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 חתימת המציע____________  

 הסכם

 
 _____________ ביום _________ב ונחתם שנערך

   

 

 ת'ג מקומיתמועצה  :בין   

 "(נההמזמי" או" מועצהה: "להלן)    

     

 ; אחד מצד        

 

 ______________________________ :לבין   

    ______________________________ 

  "(המפעיל: "להלן)    

 ; שני מצד        

 

, מסגרת בקהילה לילדים ובני טיפוליתלהפעלת מועדונית מעוניינת בקבלת שירותים  מועצהוה ואיל:ה
 (;השירותים" ו/או "העבודות")"זה ונספחיו  ועל פי תנאי הסכם ןבסיכונוער 

 ; השירותים קבלתל 7/2021' מס מכרז מהפרס מועצהוה  :והואיל

 ליתר ובהתאם ל"הנ המכרז במסמכי לאמור בהתאם לספק את השירותים הציע המפעילו :והואיל
 ; ל"הנ המכרז מסמכי

הידע, יש בידיו לספק את השירותים על פי הוראות כל דין,  מצהיר כי יש בידיו את המפעילו :והואיל
למתן  ח האדם הדרושיםווכ , בעלי החייםהמומחיות, היכולת הארגונית, הציוד, החומרים

הצעתו  נשוא ההסכם, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה, וכי ערך לפני הגשתהשירותים 
 למכרז, את כל הבדיקות הנחוצות לצורך ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה;

 על ראש המועצה בפני המליצה________,  מיום בהחלטתה, מועצהה של המכרזים וועדת :והואיל
 תמורת ובתאריך ל"הנ העבודות לביצוע בהסכם עימו להתקשר והמליצה המפעיל של הצעתו
 ;להלן זה בהסכם המפורטים לתנאים ובכפוף בהצעתו המפורט המחיר

 

 : כדלהלן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך

  כללי .1

 סעיף ההגדרות בחלק א' למכרז, ישמש כחלק בלתי נפרד מהגדרות הנוגעות להסכם זה.  1.1

התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם  1.2
המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים,  והמותנה בין הצדדים במלואו.

הצהרות, מצגים, הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, אשר אינם 
 נכללים בחוזה זה, אשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
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המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל נספחי המכרז, בין שצורפו ובין שאינם  1.3
זה, לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה זה  מצורפים להסכם

 בעתיד מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.

 הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: 1.4

  .נוסח ערבות בנקאית לחוזה  1נספח ב'
 אישור על קיום ביטוחים.  2'בנספח 

 תע"ס 8.30הנחיות   3נספח ב'
 

  כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה".

על תתי סעיפיו למסמכי המכרז )פרק א'(  4למען הסר ספר, תנאי הסף המפורטים בסעיף  1.5
 מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

 פרשנות  .2

ו ודינם לגבי המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנ 2.1
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.

כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של  2.2
 החוזה. 

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל  2.3
חוזה זה, מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות 

 תהיינה הוראות חוזה זה עדיפות.

כל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז לרבות ההסכם, משמעו גם בלשון רבים, וכן  2.4
 להיפך וכן, כל האמור בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.

 פעילהמוכל התנאים והדרישות, המוטלים על  המפעילכל חובותיו והתחייבויותיו של  2.5
 ולא לגרוע ממנו. המפעילבהסכם זה, באו להוסיף על חובותיו של 

סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי הסכם  המפעילגילה  2.6
זה לבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סעיפי הסכם זה עצמו, יפנה בכתב לב"כ 
המועצה, לשם קבלת הנחיות בדבר הפירוש הנכון ובירור כיצד עליו לפעול. הפירוש 

 .המפעיליב את שיינתן על ידי ב"כ המועצה, יהא סופי ומוחלט ויחי

 תקופת ההסכם  .3

, ויבוא ________הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים, מיום  3.1
תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר  "(.התקופה הראשונה)" ( שנים3בתום שלוש )לסיומו 

במכרז ובתיאום עם זכייתו יום ממועד קבלת המפעיל הודעה מהמועצה בדבר  30 מחלוף
 המועצה.

שתי על פי שיקול דעת המועצה בלבד, המועצה תהא רשאית להאריך תוקף הסכם זה ל 3.2
תקופות " או "תקופה נוספתחודשים כל אחת, או חלק מהן )" 12תקופות נוספות של 

יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה  30", לפי העניין( בהודעה בכתב עד נוספות
או תקופה התקשרות נוספת כלשהי, לפי העניין, ובלבד שכל תקופת ההתקשרות לא 

 .חודשים 60תעלה על תקופה של 

אינו  המפעילמובהר בזה כי הזכות להארכת החוזה, כאמור לעיל, נתונה למועצה בלבד ו 3.3
פה שהיא, כי ההסכם יוארך למשך ולא יהיה זכאי לדרוש, במשך ו/או בסיום כל תקו

כל טענות כנגד המועצה ככל  למפעילתקופה או תקופות נוספות כלשהן ולא תהיינה 
 שתבחר המועצה שלא להאריך את תוקף החוזה, כאמור.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי,  3.4
ורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, על ידי לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צ

ימים לפחות, מבלי שהמועצה  10, בהתראה של למפעילמשלוח הודעה מוקדמת בכתב 
תהיה חייבת לשלם תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת ההתקשרות. 

לא תהיה, עקב כך, עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם,  למפעיל
 נתו נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב שימוש המועצה בזכותה על פי סעיף זה.שלטע

במשך תקופת התקשרות הנוספת, יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות וההתחייבויות  3.5
הקבועים בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים, לרבות זכות המועצה להפסקת החוזה 

 יום מראש, כאמור לעיל. 10בהודעה של 

 המפעילהצהרות והתחייבויות  .4

מצהיר בזאת, כי קרא הסכם זה בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין את השיטה  המפעיל 4.1
את העבודות למועצה והוא מסכים ומקבל עליו את  למפעילוהתנאים, אשר לפיהם יידרש 

 כל האמור בו במלואו.

השירותים נשוא הסכם זה וכי יש לו ידע,  במתןמצהיר בזאת, כי הוא עוסק  המפעיל 4.2
יכולת, כישורים, מקצועיות, ציוד, משאבים כספיים, מיומנות, ניסיון, ועובדים מיומנים 
ומהימנים, וכל האמצעים הדרושים והמתאימים, במספר ובכמות, שידרשו לביצוע 

 אספקת העבודות ו/או השירותים למועצה בהתאם ועפ"י האמור במכרז וחוזה זה;

מצהיר בזאת כי ידוע לו שהקפדה ודיוק על שעות וימי הפעילות הן תנאי בסיסי  המפעיל 4.3
לקיומו של הסכם זה והפרתו תחשב הפרה יסודית של ההסכם. ואף תקנה למועצה את 

מצהיר ומסכים כי  אינו רשאי  המפעילהזכות לסיים את ההתקשרות עמו באופן מיידי. 
אלא אם כן ניתן לו אישור המועצה מראש ובכתב,  לבטל ו/או לשנות את מועדי הפעילות,

 שעות לפני מועד הפעילות הקבוע.  72לכל הפחות 

יספק שירותים במועדונית בעדיפות לתושבי המועצה, על פי הפניית המועצה  המפעיל 4.4
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

תה ידאג להכנת תוכנית טיפול מלאה לכל משתתף במרכז המועדונית, והעבר המפעיל 4.5
לעיון ולאישור אגף הרווחה. מובהר, כי אין באישור תכנית הטיפול ע"י  אגף הרווחה 
בכדי להטיל על המועצה אחריות מכל סוג שהוא, וכל פגם אשר יתגלה יהיה יהא 

 בלבד.  המפעילבאחריות 

מתחייב ומצהיר כי העובדים מטעמו הינם הם עובדים מוסמכים, וכי כל פעילות  המפעיל 4.6
תעשה עפ"י הכשרתם המקצועית וכי יועסקו עובדים עפ"י הוראת התע"ס  של העובדים

8.30. 

מצהיר ומתחייב בזאת במפורש כי הוא , מעולם לא הורשע בעבירה שיש עימה  המפעיל 4.7
קלון ו/או בעבירה מכל סוג הקשורה אם בעקיפין ואם במישרין בעבירות בעלות אופי 

 ו/או רקע מיני או עבירות אלימות. 

צהיר כי הוא מכיר ובקיא בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין מ המפעיל 4.8
מתחייב כי העובדים אשר יועסקו מטעמו  המפעיל. 2001 -במוסדות מסוימים תשס"א

משנה מטעמו בביצוע העבודות, יועסקו בהתאם לאמור בחוק,  קבלןו/או מטעם כל 
רש בחוק בקשר לעובדים במסגרת מגבלותיו ובכפוף להמצאת אישור משטרת ישראל כנד

 בטרם כניסת העובד לתפקיד.

חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או  המפעיל 4.9
ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים  המפעילמועסקים. 

ים ע"י המעביד, כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחר
בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון 

 העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף. 
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ידאג לצייד את העובדים, על חשבונו, בכל הציוד ו/או כוח האדם הנחוץ להם  המפעיל 4.10
 לקיום השירותים.

המועצה מדי חודש לעניין פעילותו, נוכחות המשתתפים ידווח למנהל מטעם  המפעיל 4.11
והתקדמותם, הפעילות השוטפת, וכן יעביר למנהל כל מידע נוסף על פי בקשת המנהל. 

ידווח למנהל באופן מיידי על כל אירוע חריג.  המנהל יהיה רשאי לבקר  המפעילכמו כן, 
ימסור לו כל הסבר  פעילהמבמרכז הטיפולי ולעיין בהתקדמות ואופן ביצוע השירותים, ו

 שיידרש על ידו.

ימציא למועצה כל חוות דעת או ייעוץ אשר יזדקק לו, במסגרת השירותים, וכן  המפעיל 4.12
 יגיע וישתתף בכל הישיבות ו/או הפגישות אליהן יוזמן מעת לעת. 

יוודא קיום כל אמצעי הזהירות הנדרשים על פי כל דין, להבטחת רכוש וחיי  המפעיל 4.13
 דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.  אדם, על פי

מתחייב להודיע למועצה על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או ביכולתו לעמוד  המפעיל 4.14
בהתחייבויותיה על פי ההסכם ו/או בכל עניין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על המועצה 

 בהתקשרות זו. 

מעת לעת, ללא צורך  מצהיר ומסכים כי המועצה תהא רשאית לבקר במרכז המפעיל 4.15
בתנאי חוזה זה.  המפעילבמתן הודעה מראש לנותן השירות, בכדי לבדוק את עמידתו של 

כמו כן, תהא המועצה רשאית להורות לנותן השירות לתקן ליקויים שמצאה באופן מתן 
 השירותים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  

בחוזה זה בהתאם להוראות  מצהיר ומתחייב כי יבצע את השירותים המפורטים המפעיל 4.16
כל דין, הוראות חוזרי מנכ"ל משרד הרווחה, ומשרד הפנים הקיימים כיום וכפי 

מצהיר כי ידוע לו, שהוראות אלו גוברות על הוראות חוזה זה  המפעילשיפורסמו בעתיד. 
 והפרת הוראותיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

מסכים, מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי מתן השירותים על פי הסכם זה מחייב  המפעיל 4.17
שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע אליו, וכן שמירה על רמות גבוהות של אמינות 
ושל מהימנות והוא ועובדיו וכל מי שיועסקו בביצוע העבודות מטעמו, על פי חוזה זה, 

ר לטיפולם, יטפלו בו ברמות גבוהות של אמינות ישמרו, אף הם, על סודיות המידע שנמס
 ושל מהימנות.

מסכים ומצהיר כי ידוע לו כי המועצה רשאית לבחור במספר מפעילים         המפעיל 4.18
 למפעיללמועדוניות השונות וכי אין בהסכם זה כדי להטיל חובה על המועצה להפנות 

 תו. מספר מסוים של ילדים או מספר מסוים של מועדוניות להפעל

ידוע למפעיל שהמועצה רשאית לתכנן מועדוניות נוספות ולפרסם מכרז פומבי להפעלתן.  4.19
אין במסירת הפעלת המועדוניות נשוא מכרז זה, כדי להטיל חובה על המועצה למסור 

 לזוכים במכרז את הפעלת המועדוניות הנוספות.

מצהיר  המפעיליספק למשתתפים על חשבונו שתייה וארוחה חמה בכל פעילות.  המפעיל 4.20
 כי הוא עומד בתנאים תברואתיים הנדרשים להגשת מזון, לשביעות רצונה של המועצה

והוא מתחייב להעסיק אם בית במשרה מלאה שתפקידה בין היתר דאגה לארוחה חמה 
 . עבור הילדים

 שמירת סודיות .5

מתחייב ומצהיר כי הוא ו/או מי מטעמו, ישמור בסודיות מוחלטת כל מידע מכל  המפעיל 5.1
"(, בין בעל פה ובין בכתב המידעסוג שהוא, שיגיע לחזקתו ו/או יבוא לידיעתו )להלן: "

ובין על גבי כל מדיה שהיא, בין ישיר ובין עקיף, ובכלל זה מידע השייך ו/או הנוגע למשרד 
ם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים אישיים, הרווחה ו/או ביחס למטופלי

נתונים שונים על המשתתפים ו/או משפחתם )בין אם נתונים אישיים ובין אם נתונים 
 המפעילסטטיסטיים(, מסמכים, תכתובות ודו"חות ו/או כל מידע בקשר להסכם זה. 

להודיע, לא  מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו, לשמור בסוד ולא להעביר, לא
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למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל מידע מהנ"ל, אשר יגיעו לידיעתו, במישרין או 
בעקיפין, בתקופת הסכם זה ואחריו. 

מצהיר כי ידוע לו, כי אי מילוי התחייבויותיו הנ"ל מהווה עבירה לפי הוראות  המפעיל 5.2
חוק הגנת הפרטיות ו 1977 –הסעיפים בפרק ז', סימן ה, לחוק עונשין, התשל"ז 

וכי מנהליו ו/או מי מטעמו, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי  1981 -התשמ"א
 מילוי ההתחייבויות. 

 היחסים בין הצדדים  .6

 נותן שירותים בלבד. -הצדדים מצהירים, כי היחסים בינים הינם יחסי מזמין 6.1

ו/או עובד  למפעילטעמה, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין המועצה ו/או מי מ 6.2
מעובדיו ו/או ספק משנה מטעמו ו/או כל אדם אחר מטעמו לפי הסכם זה אינם יוצרים 
יחסי עובד מעביד או יחסי שותפות, אלא יחס שבין מזמין לנותן שירותים עצמאי, ככל 
שמדובר באחריות וחובות של המועצה, הבאים מכוחה או המועסקים על ידה  כלפי 

 קים על ידו.והמועס המפעיל

הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה,  המפעילמובהר בזה כי  6.3
יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס החלים עליו  והמפעילבמע"מ ובביטוח לאומי 

 כעצמאי והנובעים מהענקת השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.  

תה רשומה, אם המציע הינו עמותה יצרף להצעתו יכול להיות עמו המפעילמובהר בזה כי 
תזכיר העמותה ותעודת התאגדות או תעודה לרישום העמותה לרבות רשימת המייסדים 
וכן אישור רשם העמותות על הפרוטוקול כמו כן יצרף אישור עו"ד על מורשי החתימה 

 בעמותה.

כי בכל תקופת מתן השירותים ו/או  המפעילמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר  6.4
העבודות הוא רשום ו/או יהיה רשום כעוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במוסד לביטוח 
לאומי, והוא מתחייב לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המתחייבים לאור 

 מעמדו כעצמאי ו/או כחברה בע"מ לפי שיקוליו הבלעדיים. 

יות עמותה רשומה, אם המציע הינו עמותה יצרף להצעתו יכול לה המפעילמובהר בזה כי 
תזכיר העמותה ותעודת התאגדות או תעודה לרישום העמותה לרבות רשימת המייסדים 
וכן אישור רשם העמותות על הפרוטוקול כמו כן יצרף אישור עו"ד על מורשי החתימה 

 בעמותה.

בביצוע השירותים נשוא  וכל מאן דהוא הפועל מטעמו המפעילעובדי  עוד מובהר כי כל 6.5
בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל התשלומים  המפעילהסכם זה יהיו וייחשבו עובדי 

 בלבד.  המפעילוהתביעות הנובעים מיחסיו איתם תחול על 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על המועצה  6.6
ו/או  למפעיל/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, כל אחריות בגין מחלה, תאונת עבודה ו

למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים 
על פי הסכם זה. כמו כן, המועצה לא תהא  המפעילו/או מביצוע כל אחת מהתחייבויות 

   .המפעילחייבת בכל תשלום שהוא בגין זכויות סוציאליות עבור 

ישפה את המועצה בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל טענה  עילהמפ 6.7
או דרישה או תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד, כאמור לעיל. 
שיפוי, כאמור, יעשה מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה לכך.  המועצה תהא רשאית 

 ממנה.  מפעילפים אלו מכל סכום שיגיע ללפי סעי המפעיללקזז כל סכום שיגיע לה מ

 כלפי עובדיו וביטוחים המפעילאחריות    .7

מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים  המפעיל 7.1
הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או 

ים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתא
 יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו.
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מתחייב לביטוח, בטחון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות ותנאים  המפעיל 7.2
לשמירת בריאות ובטיחות העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי 

 .1954-על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד שיידרש על ידי המנהל

ידו לכל -לקיים לגבי העובדים שיועסקו על המפעילמבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב  7.3
 אורך תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:

 ;1945יד )הודעה(, –פקודת תאונות ומחלות משלח  7.3.1

 ;1970-בודה ]נוסח חדש[, תש"לפקודת הבטיחות בע 7.3.2

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  7.3.3

 ;1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א 7.3.4

 ; 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג 7.3.5

 ;1953-חוק החניכות, התשי"ג 7.3.6

 ;1954-חוק עבודת נשים, התשי"ד 7.3.7

 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 7.3.8

 ;1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח 7.3.9

 ;1959-התעסוקה, התשי"ט חוק שירות  7.3.10

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  7.3.11

 ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 7.3.12

 ;1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו 7.3.13

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  7.3.14

 ;1988-חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  7.3.15

 ;1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א 7.3.16

 ;1995-לב(, התשנ"ה חוק הביטוח הלאומי )נוסח משו 7.3.17

 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 7.3.18

 ;1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו  7.3.19

 ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 7.3.20

 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  7.3.21

  ;2002-"בחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס 7.3.22

ימסור לכל עובד מטעמו המבצע שירותים על פי חוזה זה, מדי חודש בחודשו,  המפעיל 7.4
 . 1958-תלוש שכר בהתאם לחוק הגנת השכר, התשי"ח

ימציא לכל עובד מעובדיו, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל  המפעיל 7.5
לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד, בהתאם להוראות 

, ויבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב
 כנדרש על פי חוק. 

פי חוזה זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל חשבונו את יהיה אחראי לעובדיו ל המפעיל 7.6
שכרם של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה ההפרשות וההוצאות 
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הנלוות, לרבות תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, 
בגין לידה, קרנות ביטוח בריאות, שכר שעות עבודה נוספות, תשלומים בגין מחלה או 

בגין עובדיו,  המפעילעובדים וכל תשלום מס, היטל או תנאים סוציאליים שיחולו על 
תנאי עבודתם, העסקתם, וביטחונם הסוציאלי, בהתאם להוראות כל דין או הסכם 

 ועל עובדיו.  המפעילהחלים על 

ות מתחייב להמציא למועצה אחת לרבעון, אישור בדבר עמידתו בכל החוב המפעיל 7.7
והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצוו ההרחבה כלפי 

או מפעיל עובדיו המועסקים על ידו בביצוע השירותים. על האישור להיות חתום בידי ה
 מורשה חתימה מטעמו ומאושר על ידי רואה חשבון.

עצה והמועצה לא והמועסקים על ידו לא ייחשבו בשום פנים ואופן לעובדי המו המפעיל 7.8
תהא חייבת בתשלום כלשהו בגין העסקתם לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, 

 ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות.

יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרבות קבלני משנה  המפעיל 7.9
רמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם ועובדיהם, לנזק ו/או לאבדן, לגוף ו/או לרכוש שייג

 ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

 כלפי המועצה  המפעילאחריות  .8

תנאי לתוקפו של הסכם זה הינו הצגת  אישור בדבר קיום ביטוחים המהווה חלק בלתי  8.1
אישור קיום )" להסכם 2ב' נספחנפרד ממסמכי הסכם זה, אשר צורף למסמכי המכרז כ

 "(.ביטוחים

לבדו יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, חבלה או נזק כלשהם,  המפעיל 8.2
לגוף או לרכוש מכל סוג שהוא, שיגרמו למועצה, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה או לצד 
שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל או טעות או השמטה או עקב שגיאה מקצועית 

או כתוצאה או עקב שימוש או אספקה  או הזנחה במילוי חובתו המקצועית המפעילשל 
של כלים או טובין או ציוד או אביזרים לקויים או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד 

ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. למען  המפעיל
 לרבות עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו. -הסר ספק 

ל אחריות בגין אבדן או נזק, הנובע מכל סיבה שהיא בקשר פוטר את המועצה מכ המפעיל 8.3
עם ביצוע הסכם זה ומתחייב לתקן את הנזק על חשבונו ולהשיב מצב לקדמות, דהיינו 

 למצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. 

על פי הסכם זה או ככל שנמצא  המפעילאם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו של  8.4
או  המפעיללעיל, והוצא נגד  8.1 מעשה או מחדל בהתאם לסעיף  אחראי בגין המפעיל

אחראי לפצות את המועצה על כל נזק ישיר או  המפעילהמועצה צו של בית משפט, יהיה 
לעשות את כל הדרוש ולנקוט את כל  המפעיללגרוע מחובתו של עקיף, וזאת מבלי 

ההליכים הדרושים להסרת הצו ובלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות 
 בגין הצו הנ"ל או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל. המפעילאת 

או המפעיל בוצעו על ידי באשר להליכים משפטיים שינקטו כנגד המועצה בשל פעולות ש 8.5
באחריות המלאה לטיפול בהליך כאמור מתחילתו ועד סופו  המפעילמי מטעמו, יישא 

 לרבות נשיאה בכל ההוצאות הכרוכות בכך. 

לעיל  המפעיל. אחריותו של המפעילאין המועצה אחראית על ציוד ו/או אמצעים של  8.6
 קופת החוזה.תחול גם לגבי נזקים כמפורט לעיל אשר יתגלו לאחר תום ת

 התמורה .9

זכאי לתמורה, עפ"י  המפעילבתמורה לקיום כל התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יהיה  9.1
  התשלום יבוצע ישירות על ידי המשרד. "(.התמורהנוהלי ותעריפי משרד הרווחה )להלן: "

לא יבצע כל עבודה נוספת ללא אישור ספציפי, מראש ובכתב מהמנהל ואישור  המפעיל 9.2
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כל תמורה, ויהיה עליו  למפעילעצה. מודגש כי ללא אישור כזה לא תשולם גזבר המו
 לשאת בעלויות בגין עבודות כאמור שבוצעו ללא אישור מפורש בכתב. 

התמורה כוללת את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודה, לרבות  9.3
דין ולא ישתנו מכל כל התיאומים הנדרשים וקבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י כל 

 סיבה שהיא.

דיווח על הפעילות ונוכחות  המפעילבתום כל חודש קלנדרי במהלך מתן השירותים יגיש  9.4
דו"חות הנוכחות ודו"חות הפעילות מטרתם יומית של החניכים למנהל. הדיווח יכלול: 

פיקוח ובקרה של המועצה על מפעיל המועדונית, דו"ח הנוכחות כולל את ימי שעות 
הנוכחות של המדריכים והעובדים במועדונית, ודו"ח הפעילות מפרט על בסיס יומי את 

 . הפעילות שנעשתה עם הילדים ובני הנוער במועדונית

התשלומים יבוצעו באמצעות המועצה בכפוף לקבלת הכספים מאת משרד הרווחה אשר  9.5
 מתקצבות את הפעלת המועדונית.

מורה על פי הסכם זה מועברת על ידי משרד נותן השירות מצהיר כי הוא יודע כי הת 9.6
הרווחה, ומתחייב, כי לא יהיו לו כל טענות כלפי המועצה, בכל הנוגע לתשלום התמורה, 

 לרבות בגין איחור בתשלום התמורה ו/או שינוי תעריפי משרד הרווחה. 

למען הסר ספק, במידה ומשרד הרווחה יחליט מכל סיבה שהיא, שלא בגין מחדליו ו/או 
שיו של נותן השירות, להפסיק את העברת התשלומים על פי הסכם זה, יוכל נותן מע

 השירות להפסיק את מתן השירות על פי הסכם זה.

ביצוע התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים  9.7
 .1976 -ציבוריים, תשל"ו

חלקי ו/או לקוי ו/או שונה  מוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן 9.8
 מהקבוע בהסכם זה, אזי תהיה המועצה רשאית לעשות אחת מאלה:

 לאישור.  המפעיללאשר לתשלום רק חלק מהחשבון שיגיש  9.8.1

, בעצמה או באמצעות נותן המפעילהמועצה תהא רשאית לבצע על חשבון  9.8.2
 כקבוע בהסכם זה, המפעילשירותים אחר, את השירותים  שלא סופקו על ידי 

 המפעילמהתחייבויותיו, ותחייב את  המפעילוזאת מבלי שביצוע זה ישחרר את 
 בסכום עלות העבודה שבוצעה. 

המועצה תהיה רשאית לפנות אל משרד הרווחה בבקשה לקזז מהכספים  9.8.3
 על פי חוזה זה כל סכום המגיע לה ממנו.  למפעילהמגיעים 

ד שיעמדו למועצה על פי הסכם זה מובהר, כי האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סע 9.9
 ועל פי כל דין. 

 העסקת עובדת סוציאלית .10

לתע"ס, הוא מחוייב להעסיק עובד/ת  8.30ידוע לנותן השירות, כי בהתאם לנוהל  10.1
 משרה. 25%סוציאלי/ת בהיקף משרה של 

ידוע לנותן השירות, כי המועצה היא שתעסיק את העובדת הסוציאלית אשר תיתן  10.2
משרה. המועצה תישא  25%ל פעילות המועדונית, בהיקף הנדרש, קרי שירותים ותפקח ע

 בתשלום שכרה של העובדת הסוציאלית. 

נותן השירות ישפה את המועצה, שיפוי מלא, בגין עלות שכרה של העובדת הסוציאלית  10.3
לחודש ממועד תחילת ההסכם ועד תום  1)עלות מעסיק(, ויעביר את התשלום בכל 

 ההתקשרות.

 והוצאות הפעלת המועדונית דמי שכירות עבור המבנההמועדונית ו מקום הפעלת .11

עצה הפעילה בשנים האחרונות מועדונית שיקומית במבנה ידוע לנותן השירות, כי המו 11.1
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 אשר אינו מצוי בבעלותה.

 . השירות מתחייב להפעיל את המועדונית במבנה שנקבע על ידי המועצהנותן  11.2

נותן השירות יהיה רשאי לאתר ולהציע מבנה אחר להפעלת המועדונית, ובלבד שהמבנה  11.3
 .לרבות מחלקת הרווחה, העובדת הסוציאלית וקצין הביטחון –יאושר על ידי המועצה 

נותן השירות מתחייב לדאוג כי המבנה יהיה זמין להפעלת המועדונית לאורך כל תקופת 
 ההתקשרות.

קשר עם בעל המבנה בהסכם שכירות, ולהמציא למועצה עותק נותן השירות מתחייב להת 11.4
 ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז. 30מהסכם השכירות בתוך עד 

וכל תשלום אחר הנוגע  נותן השירות מתחייב לעמוד בתשלומי דמי השכירות עבור המבנה 11.5
ם , לאורך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופות הארכת ההסכלנכס )לרבות חשמל ומים(

 ככל שיוארך על ידי המועצה.

יובהר, כי עמידה בהסכם השכירות הינו תנאי מהותי בהסכם זה, והפרת הסכם השכירות  11.6
  כמוהו כהפרת הסכם זה. 

יובהר, כי המבנה הקיים בו הופעלה המועדונית על ידי המועצה, נמצא מתאים להפעלת  11.7
ן השירות מתחייב לרכוש המועדונית. המועצה תפנה את המבנה מכל הציוד המצוי בו. נות

 על חשבונו את כל הציוד, הריהוט, החומרים הדרושים לצורך הפעלת המועדונית.

 חיובים שונים .12

מס, היטל, או תשלום חובה, מכל סוג, החלים, או אשר יחולו בעתיד, על מחזיק של  כל 12.1
 נכס, יחולו על המפעיל וישולמו על ידו.

המפעיל , ישלם השכירות עבור המבנהלתשלום דמי  בנוסףמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  12.2
חשמל, וכן כל הוצאה אחרת הקשורה באחזקת המבנה ובהפעלת  ,ביוב ,מיסי ארנונה

בפועל שימוש תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת בין אם היה בגין המעון, 
 במעון ובין אם לאו.  

מפעיל, יהיה על המפעיל תשלום כלשהו החל עפ"י הסכם זה על ה מועצהשילמה ה 12.3
לכך בתוספת הפרשי הצמדה  מועצהימים מיום קבלת דרישת ה 3תוך  מועצהלהחזירו ל

, ואם לא עשה כן, תהא רשאית המועצה לחלט את הערבות המצויה בידה וריבית כחוק
 .לצורך כך

 המועדוניתהפעלת  .13

חוק, תקנה, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל  מועדוניתהמפעיל מתחייב להפעיל את ה 13.1
 חוק עזר, נוהל ו/או כל דין אחר.

מבלי לגרוע באמור לעיל, מתחייב המפעיל לקיים את כל הסטנדרטים להפעלת מסגרות  13.2
, לרבות: נוהלי בטיחות, צורכי הרווחהכפי שפורסמו על ידי משרד  ילדים ונוערחינוכיות ל

ה על הגיינה הכשרתו והדרכתו, שמיר המועדונית, הפעלת צוות הילדים החינוך של 
 ובריאות.

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר ומודגש, כי המפעיל מתחייב לפעול על פי הוראות  13.3
המועצה ו/או מי מטעמה, בכל דבר ועניין הקשורים בהפעלת המעון ובהתחייבויות על פי 

 ., לרבות הוראות והנחיות העובדת הסוציאליתהסכם זה

 

 על המפעיל לקבל את האישורים הבאים:מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  13.4

 אישור משרד הבריאות לתנאי תברואה נאותים במעון ובמטבח. (1

 יום. מועדוניתאישור מהמועצה שהמבנה מתאים לשימוש ל (2
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ובמתקניו. כולל  מבנהאישור יועץ בטיחות )מוסמך( לקיום תנאי בטיחות נאותים ב (3
אישור למערכת החשמל והארקה מטעם בודק חשמל, סידורים וציוד למניעת 

 דליקות וכיבוי אש.

 אישור כיבוי אש. (4

שסתום ערבוב להגבלת  -5463מילות על פי ת"י  45אישור התקנת ווסת מים עד  (5
 טמפרטורת המים בצנרת להספקת מים חמים.

אלא רק לאחר שיהיו בידיו כל הרישיונות  המועדוניתהמפעיל מתחייב שלא להפעיל את  13.5
 הדרושים על פי הוראות כל דין.

 במועדונית ו/או המבנההשימוש  .14

, כמפורט המועדוניתאך ורק למטרת הפעלת  ועדוניתהמפעיל מתחייב להשתמש במ 14.1
 בהסכם זה.

או בכל חלק ממנו, לכל מטרה החורגת במבנה המפעיל לא יהיה רשאי להשתמש  14.2
לא אם קיבל הסכמתה המפורשת בראש ובכתב של המועצה מהוראות הסכם זה, א

ובכפוף לתנאי ההרשאה, וכן בתנאי מפורש כי השימוש יהא רק בגדר השימושים 
 המותרים על פי כל דין. 

בצע את כל העבודות ולמלא אחר כל הפקודות, ההוראות והדרישות המפעיל מתחייב ל 14.3
והמפעיל מקבל על המועדונית יהול נהמוצאות עפ"י דין ע"י כל רשות מוסמכת, בקשר עם 

עצמו את האחריות המלאה עבור כל התוצאות של אי מילוי כל חוק, פקודה, צו, הוראה 
, וכן שיפוי המועצה בגין כל נתן כדיןילפי חוק עזר, ו/או כל הוראה או דרישה אחרת שת

ם נזק אשר יגרם, אם וככל שיגרם, עקב הפרת הוראה זו, לרבות תביעות ו/או הליכי
 משפטיים כלשהם שיינקטו כנגד הפעיל ו/או המועצה. 

משביע  באופן השירות יינתן, להבטיח כי וועל נקיונמבנה על המתחייב לשמור  המפעיל 14.4
וכן לתקן ועל חשבונו, כל נזק, פגם או קלקול  ,במצב תקין ולהחזיקכן הינו מתחייב ו רצון

 מיד עם התהוותו.

ה מתחייב המפעיל כי שרותי התחזוקה והנקיון ינתנו ברמ ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל 14.5
  גבוהה ביותר.

 יבצע שרותי האחזקה במיומנות, במקצועיות, ביעילות וברמה גבוהה. המפעיל 14.6

תהיה רשאית, באמצעות פקידיה, מורשיה וכל אדם שהורשה לכך מטעמה,  המועצה 14.7
 .כל עת כדי לוודא את קיומן של הוראות הסכם זה ע"י המפעיל בנהלמכנס ילה

 תעריפי המועדונית .15

יהיו בהתאם  האשר יגבו על ידי המפעיל מאת הורי הילדים השוהים ב מועדוניתתעריפי ה 15.1
המתעדכנים מעת לעת, בניכוי סכום סבסוד /  הרווחהמשרד לתעריפים המפורסמים ע"י 

 .כל ילדל הרווחה ו/או התמ"תהשתתפות משרד 

 , מלאי ציוד ,חומרים .16

על המפעיל ויתר השירותים האחזקה והנקיון , הפעלת המועדונית והטיפול בילדיםלצורך  16.1
ובאמצעים מאיכות טובה, תקינים וכשירים להפעלה בכל עת,  , מלאילהשתמש בציוד

יהיה אחראי לטיפול בהם, להפעלתם,  על חשבונו של המפעיל. המפעילירכשו אשר 
 אחזקתם ולשמירתם.לאחסונם, ל

 התחייבויותיו בהתאם להסכם זה,והאביזרים הדרושים לביצוע  , מלאירכישת הציוד 16.2
 הובלתם ואספקתם תיעשה ע"י המפעיל ועל חשבונו.

ל כל נזק ו/או קלקול שייגרמו שהמפעיל מתחייב לשאת בהוצאות הכרוכות בתיקונו  16.3
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 ., ויהיה עליו לתקנם מייד עם התרחשםבמעוןלציוד הנמצא 

אם המפעיל יתקין בנכס מחשוב ו/או מערכות תקשורת, אזי כל האחריות להם תחול על  16.4
 .פי המפעיל באופן בלעדי

המפעיל יהיה אחראי לכל פגם ו/או חוסר ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או גניבה ו/או נזק  16.5
 בו. ציודהלמעון ו/או לתכולתו ו

והציוד שהמפעיל משתמש  , מלאיהמפקח רשאי בכל עת לבדוק את טיב וסוג החומרים 16.6
בהם ואת הסידורים הכרוכים בביצוע אחזקה והנקיון ועל המפעיל לאפשר לו זאת. קבע 
המפקח כי הציוד או חלק ממנו, או החומרים שמשתמש בהם המפעיל או חלק מהם, 
השיטות הכרוכות בביצוע האחזקה או חלק מהם, אינם תקינים בעיניו, תהא קביעתו 

 ישתמש בציוד ובחומרים ולא יפעיל את השיטות שנפסלו כאמור.והמפעיל לא  ,סופית

 ערבות ביצוע .17

עם מועד  המפעילנשוא הסכם זה ימציא  המפעיללהבטחת מילוי כל התחייבויותיו של  17.1
חתימת החוזה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה על סך 

צמודה למדד המחירים לצרכן  למכרז, כשהיא 1כנספח ב'בנוסח שצורף ₪  30,000
המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי לעניין זה יהיה 
מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה בסכום/שיעור כמצוין 

 במכרז.

מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימת ותקפות  17.2
 חוזה זה.

ף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת ההתקשרות שתחילתה מיום חתימה על תוק 17.3
 חודשים מעבר לתום תקופת ההתקשרות כהגדרתה בהסכם זה שישההסכם זה בתוספת 

יום לפני תום  30 -מתחייב כי יאריך את תוקף הערבות לא יאוחר מ המפעיל. חודשים( 42)
ת(, כך שבכל פעם ערבות הביצוע תקופת ההתקשרות המסתיימת )הראשונה או הנוספ

 יום מתום תקופת ההתקשרות הנוספת.   180תהיה בתוקף עד תום 

תנאי כאמור להארכת תקופת ההתקשרות הנוספת הינה הארכת תוקף הערבות למשך כל  17.4
 התקופה הנוספת.  

סכום ערבות הביצוע לתקופה הנוספת, יהיה סכום ערבות הביצוע המסתיימת בתוספת  17.5
בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן ממדד הבסיס הידוע ביום חתימת  הפרשי הצמדה

הסכם זה ועד למדד הידוע ביום הוצאת ערבות הביצוע החדשה על ידי הבנק. הערבות 
לתקופה הנוספת תהיה באותם תנאים האמורים בסעיף זה לעיל ולהלן ובנוסח מלא 

שתידרש, כאמור לעיל,  ומדויק לנספח אשר צורף למכרז. המצאת ערבות ביצוע בכל עת
 הינה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

בתום תקופת ההתקשרות ורק לאחר קבלת אישור ע"י  למפעילהערבות כאמור תוחזר  17.6
 המנהל או מי מטעם המועצה בדבר סיום מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות לעיל.

ם אחת או המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה, בפע 17.7
ו/או אי  המפעילבמספר פעמים, ולהיפרע בכל מקרה של הפרה יסודית של החוזה מצד 

, ולרבות הפרה של הסכם מילוי התחייבויותיו לרבות אי המצאת ערבות חדשה כנדרש
, ובלבד שניתנה המפעילהשכירות ו/או אי תשלום דמי השכירות עבור המבנה על ידי 

לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב  והמפעילהתראה בכתב לתיקון ההפרה  למפעיל
 בהתראה כאמור. הסכום שיחולט ייחשב כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין הצדדים.

מסכים ומייפה את כוחה של המועצה בצורה בלתי חוזרת, כי  המפעילמובהר בזאת, כי  17.8
צה זכאית ורשאית לחלט את בקרות ההפרות המנויות לעיל, או אחת מהן, תהא המוע

מוותר בזאת מראש על כל  והמפעילערבות הביצוע בלי כל הודעה או התראה נוספת, 
 זכות להתנגד לכל צעד, שהמועצה תנקוט כדי לגבות את ערבות הביצוע.
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אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המועצה  17.9
ימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן לתבוע פיצויים נוספים ומשל

ההפרה או מכל תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין בשל הפרת 
 .1970-החוזה, לרבות מכוח חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

עד  ערבות חדשה או ישלים את יתרתה המפעילחולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא  17.10
גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת המועצה, אי השלמת סכום הערבות 

 למפעילכאמור יהווה הפרה מהותית של חוזה זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה 
 על פי חוזה זה. 

למען הסר ספק מובהר בזה כי הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמור וכל הוצאה כלשהי,  17.11
 בלבד.   עילהמפתהיה על חשבון 

 הסבת החוזה וקבלני משנה  .18

אינו רשאי להסב או למסור לאחר את ביצוע החוזה, או כל חלק ממנו, וכן אין  המפעיל 18.1
הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המועצה, מראש 
ובכתב. אולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם 

לם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או משת
 חלק ממנה לאחר. 

משנה אלא  לקבלןמובהר בזה כי אין למסור את ביצוע השירותים, כולם או מקצתם  18.2
להעסיק, הן  המפעילהמשנה אותו בכוונת  קבלןבהסכמת המועצה מראש ובכתב להפעלת 

 משנה.קבלן הלתחום העבודה והן לזהותו של 

משנה אשר  קבלןהמועצה תהא רשאית לסרב, על פי שיקול דעתה המוחלט, להעסקת  18.3
משנה בעל  קבלןאך ורק  המפעיל, ואולם מובהר כי בכל מקרה יציע המפעיליוצע על ידי 

 היכולת, הניסיון והרישיונות המתאימים לביצוע העבודות כשם שנדרש ממנו עצמו.  

תאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה נתנה המועצה את הסכמתה בה 18.4
מאחריותו והתחייבויותיו  המפעילמטילה חבות כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את 

שא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי יי והמפעיללפי החוזה ולפי כל דין 
 . המפעילו ע"י העבודה, שלוחיהם ועובדיהם, ודינם של אלו יהיה כאילו נעשו ו/או נגרמ

משנה אשר יהיה בכוונתו להעסיק לצורך מתן  קבלןיציג בפני המנהל פרטי כל  המפעיל 18.5
מכל סיבה שהיא, על  קבלןהשירותים. המנהל יהיה רשאי לפסול את העסקתו של אותו 

 פי שיקול דעתו המוחלט. אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מיתר הוראות חוזה זה. 

 תרופות .19

יו של הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, על הפרת הוראות 19.1
 . 1970 –תשל"א 

במקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם, רשאית המועצה, נוסף על האמור לעיל ובכל  19.2
הוראה אחרת בחוזה, לחלט את הערבות שניתנה לה, אשר הסכום בה הינו פיצוי מוסכם, 

 . המפעילואף להורות למשרד הרווחה שלא לשלם את החשבון שהגיש 

נים למועצה על פי חוזה זה מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוק 19.3
או על פי כל דין מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרה יסודית של החוזה תהא המועצה 

התראה  למפעיללכל הפרה, ובלבד שניתנה ₪  10,000זכאית לפיצויים מוסכמים בסך 
 ימים מיום קבלת ההודעה. 7לא תיקן את ההפרה תוך  והמפעילמראש בדבר ההפרה 

עיף זה איננו גורע מזכותה של המועצה לכל סעד או תרופה על פי שום דבר האמור בס 19.4
 החוזה ו/או על פי כל דין בגין אי ביצוע העבודה כאמור. 

, בכל זמן שהוא, למפעילהמועצה תהא רשאית לנכות את סכום פיצויים מכל סכום שיגיע  19.5
דרך אחרת. בכל  המפעיללפי החוזה, לפי חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מ

מהתחייבותו  המפעילתשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור 
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 להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין. 

 קיזוז  .20

על פי חוזה זה, כל סכום או חוב, בין  למפעילהמועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע  20.1
על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר  מהמפעילהמגיע לה קצוב ובין שאינו קצוב, 

דמי נזק דמי שכירות, שביניהם או על פי כל דין )לרבות החזר הוצאות, פיצויים, 
ותשלומים אחרים(. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות כל סכום 

 כאמור בכל דרך אחרת, לרבות בדרך של חילוט ערבויות. 

 על ידי המועצהביצוע  .21

לבצע על פי חוזה זה והוא  המפעילכל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על  21.1
נמנע מלבצעה, לרבות הוראות אשר קיבל מאת המנהל, או המועצה ואשר נמנע מלציית 
להן, תהיה המועצה רשאית לבצען, בעצמו או באמצעות כל צד שלישי, כפי שתמצא 

 לנכון. 

במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה  המפעילית לחייב את המועצה תהיה רשא 21.2
שייחשבו כהוצאות כלליות וזאת  20%בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת 

 . המפעילמבלי לגרוע מהזכויות העומדות למועצה עקב הפרה זו של ההסכם ע"י 

על פי החוזה או מזכות המועצה לגבות  המפעילאין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות  21.3
 בכל דרך אחרת.  המפעילאת הסכומים האמורים מן 

 רכות ושימוש או אי שימוש בזכויות, סטיות וא .22

הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או  22.1
ה או בכלל, ואין בכלל אין בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקר

 ללמוד מהתנגדות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. 

הסכמה מצד המועצה ו/או המנהל לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה  22.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר. 

לא  כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או מטעמה 22.3
יפגעו בזכויותיה של המועצה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי 

 , ולא ייחשבו כוויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיה. המפעילקיום מצד 

 שינוי החוזה  .23

 אין לשנות איזו מההוראות של חוזה זה אלא במסמך בכתב, בחתימת שני הצדדים. 

 הודעות  .24

הודעות הצדדים יהיו בכתב וימסרו לנמען במסירה אישית, או שישלחו בדואר רשום לפי 
שעות משעת  72הכתובות שבמבוא להסכם, שאז תחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך 

מסירתה למשלוח או שתועבר בפקסימיליה, עם אישור קבלה ואישרור טלפוני על קבלתה, שאז 
 העסקים שלאחר מועד ההעברה.  תחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום

 סמכות שיפוט מקומית  .25

הצדדים מסכימים ביניהם כי כל מחלוקת הנוגעת לביצועו של חוזה זה, פרשנותו וכל ענין הנובע 
 ממנו תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:     

 

  ___________________         ___________________ 

 המפעיל    המועצה    
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 1נספח ב' 

 נוסח ערבות בנקאית אוטונומית )צמודה( לזוכה

 "ערבות ביצוע"

 לכבוד 

 המועצה המקומית ג'ת 

מצ"ב כתב ערבות בנקאית מס' ______________ של בנק_______________ 
על פיו הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנת בכל תנאי לסילוק כל 

₪( אלף  שלושים)במילים: ₪,  00030,סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של 
החייב", המגיע או העשוי להגיע לכם מאת:  ____________ שייקרא להלן "

טיפולית, מסגרת בקהילה להפעלת מועדונית  7/2021בקשר עם מכרז פומבי מס: 
 .לילדים ובני נוער בסיכון

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י 
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:

, יהא מדד הידוע במועד החתימה על ההסכם   "המדד היסודי" לעניין ערבות זו
לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(, בשיעור ______  15 -שהתפרסם ב 

 נקודות.

"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שיפורסם לאחרונה וקודם לקבלת 
 דרישתכם על פי ערבות זו.

י המדד החדש הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כ
עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש 
בין המדד החדש לבין המדד היסודי בסכום הערבות, מחולק במדד היסודי. אם 
המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב 

 בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה.

ימים לאחר קבלת דרישתכם בכתב שבה יצוין בפירוט  7לם לכם תוך אנו נש
הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או 
לדרוש תחילה מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי 

 ₪. 00030,ערבותנו זו לא יעלה על סך 

 החתימה על הסכם ההתקשרות.  חודשים ממועד 42ערבות זו תישאר בתוקפה 

כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד 
 הנ"ל. ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

 

_____________________ 

 חתימה וחותמת הבנק       
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 חתימת המציע____________  

 2נספח ב' 

 אישור עריכת ביטוחים

 

 תאריך:                                                                                              לכבוד

 מועצה מקומית ג'ת 

 

 א.ג.נ., 

 

הנדון: אישור על קיום ביטוחים של _________________________  )להלן: "המפעיל"(  בקשר 

____ ברחוב ____________ מתן רשות שימוש, שימוש והפעלת מעון, הנמצא ב______

)להלן: "המעון"( בקשר לרשות שימוש, שימוש והפעלה שניתנה מאת המועצה בהסכם 

 )להלן: "הפעלת המעון"(

   

אנו החתומים מטה ___________________ מועצה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי ערכנו את 

הביטוחים המפורטים להלן בגין הפעלת המעון ולגבי עסקו ופעילותו של המפעיל בהפעלת המעון, 

 כדלקמן: 

 

שכ"ד ואובדן הכנסות, פוליסה מס'  -מבנה ותכולה, אובדן תוצאתי  -ביטוח רכוש .1
________________ 

 

 המפעיל.  שם המבוטח:

מבנה המועדונית, ציוד מתקנים, לרבות מערכות מכאניות ואחרות,  הרכוש המבוטח:
תכולה, מלאי, וכן שינויים, שיפורים ותוספות במועדונית, על בסיס 

 ערך כינון.

הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" ומבלי לגרוע מכלליות  הסיכונים המבוטחים:
בות אש, עשן, ברק,  התפוצצות, נזקי טבע ורעידת אדמה, האמור לר

פרעות, שביתות ונזק בזדון, נזקי מים, פריצה ושוד, פגיעה תאונתית 

(impact פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס וחפצים הנופלים )
קולי, נזקי גניבה ופריצה וכן הרחבה ל"כל -מהם, רעם על

 –מבנה והציוד. אבדן תוצאתי הסיכונים", במלוא ערך כינון של ה
 12שכ"ד ואובדן הכנסות עקב נזק כתוצאה מהסיכונים הנ"ל )למשך 

 חודשים(.

   
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דין, פוליסה מס' _________________ .2

 המפעיל ו/או המועצה, בקשר עם הפעלת המועדונית.  שם המבוטח: 

ו המועצה בגין הפעילות המתקיימת בהפעלת חבותו של המפעיל ו/א נושא הבטוח:
המועדונית וכן את אחריותו של המפעיל ו/או מי מטעמו בגין יצור, 
מכירה ואספקה של מזון ו/או דברי מאכל ומשקה ו/או הפעלת 
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המעון, לרבות כיסוי בגין הרעלה מכל סוג שהוא, לרבות אחריות 
י צד שלישי, בגין קיומו של חומר זר או מזיק במאכל או במשקה כלפ

בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש שייגרמו בקשר עם הפעלת המועדונית, 
או על ידי מעשה או מחדל של המפעיל, עובדיו, קבלניו וכל הפועלים 

 מכוחו או למענו, חברת ניהול ועובדים של הנ"ל. 

 לאירוע ולתקופה שנתית. ₪   4,000,000 גבולות אחריות:

בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה וחומר זר  אש, התפוצצות, ביטול הגבלות:
בכל מאכל או משקה, כלים סניטאריים פגומים, מהומות אזרחיות, 
בהלה, שביתות והשבתות ותביעות תחלוף של המוסד לביטוח 

 לאומי. 

למען הסר ספק, כל חריג הקיים בפוליסה, המתייחס להרעלה ו/או 
האחריות הנובעת מהפעלת נזק אחר ממזון וממשקה לא יחול על 

 המעון.

 למען הסר ספק, נזק למועצה ייחשבו כנזק לצד שלישי.  

 הביטוח כולל סעיף אחריות צולבת בין יחידי המבוטח. . 1  תנאים מיוחדים:  

הביטוח כולל את המועצה כמבוטחת נוספת והוא מורחב לשפות את  .2
בקשר המועצה והפועלים מטעמה בגין אחריותם כבעלי המעון וכן 

 ו/או בגין מעשי ו/או מחדלי המפעיל ו/או מי מטעמו.
 

 ביטוח חבות מעבידים, פוליסה מס' ______________________ .3

 המפעיל ו/או המועצה         שם המבוטח: 

   לתובע  ש"ח   6,000,000            גבולות אחריות: 

 למקרה ולתקופה שנתית. ש"ח   20,000,000

הביטוח כולל את המועצה וכל הפועל מטעמה כמבוטחים נוספים ככל  תנאים מיוחדים: 
 שיחשבו למעבידי מי מעובדי המפעיל. 

 

  ביטוח חבות המוצר , פוליסה מס' ______________________.          4

 המפעיל ו/או המועצה         שם המבוטח:

הנזיקין )נוסח  ביטוח חבות המוצר על פי כל דין לרבות על פי פקודת נושא הבטוח:
בגין  1980 -חדש( ועל פי  חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ 

 מוצרים המיוצרים ו/או המסופקים ו/או הנמכרים ע"י המפעיל.

 לאירוע ולתקופה שנתית. ₪   2,000,000גבולות אחריות:        

, תנאים מיוחדים:   במקרה שביטוח אחריות מוצר לא יחודש בחברתנו, מסיבה כלשהי
 6מוסכם כי תחול לגבי הפעלת המעון תקופת גילוי מוארכת, למשך 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו, וכל אירוע עליו 
תימסר הודעה במהלך תקופה זו ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו 

 נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח.
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   ום מועד תחילת ההפעלה.הביטוח כולל תאריך רטרואקטיבי מי         

מועצה מקומית ג'ת ו/או תאגידים עירוניים  –"המועצה" הינה   –למטרות הפוליסות הנ"ל  .5
 ו/או חברות בת של המועצה ועובדים של הנ"ל.

 בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים: .6

נזק ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי המועצה, למעט כלפי מי שגרם ל .א
 במתכוון.

לעיל )רכוש ואובדן תוצאתי( כוללים גם סעיף ויתור  1הביטוחים המפורטים בסעיף 
על זכות התחלוף גם כלפי נותן הפעלה אחרים, דיירים ובעלי זכויות אחרים במבנה, 
ככל שישנם )להלן יקראו יחדיו המפעיל האחרים, הדיירים ובעלי הזכויות האחרים 

רים"( אשר בביטוח רכושם של בעלי הזכויות האחרים כאמור: "בעלי הזכויות האח
נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המפעיל, עקב הסיכונים 

יתור כאמור לא יחול לטובת אדם והמקובלים בפוליסה לביטוח אש מורחב, אולם הו
 שגרם לנזק בזדון.

תנו ו/או לשנות תנאיהן הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת המפעיל ו/או ביזמ .ב
יום  60לרעה, אלא לאחר שנמסור למפעיל ולמועצה הודעה בכתב, במכתב רשום, 

 לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

היקף הכיסוי בפוליסות אינו פחות מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת  .ג
 כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח.

 

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות, השתתפויות עצמיות, ומילוי תנאי הביטוח לפי תנאי המפעיל  .7
 הפוליסות.

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו   .8
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה ו/או מי מטעמה, ולגבי המועצה ו/או מי 

הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה ו/או מי  מטעמה הביטוח על פי
טוחי המועצה ו/או מי ימטעמה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות שלנו בב

מטעמה, וללא זכות לתבוע ממבטחי המועצה ו/או מי מטעמה לשאת בנטל החיוב כקבוע 

אנו מוותרים בזאת במפורש על טענת , ו1981 –לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א  59בסעיף 
 "ביטוח כפל" כלפי המועצה וכלפי מבטחיה.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא  .9
 שונו באישור זה.

 

 בכבוד רב,

 

  ...................................   .....................................    ... .................................     .............................. 

 )תפקיד החותם(      )שם החותם(  )חתימה וחותמת המבטח(                   )שם המבטח(      

 

       _____________       

                                                      תאריך 

 


