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 הסכם
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 "(נההמזמי" או" מועצהה: "להלן)    

     

 ; אחד מצד        
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  "(נותן השירותים: "להלן)    
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מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ומצוקה להפעלת בקבלת שירותים  מעוניינת והמועצה ואיל:ה
והביטחון החברתי בתחומי המועצה המקומית ג'ת, בהתאם להוראות משרד הרווחה 

, בהתאם להוראות מסמכי המכרז על כלל )"המשרד"( ככל שאלה יתעדכנו מעת לעת
 (;השירותים" ו/או "העבודות")" נספחיו ובהתאם לכל דין

 ; )"המכרז"( השירותים קבלתל 7/2023' מס מכרז מהפרס מועצהוה  :והואיל

, על כלל המכרז במסמכי לאמור בהתאם לספק את השירותים הציע נותן השירותיםו :והואיל
  כל דין;וככל שאלה יתעדכנו מעת לעת  המשרד  להוראות    ובהתאם  ל"הננספחיו וחלקיו  

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

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

 ראש המועצה  בפני  המליצה________,    מיום  בהחלטתה,  מועצהה  של  המכרזים  וועדת :והואיל
 ל"הנ  העבודות  לביצוע  בהסכם  עימו  להתקשר  והמליצה  הנותן השירותים  של  הצעתו  על

 בהסכם  המפורטים  לתנאים  ובכפוף  שנקבע ע"י משרד הרווחה  המחיר  תמורת  ובתאריך
 ;להלן זה

 : 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
והמותנה בין הצדדים במלואו. המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, 

אינם אשר הצהרות, מצגים, הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, 
 ימתו.נכללים בחוזה זה, אשר נעשו, אם נעשו, קודם לחת

, בין שצורפו ובין שאינם נספחי המכרזהמבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל  1.3
, לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שיצורף לחוזה זה בעתיד להסכם זה  מצורפים

 מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.

 פרשנות  .2

וים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהו 2.1
 פרשנותם כדין סעיף מסעיפיו.
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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
ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, תהיינה מסמך אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת  

 הוראות חוזה זה עדיפות.

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

הנותן   תנאים והדרישות, המוטלים עלוכל ה  נותן השירותיםכל חובותיו והתחייבויותיו של   2.5
 .ממנו לגרועעל חובותיו של הנותן השירותים ולא , באו להוסיף בהסכם זה השירותים

גילה נותן השירותים סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי  2.6
ב"כ ב לפי הסכם זה עצמו, יפנה בכתיהסכם זה לבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סע

כיצד עליו לפעול. הפירוש שיינתן בירור הנחיות בדבר הפירוש הנכון ו  תקבל  לשם,  המועצה
 .הנותן השירותים, יהא סופי ומוחלט ויחייב את ב"כ המועצהעל ידי 

 תקופת ההסכם  .3

, ויבוא __________הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים, מיום  3.1
תקופת  "(.התקופה הראשונה)" ___________חודשים ועד ליום  12בתום לסיומו 

מרכז יום ממועד קבלת המפעיל הודעה מהמועצה בדבר    30ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף  
 ובתיאום עם המועצה. ואשר זכה במכרז בהפעלת הטיפול 

ובכפוף לאישור משרד הרווחה והביטחון החברתי, על פי שיקול דעת המועצה בלבד,  3.2
חודשים כל  12תקופות נוספות של  ארבערשאית להאריך תוקף הסכם זה ל תהא המועצה

( בהודעה בכתב עד העניין", לפי תקופות נוספות" או "תקופה נוספתאחת, או חלק מהן )"
ום תקופת ההתקשרות הראשונה או תקופה התקשרות נוספת כלשהי, לפי יום לפני ת 30

חודשים, ובכל מקרה  60, ובלבד שכל תקופת ההתקשרות לא תעלה על תקופה של העניין
 .________________ לא יאוחר מיום 

בכפוף לאישור הזכות להארכת החוזה, כאמור לעיל, נתונה למועצה בלבד מובהר בזה כי  3.3
במשך ו/או בסיום כל  ,ונותן השירותים אינו ולא יהיה זכאי לדרושעיל, המשרד כאמור ל

ולא תהיינה  תקופה שהיא, כי ההסכם יוארך למשך תקופה או תקופות נוספות כלשהן
תוקף  שתבחר המועצה שלא להאריך את ככללנותן השירותים כל טענות כנגד המועצה 

 החוזה, כאמור.

אית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה רש 3.4
לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא ובכפוף לאישור משרד הרווחה והביטחון החברתי, 

צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, על ידי משלוח הודעה מוקדמת בכתב לנותן 
רה ו/או ימים לפחות, מבלי שהמועצה תהיה חייבת לשלם תמו  10השירותים, בהתראה של  

פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת ההתקשרות. לנותן השירותים לא תהיה, עקב 
כך, עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם, שלטענתו נגרמו או עשויים 

 להיגרם לו עקב שימוש המועצה בזכותה על פי סעיף זה.

הוראות וההתחייבויות נוספת, יחולו במלואם כל התנאים, ההתקופת התקשרות במשך  3.5
הקבועים בהסכם זה ונספחיו בשינויים המחייבים, לרבות זכות המועצה להפסקת החוזה 

 יום מראש, כאמור לעיל. 10בהודעה של 

 מהות ההסכם  .4

 מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ומצוקהפק למועצה שירותי הפעלת נותן השירותים יס 4.1
לרבות הוראות התע"ס  , מסמכי המכרזהמועצה, על פי  הנחיית בג'תהמועצה  בתחומי

 . ובהתאם להוראות כל דין ומנהלת אגף הרווחה במועצה והנחיות משרד הרווחה

לשיקול להוראות התע"ס והנחיות המשרד, ובהתאם אופן מתן השירותים יהא בהתאם  4.2
, בכפוף למסגרת תקציבית מאושרת וגורמי הפיקוח במשרד הרווחה דעתה של המועצה
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וגורמי מנהלת אגף הרווחה במועצה ופיקוח ם עם אגף הרווחה במועצה והנחיות ובתיאו
 כפי שיינתנו מעת לעת, הן בכתב והן בעל פה.הפיקוח במשרד הרווחה 

 נותן השירותים תהצהרות והתחייבויו .5

בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין את  הסכם זהנותן השירותים מצהיר בזאת, כי קרא  5.1
למועצה והוא מסכים   העבודותלנותן השירותים את  ם יידרש  לפיהאשר  השיטה והתנאים,  

 ומקבל עליו את כל האמור בו במלואו.

נשוא  העבודות ו/או השירותיםמצהיר בזאת, כי הוא עוסק באספקת נותן השירותים  5.2
מיומנות, משאבים כספיים,  ציוד, הסכם זה וכי יש לו ידע, יכולת, כישורים, מקצועיות,

בדים מיומנים ומהימנים, וכל האמצעים הדרושים והמתאימים, במספר ניסיון, ועו
למועצה בהתאם ועפ"י האמור   העבודות ו/או השירותיםובכמות, שידרשו לביצוע אספקת  

 במכרז וחוזה זה;

נותן השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו שהקפדה ודיוק על שעות וימי הפעילות הן תנאי  5.3
בסיסי לקיומו של הסכם זה והפרתו תחשב הפרה יסודית של ההסכם. ואף תקנה למועצה 
את הזכות לסיים את ההתקשרות עמו באופן מיידי. נותן השירותים מצהיר ומסכים כי  

מועדי הפעילות, אלא אם כן ניתן לו אישור המועצה אינו רשאי לבטל ו/או לשנות את 
 שעות לפני מועד הפעילות הקבוע.  72מראש ובכתב, לכל הפחות 

, והעברתה לעיון ולאישור אגף הרווחה. תים ידאג להכנת תוכנית שבועיתנותן השירו 5.4
מובהר, כי אין באישור תכנית הטיפול ע"י  אגף הרווחה בכדי להטיל על המועצה אחריות 

 ל סוג שהוא, וכל פגם אשר יתגלה יהיה יהא באחריות נותן השירותים בלבד. מכ

וכי כל מוסמכים, עובדים הם מטעמו הינם העובדים נותן השירותים מתחייב ומצהיר כי  5.5
ות וכי יועסקו עובדים עפ"י הורא  תעשה עפ"י הכשרתם המקצועיתהעובדים  פעילות של  

 המשרד ולפי כל דין.

ק למועצה את השירותים בהתאם למפורט בפרק ג' למסמכי נותן השירותים להעני 5.6
המכרז )נספח דרישות מקצועיות ומפרט השירותים( ובהתאם לאמור בהוראות התע"ס 

וכן להתעדכן בעדכון הוראות התע"ס ככל שהדבר נדרש, לאורך כל תקופת הרלבנטיות 
נותן  ההתקשרות. מובהר בזאת כי חובת ההתעדכנות הינה באחריותו הבלעדית של

 השירותים.

מעולם לא הורשע ,  ו/או עובדיו הואמצהיר ומתחייב בזאת במפורש כי נותן השירותים  5.7
בעבירה שיש עימה קלון ו/או בעבירה מכל סוג הקשורה אם בעקיפין ואם במישרין 

 או עבירות אלימות.  בעבירות בעלות אופי ו/או רקע מיני

 או/ו העובדים להעסקת בקשר דין כל הוראות אחר עת בכל למלא חייב נותן השירותים 5.8
 הסוציאליים התשלומים כל את, עובדיו כל בעד ישלם נותן השירותים. מועסקים

 וכן עובדיו משכר בניכויים חייב שמעביד התשלומים כל, המעביד י"ע המשתלמים
 על המקובלים בשיעורים סוציאלי וביטוח חוק פי על המעביד חייב בהם אחרים תשלומים

 . ענף באותו במדינה העובדים של ביותר הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון ידי

, על חשבונו, בכל הציוד ו/או כוח האדם הנחוץ העובדים נותן השירותים ידאג לצייד את 5.9
 להם לקיום השירותים.

 רכוש להבטחתעל פי כל דין,  הנדרשים הזהירות אמצעי כלנותן השירותים יוודא קיום  5.10
 . כלשהי מוסמכת רשות מצד הוראה פי על או דין פי על, אדם וחיי

לעמוד  והחוקי ו/או ביכולת ועל כל שינוי במעמד מועצהלהודיע ל מתחייב נותן השירותים 5.11
מועצה על פי ההסכם ו/או בכל עניין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על ה ובהתחייבויותי

  בהתקשרות זו.

 םרשאי וגורמי הפיקוח ממשרד הרווחה יהיועצה נותן השירותים מצהיר ומסכים כי המו 5.12
לבקר במרכז מעת לעת, ללא צורך במתן הודעה מראש לנותן השירות, בכדי לבדוק את 

וגורמי הפיקוח ממשרד  המועצהיהיו עמידתו של נותן השירותים בתנאי חוזה זה. כמו כן, 
באופן מתן השירותים,  ולהורות לנותן השירות לתקן ליקויים שמצא םרשאי הרווחה

 הבלעדי.   םבהתאם לשיקול דעת
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נותן השירותים מצהיר ומתחייב כי יבצע את השירותים המפורטים בחוזה זה בהתאם  5.13
חוזרי מנכ"ל משרד הרווחה, ומשרד הפנים הקיימים התע"ס ולהוראות כל דין, הוראות 

בעתיד. נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו, שהוראות אלו תעדכנו ויכיום וכפי שיפורסמו 
 גוברות על הוראות חוזה זה והפרת הוראותיו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 הסכם זה פי מתן השירותים על כי לו ידוע נותן השירותים מסכים, מצהיר ומתחייב כי 5.14
 של גבוהות רמות על שמירה אליו, וכן שיגיע למידע הנוגע בכל סודיות שמירת מחייב

 חוזה פי על מטעמו, העבודות בביצוע שיועסקו וכל מי ועובדיו והוא ושל מהימנות אמינות
 של גבוהות ברמות בו יטפלו, לטיפולם שנמסר המידע סודיות על הם, אף ישמרו, זה,

 ושל מהימנות. אמינות

לבחור במספר מפעילים        רשאית  כי המועצה נותן השירותים מסכים ומצהיר כי ידוע לו 5.15
כדי להטיל חובה על המועצה  בהסכם זהוכי אין  בתחומי המועצה להפעלת התכנית

  להפעלתו. משתתפים מספר מסוים של  לנותן השירותיםלהפנות 

שיהיה נקי ומסודר ומאובזר בציוד  מרכז הטיפולנותן השירותים מתחייב לדאוג למבנה  5.16
 .נדרש ככל שהדבר וריהוט מתאים

לזכותה של המועצה לשנות את היקף השירותים  ו מודעמצהיר כי הנ נותן השירותים 5.17
לרבות מהותם, סוגם, היקף השעות בהם יינתנו השירותים, לרבות אי הזמנת השירותים, 

כל טענה ביחס  והכל בהתאם לשיקול דעתה של המועצה ובהתאם לצרכיה וכי לא תהיה ל
 לכך. 

של המועצה וככל כי העובדים יהיו להנחת דעתה  וומוסכם עלי לנותן השירותיםידוע  5.18
נותן שהמועצה ו/או מנהלת אגף הרווחה תהא סבורה כי כוח אדם אינם מתאימים 

 לפעול כפי שתורה לה המועצה ו/או מי מטעמה.  השירותים מתחייב

לצורך מתן השירותים  נותן השירותיםמובהר בזה כי העסקת עובדים נוספים על ידי  5.19
עצה, אשר תהא רשאית ליתן הנחייה בהסכם זה כפופה לאישור אגף מחלקת רווחה במו

ספק את השירותים במסגרת אינם ראויים לבדבר החלפה ו/או אי קבלת עובד/ים אשר 
 הסכם זה. 

מתחייב למלא אחר הנחיות, הן בעל פה והן בכתב, אשר יתקבלו מצד נותן השירותים  5.20
 וחהוכן להנחיות גורמי הפיקוח ממשרד הרו המועצה ו/או מנהלת אגף הרווחה במועצה

ינתנו במהלך יהנחיות והוראות אשר  בכל הנוגע לאופן מתן השירותים במסגרת הסכם זה.   
לא  נותן השירותיםמתן שירותים נשוא הסכם זה, על ידי בהתייחס לתקופת ההתקשרות 

והתשלום יהיה בהתאם  ישובהעילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של בשום מקרה יהוו 
 .לתמורה הנקובה בהזמנה

 סודיות שמירת .6

נותן השירותים מתחייב ומצהיר כי הוא ו/או מי מטעמו, ישמור בסודיות מוחלטת כל מידע  6.1
"(, בין בעל פה ובין בכתב המידעמכל סוג 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 
וחה ו/או ביחס למטופלים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים אישיים, הרו

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

ו, לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, השירותים מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשה
לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל מידע מהנ"ל, אשר יגיעו לידיעתו, במישרין 

 או בעקיפין, בתקופת הסכם זה ואחריו. 

נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו, כי אי מילוי התחייבויותיו הנ"ל מהווה עבירה לפי  6.2
וחוק הגנת הפרטיות  1977 –ימן ה, לחוק עונשין, התשל"ז הוראות הסעיפים בפרק ז', ס

וכי מנהליו ו/או מי מטעמו, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי  1981 -התשמ"א
 מילוי ההתחייבויות. 
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 היחסים בין הצדדים  .7

 נותן שירותים בלבד. -הצדדים מצהירים, כי היחסים בינים הינם יחסי מזמין 7.1

לנותן השירותים ו/או מי מטעמה, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין המועצה  7.2
ו לפי הסכם זה אינם ו/או כל אדם אחר מטעמ וו/או ספק משנה מטעמ וו/או עובד מעובדי

, אלא יחס שבין מזמין לנותן שירותים עצמאי, או יחסי שותפות יוצרים יחסי עובד מעביד
של המועצה, הבאים מכוחה או המועסקים על ידה  כלפי  ככל שמדובר באחריות וחובות

 נותן השירותים והמועסקים על ידו.

מובהר בזה כי נותן השירותים הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס  7.3
הכנסה, במע"מ ובביטוח לאומי והנותן השירותים יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס 
 החלים עליו כעצמאי והנובעים מהענקת השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.  

להיות עמותה רשומה, אם המציע הינו עמותה יצרף  מובהר בזה כי נותן השירותים יכול
להצעתו 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.

כל תקופת מתן השירותים ו/או מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר נותן השירותים כי ב 7.4
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. 

להיות עמותה רשומה, אם המציע הינו עמותה יצרף מובהר בזה כי נותן השירותים יכול 
להצעתו 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.

ועל מטעמו בביצוע השירותים עובדי נותן השירותים וכל מאן דהוא הפ עוד מובהר כי כל 7.5
נשוא הסכם זה יהיו וייחשבו עובדי נותן השירותים בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל 

 התשלומים והתביעות הנובעים מיחסיו איתם תחול על נותן השירותים בלבד. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא חלה על המועצה  7.6
גין מחלה, תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, לנותן השירותים כל אחריות ב

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

   ין זכויות סוציאליות עבור נותן השירותים.המועצה לא תהא חייבת בכל תשלום שהוא בג

נותן השירותים ישפה את המועצה בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל  7.7
טענה או דרישה או תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד, כאמור לעיל. 

ועצה תהא רשאית שיפוי, כאמור, יעשה מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה לכך.  המ
לקזז כל סכום שיגיע לה מנותן השירותים לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לנותן 

 השירותים ממנה. 

 אחריות נותן השירותים כלפי עובדיו וביטוחים   .8

נותן השירותים מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים  8.1
ל הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום ש

הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו או 
 יתוקנו בעתיד, לרבות צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו.

לביטוח, בטחון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות מתחייב  נותן השירותים 8.2
העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו ובטיחות רת בריאות ותנאים לשמי

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

-מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב נותן השירותים לקיים לגבי העובדים שיועסקו על 8.3
 התקשרות נוספת את האמור בחוקים אלה:דו לכל אורך תקופת ההתקשרות וכל תקופת  י

 ;1945יד )הודעה(, –פקודת תאונות ומחלות משלח  8.3.1



 מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ומצוקה להפעלת  7/2023פומבי מספר מכרז 
 המקומית ג'ת המועצה 

 תקשרותה הסכם – ב'פרק 

7 
______________________ 
 חתימת המציע )מורשי חתימה(

 ;1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 8.3.2

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א  8.3.3

 ;1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א 8.3.4

 ; 1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג 8.3.5

 ;1953-חוק החניכות, התשי"ג 8.3.6

 ;1954-נשים, התשי"ד חוק עבודת 8.3.7

 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 8.3.8

 ;1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח 8.3.9

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, התשי"ט  8.3.10

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  8.3.11

 ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז 8.3.12

 ;1976 -חוק דמי מחלה, התשל"ו 8.3.13

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז  8.3.14

 ;1988-שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח חוק  8.3.15

 ;1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א 8.3.16

 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, התשנ"ה  8.3.17

 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 8.3.18

 ;1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו  8.3.19

 ;1998-שנ"חפרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הת 8.3.20

 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א  8.3.21

  ;2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 8.3.22

נותן השירותים ימסור לכל עובד מטעמו המבצע שירותים על פי חוזה זה, מדי חודש  8.4
 . 1958-בחודשו, תלוש שכר בהתאם לחוק הגנת השכר, התשי"ח

עובד מעובדיו, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד נותן השירותים ימציא לכל  8.5
התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד, בהתאם 

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

וזה זה ובכלל זה יישא וישלם בעצמו ועל נותן השירותים יהיה אחראי לעובדיו לפי ח 8.6
חשבונו את שכרם של עובדיו והמועסקים על ידו וכן את כל תשלומי החובה ההפרשות 
וההוצאות הנלוות, לרבות תשלומי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, דמי הבראה, פיצויי 

לידה,  פיטורין, ביטוח בריאות, שכר שעות עבודה נוספות, תשלומים בגין מחלה או בגין
קרנות עובדים וכל תשלום מס, היטל או תנאים סוציאליים שיחולו על הנותן השירותים 
בגין עובדיו, תנאי עבודתם, העסקתם, וביטחונם הסוציאלי, בהתאם להוראות כל דין או 

 הסכם החלים על הנותן השירותים ועל עובדיו. 

דבר עמידתו בכל החובות נותן השירותים מתחייב להמציא למועצה אחת לרבעון, אישור ב 8.7
והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצוו ההרחבה כלפי 
עובדיו המועסקים על ידו בביצוע השירותים. על האישור להיות חתום בידי הנותן 

 השירותים או מורשה חתימה מטעמו ומאושר על ידי רואה חשבון.
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א ייחשבו בשום פנים ואופן לעובדי המועצה והמועצה נותן השירותים והמועסקים על ידו ל 8.8
לא תהא חייבת בתשלום כלשהו בגין העסקתם לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, 

 ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות.

נותן השירותים יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרבות קבלני משנה  8.9
יהם, לנזק ו/או לאבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם ביצוע ועובד

 התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

 אחריות נותן השירותים כלפי המועצה  .9

נותן השירותים לבדו יהיה אחראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, חבלה או נזק  9.1
שיגרמו למועצה, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה כלשהם, לגוף או לרכוש מכל סוג שהוא, 

או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה או מחדל או טעות או השמטה או עקב שגיאה 
מקצועית של נותן השירותים או הזנחה במילוי חובתו המקצועית או כתוצאה או עקב 

ת או שימוש או אספקה של כלים או טובין או ציוד או אביזרים לקויים או העדר נאמנו
העדר תום לב מצד נותן השירותים ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין מביצוע התחייבויותיו 

 לרבות עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו. -על פי חוזה זה. למען הסר ספק 

נותן השירותים פוטר את המועצה מכל אחריות בגין אבדן או נזק, הנובע מכל סיבה שהיא  9.2
ב לתקן את הנזק על חשבונו ולהשיב מצב לקדמות, בקשר עם ביצוע הסכם זה ומתחיי

 דהיינו למצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. 

אם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה או ככל שנמצא  9.3
לעיל, והוצא נגד הנותן  9.1הנותן השירותים אחראי בגין מעשה או מחדל בהתאם לסעיף 

השירותים או המועצה צו של בית משפט, יהיה נותן השירותים אחראי לפצות את המועצה 
על כל נזק ישיר או עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של נותן השירותים לעשות את כל 

וש ולנקוט את כל ההליכים הדרושים להסרת הצו ובלי שהוראה זו תתפרש כמטילה הדר
חובה כלשהי לפצות את הנותן השירותים בגין הצו הנ"ל או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע 

 העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל.

באשר להליכים משפטיים שינקטו כנגד המועצה בשל פעולות שבוצעו על ידי הנותן  9.4
מי מטעמו, יישא נותן השירותים באחריות המלאה לטיפול בהליך כאמור  השירותים או

 מתחילתו ועד סופו לרבות נשיאה בכל ההוצאות הכרוכות בכך. 

אחריותו של נותן אין המועצה אחראית על ציוד ו/או אמצעים של נותן השירותים.  9.5
 ופת החוזה.אשר יתגלו לאחר תום תקכמפורט לעיל  תחול גם לגבי נזקיםלעיל השירותים 

 ביטוח .10

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב נותן  10.1
המצורף כחלק  2'ב בנספחביטוחים המפורטים ההשירותים לערוך ולקיים על חשבונו את 

, ומתחייב להוסיף אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בלתי נפרד מהסכם זה,
 .מתן השירותים עפ"י הסכם זהאת המועצה כמבוטחת בביטוחים אלו, לכל משך תקופת 

וכתנאי מקדמי לכך מתחייב נותן השירותים להמציא לידי  מתן השירותיםלפני תחילת  10.2
להסכם זה,  2'בלנספח אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם  המועצה

  כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור בהסכם זה ב 10.3
, מתחייב נותן השירותים לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו המועצהולדרישת 

 להוראות הסכם זה.

וספים ו/או משלימים כלשהם היה ולדעת נותן השירותים יש צורך בעריכת ביטוחים נ 10.4
לביטוחים הנ"ל מתחייב נותן השירותים לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל 

 הו/או הפועלים מטעמהמועצה  ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי  
 הו/או הפועלים מטעמ המועצהלעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את 

ן ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל יילענ
 אחד מיחידי המבוטח.
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ביטוחי נותן השירותים יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  10.5
. כמו כן המועצהוכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי  המועצה

בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי נותן השירותים לא יצומצמו, ולא כלל יי
 יום מראש. 30 ,המועצהיבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

המועצה נותן השירותים מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  10.6
בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא  האו מי מטעמ/ו

ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת 
 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.המועצה את 

 נותן השירותים מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועדם 10.7
 את דמי הביטוח.

יעביר נותן השירותים עותק של פוליסות הביטוח המפורטות לעיל. בכל המועצה לבקשת  10.8
מקרה של אי התאמה בין האמור בפוליסות הביטוח לבין האמור בהסכם זה, מתחייב נותן 

 השירותים לגרום לשינוי הביטוחים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

עריכת ביטוחי נותן השירותים, בהמצאת אישור הביטוח מוצהר ומוסכם בזאת כי אין ב 10.9
ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי נותן השירותים כדי להטיל אחריות כלשהי על 

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את נותן השירותים  המועצה
 מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

הינם  המועצהמותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי  10.10
תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח 

 .במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם

בדיו, נותן השירותים מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיף זה יובאו לידיעת מנהליו, עו 10.11
כן מתחייב נותן השירותים לדאוג לכך כי בחוזי ההתקשרות שיערוך  וקבלני המשנה שלו.

המתאימות עם קבלנים וקבלני משנה בקשר עם ביצוע הסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח 
לפני תחילת  נותן השירותים מתחייב להמציא למועצהבמידה ויידרש, . לסוג עיסוקם

ורי הביטוח של קבלני המשנה הפועלים מטעמו בביצוע העבודות לפי הסכם זה את איש
 הסכם זה.

 התמורה .11

 זכאי לתמורה,  נותן השירותיםבתמורה לקיום כל התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז, יהיה   11.1
 . "(התמורה)להלן: " וככל שאלה יתעדכנו מעת לעת עפ"י נוהלי ותעריפי משרד הרווחה

 מהמנהל ובכתב מראש, ספציפי אישור ללאעבודה נוספת  כל יבצע לא נותן השירותים 11.2
 לא כזה אישור ללא כי מודגש.  , ראש המועצה והחשב המלווהואישור גזבר המועצה

בגין עבודות כאמור שבוצעו   בעלויות  לשאת  עליו  ויהיה,  תמורה  כל  לנותן השירותים  תשולם
 . ללא אישור מפורש בכתב

ין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודה, לרבות את כל ההוצאות, מכל מ התמורה כוללת 11.3
כל התיאומים הנדרשים וקבלת כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין ולא ישתנו מכל סיבה 

 שהיא.

דיווח על הפעילות  נותן השירותיםיגיש מתן השירותים בתום כל חודש קלנדרי במהלך  11.4
. הדיווח יכלול: וחהולגורמי הפיקוח במשרד הרו ונוכחות יומית של החניכים למנהל

מרכז דו"חות הנוכחות ודו"חות הפעילות מטרתם פיקוח ובקרה של המועצה על מפעיל 
במרכז , דו"ח הנוכחות כולל את ימי שעות הנוכחות של המדריכים והעובדים הטיפול
המשתתפים במרכז עם    , ודו"ח הפעילות מפרט על בסיס יומי את הפעילות שנעשתההטיפול

  הטיפול.

התשלומים יבוצעו באמצעות המועצה בכפוף לקבלת הכספים מאת משרד הרווחה אשר  11.5
 מרכז הטיפול לבני נוער בסיכון ומצוקה.מתקצבות את הפעלת 

נותן השירות מצהיר כי הוא יודע כי התמורה על פי הסכם זה מועברת על ידי משרד  11.6
וגע לתשלום התמורה, הרווחה, ומתחייב, כי לא יהיו לו כל טענות כלפי המועצה, בכל הנ

 לרבות בגין איחור בתשלום התמורה ו/או שינוי תעריפי משרד הרווחה. 
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משרד הרווחה יחליט מכל סיבה שהיא, שלא בגין מחדליו ו/או ולמען הסר ספק, במידה 
מעשיו של נותן השירות, להפסיק את העברת התשלומים על פי הסכם זה, יוכל נותן 

 על פי הסכם זה. השירות להפסיק את מתן השירות

 גופים עסקאות חוק פי על הנדרשים האישורים כל בהמצאת מותנה התשלומים ביצוע 11.7
 .1976 -ו"תשל, ציבוריים

מוסכם בין הצדדים כי במקרים בהם תבוצע העבודה באופן חלקי ו/או לקוי ו/או שונה  11.8
 מהקבוע בהסכם זה, אזי תהיה המועצה רשאית לעשות אחת מאלה:

 לאישור.  לתשלום רק חלק מהחשבון שיגיש נותן השירותיםלאשר  11.8.1

בעצמה או באמצעות נותן  המועצה תהא רשאית לבצע על חשבון נותן השירותים, 11.8.2
כקבוע בהסכם  שירותים אחר, את השירותים  שלא סופקו על ידי נותן השירותים

את   מהתחייבויותיו, ותחייב  זה, וזאת מבלי שביצוע זה ישחרר את נותן השירותים
 בסכום עלות העבודה שבוצעה.  נותן השירותים

המועצה תהיה רשאית לפנות אל משרד הרווחה בבקשה לקזז מהכספים המגיעים  11.8.3
 לנותן השירותים על פי חוזה זה כל סכום המגיע לה ממנו. 

מובהר, כי האמור לעיל אינו בא לגרוע מכל זכות או סעד שיעמדו למועצה על פי הסכם זה  11.9
 ועל פי כל דין. 

 הפעולות  העבודה  כל  ביצוע  עבור  המלא  התשלום  את  תככולל  התמורה  את  יראו  מקרה  בכל 11.10
 : להלן  האמור  כל  את  היתר  ובין,  לחוזה  בהתאם  לבצע  נותן השירותיםה  שעל  וההתחייבויות

 עבודה,  מכניים  מוצרים  זה  ובכלל,  הפחת  לרבות,  והחומרים  הציוד,  דההעבו  כל 11.10.1
 . החוזה מסמכי י"עפ העבודה לביצוע הדרושים, עזר וחומרי לוואי

 קבלנים כוללבמידה ויידרש לכך נותן השירותים,  ,הגורמים כל עם תיאום 11.10.2
 . אחרים

 מסמכי לפי השירותים למתן  הנדרשות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל 11.10.3
 . החוזה

, קניה מס, סוציאליות והטבות ביטוח לקרנות סיםימ, למיניהם הביטוח דמי 11.10.4
 . שהוא וסוג מין מכל והיטלים אגרות, סיםימ, בלו, מכס

 .העסקת עובדים 11.10.5

 התחייבויותיו מילוי עם בקשר נותן השירותים של והנזקים ההוצאות כל 11.10.6
 . זה חוזה במסגרת

  נותן השירותים.  רווחי 11.10.7

 חלק המהווים המסמכים או החוזה מתנאי המתחייבות ההוצאות יתר לכ 11.10.8
 והן הישירות הן, מהם הנובעים או, עמם הקשורות או, פרטיהם כל על, ממנו

 המימון הוצאות לרבות, נותן השירותים של התקורה כל זה ובכלל, העקיפות
 שתיוודענה ובין לצדדים עתה ידועות כולן האמורות שההוצאות בין, והערבויות

 . בעתיד להם

 מכל, הצמדה הפרשי יתווספו לא התמורה לסכום כי מובהר ספק הסר למען 11.10.9
 .שהוא ומין סוג

עוד מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים  11.10.10
 נותן השירותיםאו אשר יחולו בעתיד על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על 

כל סכום  לנותן השירותיםכה מהסכומים המגיעים תנמועצה וישולמו על ידו. ה
ותשלומי חובה, והעברתם שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים 

 .לנותן השירותיםלזכאי תהווה תשלום 
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 ערבות ביצוע .12

נותן השירותים נשוא הסכם זה ימציא נותן מילוי כל התחייבויותיו של להבטחת  12.1
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, ערוכה השירותים עם מועד חתימת החוזה 

, כשהיא צמודה למדד למכרז  (1ב' )  כנספחשצורף  בנוסח  ₪    25,000על סך  לטובת המועצה  
המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי 

ושתהיה  ין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרזילענ
 .מכרזשיעור כמצוין בבסכום/

ותקפות חוזה   מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימת 12.2
 זה.

מיום חתימה על שתחילתה  ההתקשרותתוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת  12.3
מעבר לתום תקופת  שלושה חודשיםהסכם זה למשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת 

ההתקשרות כהגדרתה בהסכם זה. הנותן השירותים מתחייב כי יאריך את תוקף הערבות 
כך   (,יום לפני תום תקופת ההתקשרות המסתיימת )הראשונה או הנוספת  30  -לא יאוחר מ

  יום מתום תקופת ההתקשרות הנוספת.   90שבכל פעם ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד תום  

ארכת תקופת ההתקשרות הנוספת הינה הארכת תוקף הערבות למשך כל תנאי כאמור לה 12.4
 התקופה הנוספת.  

סכום ערבות הביצוע לתקופה הנוספת, יהיה סכום ערבות הביצוע המסתיימת בתוספת  12.5
הפרשי הצמדה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן ממדד הבסיס הידוע ביום חתימת 

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

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

 אישורקבלת  רק לאחר  ההתקשרות ו  לנותן השירותים בתום תקופתהערבות כאמור תוחזר   12.6
 המנהל או מי מטעם המועצה בדבר סיום מתן השירותים ו/או ביצוע העבודות לעיל.ע"י 

בפעם אחת או המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה,  12.7
בכל מקרה של הפרה יסודית של החוזה מצד הנותן השירותים  במספר פעמים, ולהיפרע

מילוי התחייבויותיו לרבות אי המצאת ערבות חדשה כנדרש, ובלבד שניתנה לנותן ו/או אי  
השירותים התראה בכתב לתיקון ההפרה והנותן השירותים לא תיקן את ההפרה בתוך 
הזמן הנקוב בהתראה כאמור. הסכום שיחולט ייחשב כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בין 

 הצדדים.

ומייפה את כוחה של המועצה בצורה בלתי חוזרת,   נותן השירותים מסכיםמובהר בזאת, כי   12.8
, או אחת מהן, תהא המועצה זכאית ורשאית לחלט את לעילכי בקרות ההפרות המנויות 

והנותן השירותים מוותר בזאת מראש על   ,ערבות הביצוע בלי כל הודעה או התראה נוספת
 וע.כל זכות להתנגד לכל צעד, שהמועצה תנקוט כדי לגבות את ערבות הביצ

אין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של המועצה לתבוע  12.9
פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל 
תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי כל דין בשל הפרת החוזה, לרבות מכוח 

 .1970-ות בשל הפרת הסכם(, תשל"אחוק החוזים )תרופ

חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא נותן השירותים ערבות חדשה או ישלים את  12.10
יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת המועצה, אי השלמת סכום 
הערבות כאמור יהווה הפרה מהותית של חוזה זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה 

 השירותים על פי חוזה זה. לנותן 

הוצאה כלשהי, וכל  הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמורלמען הסר ספק מובהר בזה כי  12.11
 בלבד.  הנותן השירותיםתהיה על חשבון 
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  משנה וקבלני החוזה הסבת .13

 וכן,  ממנו  חלק כל  או,  החוזה  ביצוע  את  לאחר  למסור  או  להסב רשאי  אינו  נותן השירותים 13.1
, מועצהה בהסכמת אלא, החוזה לפי זכות כל לאחר למסור או להעביר רשאי הוא אין

 ששכרם ובין העבודה זמן לפי משתלם ששכרם בין, עובדים העסקת אולם. ובכתב מראש
 חלק  או  העבודה  של  ביצועה  מסירת  משום,  כשלעצמה,  בה  אין,  העבודה  שיעור  לפי  משתלם

 . לאחר ממנה

 משנה לנותן שירותים םמקצת אום כול, ביצוע השירותים את למסור אין כי בזה מובהר 13.2
נותן  בכוונת אותו המשנה נותן השירותים להפעלת ובכתב מראש המועצה בהסכמת אלא

 .משנה נותן שירותים של לזהותו והן העבודה לתחום הן, להעסיק השירותים

 משנה שירותיםנותן  להעסקת, המוחלט הדעת שיקול פי על, לסרב תרשאי האת מועצהה 13.3
 אך נותן השירותים יציע מקרה בכל כי מובהר ואולם, נותן השירותים ידי על יוצע אשר
 העבודות לביצוע המתאימים והרישיונות הניסיון, היכולת בעל משנה נותן השירותים ורק

 .  עצמו ממנו שנדרש כשם

 מטילה  האמורה  ההסכמה  אין,  זה  בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם  ההסכמת  את  מועצהה  נהנת 13.4
 והתחייבויותיו מאחריותו נותן השירותים את פוטרת היא ואין מועצהה על כלשהי חבות

 של מחדל או מעשה לכל מלאה באחריות ישא ונותן השירותים דין כל ולפי החוזה לפי
נותן  י"ע נגרמו או/ו נעשו כאילו יהיה אלו של ודינם, ועובדיהם שלוחיהם, העבודה מבצעי

 . השירותים

 להעסיק  בכוונתו  יהיה  אשר  משנה  נותן שירותים  כל  פרטי  המנהל  בפני  יציג  נותן השירותים 13.5
 נותן השירותים אותו של העסקתו את לפסול רשאי היהי המנהל. לצורך מתן השירותים

 מיתר לגרוע כדי זה? ק"בס באמור אין. המוחלט ודעת שיקול פי על, שהיא סיבה מכל
 . זה חוזה הוראות

 תרופות  .14

(, חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים חוק הוראות יחולו זה הסכם של הוראותיו הפרת על 14.1
 . 1970 – א"תשל

 ובכללעיל  האמור על נוסף, מועצהה תרשאי, כמוסכם העבודות ביצוע אי של במקרה 14.2
לחלט את הערבות שניתנה לה, אשר הסכום בה הינו פיצוי מוסכם, , בחוזה אחרת הוראה

 . להורות למשרד הרווחה שלא לשלם את החשבון שהגיש נותן השירותיםואף 

על פי חוזה זה  מועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים ל 14.3
זכאית   המועצההחוזה תהא   ה יסודית שלאו על פי כל דין מוסכם בין הצדדים כי בגין הפר

ובלבד שניתנה לנותן השירותים התראה לכל הפרה,  ₪ 10,000בסך לפיצויים מוסכמים 
ימים מיום קבלת  7מראש בדבר ההפרה ונותן השירותים לא תיקן את ההפרה תוך 

 ההודעה.

 החוזה  פי  על  תרופה  או  סעד  לכל  המועצה  של  המזכות  גורע  איננו  זה  בסעיף  האמור  דבר  שום 14.4
 . כאמור העבודה ביצוע אי בגין דין כל פי על או/ו

 בכל, לנותן השירותים שיגיע סכום מכל פיצויים סכום את לנכות תרשאי האת מועצהה 14.5
 מנותן השירותים  לגבותו  תרשאי  האת  וכן,  דין  לפי  או  אחר  חוזה  לפי,  החוזה  לפי,  שהוא  זמן
נותן  שחרור משום כשלעצמו בו אין ניכויים ביצוע או הפיצויים תשלום. אחרת דרך בכל

 ולפי החוזה לפי אחרת התחייבות מכל או העבודה את להשלים מהתחייבותו השירותים
 . דין כל

  קיזוז .15

 או סכום כל ,זה חוזה פי על לנותן השירותים המגיע סכום כל כנגד לקזז תרשאי מועצהה 15.1
 כל פי על או זה חוזה פי על לה מנותן השירותים המגיע, קצוב שאינו ובין קצוב בין, חוב

 ותשלומים נזק דמי, פיצויים, הוצאות החזר לרבות) דין כל פי על או שביניהם אחר חוזה
 בכל כאמור סכום כל לגבות מועצהה של המזכות גורעות אינן זה סעיף הוראות(. אחרים

 . ערבויות חילוט של בדרך לרבות, אחרת דרך
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 מועצהה ידי על ביצוע .16

 זה חוזה פי על לבצע נותן השירותים על היה אשר, בהוצאות נשיאה לרבות, התחייבות כל 16.1
 נמנע ואשר מועצהה או, המנהל מאת קיבל אשר הוראות לרבות, מלבצעה נמנע והוא

 צאתמש  כפי,  שלישי  צד  כל  באמצעות  או  ובעצמ,  לבצען  תרשאי  המועצה  היהת,  להן  מלציית
 . לנכון

 אשר בהוצאות לעיל כאמור במקרים נותן השירותים את לחייב תרשאי היהת מועצהה 16.2
 כהוצאות שייחשבו 20% בתוספת, הוראות או התחייבויות אותן כל בביצוע הל נגרמו

נותן  י"ע ההסכם של זו הפרה עקב מועצהל העומדות מהזכויות לגרוע מבלי וזאת כלליות
 . השירותים

 מועצהה מזכות או החוזה פי על נותן השירותים מהתחייבויות לגרוע כדי לעיל באמור אין 16.3
 . אחרת דרך בכל נותן השירותים מן האמורים הסכומים את לגבות

  רכותווא סטיות, בזכויות שימוש אי או שימוש .17

 או מסוים במקרה החוזה פי על הל המוקנות בזכויות שימוש מלעשות מועצהה הימנעות 17.1
 ואין, בכלל או מקרה באותו זכות אותה על כוויתור אופן בשם תפורש ולא בה אין בכלל

 . זה חוזה לפי זכויות על כלשהו ויתור זו מהתנגדות ללמוד

 תהווה לא מסוים במקרה זה חוזה מתנאי לסטות המנהל או/ו מועצהה מצד הסכמה 17.2
 . אחר למקרה שווה גזרה ממנה ילמדו ולא תקדים

 לא המטעמ אומועצה ה ידי על פיו על שניתנו להוראות או החוזה לתנאי וארכה ויתור כל 17.3
 אי או הפרה עם בקשר הגנה או צידוק לקבלת ישמשו ולא מועצהה של הבזכויותי יפגעו
  ה.מזכויותי זכות על מועצהה מצד כוויתור ייחשבו ולא, נותן השירותים מצד קיום

  החוזה שינוי .18

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

  הודעות .19

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

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

  מקומית שיפוט סמכות .20

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

  :החתום על הצדדים באו ולראיה    

 

  ___________________         ___________________ 

 נותן השירותים     מועצהה   
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 : 1נספח ב' 

 נוסח ערבות בנקאית אוטונומית )צמודה( לזוכה

 "ערבות ביצוע "      

 לכבוד 

  המקומית ג'תהמועצה 

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

 עשרים וחמשה, )במילים: ש"ח 25,000סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך כולל של 
להלן  ₪( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת:  ____________ שייקראף אל

מרכז טיפול לבני נוער להפעלת  7/2023"החייב", בקשר עם מכרז פומבי מס: 
 .המועצה בתחומי בסיכון ומצוקה

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

ערבות זו, יהא מדד הידוע במועד החתימה על ההסכם   "המדד היסודי" לעניין 
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.

יתברר כי המדד החדש עלה  הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם
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 הסכום   7אנו נשלם לכם תוך  
הנדרש כמפורט להלן וזאת מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה 
מאת החייב בתנאי שהסכום הכולל שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה 

 ₪.  00025,על סך

ועד  חודשים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות 24ערבות זו תישאר בתוקפה 
 . ליום __________

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       

 



 מרכז טיפול לבני נוער בסיכון ומצוקה להפעלת  7/2023פומבי מספר מכרז 
 המקומית ג'ת המועצה 

 תקשרותה הסכם – ב'פרק 

15 
______________________ 
 חתימת המציע )מורשי חתימה(

 כת ביטוחים : אישור ערי2נספח ב' 

 

 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור )   אישור קיום ביטוחים

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

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*
מועצה מקומית   שם:
 ג'ת

 נדל"ן ☐ שם:

 שירותים ☒

 מוצריםאספקת ☐

 ______אחר: ☐
מרכז להפעלת מכרז פומבי 

טיפול לבני נוער בסיכון 
המועצה בתחום  ומצוקה

 המקומית ג'ת 

 משכיר                               ☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 ת.ז/ח.פ: 500206289 ת.ז/ח.פ:

 ג'ת 81ת.ד     מען:
3009100 

 מען:

 כיסויים
סוג 

 הביטוח
 

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 מבקש האישור,    -309 ₪    ביט  רכוש 
כיסוי גניבה   -314כיסוי בגין נזקי טבע,  -313

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

הרחבת שיפוי,   -304אחריות צולבת,  -302 ₪  4,000,000   ביט  צד ג'
 -309קבלנים וקבלני משנה,  -צד ג' -307

 -315לטובת מבקש האישור,  ויתור על תחלוף  
מבוטח נוסף   -321כיסוי לתביעות המל"ל, 

מבקש   -בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
מבקש האישור ייחשב כצד ג'  -322האישור, 

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

אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  -309הרחבת שיפוי,   -304 ₪ 20,000,000   ביט 
מבוטח נוסף   -319לטובת מבקש האישור, 

היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי 
 ראשוניות  -328המבוטח, 

אחריות 
  מקצועית

דיבה, השמצה  -303, מסמכים אובדן -301 ₪ 2,000,000   ביט 
והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות 

  על   ויתור  -309,   שיפוי  הרחבת  -304מקצועית,  
מבוטח   -321, האישור מבקש לטובת  תחלוף

מבקש   - נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
  - 326מרמה ואי יושר עובדים,    -325האישור, ,  

פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות 
עיכוב/שיהוי עקב מקרה  -327מקצועית, 

תקופת גילוי    -332,  ראשוניות -328ביטוח, 
 חודשים(  12)

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

 שירותים פרא רפואיים 094
 ביטול/שינוי הפוליסה*

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

 חתימת האישור 
 המבטח:


