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 ח ו ז ה
 

 

 2022שנערך ונחתם ב __________ ביום _____ לחודש _____ שנת   
 

 
 -ב י ן  -

 
 מועצה מקומית ג'ת במשולש

           ____________________ 
 )להלן: "הרשות המקומית"(

 ;מצד אחד

 -ל ב י ן  -

 __________________ ת.זהות_______________________

 כתובת:_______________________ ______________ח.פ

 )להלן: "הקבלן"(
 מצד שני;

 
 

למתן שירותי הסעות   1/2022והקבלן הנו הזוכה/אחד הזוכים במכרז פומבי מס'   הואיל 
לילדים, בוגרים ונכים בעלי מוגבלות עבור מחלקות המועצה ובתי ספר בשטח 

 ;המועצה
 

לילדים, בוגרים וברצון הרשות המקומית להזמין מהקבלן, שירותים של הסעות   והואיל 
, ונכים בעלי מוגבלות עבור מחלקות המועצה השונות ובתי ספר בשטח המועצה

בהתאם לתנאי המכרז והוראות חוזה זה, והקבלן מעונין לתת לרשות המקומית 
 שירותי הסעות בתנאים, כאמור.

 
 בין הצדדים כדלקמן: לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה

 

 כללי - 1פרק  .1

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. 1.1

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן: 1.2

 .מועצה מקומית ג'ת   -"הרשות"

_________________________ לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו,           -"הקבלן" 
 מכים.שליחיו, ומורשיו המוס

לילדים, המכרז שהתפרסם על ידי הרשות למתן שירותי הסעות       -"המכרז" 
בוגרים ונכים בעלי מוגבלות עבור מחלקות המועצה השונות ובתי ספר 

 .1/2022, מכרז פומבי מס בשטח המועצה

פירושו של החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,  -"החוזה" 
 חתום על ידי הצדדים שיצורף לחוזה בעתיד.לרבות כל מסמך 

מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   -"המדד" 
 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

 מי שיקבע על ידי הרשות,  מעת לעת, לשמש נציגה לעניין חוזה זה.  -"המנהל" 
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 מחוזה זה:הנספחים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד  1.3

  .נוסח ערבות בנקאית לחוזה  1'בנספח 
 .דרישות ביטוח  2'בנספח 
 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.  3ב'נספח 

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

למסמכי המכרז )פרק א'( על תתי סעיפיו  2למען הסר ספר, תנאי הסף המפורטים בסעיף  1.4
 מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים  1.5
והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים 

 בהם ובמועדים שנקבעו.

פופה להוראות חוק התקציב אשר יהא בתוקף, ידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כ 1.6
 מעת לעת.   

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים,  1.7
המיומנות, כלי  הרכב המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרשיונות הנדרשים על פי 

לי הרכב אשר ישמשו כל דין לביצוע ההסעות וכן פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כ
להסעות לפי החוזה, העובדים המקצועיים וכן כל הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות 

 בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.

הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם  1.8
 לתנאים הכללים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.

בלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה הק 1.9
מחייב קבלת רשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת 

 אותו רשיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.

סעה ובמסלולי הקבלן מתחייב ליתן את שירותי ההסעה, תוך גמישות בלוח זמני הה 1.10
ההסעה, לפי קביעת הרשות המקומית, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות 
המוסמכות ולמספר כלי הרכב שנותרו ברשותו לאחר גיוס למערכת הבטחון גם לכשיוכרז 

 במדינה מצב חירום.

הקבלן מתחייב לדאוג להחזרתם של המלווים בהסעות בשעות הבוקר ו/או בשעות אחר  1.11
ו/או לתחנת אוטובוס   רשותיום ליווי הבוקר ו/או בסיום יום הפעילות לבניין ההצהריים בס

 לפי בחירת המלווה. 

הקבלן ימציא לרשות המקומית, אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל  1.12
להפעיל למתן שירותי הסעות במצב חירום. ובנוסף כל המסמכים הנדרשים כהוכחה 

 לתקינות עבודתו והיסעיו.

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין וכן הוראות כללי הביטחון והבטיחות, לרבות  1.13
קיום ויישום ההוראות ביטחון ובטיחות נושא ההסכם ועדכונן במשך תקופת ההסכם, ככל 

 שתעודכנה.  

-הקבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"ג 1.14
 הנהגים והן על ידי הנוסעים.הן על  ידי  -1983
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הקבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  1.15
 .2001 –מסויימים, התשס"א 

לעניין זה, עפ"י הוראות החוק, "מוסד" הוא "עסק להסעה העוסק בין השאר בהסעות 
 קבוצות קטינים".

העסקה ועיסוק(: "))א( מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד בחוק זה )איסור    2בהתאם לסעיף  
ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר. )ב( בגיר 
שהורשע כאמור בסעיף קטן )א( לא יעסוק בעבודה במוסד. )ג( הוראות סעיפים קטנים )א( 

שנים לאחר  20ן )א( ועד )ב( יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי הוראות סעיף קט-ו
הסוהר בשל אותה  שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית 20 –ההרשעה, ואם נידון למאסר 

 עבירה."
ידו -לדרוש מכל המועסקים על  חייבלפיכך, כל קבלן שיזכה במכרז הסעות תלמידים יהיה  

 אישור ממשטרת ישראל כנדרש בחוק ולהציגו לרשות המקומית.

 שירותי הסעה - 2פרק  .2

, בהתאם לילדים בוגרים ונכים בעלי מוגבלותהסעות טיולים והקבלן מתחייב בזה לבצע  2.1
 , על פי קביעת הרשות בלבדבפרק ג'לתנאי חוזה זה על בסיס המחירים שהוצעו על ידו 

, ולעמוד בתנאי הסף של המכרז, שהינם חלק בלתי נפרד בהתאם להזמנות עבודה מראש
 מהוראות החוזה.

ן שירותי הסעה לנכים בעלי מוגבלות תעשה באמצעות אוטובוסים מובהר בזאת כי מת 2.2
 זעירים )"מיניבוסים"( בעלי התקן הרמה/ הורדה מתאים העומד בתקנים הנדרשים בלבד.

הקבלן יבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות משותפת לנהגים,  2.3
ה: סדרי ההסעה, הנחיות לנציגי הרשות המקומית, ובה יתודרכו הנהגים בנושאים האל

בטיחות בהסעה, התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקודות 
( ברשות המקומית  לרבות מלווה תורפה בטיחותיות בציר התנועה, בעלי תפקידים )

המחויבים בדיווח על אירועים חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח 
תוח תאונות ולקחים מהן, כללי בטיחות עליה ובירידה מהרכב, התנהגות מחייבים, ני

במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת המגבלות שיש לאנשים בזמן הנסיעה 
 וכדומה.

רשות המקומית, על כל תקלה או ההקבלן מתחייב לדווח למנהל המסגרת ולנציג  2.3.1
הנוסעים, מיד לאחר שירד ההסעה, הקשורה בהתנהגות בעיה המתעוררת בזמן 

מרכב ההסעה. במידת הצורך לערוך בדיקה של האירועים עם נציגים אלו ובעלי 
 ים, להפיק לקחים ולסכם דרכי פעולה לעתיד.יהתפקידים הרלוונט

הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע  2.4
 על פי הוראות המנהל. ההסעות, והכל

הקבלן מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה,  2.5
ידאג להפעיל רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה, כך שבכל מקרה 

 תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.

ראש ובכתב של הרשות, בכלי רכב השונים הקבלן יהיה רשאי לבצע את ההסעות באשור מ 2.6
מהמפורט במפרט ההסעות ומחירים, ובלבד שכלי הרכב, אשר ישמשו לביצוע ההסעות, לא 
יפחתו בטיבם, נוחותם ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים במפרט הסעות ומחירים. בכל 

נוי , במקרים של שיבפרק ג'מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת תשלום על המחיר המצוין  
 בכלי הרכב המשמשים להסעות.
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הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה,  2.7
כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי 

ורה כלי הרכב השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעב
שיונותיהם של יותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים בהם או בר

 הרכבים.

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצוידים במזגן תקין  2.8
בערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות 

ולהסעת פעוטות ו/או נוסעים בעלי מוגבלויות, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, נוסעים 
מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקניים, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות 
ושילוט וארגזי עזרה ראשונה, הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת 

 לעת.

י הרכב תהיה מותקנת מערכת טכנולוגית המתריעה על כמו כן, הקבלן מתחייב, כי בכל
, אשר ניתן לרכישה במכון התקנים 1חלק  6400שכחת ילדים ברכב, העומד בתקן ישראלי 

 הישראלי. 

-הקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן על 2.9
 די הרשות או הנוסעים/המוסעים.י

ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין כפי שיהיו הקבלן מתחייב לפעול ב 2.10
( 2) )ב'( 510ומתיקון תקנה  509בתוקף, מעת לעת; ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 

ללא הפעלת לתקנות התעבורה, לפיו תאגיד מוניות יכול לבצע נסיעות מיוחדות במוניות 
 2.1.2קון לתקנה והמופיעים בסעיף התנאים המפורטים בתי 5, בתנאי שיקוימו מונה

 (. שעות נהיגה לתקנות התעבורה ) 168למכרז; ולרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 

הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו במוניות ו/או באוטובוסים זעירים ציבוריים ו/או  2.11
ו שנים, דהיינ  עשרבאוטובוסים ואך ורק ברכבים מהסוגים המפורטים, שגילם לא יעלה על  

, ובהתאם להוראות הרשות המקומית לעניין שימוש בכלי הרכב ואילך 2011שנת ייצור 
 .הנדרשים לכל סוג נסיעה/קו 

למכרז, תאגיד מוניות או בעל מונית בודדת שזכה במכרז למסלול   2.2.1כפי שפורט בסעיף   2.12
לתקנת ( 2) )ב'( 510התנאים המפורטים בתיקון לתקנה  5אחד בלבד, ולא יעמדו בכל 

)א'( לתקנות התעבורה ולהפעיל  510 -ו 509פי תקנות -התעבורה, יהיו חייבים לפעול על
 מונה בכל נסיעה.

מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט  2.13
הטכני לרכב להסעות נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כפי 

ת, ועל פי הוראות כל חוק קיים או שיחוקק לעניין, וכל זאת ללא תוספת שיעודכן, מעת לע
 תשלום כלשהי.

הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין  2.14
אשר פרטיו  1961-בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א

. קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות רזלמכ  3'  אבנספח  האישיים יפורטו  
על פי מסמכי החוזה. בין היתר, יוודא כי רשיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי 
הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח 

 המשמשים להסעות.שיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב יוהר

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה 
הדבר בתאום מראש ובכתב עם הרשות,  והקבלן יעביר לרשות את פרטיו האישיים של 

 קצין הבטיחות החדש.
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ם הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבי 2.15
קודם  להעלאת המוסעים לכלי הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים 

 מהרכב. מוסעיםהכל חשודים, ובסוף כל  נסיעה לוודא ירידת 

הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות, אנשים זרים כלשהם,  2.16
 וכן לתדרך   את הנהגים לפעול גם הם כנדרש.

רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או המנהל יהא  2.17
 אחד העובדים והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל.

 שינויים - 3פרק  .3

הרשות תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, לתקופה קצובה  3.1
 שעות מראש. 24ושתיקבע בהודעה, וזאת בהודעה של 

על ידי הרשות הודעת ביטול, כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לקבל תשלום או ניתנה 
 פיצוי כלשהו בגין שירותי ההסעות המבוטלות.

הרשות רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן, על שינויים במתן  3.2
 שירותי ההסעות כדלקמן:

 מבחינת אורכם. -שינויים במסלולי הנסיעה  -

 מסלולי נסיעה.ביטול  -

 שילוב מסלולי נסיעה -

 תוספת מסלולי נסיעה. -

תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר האנשים המוסעים.   -
 במקרה של  תוספת כלי רכב, המחיר עבור כלי רכב יהיה זהה למחיר בו זכה המסיע.

 שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות. -

, כאמור, תימסר לקבלן בכתב ומראש. במקרה של הוספת מסלולי ההודעה על שינויים
שעות מראש. התשלום עבור הוספת מסלולי נסיעה יהיה בהתאם   96ההודעה  נסיעה תימסר  

 ג' לחוזה זה. 7.3למפורט בסעיף 

הוספת מסלולי נסיעה תעשה בכתב ומראש ובאישור כל מורשי החתימה, ראש המועצה, 
 .וחשב מלווהגזבר 

למען הסר ספק, מודגש כי הרשות המקומית רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  3.2.1
, להורות לקבלן גם על שינוי במסלול הנסיעה החינוך/משרד הרווחהבהנחיית 

ות מישובים ו/או מוסדות הנמצאים המיועד לשלב הסעת אנשים בעלי מוגבל
 .   רשות מקומית אחרתבתחום שיפוט של 

התשלום לקבלן במקרה של שינוי כאמור במסלול כזה יהיה גם הוא על פי המפורט 
 לחוזה זה.    7ב' בפרק  7.3  בסעיף

רשאית הרשות להורות לקבלן בכתב, כי כלי   לעיל  3.2  -ו  3.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים   3.3
הרכב אשר אמורים היו לשמש למתן שירותי הסעות, אשר הרשות הודיעה על ביטולן, 

 כאמור, יושארו במצב כוננות לצורך ביצוע ההסעות.

לקבלן על השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא ניתנו  בכתב,הודיעה הרשות המקומית, 
ארו כלי הרכב בכוננות, יהא הקבלן זכאי לתשלום בשיעור שרותי ההסעות שלגביהם הוש

וזאת  מהסכומים, אשר היו מגיעים לקבלן לו נתנו אותם שירותי ההסעות בפועל,  50%
 בגין הסעות בוקר בלבד.
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 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה - 4פרק  .4

ובת הנאה על הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל ט 4.1
פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם עמד בכל התנאים הקבועים בין 

 הצדדים וקיבל את הסכמת הרשות, מראש ובכתב.

או יותר  25%היה והקבלן הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  4.2
אחת בין אם נעשתה   מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת

 לעיל. 4.1בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף 

הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה  4.3
אלא לאחר קבלת הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב. הרשות המקומית תהא 

וקים להחלטתה, שלא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימ
לאשר העסקתו של קבלן/י משנה מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות 

 מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן.

בכל מקרה לא תינתן הסכמת הרשות המקומית להעסקת קבלני משנה, שאינם עומדים 
ינויים המחויבים,  ולא לתנאים הכלליים למכרז, בש 2 -ו  1בתנאים המפורטים בפרקים 

 לפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה.

 אחריות וביטוח – 5פרק  .5

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד  5.1
 המשמשים אותו במתן השירותים על פי חוזה זה.

תאונה, חבלה, או נזק, איזה הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל  5.2
שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לרשות  ו/או לעובדיה ו/או 
לשליחיה  ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או 

פי מחדל רשלניים, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות הקבלן על 
 מסמכי החוזה.

הקבלן יפצה את הרשות ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל  דמי הנזק שיגיע  לו)ה(, 
הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את הרשות, עובדיה, ושלוחיה מכל אחריות  להם)ן(.

 וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל.

בד או אדם אחר המועסק שירותו, הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עו 5.3
, או לפי כל דין 1968במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שירותי ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן שירותי 
ההסעות. אם תתבע הרשות  על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק 
את התביעה כנגד הרשות או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין 

 סופי.

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את הרשות על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או  5.4
דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, על ידי אדם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, 

לעיל לכל אדם כולל  -5.2ו 5.1, חבלה או נזק שמפורט בסעיף שלוחיהם בגין כל תאונה
 לרשות  ו/או  לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן לערוך  5.5

"( דרישות ביטוח" ן:להל) 2בנספח ב'ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים 

המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, 

 ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך תקופת ביצוע העבודות.
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לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב הקבלן להמציא לידי המועצה אישור  5.6

להסכם זה,  2בנספח ב'חים המפורטים בהנחיות הביטוח המופיעות על עריכת הביטו

 כשהוא חתום על ידי מבטחיו. 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה  5.7

ולדרישת המועצה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות 

 הסכם זה.

צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים היה ולדעת הקבלן יש  5.8

הנ"ל מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול 

סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המועצה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש 

לים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את המועצה ו/או הפוע

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה  5.9

כלל יוכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המועצה. כמו כן י

בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי הקבלן לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  

 יום מראש. 30אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המועצה ,

הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי  5.10

וי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפ

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת 

 את המועצה מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.

הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם את דמי  5.11

 הביטוח.

יר הקבלן עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל מקרה של לבקשת המועצה יעב 5.12

אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הקבלן לגרום 

 לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאת אישור הביטוח ו/או  5.13

צאת העתקי הפוליסות על ידי הקבלן כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או בהמ

להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את הקבלן מאחריותו על פי 

 ההסכם ו/או על פי כל דין.

אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא המועצה רשאית,  5.14
ערוך את הביטוחים תחת הקבלן ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות אך לא חייבת, ל

השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והמועצה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל 
סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. 

יא לעריכת הביטוחים עבור הקבלן, אין באמור לעיל כדי להטיל על המועצה חבות כל שה
והקבלן מוותר בזה על כל טענה נגד המועצה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, 

 טיבם והיקפם.
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מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי המועצה הינם  5.15
י עריכת הביטוח תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישור

 במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו, וקבלני  5.16

המשנה שלו. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך עם קבלנים 

 BACK TO BACKיל וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח לע

לכל הדרישות על פי הסכם זה. הקבלן מתחייב להמציא למועצה לפני תחילת העבודות לפי 

 הסכם זה את אישורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע הסכם זה.

 יחסי הצדדים - 6פרק  .6

. בכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות  לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד 6.1
בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את הרשות בכל סכום בו תחויב הרשות כתוצאה 

 מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.

עובדי הקבלן ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן  6.2
פי מסמכי החוזה   בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על

לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי 
כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו כן מתחייב הקבלן לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה זה 
לגבי עובדיו, שיועסקו במתן שירותי הסעה, את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור 

 .בחוקי העבודה

 תשלומים וערבות - 7פרק  .7

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה  7.1
במסגרת הצעתו הכספית  'בפרק גמהרשות, בהתאם למפורט במפרט הסעות ומחירים 

  .למכרז נשוא חוזה זה

  .________________תוקצבה בסעיף התקציב מס'  במכרז זה ההוצאה 7.1.1

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי  
ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות. לא  ,בפרק ג'ההסעות לפי המסלולים המפורטים 

 תעשה כל התחשבנות על בסיס אחר כמו תשלום לנוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבנויות.

זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/או בגין שינויים הקבלן לא יהא   7.2
במספר התלמידים שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שרותי 

 ההסעות, ולא נשתנה  אורך מסלול הנסיעה.

 התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות יהיו על פי המפורט להלן: 7.3

הרשות המקומית לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות  .א
שבוטלו על ידה, בין אם בוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי 

שעות ממתן ההודעה על הביטול.  24ההסעה שהיו אמורים להינתן לאחר חלוף 
ים בימי ו/או כמו כן לא תהא הרשות חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שינוי

 בשעות ההסעות.

 
 

השתנה אורך מסלול/י נסיעה/ות, מסיבה כלשהיא, יתווסף או יפחת, לפי העניין,  ב.
 ש"ח לכל קילומטר. 2.00תשלום לו זכאי הקבלן, סך של ה
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החליטה הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים, יקבע  ג. 
המנהל על בסיס ניתוח מחירי הקבלן בגין מסלולי התשלום לו זכאי הקבלן על ידי  

ההסעה/ות האחר/ים,  בהתחשב בסוג כלי הרכב הנדרש על ידי הרשות המקומית 
 לביצוע ההסעות, ולאחר שמיעת טענות הקבלן.  

למען הסר כל ספק, הרשות  אינה חייבת להוסיף לקבלן מסלול/י נסיעה חדש/ים 
 את ביצועם לאחרים.והיא רשאית, לפי שיקול דעתה, למסור 

הרשות רשאית על פי שיקול דעתה להזמין נסיעה חדשה מוזמנת ו/או בלתי צפויה.   ד.
עבור נסיעה זו ישולם לקבלן  כ"מחיר לפי ק"מ" בהתאם להצעת המחיר שהוצעה 

 על ידי הקבלן בפרק ג' למכרז. 

עור בכל מקרה לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים כמפורט בסעיף זה בשי . ה
 מהיקף ההתקשרות המקורי. 50%העולה על 

 3-בין האחד לחמישה בכל חודש קלנדרי יגיש הקבלן לרשות ו/או למנהל חשבון מפורט ב 7.4
 עותקים בגין שירותי ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף.

ימים ויאשרו, במלואו או בחלקו. המנהל יהא רשאי  7המנהל יבדוק את החשבון תוך 
מהחשבון את הסכומים בגין הסעות אנשים שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית. להפחית  

לחוזה. עם  9.4זאת, בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף 
קבלת אישור המנהל  תוגש על ידי הקבלן חשבונית מס לתשלום בהתאם לסכום שאושר 

 על ידי המנהל.

       ברשות המחלקהת הסכומים שאושרו על ידי מנהל הרשות המקומית תשלם לקבלן א
 ממועד המצאת חשבונית מס לתשלום. יום 60תוך 

נכונים ליום הגשת הצעת המחיר במכרז, והם  שבפרק ג'המחירים המפורטים במפרט  7.5
יעודכנו רק בהתאם להתייקרויות שנובעות מהחלטות ממשלה הרלוונטיות לאגף הרווחה  

 ואשר שלגביהם תינתן הודעה לרשויות המקומיות . 

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן על פי חוזה זה יתווסף מ.ע.מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף  7.6
 בעת ביצוע התשלום.

חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית ו/או ערבות של חברת ביטוח, לפי  עם 7.7
מסכום ההתקשרות השנתי המוערך   5%  -לחוזה, בסכום השווה ל  1כנספח ב'הנוסח הרצ"ב  

₪, כמוגדר להלן לו הוא זכאי בגין שירותי ההסעות, וזאת   10,000  -ובכל מקרה לא פחות  מ
 יו על פי מסמכי החוזה. הערבות תהא בתוקף לתקופה שללהבטחת ביצוע כל התחייבויות

חודשים ממועד חתימת חוזה זה, והקבלן מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, לפי דרישת  36
הרשות, כך שהיא תהא בתוקף עד למועד האמור. בכל מקרה בו לא יאריך הקבלן את 

ת סכום הערבות לפי דרישת הרשות, תהא הרשות רשאית לממשה ולעכב תחת ידה א
הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע 

 לרשות  על פי חוזה זה.

התשלום היומי, עבור כל  -סכום ההתקשרות השנתי המוערך לעניין סעיף זה משמע 
  ההסעות המוזמנות לא כולל המע"מ. מוכפל בימי ההסעות בפועל.

 הרשאיות להציע ערבות מצורפת בנספח לחוזה.רשימת חברות הביטוח 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הסכום השנתי המוערך הנו לצורך קביעת סכום 
הערבות בלבד וכי הקבלן יהא זכאי לתשלומים על פי שירותי ההסעות שינתנו בפועל בלבד 

 ובכפוף להוראות חוזה זה.
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י ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו תנאי עיקר 7.8
כאמור, תחשב כהפרה יסודית של החוזה, והרשות המזמינה זכאית לבטל את החוזה 

 לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה.

 ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה.  7.9

 הערבות להבטחת ולכיסוי של:מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש  

א(  כל נזק או הפסד העלול להיגרם לרשות, המזמינה עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי 
 תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

ב(  כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן, הרשות המזמינה עלולות להוציא או לשלם 
 או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

תהא הרשות המזמינה רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או בכל מקרה, כאמור, 
מקצתם, בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

 והתשלומים כאמור.

 תקופת החוזה וסיומו - 8פרק  .8

 מיום חתימתו ואישורו  שלוש שניםמוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של   8.1
 . ועד ליום ________________

שבוצעו למען הסר ספק, מודגש בזאת כי התשלום לקבלן יהיה אך ורק בעבור ימי הסעות 
 , ולקבלן לא תהיה כל עילה לבקש תשלום בעבור ימים בהם לא בוצעו הסעות.  בפועל

לרשות תהא זכות ברירה )אופציה( להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת תוקפו  8.2
של חוזה זה לתקופה של שנתיים נוספות, בכל פעם לתקופה של שנה נוספת ובלבד שתיתן 

 .אך לא יאוחר מיום ______________ יום מראש 60על כך הודעה לקבלן 

(, במקרה של  אופציה זכות הברירה ) הקבלן רשאי שלא להיענות לבקשת הרשות למימוש 8.3
לחוזה, וזאת פרט  7.4יום מעבר למוסכם בסעיף  90פיגור בתשלום כלשהוא מצד הרשות 

למקרים בהם הפיגור בתשלום נגרם כתוצאה מהתנהלות הקבלן, לרבות אי חתימה על 
 ההסכם, אי המצאת אישורים כנדרש, הגשת חשבון הנושא פרטים שגויים וכיוצא בזה.

לעיל תהא הרשות  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  8.2 -ו 8.1אף האמור בס"ק על  8.4
יום לקבלן. לקבלן לא תהיינה כל טענות  30של  להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה מראש

ו/או תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את 
צע בפועל עד למועד סיום ההתקשרות, ובכפוף התמורה בגין שירותי הסעות אשר בי

 להוראות חוזה זה.

ההוצאה בגין חוזה זה תוקצבה בסעיף הסעות למעון יום למפגר וכן בסעיף שירותים  8.5
 פתוחים למפגר, שניהם תקציבי אגף הרווחה.   

 הפרות, ביטול מכרז ופיצויים - 9 פרק .9

, 2.11, 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.4, 2.3, 1.13 ,1.12, 1.11הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  9.1
ים בחוזה והפרתם תחשב יתנאים עיקרים ויסוד הנם 5.6 -ו 5.5, 4.3, 4.1 ,2.15, 2.14 2.13

מסה"כ   10%כהפרה יסודית המזכה את הרשות בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה  
במועד חתימת  סכום ההתקשרות השנתי, כשהם צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע

חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל לרשות, וזאת מבלי לגרוע 
 מזכות הרשות  לכל סעד ותרופה אחרים, המוקנים לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין.
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לעיל מכל סכום שיגיע  9.1הרשות תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף  9.2
 ותם בכל דרך חוקית אחרת.לקבלן או לגב

תשלום הפיצויים או ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן  9.3
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים  9.2 -ו 9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  9.4
י בגין הפרות החוזה לרשות המזמינה על פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כ

 המפורטות להלן, תהא הרשות המזמינה זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:

 פיצוי מוסכם נושא ההפרה

דקות בהתייצבות לתחנת  30דקות ועד  15איחור של מעל 
האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד 

 החינוכי 

250  ₪ 

דקות בהתייצבות לתחנת  45ועד  30איחור של מעל 
האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד 

 החינוכי

500  ₪ 

האיסוף דקות בהתייצבות לתחנת  45איחור של מעל 
 הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי

1,000  ₪ 

העסקת נהג למרות שהרשות הורתה להפסיק את 
 העסקתו

1,500  ₪ 

 ₪  500 רכב הסעה מלוכלך

 ₪  500 אי הפעלת מזגן
 ליממה ₪  500 יממות 2מזגן לא תקין / לא עובד מעל 

 ליממה ₪   500 יממות 3מזגן לא תקין / לא עובד מעל 

הסעת נוסעים ברכב שאינו מורשה על פי דין להסעות 
 הנוסעים על פי החוזה

1,000  ₪ 

העסקת קבלן משנה בניגוד לתנאי החוזה וללא אישור 
 הרשות

₪ לכל יום  2,000
 עבודה

התנהגות לא נאותה של הנהג, כולל אי שיתוף פעולה עם 
 הספר/ המחלקהבית  /מנהל המסגרת מבקרי ההסעות )

 או נציג אגף הרווחה או מי מטעמם(

500  ₪ 

לכל יום ₪  1,000 שנים 8 -רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ
 עבודה 

 ₪  250 אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן

לכל יום  ₪  2,000 שילוב קווים ללא אישור הרשות המזמינה

 ולכל רכב

הרשות המזמינה בכלל זה רכב שלא מתאים לדרישות 
רכב ללא חגורות בטיחותו/או מושבי בטיחות ו/או 

 מושבים מוגבהים

לכל יום ₪  1,000
 הסעה 

₪ לכל יום   1,000 חגורות בטיחות לא תקינות
 עבודה 

₪ לכל יום   1,000 ( ברכב עם מעלון מעלון לא תקין )
 עבודה 

חריג/תאונת אי דיווח לרשות המקומית בדבר אירוע 
 דרכים שקרתה במהלך הנסיעה

1,500  ₪ 

איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי הרשות 
 המזמינה

1,000  ₪ 
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לרבות כאשר הרכב ריק  עישון ברכב המבצע הסעה )
 ( מנוסעיו

1,000  ₪ 

 ₪  1,000 העדר מערכת טכנולוגית למניעת שכחת ילדים ברכב

 ₪  1,000 מורשים ברכב ההסעההסעת נוסעים שאינם 

 ₪  1,000 הסעת מקבלי שרות בעמידה/שלא במושב עם חגורה כחוק

 ₪   500   אי דיווח על אי ביצוע הסעה
 

הרשות המזמינה זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע  9.5
הערבות או חלקה, לפי העניין, לקבלן, או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, לרבות חילוט 

 הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות המזמינה.

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן  9.6
 מהתחייבויותיו.

לעיל, אם הפר הקבלן את החוזה ו/או איזה מתנאי המכרז   9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   9.7
הרשות זכאית לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק החוזים )תרופות הפרה יסודית, תהא  

ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות, תהא הרשות   1970-בשל הפרת חוזה( תשל"א
זכאית לתבוע את אכיפת החוזה ו/או לבטל את החוזה ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה 

ו להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות ו/או לחלט את הערבות/יות הבנקאית/יות ו/א
 קבלן אחר.

לעיל, האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה  9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9.8
לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של  זה ויזכו את הרשות בכל הזכויות המוקנות

 הפרה יסודית:

ל הוצאה לפועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי ש 9.8.1
הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו 

 יום ממועד ביצועם. 30לחלוטין תוך 

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו , כולם  9.8.2
רגל ו/או  או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו צו פשיטת

מונה נאמן לנכסיו, ובמקרה של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על 
פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או מונה לו מפרק קבוע, או ניתן נגדו 

פי -צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני, ו/או ניתן ביחס אליו צו לעיכוב הליכים על
, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם 1999 -של חוק החברות התשנ"ט  350סעיף 

נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה, או הגיש בקשה 
 .1999 -של חוק החברות התשנ"ט  350לפשרה למען הסדר איתם, על פי סעיף 

 הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. 9.8.3

קבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, הוכח להנחת דעתה של הרשות כי ה 9.8.4
מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה 

 או ביצועו.

הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הצהרה מהותית של הקבלן שניתנה במכרז או  9.8.5
 בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר

 היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

לעיל, לא יראו את השימוש האמור  9.7השתמשה הרשות בחלק מזכויותיה על פי סעיף  9.9
בזכויות הרשות כביטול החוזה על ידי הרשות אלא אם הרשות הודיעה על כך במפורש 

לו  ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה
 הודעה כאמור.
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יום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את הקבלן בפיצוי  14איחור בתשלום של עד  9.10
יום האמורים, יהא   14כלשהו מהרשות. איחרה הרשות  בביצוע תשלום מעבר לתקופה של  

הקבלן זכאי לריבית בגובה הריבית הנהוגה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, כשהיא 
 נקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל.מחושבת מהמועד ש

לחוזה, יזכה את הקבלן  7.4יום מעבר למוסכם בסעיף  90פיגור בתשלום מצד הרשות של  
של הסכום בפיגור, וזאת פרט למקרים בהם הפיגור  10%בפיצוי מוסכם מראש בגובה 

בתשלום נגרם כתוצאה מהתנהלות הקבלן, לרבות אי חתימה על ההסכם, אי המצאת 
 כנדרש, הגשת חשבון הנושא פרטים שגויים וכיוצא בזה.אישורים 

 שונות - 10פרק  .10

תירה בין הוראות גילה הקבלן סתירה בהוראות החוזה ו/או בהוראות הנספחים ו/או ס 10.1
הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים, יפנה הקבלן החוזה לבין 

הנכון. הפירוש שינתן על ידי המנהל, יחייב את למנהל על מנת לקבל הנחיות בדבר הפירוש  
 הקבלן.

 תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה, כפוף לחוק יסודות התקציב שבתוקף, מעת לעת. 10.2

הרשות תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב  10.3
כל הסכם, התחייבות או  ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין על פי

 חבות אחרת על פי כל דין.

ספרי הרשות  וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על  10.4
 פי חוזה זה.

תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והרשות  לא  10.5
מצגים, הסכמים והתחייבויות, בין בכתב תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, 

 ובין בעל פה, שאינם נכללים בחוזה  זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב,  10.6
 ובחתימת שני הצדדים.

מסירה אישית או במכתב כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן ב 10.7
 רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה.

שעות לאחר הישלחה מבית דואר  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה  10.8
 בישראל.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 
 
 

           ____________   __________________                       _____________     
 ראש הרשות            חותמת הרשות המקומית           הקבלן                        

 המקומית                                                                                                                                          
 

      ________________     ____________
  

      חשב מלווה        גזבר הרשות המקומית  
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___________  עו"ד / רו"ח של הקבלן המפורט לעיל מאשר כי ביום _________   אני הח"מ

______________המשמשים כמנהלי _____________ )להלן: "הקבלן"(  הופיעו בפני ה"ה

חוזה זה כי נתקבלו אצל הקבלן כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל וחתמו בפני על 

 דין לחתימתו על חוזה זה וכי חתימתם של ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.

                                  

                                   ________ 

 עו"ד/רו"ח               
 

 :ם בזה כדלקמןאנו הח"מ מאשרי
 

כי בחוזה זה נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין; כי ההוצאה 

___ בתקציב רגיל/מאושרות תקציב בלתי רגיל ___הכספית לביצועו מתוקצבת מסעיף _____

 מס'________.

 

 

 
     ________________  _________________       _________________ 
 חשב מלווה  גזבר הרשות המקומית    ראש הרשות המקומית              
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 1נספח ב'
 

                                        ,לכבוד
 הרשות המקומית

 ג'ת במשולש

_____________ 

 
 א.נ.

 
 כתב ערבות   הנדון:

 
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום   "המבקשים"(על פי בקשת _______________ )להלן:  

( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך עשרת אלפים ₪    ש"ח )  10,000עד לסך של  
וזאת להבטחת כל התחייבויותיהם לפי  ,( להלן: "הפרשי ההצמדה" הנ"ל למדד כמפורט להלן )

 . ממחלקות המועצהובוגרים  ילדיםהסעות של יולים וטחוזה לביצוע 
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם 

ת המשתתפים בתביעה משפטית בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מא
או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר 

 לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
רישותיכם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך ד

 הכולל הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:

משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   - "המדד"
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 

"המדד  -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן 
היינו נקודות __________ )להלן  1/2022החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 

"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן  -
 ישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.המצוין בדר

 
 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 31.8.2025ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 1.9.2025לאחר יום 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 כדרישה לעניין כתב ערבות זה.דרישה בפקסימיליה לא תחשב 

 
  תאריך:___________                                                             בנק:_________
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 2נספח ב'
 

 דרישות ביטוח
 

"( מבקש האישור)להלן " , ג'ת1089מועצה מקומית ג'ת,  בנין המועצה, ת.ד. על הקבלן להמציא לידי 
, הכולל את הביטוחים בנוסח הטבלה המופיעה בסוף נספח זהאישור קיום ביטוחים )אק"ב( 

 המפורטים להלן:
 

 ביטוח רכוש  א.
ה בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן, במלוא ערכם, מפני אבדן או נזק עקב ווכן ציוד נלו

 (,316)הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה 
ידי כלי טיס, -נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על (,313)נזקי טבע 

רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש,  קבלןמוסכם כי ה (.314)ק בזדון, וכן פריצה שביתות, פרעות, נז
 במלואו או בחלקו, ואולם הפטור יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .ב

.    לכיסוי אחריותו של הקבלן על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי לרבות 1
 (. 322))ומבלי לגרוע מכלליות האמור( מבקש האישור 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: .2
 הרעלה,  .2.1
 כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבוד במקום,  .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,  .2.3
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא  .2.4

 במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,  
 (307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 (315)אומי תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח ל .2.6

הביטוח מורחב לשפות את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח  .3
 .(321( )304( )302)כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 .(328)"י מבקש האישור או עבורו ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע .5
 (.329)רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  .6
 ₪  למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. 2,000,000גבולות האחריות:  .7

 
 ביטוח חבות מעבידים ג.

 לכיסוי חבות הקבלן על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  .1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,   .2.1
 פיתיונות ורעלים,  .2.2
 העסקת נוער כחוק,  .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. .2.4

 (.319)אישור הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי הקבלן מבקש ה .3
 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5
 ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ למקרה ₪20,000,000 לתובע,  6,000,000גבולות האחריות:  .6

 
 כללי לכל הביטוחים .ד
במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה משולמים  .1

ותקפים לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, בתוקף, בגבול 
 ₪. 750,000-אחריות שלא יפחת מ

לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על נזק על מבטחי הקבלן  .2
 ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,

סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח ובכפוף  .3
 לזכויות המבטח עפ"י דין.

יום  30א ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, ל .4
 למבקש האישור, בדואר רשום. 
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תאריך הנפקת האישור    אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

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

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

מועצה מקומית   שם:
 ג'ת

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
שירותי הסעות 

לילדים, בוגרים 
ונכים עבור מחלקות 
המועצה ובתי הספר 

 במועצה

 משכיר                               ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: 500206289ת.ז/ח.פ:

בנין המועצה,    מען:
 3009100 , ג'ת81ת.ד. 

 מען:

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
חלוקה לפי  

גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

ויתור על תחלוף לטובת  -309 ₪    ביט  רכוש 
כיסוי  -313מבקש האישור, 
כיסוי  -314בגין נזקי טבע, 

כיסוי  - 316גניבה פריצה ושוד, 
 ראשוניות  -328רעידת אדמה, 

 - 304אחריות צולבת,  -302 ₪  2,000,000   ביט  צד ג'
 - צד ג'  -307הרחבת שיפוי, 

 - 309קבלנים וקבלני משנה, 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

כיסוי לתביעות  -315האישור, 
מבוטח נוסף בגין  -321המל"ל, 

 -מעשי או מחדלי המבוטח
מבקש  -322מבקש האישור, 

האישור ייחשב כצד ג' בפרק 
רכוש -329ראשוניות,  -328זה, 

 מבקש האישור ייחשב כצד ג'
אחריות 

 מעבידים
 -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט 

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
מבוטח נוסף  -319האישור, 

היה וייחשב כמעבידם של מי  
 -328מעובדי המבוטח, 

 ראשוניות
  ₪    ביט  אחר

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

 הסעת נוסעים 025
 ביטול/שינוי הפוליסה*

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 

 המבטח:
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  3' בנספח 

 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה 
 

מס
' 

 הערות כמות שם הפריט

  1 תרמיל גב תואם לתכולה 1
  5 משולש בד 2
  2 תחבושת אישית 3
  1 תחבושת בינונית 4
  1 חסם עורקים 5
 10 ס"מ 7חצי אלסטי אגד תחבושת  6

 

  3 דיספנסר ס"מ+ 2.5מיקרופור פלסטר נייר  7
  100 יםפלסטר 8
  1 מלע"כ מספרי  9

  20 פד גזה סטרילי 10
  1 סד קשיח לקבוע 11
  2 פולידין נוזל  12
  2 פולידין משחה 13
  2 תמיסה סביעור 14
  1 מסכת כיס להנשמה 15
  3 )כדוגמת ברנשילד( תתחבושת לכוויו 16
  1 תהיפו תרמישמיכה  17
 זוגות 10 כפפות חד פעמיות 18
 סוללות מחוץ לפנס 1 פנס ראש 19
  3 ס"מ 8תחבושת אלסטית  20
  3 1+2+3מנתבי אוויר  21

 
 אלונקה מתקפלת אחת. כן תהיה ברכב -כמו

    

 

 

 

 


