשרה במהלך השנה• 
 עמידה בקשר רציף עם מנהלת הפרויקט מטעם המשרד.• 
 העברת הדיווחים הנדרשים במועדים שנקבעו • 
שעות לימוד בניית תכנית העבודה השנתית הכוללת מערכת • 

 ותוכנית חברתית הכוללת תוכנית התנדבות ופעילות חברתית
ניהול שוטף של התוכנית לאורך השנה לרבות: מעקב • 

נוכחות, ליווי חברתי אישי וקבוצתי לוותיקים, ניהול 
 ההתנדבות, פתרון בעיות

 מילוי כלל המשימות והדיווחים שיידרשו מהמשרד• 

 לשעת ריכוז/₪  300

הפעלת   .2
כיתות 
 לימוד 

נושאי הלימוד יהיה בהתאם לתוכנית עבודה  –שעות הוראה 
אשר יגבש הספק המציע אל מול הנהלת בית הספר והרשות 

 המקומית בהלימה עם אוכלוסיית היעד .
במסגרת סעיף זה יועסקו עובדי הוראה על תעודות מתאימות 

לתוכנן הנבחר עם העדפה להעסקת מורים מקרב צוות בית 
ספר במידה וזה מתאפשר אל מול מערכת השעות של מורי ה

 בית הספר ולא על חשבון שעות התקן של המוסד.

לשעת /₪  280
 הדרכה

סדנה   .3
מונחית 
לחיזור 
החוסן 
 הנפשי

בקרב המשתתפים  החוסן הנפשי ק סדנה מונחית לחיזוה 
מבני גיל הזהב , אשר משתתפים בפעילות של מועדוני 

 הקשישים הישוביים

לשעת ₪ /  380
 הדרכה

 

 

 מגוונים: ופעילות קורסים 

עלות לשעה  פירוט הפעילות/מהות הפעילות 

 כולל מע"מ

קורס צילום למתחילים לרבות אספקת אמצעי  קורס בתחום הצילום  .1

המחשה ועזרים להעברת הקורס וכל חומר 

 רלוונטי לקורס

לשעת /₪  350

 הדרכה

לשעת /₪  350 באמצעים דגיטליים בעידן החדשתפעול ושימוש  קורס לאוריינות דיגיטלית  .2

 הדרכה

 הכשרות בנושא אלימות סמים ואלכוהול שכוללת סמים אלכוהול  .3

 קורס בריונות ברשת , אלימות במשפחה לנשים

לשעת ₪ /  350

 הדרכה

פעילות אתגרית וסדנאות חווייתית המתבצעת  פעילות מניעה קהילתית  .4
 בשטח

לשעת /₪  450

 הדרכה

של נהיגה תיאטרון   .5
 בטוחה

פעילות אימפרוזציה המחשה משלבים תכנים של 
 מניעה אלימות שימוש בסמים ואלכוהול

למופע ₪  2,500

 דקות 45של 
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רים של נהיגה וסימולוט  .6
 בטוחה

 

פעילות שמטרתה צמצום תופעות של נהיגה פרועה 
ונהיגה בשכונות באמצעות דימוי של הסכנות 

 הטמונות בכך

ליום  ₪  5,000

 4פעילות של 

 שעות

7.   
 

השתלמות בכלים ושפה 
גישורית לקבוצת 

פעילים/מנהיגים/שיח'ים 
ביישובי מועצה האזורית 

 אלבטוף  

הקניית כלים תאורטיים, מקצועיים ומעשיים  .1

לניהול דיאלוג שיתופי, בניית הסכמות ופתרון 

 מחלוקות.

הנחלת השפה הגישורית והשיח השיתופי,  .2

 עבודה זמינים ונגישים ביום יום.והפיכתם לכלי 

בקהילה וכגורם כמובילי דרך הקבוצה העצמת  .3

מתערב בפתרון מחלוקות. )כמי שמתמודדים יום 

 .קהילה(קונפליקטים ביום ב

סיוע למשתתפים בהטמעת הכלים שילמדו לצד  .4

 הכלים שהיו להם בפתרון מחלוקות מסורתי.

לשעת ₪  282

 הדרכה

8.   
 
 

שירותי הנחיה, הדרכה 
וליווי קבוצתי ואישי 

 לצוות העובדים במחלקות

 גיבוש צוות, חיזוק הקשר הבין אישי  .1

 מתן כלים בעבודת צוות קהילתית  .2

 פיתוח תקשורת ארגונית חיובית,ויצירת  .3

 הצבת חזון אישי וקבוצתי  לצוות העבודה  .4

 שיפור מיומנויות העבודה הקהילתית  .5

 

לשעת ₪ /  280

 הדרכה

9.   
 
 
 

 הקמת והדרכת צוותי
צח"י / חירום וחוסן 
ישובי לרבות הדרכת 

והכשרת מתנדבים לשעת 
 חירום

מצבי חירום והשלכותיהם על הפרט  .1

 והקהילה. 

ההיערכות המרחבית לטיפול במצבי  .2

 חירום ומשבר (

גורמי חירום וביטחון, גורמים ממלכתיים  .3

תפקידים, סמכויות,  - )'וציבוריים וכד

 .ממשקים

משפחותיהם עולמם של נפגעי אסון,  .4

  .תפקוד תחת לחץ + וגורמי התערבות

 

לשעת /₪  150

 הדרכה

10.   
 
 

 הנחיית והדרכת הורים

 היכרות ופעילות גיבוש. .1

 הורה ילד וכל מה שביניהם .2

המרחב האישי מול האני  .3

 העצמי)קונפליקט(

 לשיח בריא. תנתיבים, אסטרטגיו .4

 חיזוקים חיוביים ושליליים. .5

 .םלפתרון קונפליקטי תאסטרטגיו .6

 

 

לשעת ₪ /  270

 הדרכה
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11.   
סדנאות לעבודות יד 

 ואומנות.
הפעילות מותאמת לקהל 

הקשישים והמשלבת 
 מוטוריקה עדינה.

 

 אומנות הפסיפס -1

 רקמה -2

 סריגה ורקמה ברזילית -3

 עיצוב חרוזים ותכשיטים -4

 ציור על זכוכית -5

לשעת /₪  320

הדרכה כולל 

אבזרים, 

חומרים ואמצעי 

 המחשה ועזר

 כולל הפעלה מוסיקלית ופעילות פנאי בשטח  ,  סיורים מודרכים בטבע  .12

 מדריך בעל היתר הדרכה בתחום הנ"ל

ליום ₪  1,250

 פעילות שלם

13.   
 

שירותי כח אדם 
 למשימות יעודיות

העסקת כח אדם למשימות יעודיות , ספיציפיות 

 לפרק זמן קבוע מראש כגון:

 מתנדבים לשעת חירום ושגרה -1

 מדריכים זמניים לפעילות פנאי -2

 סדרנים -3

סוקרים לעריכת מיפויים וסקרים  -4

 למינהם.

 

המדובר בעובדים שלא נדרש בעבורם כישורים 

 מיוחדים והשכלה מיוחדת

 

לשעת ₪  65עד 

 עבודה

ליום ₪  550 חובש מקצועי עם תעודה בתוקף חובש   .14

 8עבודה של 

 שעות

חמוש עם היתר לאבטחת טיולים לרבות מוסדות  מאבטח  .15

 חינוך

ליום ₪  650

עבודה שלם של 

 שעות 8

 

 עלות כוללת

 מע"מ 

עלות 

 יחידה

כולל 

מע"מ 

 שעה\

מספר  סה"כ שעות

ש\יחידות

 עות

סה"כ 

 משתתפות

כישורים  פירוט

והשכלת 

 המדריך

  הפעילות

 4כל מפגש  שעות  20 ₪  220 ₪  4,400

 שעות 

15 

 תומשתתפ

5 

 מפגשים

בעל תעודת 

מדריך 

מוסמך 

 בתחום

קורס 

 קונדיטוריה

 

1.  

 4כל מפגש  שעות 20 ₪  220 ₪  4,400

 שעות

15 

 תומשתתפ

5 

 מפגשים

בעל תעודת 

מדריך 

מוסמך 

 בתחום

קורס טבחות 

 קבוצה

2.  
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 4כל מפגש  שעות 20 ₪  220 ₪  4,400

 שעות

30  

 תומשתתפ

5 

 מפגשים

בעל תעודת 

מדריך 

מוסמך 

 בתחום

 קורס אריגה

 קב

3.  

 

 
 

 
עלות יחידה  כמות/היקף פירוט הפעילות 

 מע"מכולל 
סה"כ עלות 
 כולל מע"מ

קורס עזרה   .1
 ראשונה

 
 

שעות  44קורס עזרה ראשונה בהיקף של 
 לימוד 

הקורס יועבר ע"י  מדריך מוסמך כולל חומר 
עיוני ותרגול מעשי ומאושר על ידי משרד 

 הבריאות.
המדריך יהיה בעל תעודת הדרכה ומחזיק 

 בתעודת פרמדיק לפחות

 ₪  5,000 לאדם/₪  200 משתתף 25

קורס פקחי   .2
 בנייה

שעות כל  50קורס פקחי בנייה לצעירים 
 שעות  . 3מפגש 

הקורס יועבר ע"י מדריך מוסמך בתחום 
 ויהיה בעל תעודת הנדסאי בניין לפחות

 ₪  15,000 לשעה/₪  300 שעות 50

קורס הכנה   .3
לעולם 

העבודה 
והעצמה 

 אישית

 ₪  12,600 לשעה/₪  280 שעות 45 שעות 3מפגשים כל מפגש  15הקורס כולל 

עברית   .4
מדוברת 

לאקדמיה 
 ולתעסוקה

תרגול בשפה העברית באוצר מילים  -
 מתחום האקדמיה ומתחום התעסוקה

הדמיה של ראיונות וזימון שיח בין  -
 תלמידים על סיטואציות שונות.

 המחזות וכתיבת תסריטים -
שימוש בבנק מילים מתחום האקדמיה  -

 בדגש על התעסוקה

לשעת /₪  150 שעות 60
 הדרכה

9,000  ₪ 

שירותי   .5
אימון/ 

קבוצות 
 ספורט

כדורגל, כדורעף, כדורסל, התעמלות,  -
תנועה וצליל, אתלטיקה קלה, אירוביקה, 

 זומבה

לפי שעת 
 הדרכה

לשעת ₪  65
 הדרכה

לשעת ₪  65
 הדרכה

שירותי   .6
הדרכת  

להקות מחול, 
מוסיקה, 

 ומשחק

מחול, עממי, מוסיקה, דבקה, משחק,  -
 תיאטרון

לפי שעת 
 הדרכה

לשעת ₪  150
 הדרכה

לשעת ₪  150
 הדרכה

 
מספר  קהל יעד הפעילות/תוכן נושא 

שעות 
 לקבוצה

עלות 
שעה 
כולל 

 מע"מ

סה"כ עלות 
 כולל מע"מ

הדרכה והנחיה קבוצתית בנושא מיניות  זהות מינית  .1
והזהות המינית האישית עבור כל 

 משתתף

צעירים ובני 
נוער 

 מתבגרים

25 200 ₪ 5,000  ₪ 
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הכשרה בנושא חינוך מיני והעלאת  חינוך מימני  .2
צעירים בקרב  מודעות קבלת האחר 
הורים וסטודנטים ,מתנדבי שרות לאומי 

 .צעירים
 

צעירים 
מתנדבי שרות 

לאומי 
סטודנטים ,
הורים ו

 .צעירים

25 200 ₪ 5,000  ₪ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 פרטים על המציע - 1.1.2נספח 

 פרטים על המציע

 ____________________________________________________ שמו של המציע:  .1

 ________________________________________ מספר חברה / שותפות / עמותה:  .2

 __________________________________ סוג התארגנות )חברה / שותפות / עמותה(: .3

 __________________________________________________ תאריך התארגנות:  .4

 שמות הבעלים )במקרה של חברה או שותפות(: .5

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המציע: .6

 ________________ , ת.ז.:  ______________________________________ שם: 

 ________________ , ת.ז.:  ______________________________________ שם: 

 _______________________________________________ שמו של המנהל הכללי:  .7

 ________________________________________ כתובתו של המציע )כולל מיקוד(:  .8

 _____________________________________________________ מספרי טלפון:  .9

 _______________________________________________________ מספר פקס:  .10

 __________________________________ איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו: .11

 ___________________________________ מס. טלפון: ____________, מס..פקס:  .12

 ____________________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 סף מקצועיות( נספח מענה מקצועי )כולל דרישות - 1.3.2נספח 

אני הח"מ ____________________, ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת 
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

"המציע"(, המבקש  -הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן 
להפעלת תוכניות, יעוץ וניהול, סדנאות,קורסים וחוגים במערכת  -שר עם המועצה האזורית אלבטוף להתק

החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לרבות מיזמים ופעילות פנאי למחלקת הרווחה במועצה אזורית 
 אלבטוף

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 נסיון המציע .1
להפעלת תוכניות, סדנאות,קורסים וחוגים במערכת דרישות הסף לותק ונסיון המציע עומד ב 1.1

שירותי הדרכה נתן המציע   החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לרבות מיזמים ופעילות פנאי
 השנים האחרונות. חמש במהלך  והפעלה

 השנים האחרונותחמשת במהלך  פרוט של מקבלי השירותים

שם הגוף מקבל  מס.
 השירותים

)בדגש על ארגון 
-ציבורי

 ממשלתי(, ישוב

תאור מהות 
 השירות

מספר 
 מועסקים

תאריך 
התחלה 

)חודש 
 ושנה(

תאריך 
 סיום

)חודש 
 ושנה(

 אנשי קשר / ממליצים
)שם, תפקיד, מס. טלפון 

 ונייד(

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 
 הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל(.)ניתן להוסיף שורות, ככל 

 , כרשום בטבלה מציע באמת המידה לנסיון הוכן  בתנאי הסף טבלה זו תשמש לבחינה של העמידה 
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להפעלת תוכניות, סדנאות,קורסים וחוגים  שירותים  ממליצים על המציע מגופים להם נתן .2
 לרבות מיזמים ופעילות פנאיבמערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי 

 מספרי טלפון ארגון ותפקיד שם ממליץ מס.

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

5.   

 

  

 
השנים האחרונות( מגורמים  שלוש המלצות מ 4)לפחות  המלצות בכתביש לצרף 

 ציבוריים/ממשלתיים להם המציע נתן שירותי אבטחה.

 אדם-כח .3

 כישורים ומיומנות כנדרש במסמכי המכרז ונספחיו.המציע מתחייב, כי יעסיק כח אדם בעל 

 

 

 

הנני מצהיר, כי שמי הוא ____________________, כי החתימה, המופיעה בשולי גליון זה, היא חתימתי 
 וכי תוכן הצהרתי אמת.

 ___________   _______________________   ________________________ 
 חתימתו של המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 

 

 אישור

 

____________________, מאשר בזאת, כי ביום אני הח"מ, עו"ד __________________, מרחוב __
__________, התייצב/ה בפני מר/גב' _________________, שהזדהה/תה לפי תעודת זהות מס. 
_________________ / המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהא/תהא 

 ן, אישר/ה בפני את תצהירו/ה וחתם/תה עליו.צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כ

 

 

 ___________   ___________   ___________  _______________  
  מורשה' זהות/עוסק מס חתימה/חותמת תאריך שם עו"ד 
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 ערבות הצעה - 1.3.7.1נספח  

 שם הבנק/חברת ביטוח__________________

 מס' הטלפון __________________

 מס' הפקס ___________________
 כתב ערבות

 לכבוד
 מועצה אזורית אלבטוף

 
 

 הנדון: ערבות מס' ___________________________

_________________)יש לציין את שם המציע( לבקשת 

_____________________________________ 
  ₪ (אלף   ריםעש)במילים: ₪   20,000.- אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

)יש לציין את שם המציע ואת מספר הרישום אשר תדרשו מאת: ___________________________    

להפעלת תוכניות, יעוץ וניהול, :  03/2023מס'  מכרז )להלן "החייב"( בקשר עם  של התאגיד(

סדנאות,קורסים וחוגים במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לרבות מיזמים ופעילות פנאי 

מתאריך יום  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  קת הרווחה במועצה אזורית אלבטוףלמחל

דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

 החייב.

  202307.15. עד תאריך  ערבות זו תהיה בתוקף 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח 
 שכתובתו:__________________________________________________________.
 שם הבנק:__________________________________________________________.

 ______________________________________________.מס' הבנק ומס' הסניף____
 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח__________________________________________.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.
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 מפרטהבדרישות  הדילעמהתחייבות  - 1.3.8נספח 

-בכלל זה, דרישות מפרט כח. לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל הריני מתחייב 
 האדם, הציוד וההדרכות.

 :המציעחתימת 

 ___________   ___________   ___________  _______________  
  מורשה' זהות/עוסק מס חתימה/חותמת תאריך שם המציע 
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 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בהצעה ו/או בביצוע - 1.3.9נספח  

 לכבוד המועצה האזורית אלבטוף

____________________ )להלן "המועמד"( המציע את מועמדותי למתן שירותים, ני תאגיד / מועמד א

 על פי הנדרש במסמכי מכרז זה, מצהיר ומתחייב בזה:

במכרז השירותים המבוקשים , אין בהגשת הצעה זו ובביצוע תיועל פי ייעוץ משפטי שקיבל ילפי מיטב ידיעת

להפעלת תוכניות, יעוץ וניהול, סדנאות,קורסים  הזמנה להציע הצעותפומבי מס' _________________  

וחוגים במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לרבות מיזמים ופעילות פנאי למחלקת הרווחה 

בשל עיסוק או תפקיד עסקי או אישי, עניינים, משום ניגוד , "המכרז"( -)להלן  במועצה אזורית אלבטוף

 .י משנה המעורבים בהצעה זו או בביצועהקבלנשל ו/או  יאו של עובדיו/ ישלאחרים, 

 וכראיה להצהרתי זאת על החתום:

 __________________   __________________   _____________________ 
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 הצהרה בדבר זכויות קנין - 1.3.10נספח 

אני, ________________, החתום/מה מטה, נותן/נת תצהיר זה בשם __________________, שהוא 
"הלקוח"(, לפי מכרז  -טוף )להלן "המציע"(, המבקש להתקשר עם המועצה האזורית אלב -המציע )להלן 

להפעלת תוכניות, סדנאות,קורסים וחוגים במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לרבות מיזמים 
 "המכרז"(. -)להלן  ופעילות פנאי

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי מכרז זה, אני מצהיר/ה, כי כל זכויות הקנין בתוצרים, שיפותחו 
יהיו בבעלותם הבלעדית של הלקוח וכי אין ולא יהיה באספקה של השירותים ללקוח או השימוש בהם ע"י 

 החברה, הפרה של זכויות רוחניות או קניניות של צד שלישי כלשהו.

 ם או בכולם שייכות לצד שלישי:אני מצהיר/ה ,כי זכויות הקנין בחלק מן התוצרים או השירותים הבאי

1.  ________________________________________________________________ 

2.  ________________________________________________________________ 

3.  ________________________________________________________________ 

4.  ________________________________________________________________ 

 אישורים מאת הצד השלישי כאמור בדבר זכותי להציע לחברה תוצרים או שירותים אלו מצורפים בזאת.

אני מצהיר/ה, כי אשפה את החברה בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות שבתוצרים 
 ובשירותים שיסופקו.

 ____________________________________________________________ שם המציע: 

 _____________________________________________ : שותפות / עמותה מספר חברה /

 __________________________ , תפקיד:  _________________________ שם החותם: 

 _________________________ , חתימה וחותמת:  _______________________ תאריך: 
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 תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש  - 1.3.11.1נספח 

 הצהרת המציע:

בקביעות בשנה האחרונה, לכל עובדי  מתישיל ____________________ המציעאני כי הריני להצהיר 

מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עלי, במידה  כמתחייב

 .סוציאליים כנדרש שחלים עלי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים 

 __________________   __________________  _____________________ 

 תפקיד  שם המציע תאריך 

 __________________   __________________  _____________________ 

 מס' זהות/מלכ"ר/עוסק מורשה וחותמתחתימה  נציג/ה המציע המוסמך/ת

 :חתימת עו"ד

 ___________   ___________   ___________  _______________  

  מורשה' זהות/עוסק מס  חתימה/חותמת תאריך שם עו"ד 
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הצהרה בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים בארץ ותשלום  - 1.3.11.2נספח 

 שכר מינימום

 אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם 

__________________ שמספרו ____________)להלן: "נותן השירותים"( מצהיר בזאת, בכתב, 
 כדלקמן: 

 הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:  1
 בסעיף המתאים(  X)חובה לסמן 

קה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים נותן השירותים ובעל הזי
 בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה.

אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי 
ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת  -חוק עובדים זרים 

 ההצהרה.

  -יין סעיף זהלענ 

  "מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני  –"בעל זיקה
 גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו. -אדם

  "חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  –"חוק עובדים זרים
 .1991 -הוגנים(, התשנ"א

  "1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה. 

 הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה: 2

 בסעיף המתאים(  X)חובה לסמן 

 נותן השירותים ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.  

מינימום, נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר  
 אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר   
מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה.

 -לעניין סעיף זה

 כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –" "שליטה -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו
 .1981 -התשמ"א

  "כל אחד מאלה: -"בעל זיקה 

 בסעיף המתאים(:  X)חובה לסמן 

 חבר בני אדם הנשלט על ידי נותן השירותים.

 אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:
 בסעיף המתאים(  X)חובה לסמן 

 ;בעל השליטה בו
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מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של  חבר בני אדם שהרכב בעלי
נותן השירותים, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של 

 ;נותן השירותים

 ;מי שאחראי מטעם נותן השירותים על תשלום שכר העבודה

חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 
 ;שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה  –"הורשע" 
 (.31.10.02בחשוון התשס"ג )

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"חוק שכר מינימום" 

בעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני החזקה של שלושה ר –"שליטה מהותית" 
 אדם.

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן 
 הצהרתי אמת.

 ____________________________   ___________________________ 
 שם המצהיר + חתימה  תאריך 

 

 

 אימות חתימה

 אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 

 __________________   __________________  _____________________ 

 תאריך חותמת וחתימה שם 
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 תצהיר בדבר שמירה על חוקי העבודה - 1.3.11.3נספח 

ידינו -הירים בזאת כי אנו מקיימים ונקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים, שיועסקו עלאנו הח"מ מצ

בביצוע השירותים לפי הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה, וכן את שנקבע בצווי ההרחבה ובהסכמים 

והבלתי הפעלת תוכניות, סדנאות,קורסים וחוגים במערכת החינוך הפורמאלי הקיבוציים הרלוונטיים לענף 

 ובכלל זה:פורמאלי לרבות מיזמים ופעילות פנאי

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט -

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז -

 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה -

 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

 1988-ות בעבודה, תשמ"חחוק שוויון ההזדמנוי -

 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א -

 1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וחוק  -

 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -

 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  -

  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  -

  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב -

 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו -

ופגיעה בטוהר המידות או במינהל א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות 5סעיף  -
 1997-התקין(, תשנ"ז

בתצהיר בכתב יפורטו גם ההרשעות הפליליות של המציע, של בעלי שליטה בו ושל חברות אחרות בבעלות 

שנים מהמועד האחרון להגשת  3-מי מבעלי השליטה )אם קיימות(, וכן כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל ב

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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המסחר והתעסוקה )להלן: התמ"ת( בגין הפרה  האכיפה בלקוח התעשייההצעה על ידי מינהל ההסדרה וה

 של חוקי העבודה.

 

הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן 
 הצהרתי אמת.

 ____________________________   ___________________________ 
 שם המצהיר + חתימה  תאריך 

 אימות חתימה

 אני הח"מ. עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 

 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 __________________   __________________  _____________________ 

 תאריך חותמת וחתימה שם 
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 סודיותשמירת  - 1.3.13נספח 

, _____________הנושא תעודת זהות מספר __, ___________________אני הח"מ _______

, מצהיר ______________________בתפקיד __, ________________________המועסק בתאגיד _

 בזאת:

"הלקוח" או "המועצה"(  -עם המועצה האזורית אלבטוף )להלן הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי  .1
וצרו ותאגיד, או שיבשהגיעו או יגיעו אלי עקב העסקתי  ,והואיל וידיעות ומידעלאספקה של שירותים 

 .חסוי והינם בגדר סוד / מידע רגישם בגדר ינה ,בתאגיד עקב ביצוע האמור

אספקה די או תגיע לידי תוך כדי הכנת ההצעה לאשר בי ,שכל ידיעה את,אני הח"מ מצהיר בז ,לפיכך .2
ואני מתחייב  חסוי / מידע רגישלקוח או עקב ביצוע העבודה בפועל היא בסיווג של השירותים ל

התחיבותי זו חלה הן לגבי נתונים והן לגבי כל סוגי המידע האחרים, בין אם  לשמור עליהן בסוד.
 אחרת. יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור או בכל דרך

-ו 118לסעיפים  - ( ובמיוחד"החוק" - ( )להלן1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין )התשל"ז  .3
 המובאים להלן:, 119

 :גילוי בהפרת חוזה: 118סעיף 
תשי"ח הם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה עהיה אדם בעל חוזה עם המדינה או  א.

לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה,  )נוסח משולב( ובחוזה יש התחיבות 1958 -
מאסר שנה  -דינו  ,והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה

 .אחת
בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה, ואולם תהא  ב.

תחיבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על הה
 .מסר את הידיעה בתום לב

 אימון:גילוי בהפרת : 119סעיף 
מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך 

מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של  -לקבלו, דינו 
 .מאסר ששה חודשים -דינו  המסמך,

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם  -"ידיעה" 
 המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

 לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

ולא לגלות ולא לגרום לגלוי למאן דהו, מסור , לא להעביר, לא להודיע, לא לאני מתחייב לשמור בסוד .4
 ה של הצהרה זותוך משך תוקפוכל מידע, אשר יגיעו לידיעתי, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל 

אלא אם כן נתקבל אישור מראש ובכתב על גלוי ידיעה כנ"ל מאת  ,ובכל עת הוכן לאחר תום תוקפ
 הלקוח.נציג 

נים, תכניות ישומיות ומערכות המחשוב של הלקוח ואמצעי לרבות מסירת מידע על נתו -"גלוי" 
האבטחה שלהן, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי 

פרסום מאמרים בעתונות כללית ומקצועית, כתבות  ,מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות
 .משודרות והרצאות

עה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכל בכפוף כי מותר יהיה לגלות כל ידי ,ידוע לי .5
אלא אם  ,אני מתחייב שלא לגלות את הידיעה ,בכל מקרה אחר .ולצרכי עבודה בלבד הצהרה זול

 הלקוח.קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג 

המידע של הלקוח, אעשה זאת אך ורק לצורך -אני מתחייב, כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי .6
מתן השירותים ללקוח, ובהסכמה מפורשת בכתב של הלקוח. אני מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר 

 המידע.-לאחר את פרטי הזהוי ואת הסיסמה, שישמשו אותי לשם גישה למאגרי

 אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטיות והוראות כל חוק, הנוגע לענין. .7

 הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג על פיה.את קראתי בעיון לאחר ש ,ולראיה באתי על החתום

 ___________   ___________________   _______________________ 



 مجلس اقليمي البطوف 
  בטוף –מועצה אזורית אל 

============================================================= 

 17903כפר עוזיר מיקוד   04–6517394או  04–6519988פקס':   04- 6518855טל' :  17903قرية العزير ميكود 
27 

12:07   

 חתימה שם החותם תאריך 

 בשלב הזכיה נדרש אישור חתימה ע"י מנכ"ל/ מורשה חתימה(:
 

 ________________   _____________   _____________  :נחתם בנוכחות
 חתימת המאשר תפקיד המאשר שם המאשר 
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 מין התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני - 1.3.14נספח 

הצהרה והתחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 
- 2001 

 
 

הנני הח"מ, ________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני  .1
החוק(, חל עלי כנותן השירותים  –והתקנות לפיו )להלן  2001 –מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 ______________________.  -במסגרת מכרז מס' ________ 
 

הנני הח"מ,_____________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת  .2
בגיר ללא קבלת אישור מראש  ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור 

מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המוסד  כאמור יכול להתקבל
 בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם לחוק.

 
הנני הח"מ,_________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את  .3

החוק, לשמור את האישורים ולהציגם אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות 
 בכל עת שאדרש. 

 
 
 

 :חתימת המציע
 

  
_____    ________________  __________  ____    ____________________________  

              מורשה' זהות/עוסק מס              חתימה/חותמת                         תאריך  שם           
  

 
 

 הריני לאשר בזאת כי:  
 
 
    _______________________   _______________________ 

 
 

הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה 
 בדרישותיה.

 
 :חתימת עו"ד

 
 
  

_____    ________________  __________  ____    ____________________________  
              מורשה' זהות/עוסק מס              חתימה/חותמת                         תאריך    שם עו"ד   
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 הצהרה בדבר השכר שישולם לעובדים - 1.3.16נספח 

 לכבוד 

 המועצה האזורית אלבטוף

 ועדת המכרזים המרכזית

 

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______________, מורשה החתימה מטעם 

__________________ שמספרו ____________)להלן: "נותן השירותים"( מצהיר בזאת, בכתב, 

 כדלקמן: 

 

 ______________₪ -השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ 

 שקלים חדשים לשעה. 

עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחירי שצירפנו )נספח 

-שקלים חדשים לשעה בשנה הראשונה ו _______________ -א'(, לא תפחת מ  3.1

 שקלים חדשים לשעה מהשנה השנייה.  ______________

 

 

__________    _____________________  ______  __________     ____________ 

 תפקיד                                   שם המציע                        תאריך                    

__________    _________________  ____________  __________     __________ 

 מס' זהות/מלכ"ר/עוסק מורשה                          חתימה וחותמת             נציג/ה המציע המוסמך/ת

 

_________    _________________  ____________  __________     ____________ 

 טלפון                                          כתובת מלאה )כולל ת.ד.(              מיקוד 

 

__________    __________________________            ________     ____________ 

 E.mail-כתובת דואר אלקטרוני               פקס                                               טלפון נוסף/ נייד 
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 ה ס כ ם - 1.7.1נספח 

 הסכם למתן שירותים
 

 שנערך ונחתם ביום _______________
    בין: 

 המועצה האזורית אלבטוף
 שיקרא להלן: הלקוח

 מצד אחד
 לבין:

         שם:                                
        כתובת:                                
   מס' רישום )עוסק מורשה,  תאגיד, תעודת זהות(:                                
        אצל רשם:                                

 "נותן השירותים"שיקרא להלן:                                                        
 מצד שני 

 
 מבוא

 
להפעלת תוכניות, יעוץ בקשה לקבלת הצעות  –________ והלקוח פרסם מכרז מס'  ל: הואי

מאלי לרבות וניהול, סדנאות,קורסים וחוגים במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פור
המכרז פרט כמפורט בממיזמים ופעילות פנאי למחלקת הרווחה במועצה אזורית אלבטוף

להלן: )ומהווה חלק   בלתי נפרד מהסכם זה המצ"ב כנספח להסכם זה על נספחיו 
 ;("המכרז"

 
ונותן השירותים הציע לספק ללקוח את השירותים המפורטים במכרז   ובהצעת נותן  :והואיל

להסכם זה ומהווה חלק  בלתי נפרד מהסכם זה כנספח ותים על נספחיה המצ"ב השיר
 .  )להלן: "ההצעה"(

                
ועדת המכרזים     ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת והואיל :        

המכרז,  להוראותהמכרז בהתאם  השירותים נשוא  של הלקוח והתחייב לפעול וליתן את 
 ה .ולהצע

 
והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור הלקוח את השירותים המפורטים במכרז,  : והואיל

 בהצעה  ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה, במכרז ובהצעה;
 

עובד מעביד  ר יחסי והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצו  : והואיל
ההתקשרות שאינם הולמים  בהתחשב בתנאי בין הלקוח לבין נותן השירותים, וזאת

 התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;
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 על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן
 
 מבוא נספחים וכותרות.  1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.. 1.1     
 

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. . 1.2     
 

 . כותרות סעיפי הסכם זה על נספחיו ניתנים להקלת ההתמצאות, והן לא תשמשנה 1.3    
 לפרשנות ההסכם.            

 
   תקופת ההסכם. 2
 

 שמיום _________ ועד יום _______. __________)שנים( של הסכם זה נחתם לתקופה . 2.1     

 
 בלבד אופציה להארכת תקופת ההסכם בארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם, מועצה . ל2.2     

 בכפוף למגבלות חוק התקציב, ובהתאם להוראות כל דין והוראות הסכם זה על              
 נספחיו.              

 
 התמורה

 התמורה שישלם הלקוח עבור הספקת השירותים לפי הסכם זה, ברמה הגבוהה . 3.5    
 :כנדרש בהסכם זה, תהיה            

 
 התמורה תהא צמודה בהתאם להוראות המפורטות במכרז.            

 
 ימים מיום אישור החשבון על ידי קב"ט המועצה. 30. התמורה תשולם תוך 3.6    

 

שבועות להגדיל  4יהא רשאי תוך תקופת ההסכם, בהודעה מוקדמת של על אף האמור לעיל הלקוח  .3.7
 נותן השירותיםוהמכרז וההצעה, ותנאי ההסכם,  על בסיס מחירי סה"כ התמורה הכל את  50%עד 

 התאם להוראות ההסכם, המכרז וההצעה. ב מתחייב ומסכים לספק גם את השרות הנוסף, 
 

וכפופה להחלטתו, אין בהוראת סעיף זה כהתחייבות כלשהי כלפי סמכות זו נתונה ללקוח בלבד        
 .הספק, על הספק לוודא כי התקבלה החלטת הלקוח,  טרם מתן השירות על פי סעיף

 
את היקף השרות  שבועות לצמצם  4בהודעה מוקדמת של  -הלקוח יהא רשאי תוך תקופת ההסכם . 3.8    

מסכים  נותן השירותיםעל בסיס מחירי ההסכם ומכל סיבה שתיראה לו, והמחיר יופחת בהתאם 
 לכך מראש.

 
ובאישור נציג  .המיותר( )מחק אתתשלום התמורה מותנה בהמצאת חשבונית מס / חשבון עסקה . 3.9    

 .הלקוח
 
 נציג הלקוח. 4
 

 נציג הלקוח לביצוע הסכם זה הוא עובד הלקוח הנושא בתפקיד ____________    
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 באו הצדדים על החתום:ולראיה 

 

 

 : הספק        מטעם המזמינה :

 

________________   ________________ 
 עאהד רחאל, יו"ר המועצה

 תאריך            תאריך___________________                                      

 

 

________________________ 

 ברכאת אבו חוסיין, גזבר המועצה

 תאריך___________________
 

 
________________________ 

 מייאס זחאלקה, חשב מלווה

 

 תאריך___________________
 

 


