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 נחףהמועצה המקומית 
 

 09/2022מס' מכרז 
 

 מפעיל לתוכנית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה לבחירת
 

 :   נושא המכרז

  לבצע תוכנית  12.9.2006מיום  477ממשלת ישראל קיבלה בהחלטתה מספר

 4244לאומית לטיפול בילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה ובהחלטתה מספר 

  .הוחלט להרחיבה לרשויות נוספות 9.2.2012( מיום 258)חכ/

  בשים לב לאותן החלטות ממשלה, נכרת הסכם בין ממשלת ישראל לבין

, "הסכם ליישום התוכנית" -ו"( המועצה)להלן: " נחףהמועצה המקומית 

שלפיו המועצה מתחייבת להפעיל תוכניות שיקבעו על ידי המועצה מתוך מאגר 

התוכניות ובהתאם לדרכי העבודה המפורטות באוגדן היישובי ובהנחיות מטה 

אוגדן משרד , "(המטההתכנית הלאומית המפורסמות מעת לעת )להלן: "

 . "(תע"סותקנון עבודה סוציאלית )להלן: " הרווחה והשירותים החברתיים

  האוגדן היישובי ומאגר התוכניות מפורסמים באתר האינטרנט של התוכנית

 הלאומית. 

 על ידי  ות כפי שנקבעוהמועצה המקומית התחייבה לתכנן ולבצע את התוכני

הרשות במהלך התכנון ואושרו על ידי הוועדה המחוזית הבין משרדית, 

 ובמסגרת התקציב שהוקצה לרשות.  

  התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון נועדה לחולל שינויי מקיף

בהתמודדות של החברה הישראלית עם ילדים ונוער בסיכון ומשפחותיהם. 

ליישום  החלטת הממשלהליישם את שישה משרדי ממשלה חברו יחד על מנת 

המלצות הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ונוער בסיכון 

 (. ועדת שמיד)  ובמצוקה

 התוכנית מכוונת : המטרה : צמצום היקף הסיכון בקרב ילדים ובני נוער

לצמצם את היקף הילדים ונוער ובמצוקה החיים במצבים המסכנים אותם 

צאה ממצבים אלו נפגעה יכולתם לממש את במשפחתם ובסביבתם וכתו

קיום פיזי בריאות והתפתחות, השתייכות   זכויותיהם השבעה תחומי חיים:

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2006/Pages/des477.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2006/Pages/des477.aspx
http://www.molsa.gov.il/SiteCollectionDocuments/MisradHarevacha/shmidreport2006.pdf
http://www.molsa.gov.il/SiteCollectionDocuments/MisradHarevacha/shmidreport2006.pdf
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השתייכות  למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווח ובריאות נפשית,

והשתתפות חברתית, הגנה מפני אחרים והגנה מפני התנהגות מסכנת שלהם 

 עצמם בהתאם. 

  סוציו   שובים ואגדי יישובים, שנבחרו על פי קריטריוניםייבהתוכנית מיושמת

מוחלשות  האוכלוסייאקונומיים ומתוך שאיפה לסייע במיוחד לקבוצות 

  .ייחודיות

  סמכות ואחריות לרשויות המקומיות: לרשויות המקומיות ניתנת אפשרות

לבחור את המענים הנחוצים ביותר לילידם בסיכון בתחומן. הרשויות 

הממשלה . הליך מיפויי ותכנון בין מקצוע מובנה ושיטתימחויבות לת

והמחוזות אחראים על קביעת המדיניות ודרכי הפעולה וביצוע בקרה על 

 .איכות תהליכי התכנון , היישום והתוצאות עבור הילדים והנוער
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 מסמכי המכרז
 

 יותר או באחד שהוזכר נוסף נספח או/ו מסמך כלוכן המסמכים המפורטים מטה 

מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד , האמורים  והנספחים מהמסמכים

 ולחוד , מסמכי המכרז : 

  הזמנה להציע הצעות   - הודעה על המכרז 
   הוראות למשתתפים במכרז

 כללי .1
 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז .2

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 מוקדמות , הבהרות ושינוייםבדיקות  .4

 קבלת מידע נוסף ומפגש מציעים .5

 מילוי מסמכי המכרז .6

 חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים .7

 ערבות להצעה  .8

 תוקף ההצעה .9

 המקום והזמן להגשת ההצעות .10

 בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה פתיחת תיבת המכרזים, .11

 חתימת החוזה והמצאת ערבות לקיום החוזה .12

 הוצאות .13

 הוראות שונות .14

 הודעות ונציגות .15

 

  הצהרת המציע
  החוזה שייכרת עם הזוכה במכרז

  נספח ביטוחים
  "(ערבות מכרזנוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז )"

  "(ערבות ביצוענוסח הערבות הבנקאית להבטחת הביצוע )"
  המפרטים של התוכניות שיופעלו במסגרת התוכנית 

  ההסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לבין המועצה המקומית 
  האוגדן היישובי שלפיו מופעלת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה
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 הזמנה להציע הצעות –הודעה על המכרז 
 מועצה מקומית נחף

 09/2022 'מכרז מס
 בעניין הפעלת תכניות לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה

 
המועצה המקומית נחף מזמינה בזאת הצעות להפעלת תכניות לילדים ונוער בסיכון  .1

 ובמצוקה. 

 רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר עומדים בתנאי הסף כמפורט להלן: .2

  שנים לפחות בהפעלת תכניות חינוך ורווחה עם ילדים  3בעל ניסיון מוכח של
 ת.ונוער בסיכון ובני משפחותיהם בעבור רשויות מקומיו

   .)זכיין של משרד הרווחה  אשר מאושר על ידי משרד הרווחה )בעל סמך מקצועי
 וכפי שנקבע במסמכי המכרז.

שלא יוחזרו בשום מקרה בין ₪  1,000ניתן לרכוש את חוברת המכרז תמורת תשלום  .3
 הוגשה הצעה ובין לאו.

המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית לפי הנוסח הקבוע במסמכי המכרז ע"ס  .4
צירוף ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז  אי /2022/1106בתוקף עד ₪  30,000

 יביא לפסילת ההצעה על הסף. 

,  מנהלת מחלקת הרווחה במועצהפרטים נוספים יוכל המשתתף להשיגם במשרדי  .5
, וכן בטלפון   14:00עד  08:30גברת ח'אלדה בדארנה,  בימים א עד ה , , בין השעות 

  . 14.00שעה  2202/08/20שאלות הבהרה ניתן להפנות עד ליום .  9586787-04

ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף האישורים הדרושים וזאת עד ליום  .6
   .14:00שעה 07/08/2022

ניסיונו של המציע המועצה המקומית וועדת המכרזים רשאים לקחת בחשבון את  .7
תוכניות והפעולות שהוא מציע מעבר וכן  ומומחיותו המקצועית בעבודות דומות

 .    לתוכניות שמחויב בביצוע כפי שנקבע במסמכי המכרז

המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו ולא תהיה  .8
 מציע  הזכות לתבוע או לקבל כל פיצוי כתוצאה מכך . ל

התוכנית תופעל בהתאם להסכם ליישום התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון  .9
ובמצוקה שנחתם בין המועצה לבין ממשלת ישראל ואשר מהווה חלק בלתי נפרד 
ממסמכי המכרז , וכן בהתאם לאוגדן היישובי שפורסם על ידי מנהלת התוכנית 

ומית ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לרבות הנחיית משרד הלא
 הרווחה והשירותים החברתיים.

 
 בכבוד רב 

 עבדאלבאסט קיס
 ראש המועצה
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 הוראות למשתתפים במכרז

 כללי .1

להגיש לה הצעות  מציעים"( מזמינה בזאת המועצה)להלן: " נחףמועצה המקומית ה 1.1

בהתאם לתנאים הפעלת תכניות ורווחה המיועדות לילדים ונוער בסיכון למחיר 

פוף כהפעלת התוכנית תהא בכבר עתה יובהר, כי  המפורטים במסמכי המכרז.

להסכם שנכרת בין ממשלת ישראל לבין המועצה וכן בכפוף להנחיות הנמצאות 

הרווחה ואוגדן משרד  באוגדן היישובי שפורסם על ידי מנהלת התוכנית הלאומית

המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואשר  והשירותים החברתיים

 .  הוראותיהם הינן חלק מהוראות המכרז ותנאיו

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ההתמצאות ואין להן  1.2

נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז , לא 

שבון הכלל של "פרשנות נגד המנסח" , ולפיכך אין לראות בעובדה מסמכי יובא בח

 המכרז הוכנו על ידי המועצה ככלי עזר כלשהו בפרשנותם נגדה.

אם תימצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה  1.3

או המועצה רשאית לבחור , לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט , את הניסוח הנכון ו/

את הפירוש העדיף של מסמכי המכרז , ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה 

הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי 

המועצה. כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים, ו/או בין הוראות 

מציע או את זכויות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות ה

 המועצה.

 את ,למכרז ההצעות להגשת האחרון המועד לפני לעת מעת לשנות רשאית המועצה 1.4

 סיבה מכלו/או  קיימים תנאים שנוי או ,ביטול ,הוספה לצורך ,מסמכי המכרז

 המועד לפני המכרז מסמכי את שרכש מי של יועבר לידיעתו שינוי כל .אחרת

 המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק אלה יהוו ומסמכים ,הצעות להגשת האחרון

 .קודמים מסמכים פני על עדיפות ויקבלו

 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז .2

 

 להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז:  2.1

 שעה מועד ביצוע פעולה

   מועד פרסום המכרז

  אין מפגש ההבהרות 
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שאלות המועד האחרון להגשת 

 הבהרה

02/08/2022 14.00 

המועד האחרון להגשת הצעות 

 למכרז

07/08/2022 14.00 

או מועד אחר  14.15 07/08/2022 מועד פתיחת ההצעות

שיקבע ע"י וועדת 

המכרזים הודעה 

 תשלח לכל המציעים

מועד תוקף הערבות להצעה "ערבות 

 מכרז"

06/11/2022  

 

 את לדחות ,והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי ועל עת בכל ,רשאית תהיה המועצה 2.2

 דחייה על הודעות .או יותר אחת נוספת קצובה בתקופה ,לעיל הנקובים המועדים

 מי שמסר לכל וישלחו ,כפי שפורסם המכרז ובאותן מקומות יפורסמו כאמור

 שיקבעו החדשים המועדים המכרז. על מסמכי רכישת במעמד פרטים למועצה

 המועדים על חלו אשר כל ההוראות יחולו ,שיקבעו וככל אם ,המועצה ידי על

 התחייבות משום לעיל זה באמור בסעיף שאין ,מובהר ספק להסרת .להם שקדמו

 במכרז למשתתפים ולא תהיה ,כלשהי ארכה למתן המועצה של הבטחה ו/או 

  .כלשהי ארכה מהמועצה לדרוש זכות

 

כדי  ,עיללאמור ל בהתאם ,מועדים להאריך המועצה של זכותה במימוש יהיה לא 2.3

 על למועצה הנתונה זכות מכל או/ו המכרז במסמכי כלשהי אחרת מהוראה לגרוע

 ומושתקים מנועים יהיו במכרז והמשתתפים  ,דין פי על או המכרז פי מסמכי

 זכויות של מימושן אי או/ו למימושן הקשור בכל תביעה או/ו כל טענה מלהעלות

 .  לעיללאמור   בהתאם המועצה

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 

 במועד, בהם שמתקיימים מציעים ורק אך הצעות ולהגיש במכרז להשתתף רשאים 3.1

 : להלן המפורטים המצטברים התנאים כל, למכרז הצעות להגשת האחרון

שנים לפחות בהפעלת תוכניות רווחה עם ילדים  3בעל ניסיון מוכח של  3.1.1

 ונוער בסיכון ובני משפחותיהם בעבור רשויות מקומיות. 

בתנאי סף זה יש לצרף אישור מרשות מקומית  ת המציעלהוכחת עמיד

שבעבורה ביצע המציע את העבודה ו/או נתן את השירות המקנה לו 

 ניסיון כאמור בתנאי המכרז. 
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של משרד הרווחה  אשר מאושר על ידי משרד הרווחה )בעל סמך  זכיין 3.1.2

 מקצועי(.  

ממשרד הרווחה בתנאי סף זה יש לצרף אישור  ת המציע להוכחת עמיד

  שהמציע הינו בעל סמך מקצועי . 

 

 ולא הורשע ,יומנהלמי מוהתאגיד , או במקרה של תאגידהמציע  3.1.3

  ,חוק שכר מינימום בעבירה על ו/אובעבירה פלילית מסוג עוון ו/או פשע 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא בעבירה על ו/או  1987 -התשמ"ז 

  .1991 –כדין והבטחת תנאים הוגנים( , התשנ"א 

בפני  לחתום על הצהרת המציעיש  סף זה בתנא ת המציעלהוכחת עמיד

לא  (התאגיד ומי ממנהלי התאגיד שהמציע ) צוין, שם עורך דין 

 הורשעו בעבירות כאמור לעיל . 

 . רכשו את מסמכי המכרז  3.1.4

להוכחת עמידת המציע  בתנאי סף זה יש לצרף קבלה מהמועצה 

המקומית שלפיה המציע שילם את המגיע בגין רכישת מסמכי מכרז 

 זה. לא תתקבל הודעת קיזוז ו/או כל תחליף אחר לקבלה . 

 

פורטים במסמכי המכרז, חייב כל תנאי הסף וכל יתר התנאים והדרישות המ 3.2

שיתקיימו במציע עצמו, ולא בגוף משפטי אחר כלשהו, לרבות גוף משפטי הקשור 

למציע בקשר משפטי כלשהו. עוד יובהר, שאין להגיש הצעה אחת המוגשת על ידי שני 

 מציעים או יותר.

 

עצם פנייתה של המועצה למציע פוטנציאלי כלשהו להשתתף במכרז, לא תיחשב, כשל  3.3

עצמה, במפורש או במשתמע, כהוכחה לעמידתו של המציע בתנאים המוקדמים 

להשתתפות במכרז, וכל משתתף במכרז יהיה חייב בהוכחת עמידתו בכל התנאים 

 האמורים.

 

כן מובהר במפורש, כי בכל מקרה בו האישורים ו/או התעודות המוגשים על ידי  3.4

קפים במועד האחרון להגשת המציע הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו ת

 ההצעות במכרז.

 

 בדיקות מוקדמות, הבהרות ושינויים .4
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 ,לו מובנים המסמכים האם ויבחן, המכרז מסמכי כל את ויבדוק בעיון יקרא המציע 4.1

 ,למכרז הצעתו להכנת הצורך די לו ברורים הם והאם סתירות אינם מכילים אם

 כדי כנחוצים לו הנראים האחרים האמצעים בכל וינקוט במפגש המציעים ישתתף

 .השירותים לאספקת המועצה עם תנאי ההתקשרות את לחקור

 

 המועצה כלפי כלשהן כספיות תביעות לבסס ו/או מלטעון מנוע יהיה במכרז הזוכה 4.2

 השירותים לאספקת התנאים אודות כלשהם נתונים ידיעת ו/או אי אי הכרת עקב

 .המכרז מסמכי לפי יתר התחייבויותיו ולקיום

 יימסרו להוראותיו בהתאם זה למכרז הנוגע בכל נוספים והסברים ידיעות 4.3

 .אלו בהוראות להלן באופן המפורט למעוניינים

 לו יהיה או/ו המכרז במסמכי התאמות אי או/ו שגיאות ,סתירות המציע ימצא אם 4.4

 להודיע עליו ,בהם הכלולים יםפרט או םתנאי של המדויק למובן בקשר ספק כלשהו

  . 0014: בשעה 02/08/2022 מיום יאוחר לא עד למועצה שיימסר ,כתבמב כך על

 להצעתו לצרף המציע על. המשתתפים לכל בכתב תימסרנה תשובות הצורך במידת

 ממסמכי חלק יהוו אלה ותשובות  ,ידו על כשהן חתומות האמורות התשובות את

 . המכרז

 

לאמור  הבהרות מיוזמתה ליתן המועצה מוסמכת ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 4.5

 לכל שתימסר בכתב בהודעה בהם שנפלו טעויות לתקן או/ו המכרז במסמכי

 המועצה ידי על יינתנו אשר ,למכרז בנוגע וההבהרות התשובות .המשתתפים

 בדואר או הפקסימיליה באמצעות יישלחו למציעים  כמענה לשאלות או/ו מיוזמתה

 המועצה מטעם וההבהרות התשובות את לצרף להצעתו חייב מציע כל .אלקטרוני

 .המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק והן תהוונה ידו על חתומות כשהן ,לעיל כאמור

 

 ,נוספות והוראות דרישות ,נוסף מידע ,הבהרות שרק בזה מובהר ספק הסר למען 4.6

)להלן: "מסמכי הבהרות"( תיקוני טעויות ושינויים כאמור לעיל שנמסרו בכתב 

 כלשהי הוראה בין התאמה אי או/ו סתירה של מקרה בכל כאשר ,המועצה את יחייבו

 יהיה האחרונות של כוחן הבהרות במסמכי כלשהי הוראה לבין המכרז במסמכי

 הוראה לבין מסוים הבהרות במסמך כלשהי הוראה בין סתירה של במקרה .עדיף

 יותר המאוחר ההבהרות במסמך הכלולה ההוראה של כוחה, אחר הבהרות במסמך

 פה בעל שיינתנו הסברים או/ו לפירושים באחריות תישא לא המועצה .עדיף יהיה

 . אותה יחייבו לא ואלה ,במכרז למשתתפים

 

 קבלת מידע נוסף  .5
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 תמנהלמ לקבל המציעים יוכלו זה למכרז הנוגע בכל נוספים והסברים ידיעות 5.1

עד ה  בין השעות  א,  בימים  אלדה בדארנה'גב' ח, מחלקת הרווחה במועצה

שעה  02/08/2022, וזאת עד ליום   04/6586787, וכן בטלפון   15:00עד  08:30

14.00  

 

 של פניה לכל להיענות או/ו לענות המועצה את לחייב כדי לעיל באמור אין 5.2

 שיקול לפי ,כאשר מענה ממתן להימנע רשאית תהיה המועצה  .במכרז משתתף

 . כלשהי הבהרה מתן מחייבת אינה הפניה  ,הבלעדי דעתה

 
 

 ממשתתף תתקבל ולא תישמע לא , 02/08/2022 לעיל הקבוע המועד חלוף לאחר 5.3

 או/ו המכרז במסמכי התאמה אי או/ו שגיאה ,סתירה בדבר טענה כל במכרז

 . במכרז הקשור כלשהו פרטשל  הבנה אי או/ו טעות בדבר

 

 והכנת ההצעה מילוי מסמכי המכרז .6

שלם של כל הפעילויות וההתחייבויות ללא יוצא וביצוע מלא ומהצעת המחיר תכלול  6.1

כל המציע לפרט את הפעולות .י מסמכי המכרז פ-מן הכלל שעל המציע לבצע על

כוח אדם  , לרבות בעניין העסקתעל פי המתווה של התוכנית הלאומית שבכוונתו לבצע 

לכל ההצעות מעבר  להוסיף מפרט שלם ומפורט, על המציע כמו כן . הזנה והצטיידות , 

 למה שמצוין בתוכניות הקיימות.

 

הצעת המציע תכלול פירוט הפעולות , ההפעלות , הפרויקטים , וההשלמות שמתכוון  6.2

המציע מה שמציע  וכן תכלול אתת ולמפרט התוכניולקיים בהתאם לבצע המציע 

 מעבר לתוכניות שעליו לבצע לפי מסמכי המכרז. 

 

 די המציע . י-דו כנדרש , וכשהיא חתומה עלי-הצעת המציע תוגש לאחר שמולאה על 6.3

 

ל דף ודף בנפרד, ידי המציע בכ-כמו כן , יצורפו כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על 6.4

 על ידי המציע בעצמו , שאם לא כן תיפסל ההצעה. 

 

 משלהשת אין  .המכרז ממסמכי באיזה בעיפרון פרטים למלא לכתוב ו/או אין 6.5

 על " X " לסמן יש ,שבוצע רישום של תיקון לבצע צורך שיש במקרה ,בטיפקס

 .בעט מחדש ולכתוב ,לתקן שרוצים הרישום



 נחףהמועצה המקומית 

 
 

 תאריך :___________________   חתימת המציע :_____________________
 

 המועצה המקומית נחף
 47 מתוך 11 עמוד לבחירת מפעיל לתוכנית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה  09/2022כרז מ

 

 

 

 בגוף בין ,המכרז במסמכי הסתייגות או הערה ,מחיקה , תוספת ,שינוי כל לרשום אין 6.6

 נתבקש הדבר אם אלא ,שהוא אחר אופן בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים

 ,קיים אינו כאילו ייחשב נתבקש שלא כזה רישום כל .המכרז במסמכיבמפורש 

 .ההצעה את לפסול הוא עלול מהותי הוא שלדעת המועצה ובמקרה

 

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  6.7

וספת די שינוי או תי-שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם , בין על

 בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת , עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

 

הגשת הצעה למכרז מהווה אישור של המציע לכך שכל פרטי המכרז והאמור במסמכי  6.8

המכרז ידועים לו , וכי הוא מסכים לאמור בהם וכי הוא מסוגל למלא אחר כל 

 התחייבויותיו שבמסמכי המכרז . 

 

ההצעה , לא תתקבל כל טענה של המציע בדבר טעות או אי הבנה בקשר  לאחר הגשת 6.9

 לפרט כלשהו שבמסמכי המכרז.

 

ידוע למציע כי אינו רשאי לערוך שינוי כלשהו במסמכי המכרז. כל שינוי או הסתייגות  6.10

ביחס לפרט כלשהו שבמסמכי המכרז , המועצה רשאית לפי שיקול דעתה להתעלם 

 סול את ההצעה . ממנו כאילו לא נכתב או לפ

 

אסור למציע למחוק, לתקן, לגרוע, להוסיף או לשנות את מסמכי המכרז, החוזה  6.11

 והנספחים.

 
 

 חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים .7

 
 חתימה על מסמכי המכרז

   

, לרבות חוזה ההתקשרות על נספחיו,  ולרבות דף  כל מסמכי המכרזיש לחתום על  7.1

 התנאים הכלליים  על נספחיו . 

 

 אלו הוראות עמודי על לרבות ,המכרז ממסמכי מסמך כל על לחתום המציע על 7.2

 הצעה .המציע של חתימה יישא המכרז במסמכי עמוד כל .החוזה ונספחיו ועל
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 כמפורט המציע ידי על כחוק חתומה תהיה לא ו/או חתומה במלואה תהיה שלא

 .לדיון תובא לא להלן

 

 המציע חותמת בצירוף ,המציע מטעם החתימה מורשי יחתמו ההצעה מסמכי על 7.3

 מאשר המציע כי ועל ,המציע בשם לחתום סמכותם על ד"עו של ויצורף אישור

 בה. הנקובים הפרטים אמיתות את

 

 חותמת בצירוף ,המציע מטעם החתימה מורשי יחתמו המכרז מסמכי יתרת על 7.4

 .המציע בשם לחתום סמכותם על ח"רו או ד"עו של אישור ויצורף המציע

 

 המצאת מסמכים ואישורים
 

 מעטפת בתוך ולהניחם  ,כדלקמן ואישורים מסמכים להצעתו לצרף המציע על חובה 7.5

 : המכרז

 .הסף בתנאי המציע  עמידת להוכחת מסמכים 7.5.1

לפי הנוסח שבמסמכי  ע"ש המציע שהגיש הצעתו₪  00030,ע"ס ערבות בנקאית  7.5.2

אי  לא תתקבל ערבות שלא ע"ש המציע. . /2022/1106 המכרז בתוקף עד ליום

ערבות בנקאית, כאמור, תביא לפסילת ההצעה על הסף והיא לא תובא  המצאת

 לערבות בנקאיתכלשהו לדיון ועדת המכרזים. מובהר כי לא יתקבל תחליף 

א לפי יהערבות הלרבות שיק בנקאי ו/או קיומו של חוב של המועצה למציע. 

ו/או חריגה ממנו בכל פרט שהוא ורף למכרז בלבד. כל שינוי בנוסח הנוסח המצ

 תביא לפסילת הערבות ופסילת ההצעה על הסף. 

על פי חוק עסקאות גופים  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 7.5.3

  על שם המציע בלבד.  1976 –ניהול חשבונות(, תשל"ו  פתציבוריים )אכי

 ככל שמדובר בתאגיד : 7.5.4

אודות מורשי החתימה של התאגיד נכון ליום אישור עו"ד או רו"ח  -

כי מסמכי המכרז נחתמו כדין על ידי המוסמכים עריכת המכרז וכן 

 לכך. 

דו"ח מרשם החברות שיופק בסמוך ממש למועד הגשת ההצעה במכרז  -

ימים לפני כן , אשר בו יפורטו בעלי המניות של  10וחר ולכל המא

התאגיד , מנהלי התאגיד , המשרד הרשום , הדוחות השנתיים 

השעבודים הרובצים על החברה וחובות התאגיד בגין אגרות   ,שהוגשו

תאגיד שלא דיווח על מנהלים , משרד רשום ו/או לרשם החברות . 
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תיים לרשם החברות לא לא שילם אגרות ו/או לא הגיש דוחות שנ

 .יהא רשאי להשתתף במכרז

אישור ניהול תקין לשנה שקדמה ככל ומדובר בעמותה , יש להמציא  -

 . לשנה בה נערך המכרז

 

כי אי צירוף אחד המסמכים או יותר ואי חתימה על  –בהדגשת יתר  –מובהר ומודגש  7.6

כל מסמכי המכרז , לרבות הסכם ההתקשרות על כל נספחיו , מהווה אי עמידה בתנאי 

 הסף וועדת המכרזים לא תידון כלל בהצעה שהוגשה . 

 

המציע אינו רשאי להשלים מסמכים לאחר הגשת ההצעה. מסמכים שלא צורפו בעת  7.7

במעטפה הסגורה שהונחה בתיבת ההצעות לא יוגשו לאחר הגשת ההצעה ולא הונחו 

 מכן. 

 

 ערבות להצעה  .8

 

 . לעיל 7.5.2כמפורט בסעיף ערבות בנקאית המציע יצרף להצעתו  8.1

 

 כל ההוצאות הקשורות במצן הערבות יהיו על חשבון המציע . 8.2

 

אם הצעת המציע תידחה או לא תובא לדיון מכל סיבה שהיא, תשחרר המועצה את  8.3

 60הערבות מייד עם ההודעה על דחיית ההצעה , ולא יאוחר מאשר עד תום שטר 

 )שישים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 

)שבעה( ימים מהיום שהמציע  7אם הצעת המציע תתקבל , תשוחרר הערבות תוך  8.4

יחתום על החוזה , וימציא ערבות לקיום החוזה ואישור על קיום ביטוחים בהתאם 

 החוזה .  להוראות

 

אם המציע , אשר הצעתו נתקבלה על די המועצה , לא יחתום על החוזה ו/או לא  8.5

ימציא ערבות לקיום החוזה ו/או אישור על קיום הביטוחים כנדרש בחוזה , כל אלה 

ימים מיום קבלת הודעה על הזכייה , תהיה המועצה רשאית לחלט )שבעה(  7 -עד ל

רתה , לכיסוי ההפסדים שייגרמו לה על ידי את הערבות כולה או חלקה , לפי בחי

אי קיום התחייבויותיו של המציע ומסירת ביצוען למציע אחר , וזאת מבלי כל צורך 



 נחףהמועצה המקומית 

 
 

 תאריך :___________________   חתימת המציע :_____________________
 

 המועצה המקומית נחף
 47 מתוך 14 עמוד לבחירת מפעיל לתוכנית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה  09/2022כרז מ

 

 

להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם , וכל זאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע 

 גבוהים מסכים הערבותבזכויותיה של המועצה לתבוע את נזקיה הממשיים שיהיו 

 הנ"ל . 

 

 תוקף ההצעה .9

  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 180תוקף ההצעה לתקופה של  9.1

 תוקףאת  נוספים )שלושים( יום 30 -המציע ב יאריך ,המועצה י"ע בכתב לכך יידרש אם 9.2

 כמי ייחשב ערבותו כאמור יאריך שלא להצעה. מציע הערבות תוקף ואת הצעתו

 .למכרז מהצעתו בו שחזר

 

 להגשת ההצעותהמקום והזמן  .10

 

 להכניס, יש והמסמכים המצורפים  את ההצעות המפורטות כולל כל הנספחים 10.1

בתיבת המכרזים במשרדי מזכירות  במסירה אישיתלמעטפה סגורה אשר תופקד 

. הצעות שתשלחנה בדואר, או בדרך  0014:שעה  07/08/2022יום עד ל המועצה

לאחר המועד והשעה כל מסמכי מכרז אשר יימסרו אחרת, לא תתקבלנה. 

 הנקובים לעיל ייפסלו ולא יכללו בדיוני ועדת המכרזים.

 

 

 על המעטפות יצוין:

נית לילדים בחירת מפעיל להפעלת תוכל 09/2022מס' מכרז  - נחף"המועצה המקומית  

 "ונוער בסיכון ובמצוקה 

 

 

מעטפות שימסרו לאחר המועד האמור , לא תיפתחנה אלא רק לשם בירור זהות  10.2

 מגיש המעטפה לצורך החזרתה . 

 

 המכרז.  מסמכי כל את למועצה המציעיחזיר  ההצעה עם יחד 10.3

 

 . אחר מזהה סימן או כל המציע של פרטיו את המעטפה גבי על לרשום אין 10.4
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 ההצעה הזוכהבדיקת ההצעות ובחירת פתיחת תיבת המכרזים ,  .11

 

או במועד אחר  15:14בשעה  07/08/2022פתיחת תיבת ההצעות תהיה ביום  11.1

ככל וייקבע מועד אחר תימסר הודעה למציעים על  .שייקבע על ידי המועצה 

 המועד שבו תיפתח תיבת ההצעות  . 

 

 :להלן מפורט, כשלבי רב בהליך תבוצע הזוכה ההצעה ובחירת ההצעות בדיקת 11.2

 

 הסף בתנאי המציעים עמידת בחינתתיבת ההצעות ו פתיחת:  שלב א' -

 יפסלו.  כנדרש הסף בתנאי עמידה יוכיחו שלא במכרז. הצעות להשתתפות

 יבוצע ,אחת כשרה מהצעה יותר שלב א' יוותרו שבתום :  ככלשלב ב' -

 ועדה ידי על יבוצע בשלב ב'  האיכותי הדירוג .  של ההצעות איכותי דירוג

 ת, מנהלילדים ובני נוער בסיכון המורכבת ממנהלת התוכנית היישובית

הוועדה )להלן: " עובדת סוציאלית בתחוםו במועצהמחלקת הרווחה 

תבחן את ההצעות ותיתן ניקוד  . הוועדה המקצועית"(המקצועית

בשים לב לשני קריטריונים: הקריטריון הראשון הינו ניסיון  להצעות

קודם והקריטריון השני הינו פירוט הפעולות, ההפעלות, הפרויקטים 

וההשלמות שמתכוון המציע לבצע ולקיים מעבר לתוכניות שעליו לבצע 

לפי מסמכי המכרז . שני הקריטריונים הינם שווים במעמדם כך שלכל 

 ודות. החלטות הועדה יתקבלו ברוב חבריה . נק 50קריטריון יינתנו 

 :להלן החלוקה הפנימית של הניקוד שיוענק בגין הניסיון הקודם -

 (נק' 10) ניסיון בהפעלת אותן מסגרות 

על המציע לצרף אישורים לגבי מספר שנות )בכדי לקבל הניקוד 

 ( . ההפעלה של כל תוכנית ותוכנית

 

 שנים  3 -, ומעל ל נק' 15שנים  3עד : עלת מועדוניות פוותק בה

 . נק' 20

 

 מספר  : על המציע להמציא אישור רואה חשבון אודות כוח אדם

והוותק של כל נכון ליום הגשת ההצעה , שהיא מעסיק  עובדים

 (  .  נק' 20בעבודה ) עובד 
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  ,פירוט הפעולותבגין להלן החלוקה הפנימית של הניקוד שתעניק הוועדה  -

ההפעלות , הפרויקטים וההשלמות שמתכוון המציע לבצע ולקיים מעבר 

 לתוכניות שעליו לבצע לפי מסמכי המכרז : 

 

 לצרף תוכנית . על המציע קייטנת קיץ למשך שבועיים למענים

מטרות , להפעיל בקיץ עם לו"ז  ןמפורטת לקייטנה שמעוניי

 .  נק'( 15)  ויעדים וכו'

 סביב מטרות  ם ובני נוער והוריהםחוגי העשרה וסדנאות לילדי

לצרף תוכנית מפורטת( על המציע ויעדים מוגדרים מלכתחילה )

 וכן סדנאות, טיפול לילדים ולהוריהם בהתאם לצורך. .  נק'( 15)

 נק'( 5) הצטיידות נוספת למענים .  

  אירועים והפעלות על פי לו"ז האירועים השנתיים כגון יום

 .  ק'(נ 5)  המשפחה או החגים וכו'

 ( נק' 10)  המציע על חשבון  הדרכות והשתלמויות לצוות העובדים

 . 

 

החלטת הוועדה המקצועית תועבר לוועדת המכרזים לשם מתן : שלב ג' -

 .  תכפי שנקבע בהוראות החוק הרלוונטיולראש המועצה המלצתה 

 

: ראש המועצה יהא רשאי לאמץ המלצת ועדת המכרזים או שלב ד' -

לדחות אותה , לבחור בהצעה אחרת , לנמק את החלטתו ולהביא את 

 העניין לאישור מליאת המועצה. 

 

 ,מידע בהצעתו העיון בעת מהמציע לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המועצה 11.3

 את למסור חייב יהיה והמציע ,בהצעתו הקשור עניין בכל נתונים והסברים

 המועצה תהיה כן .מטעמה למי או למועצה האלה ההסברים והניתוחים, הנתונים

 נושא של מוטעית הבנה על מבוססת אינה אם הצעתו המציע עם לבחון רשאית

 למי או/ו למועצה למסור יסרב המציע אם .נכונות בלתי הנחות על או המכרז

 רשאית המועצה תהיה ,דעתה להנחת כאמור מחיר וניתוח הסברים מטעמה

 .ההצעה פסילת כדי עד לה שתיראנה כפי מסקנות להסיק

 

 .שהיא הצעה כל לקבל מתחייבת המועצה אין 11.4
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המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה  11.5

לעומת מהות המטלות הקבועות ו/או לעומת מהות ההצעה ותנאיה ו/או תוכנה 

או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף ו/לביצוע העבודה, בחוזה והנדרשות 

 מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כראוי. 

 

המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  11.6

תו או כל חלק ממנו ו/או וכזוכה, ונשמרת למועצה הזכות לבטל את המכרז בכלל

העבודה ו/או השירות יוזמנו ממספר מציעים ו/או הציוד לפצל את המכרז באופן ש

ממספר ספקים. למען הסר ספק יהיה לספק חלק מהציוד שהמועצה תבחר   יוזמן

 מתוך הצעתו במחירים שנקב, אי עמידה בתנאי זה תחשב כהפרה .  

 

המועצה רשאית לפצל את הזכייה במכרז , בין מספר מציעים , או לבחור במציע  11.7

 כל העבודה בשלמותה , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה .אחד לביצוע 

 

בבחירת ההצעה הזוכה , רשאית המועצה לקחת בחשבון שיקוליה את אמינותו ,  11.8

רמתו המקצועית וכושרו של המציע לבצע את החוזה ואת ניסיונו של המציע עם 

 המועצה ועם רשויות אחרות או גופים ציבוריים אחרים בעבר . 

 

המועצה תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחינת ההצעות את כושרו של  11.9

המציע לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונו בהתחשב בחוות הדעת ובפרטים 

לרבות ניסיון קודם בעבודה  שנמסרו ו/או התבררו על עבודתו ברשויות מקומיות

 מול המועצה.

 

המועצה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות  11.10

לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות ע"מ ו/או מסמכים נוספים 

, כשירותו , ניסיונו , חוסנו הכלכלי , מקורות המימון העומדים לבחון את המציע 

הצעתו ירות סבולרשותו לביצוע העבודה ו/או למתן השירותים נשוא המכרז 

אם המציע יסרב למסור הסבר או ניתוח כלשהו  במסגרת שיקוליה, כאמור.

 כאמור , רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

 ,המציעים אודות עיניה ראות לפי ובדיקות חקירות המועצה תהא רשאית לערוך 11.11

 מהמציע לדרוש הזכות את וכן ,וניסיונם עברם אודות זה ובכלל ,מקצתם או כולם

 כמי המציע את רואים למכרז ההצעה בהגשתלהצעתו.  והסברים הבהרות

 שימנע מציע .כאמור וחקירות לעריכת בדיקות והחופשי הטוב מרצונו שהסכים

 והבדיקות החקירות בעריכת ,המועצה רצון לשביעות ,מלא פעולה משיתוף
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 למי או למועצה מידע מטעה או חלקי מידע או נכון לא מידע ימסור או/ו כאמור

 את לעדכן המציע מתחייב כן .הצעתו את לפסול רשאית המועצה תהיה ,מטעמה

 בפרק שמסר במידע ,יחול אם ,יחול אשר שינוי כל אודות דיחוי ללא המועצה

 .הזוכה ההצעה בדבר החלטתה לקבלת ועד למועצה מסירתו מאז שיחלוף הזמן

 
 

 שומרת ,הקודם המוכח הניסיון בדרישות המציע של עמידתו בחינת במסגרת 11.12

 לרבות ,במציע הקשור לדעתה רלבנטי נתון כל לבחון הזכות את המועצה לעצמה

 ורמת המציע עם אחרים גופים של הקודם ניסיונם :האמור לגרוע מכלליות ומבלי

 התקשרות להפסקת סיבות ,המציע של משירותיו גופים של אותם הרצון שביעות

 חוזה להארכת אופציה מלממש להימנעות סיבות ,עם המציע אחרים גופים של

 רמת ,הכלכלי החוסן ,המקצועית הרמה וכן ,של המציע אמינותו רמת ,המציע עם

 את רואים ההצעה בהגשת .המציע ידי המועסק על האדם כח ורמת הארגון

 .כאמור וחקירות בדיקות והחופשי לעריכת הטוב מרצונו שהסכים כמי המציע

 

 מאת שלילית דעת חוות לגביו שקיימת מציע לפסול רשאית תהיה המועצה 11.13

 למציע תינתן כאמור במקרה .להן שסיפק לשירותים בהתייחס ,הגופים האחרים

 דעתה לשיקול הנתונה ,הסופית ההחלטה קבלת לפני פה בעל או טיעון בכתב זכות

 . ועדת המכרזים של

 
 

 או/ו תכסיסנית שהיא למסקנה תגיע אם ,הצעה לדחות רשאית תהיה המועצה 11.14

 .לב תום הוגשה בחוסר

 

לאחר  ימים עד שישיםמשתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל הודעה בכתב על כך  11.15

מועד ההחלטה, בדואר רשום אשר אליה תצורף הערבות הבנקאית שהומצאה על 

 ידו. 

 

 חתימת החוזה והמצאת ערבות לקיום החוזה .12

 

שיקבע  המציעעם קביעת הזוכה תימסר לו על כך הודעה בכתב בפקסימיליה.  12.1

ימים לחתום על חוזה ההתקשרות ולהמציא תוך )שבעה(  7כזוכה מתחייב תוך 

לפי ₪  50,000ע"ס מועד זה את כל המסמכים הנדרשים לרבות ערבות בנקאית 

כן ולהבטחת ביצוע חוזה ההתקשרות  הנוסח המצורף למסמכי המכרז וזאת
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. אי חתימה על החוזה ואישור על קיום הביטוחים  פוליסות ביטוח ברות תוקף

 .שצורפה להצעה  והתחלת העבודה תביא לחלוט הערבות הבנקאית

 

. המועצה  (יתואם עם מחלקת הרווחה) _______הינו מועד תחילת העבודה  12.2

שומרת לעצמה את הזכות להודיע לזוכה שיהא עליו להתחיל באופן מידי בביצוע 

 . העבודה או לדחות את ביצוע העבודה , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 
אם משתתף שזכה לא יתחיל בעבודה או יבצע אותה שלא לשביעות רצון המועצה  12.3

ית אך לא חייבת ו/או יוחלט אתו על הפסקת עבודתו תהיה המועצה רשא

 להתקשר עם המציע השני שנקבע כעונה על תנאי המכרז.

 

שזכה לא יתחיל בעבודה או יבצע אותה שלא לשביעות רצון השני משתתף האם  12.4

המועצה ו/או יוחלט אתו על הפסקת עבודתו תהיה המועצה רשאית אך לא חייבת 

 .שנקבע כעונה על תנאי המכרז השלישילהתקשר עם המציע 

 

 הוצאות .13

כל משתתף במכרז יישא בלעדית בכל העלויות, מכל מין וסוג שהוא , בקשר  13.1

 להשתתפותו במכרז . 

המועצה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים  13.2

במכרז , לרבות הבדיקות המוקדמות , הערבויות , דמי רכישת מסמכי המכרז , 

 או הנובעות ממנה.  או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות

 המציע על יחולו החוזה בביצוע הקשורים האחרים והמסמכים החוזה ביול דמי 13.3

 . שכזה ביול מחייב שהדין וככל אם ,בלבד

 

 הוראות שונות .14

 

להארכה מדי בלבד עם אופציה של המועצה    שלוש שנים לתקופת ההתקשרות היא  14.1

  בסך הכל. חמש שנים, עד בשנה נוספת שנה

ק את ההתקשרות על פי ירשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסהמועצה  14.2

של  מציעבהודעה מוקדמת למכל סיבה שהיא , זה, שייכרת בעקבות מכרז חוזה ה

לא תהיינה כל תביעות ו/או שזכה במכרז ואתו נכרת החוזה  מציעיום מראש, ול 30

עה לו בגין טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבל את התמורה המגי

השירותים שניתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד הפסקת ההתקשרות, כאמור, 

 .המכרז והחוזה שנכרת בעקבותיוובכפוף להוראות 
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שלא   ₪,  1,000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, תמורת סכום של  14.3

במשרדי מכרז יוחזר בשום מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז לפני רכישת מסמכי ה

 . 15:00ועד  08:30השעות בין עד חמישי  ראשוןמחלקת הרווחה בימי  תמנהל

 הצעה באיזו פורמאליים בפגמים להתחשב לא הזכות את לעצמה שומרת המועצה 14.4

 .למועצה נזק יגרום לא כזה שוויתור במידה שהיא

 לאפשר ,חייבת לא אך ,רשאית תהא שהמועצה לכך המציע מסכים הצעתו בהגשת 14.5

 שיקול פי הכל ,הצעתו את להשלים או לתקן ,פגומה או/ו חסרה למציע שהצעתו

 שתקבע. בדרך ובתנאים ,המלא דעתה

 ולבטל כולן ההצעות את או הצעה כל לדחות,  הזכות את לעצמה שומרת המועצה 14.6

 תהיה לא המכרז ביטול של במקרה ;דעתה הבלעדי שיקול לפי הכל ,המכרז את

 כלשהו. תשלום להם לשלם או/ו המשתתפים במכרז את לפצות חייבת המועצה

 ,הבלעדי שיקול דעתה לפי ,רשאית המועצה תהיה  ,האמור מכלליות לגרוע מבלי 14.7

 :  הבאות מהנסיבות יותר או אחת בקרות המכרז את לבטל

 לדעת המצדיק באופן ,המועצה צרכי השתנו או ,נסיבות שינוי חל (א)

 ;המכרז את ביטול המועצה

 ביניהם תיאמו ,חלקם או ,במכרז שהמשתתפים ממשי לחשד בסיס קיים (ב)

 או כובל הסדר המהווה באופן פעלו או ,למכרז שהגישו את ההצעות

 ;המכרז מטרות את לסכל כדי בו שיש דין או פי על עבירה

במסמכי  המפורטים בדרישות או/ו בתנאים טעות שנפלה למועצה התברר (ג)

 או ,מהותיים שהינם דרישות או/ו נתונים מהם הושמטו או ,המכרז

 .מספקים בלתי או/ו שגויים נתונים על התבססה המכרז שהכנת מסמכי

 

 וביצוע העבודה נשוא המכרז  את הזכות למסור את לעצמה שומרת המועצה 14.8

 ביותר בשבילה. ככדאית לה הנראית ההצעה לבעל השירות

 בהצעה לעיין הזכות למציעים נתונה המכרזים לדיני בהתאם: המכרז במסמכי עיון 14.9

 לדרוש רשאית תהיה המועצה .המועצה עם מראש יבוצע בתיאום העיון .הזוכה

 בהצעתו קיימים המציע שלדעת ככל המסמכים. עבור צילום תשלום מהמציעים

 לדעתו אשר (סודי" להלן: "מידע(עסקיים  או מסחריים סודות הכוללים חלקים

 את המפרט נספח להצעתו עליו לצרף ,בהם לעיין האחרים למציעים לאפשר אין

 לעיין האחרים למציעים אין לאפשר שבגינם הנימוקים ואת ,כאמור הסודי המידע

 עמידתו להוכחת הנוגעים המציע ונתונים של הכספיות הצעותיו למעט ,זאת כל .בו

 שלא מציע מקרה. בכל אשר יחשפו המכרז של מהותיות בדרישות או הסף בתנאי

 שיזכה שבמקרה לכך הסכמתו שנתן כמי יחשב ,לעיל כאמור נספח להצעתו יצרף

 נספח המציע הגיש .במלואה בהצעתו לעיין זכאים האחרים המציעים יהיו ,במכרז
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 בהצעות גם סודי זה מידע להיות מצידו מפורשת כהסכמה הדבר ייחשב ,כאמור

 בכל .בהצעותיהם זה במידע לעיין זכותו על מראש רולוויתו  ,האחרים המציעים

של  בסמכותה הינה בהצעה חלקים של חיסיון או חשיפה בדבר ההחלטה מקרה

המציע  ידי על שצוינו חלקים גם לחשוף רשאית אשר ,המועצה של המכרזים ועדת

 כחסויים . 

 לשם לרוכשם מושאלים המסמכים   .המועצה של רכושה הנם המכרז מסמכי כל 14.10

 להחזיר המכרז מסמכי רוכש על .כלשהי אחרת למטרה ולא והגשתה הצעתו הכנת

 הוא ואין ,לאו אם ובין הצעה יגיש אם בין ,הכלל מן יוצא כולם ללא ,אלה מסמכים

 .אחרת מטרה לכל בהם להשתמש או/ו או מקצתם כולם ,אותם להעתיק רשאי

 למועצה שיגרמו הוצאה או/ו כל נזק בגין המועצה את ישפה או/ו יפצה המציע

 שלא במסמכים שעשה המציע שימוש או/ו למועצה המסמכים החזרת אי עם בקשר

 . שלישי לצד העברתם או/ו המכרז לצרכי

מובהר בזאת להסרת כל ספק כי המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז  14.11

או לדחות את ביצועו למועד אחר ובאותו מועד לפרסם מכרז חדש וזאת גם לאחר 

לכל מציע אחר , לא תהיינה שנמסרה הודעה למציע על זכייתו , ולמציע שיזכה או 

 כל טענות בקשר לכך.

 רק חתימת המועצה על החוזה תהווה התקשרות מחייבת. 14.12

החלטה על זכיית מציע לרבות הודעה למציע על כך , לא תשמשנה כאישור  14.13

 להתקשרות בחוזה עימו , והמציע לא יהיה רשאי להסתמך על כך.

המועצה תהיה רשאית הן לפני חתימת החוזה והן בתקופת החוזה , להקטין את  14.14

 היקף החוזה ו/או להוציא לפועל רק חלק ממנו לפי שיקול דעתה . 

כמו כן , תהיה המועצה רשאית לדחות את תחילת ביצוע החוזה ו/או להתקשר  14.15

 לביצוע רק חלק מן החוזה .

חודשים מיום תחילת  48ה של המחירים שנקב בהם המציע יהיו תקפים לתקופ 14.16

ההתקשרות  וכל הזמנה במסגרת המכרז מחייבת את המציע במחירים שנקב בהם 

 בהצעתו שהוגשה במכרז.  

תנאי התשלום הינם כאמור בחוזה ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  14.17

 המכרז. לא תהיה הצמדה כלשהי למחיר שיוצע במכרז.

פי מסמכי המכרז או שיתברר -ויותיו עלבמקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייב 14.18

למועצה כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהמציע לא 

גילה למועצה עובדה מהותית אשר לדעת המועצה היה בה כדי להשפיע על קביעתו 

כזוכה במכרז, רשאית המועצה לבטל את הזכייה במכרז ולחלט את הערבות 

ידה בין -, וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על הבנקאית שצורפה להצעתו

המציע הבא בתור ובין המציע שיזכה במכרז חדש שיפורסם. במקרה כזה הזוכה 

שהצעתו בוטלה כאמור, יפצה את המועצה על כל הפסד שייגרם לה בגין כך. אין 
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בגובה הערבות כדי לשמש מגבלה לגובה הפיצוי שהזוכה שהצעתו בוטלה , יהיה 

 יב לשלם למועצה . חי

 

 הודעות ונציגות .15

 לצורך כתובתו את למועצה להודיע המציע על יהיה המכרז מסמכי רכישת בעת 15.1

 מספר ,הטלפון מספר ,שמו את וכן ,זה במכרז הקשור בכל הודעות מסירת

 הקשור בכל אותו ייצג אשר האדם של האלקטרוני הדואר וכתובת הפקסימיליה

  .זה במכרז

 כאמור ,המציע יודיע עליו הנציג עם בקשר המועצה תעמוד זה במכרז הקשור בכל 15.2

 .לעיל הנזכרים הפרטים כל בציון בכתב המציע יודיע עליו אחר אדם עם או ,לעיל

 כאמור ,המציע שמסר המען לפי רשום בדואר המועצה ידי על שתשלח הודעה כל 15.3

 ממועד )שבעים ושתיים( שעות  72כעבור  המציע ידי על נתקבלה כאילו תחשב ,לעיל

 אלקטרוני דואר/בפקסימיליה שתשלח הודעה .הדואר במשרד מסירתה למשלוח

 כנתקבלה תחשב ,לעיל כאמור ,המציע ידי על שנמסר ל"דוא כתובת/למספר

 טלפוני.  אישור עליו שניתן ,שידורה שלאחר הראשון העסקים יום בתחילת

 

 

 עבדאלבאסט קיס 

 נחףראש המועצה המקומית 
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  נחףהמועצה המקומית 

 09/2022מס' מכרז 

 להפעלת תכניות רווחה המיועדות לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה 

 

  הצהרת המציע

 

כי עלי לומר את  תינושא ת.ז. ___________  לאחר שהוזהר ________________הח"מ  יאנ

לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר מסכים ומתחייב בזה בכתב  היה צפויאעשה כן אהאמת וכי אם לא 

 כדלקמן: 

 

 בקפדנות את כל מסמכי המכרז לפרטיהם על נספחיהם. תי קרא .1

 בהתאם.  יאת הצעת תיאת כל האמור במסמכי המכרז והגש תיהבנ .2

בוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות המבוססות אם לכל האמור במסמכי המכרז ולא מסכי יאנ .3

 מוותר מראש על טענות כאמור.  יידיעה ו/או אי הבנה ואנעל אי 

בוא בתביעות ו/או )תנאי הסף( סבירים והוגנים ולא א , תנאי ההשתתפות במכרז ילטעמ .4

מוותר מראש על כל טענה  יעתירות ו/או דרישות כלשהן כנגד תנאי ההשתתפות במכרז ואנ

 כאמור. 

לבצע את מקבלים על עצמנו  יז ואנעומד בכל התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכר יאנ .5

 . מסמכי המכרזבתנאים המפורטים ב הפעולות הדרושות מהמציע 

 מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. תי הצע .6

מנהלינו כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון ולא הורשענו מו/או נגד מנהל  ילא הוגש נגד .7

 לא אנו ולא מי ממנהלינו בעבירה שיש עמה קלון. 

 . 1987 –לא הורשענו לא אנו ולא מי ממנהלנו בעבירה לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז  .8

 לא הורשענו לא אנו ולא מי ממנהלנו בעבירה של העסקת עובדים זרים. .9

ומתחייב לפעול לפיהם לרבות לפי ם נשוא המכרז המתייחסים לשירותימכיר כל הדינים  יאנ .10

 השינויים שיחולו מעת לעת.

יום מהמועד  180היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  יהצעת .11

 האחרון להגשת הצעות. 

 הובקבלתה על יד י, לראות בהצעתת, אך לא חייבתזכאי התהיהמועצה מסכים כי  יאנ .12

 . ההתחייבות בלתי חוזרת ומחייבת ביני לבינ

 מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז.  יאנ יוהתחייבויותי ילהבטחת קיום הצעת .13
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המועצה על זכייתי  ימים מיום הודעת)שבעה(  7מתחייב כי תוך  יתתקבל אנ יהיה והצעת .14

הכל כנדרש וערבות ביצוע וח פקיד בידיכם פוליסות ביטלהחתום על כל המסמכים ול במכרז

י ל הביום שתורהעבודות ו/או השירותים נשוא המכרז תחיל במתן להבמסמכי המכרז ו

 . המועצה

מסכים כי הערבות שנמסרה על ידי עם  יאנ יעמוד בהתחייבויותיאהיה ומסיבה כלשהי לא  .15

וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים י המועצה במכרז תוגש לגביה על יד יהצעת

 וקבועים מראש. 

 יהינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, אנ יהצעת .16

על  יזכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו ואין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימת

 הצעה זו.

          

 

 ______________________ 

 המציע                   

 
 

( מאשר בזה כי ביום "המציע", עו"ד של ______________ )להלן:   אני הח"מ _____________

 המציע______________ ת.ז. ________ בשם  מר/גבבפני על הצהרה זו  ם_________ חת

נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי  המציעכי אצל וכן לאחר שהוזהר כדין , 

על הצהרה זו וכי  המציע ו/או המצהיר מטעמוועל פי כל דין לחתימת  המציעמסמכי ההתאגדות של 

  .המציעמחייבת את של המצהיר ו חתימת

 

_________________                  _____________________  

 חותמת עורך הדין                                             מס' רישיון 

 

 

  __________________ 

 , עו"ד    
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זהח  ו
 .______שנה      _____שנערך ונחתם ביום ________  חודש  

 

 בין:

 נחףמועצה מקומית 

 המועצהלהלן:      

 לבין:

 ______________________________________שם מלא:  

 ______________________________________כתובת:  

  טלפונים / פקס: ________________________________

  המפעיל/המציעלהלן: 

 

רווחה המיועדות לילדים ונוער ת ולהפעלת תוכנימינה במכרז, הצעות והמועצה הז  הואיל

 "נתיבים להורות" בשטח שיפוט הכפר נחף;בסיכון ומצוקה, לרבות תוכניות 

תוכניות "נתיבים  4למתן שירותים להפעלת והמועצה מעוניינת להתקשר עם מפעיל  והואיל

 בכפר נחף שהם: להורות" 

 .מתבגרים( 25מתבגרים )עד למועדונית  (1)

 נפשות(. 20)עד נתיבים להורות לגיל יסודי  (2)

 .נפשות( 20נתיבים להורות לגיל רך )עד  (3)

 .נערות/נערים( 12הפעלת מעגלי בנים/בנות )עד  (4)

 

מתחייבת לכמות כלשהי וכמות זו הינה משוערת בלבד ונתונה  המועצהיובהר, כי אין 

 לשינויים מעת לעת. 

 

תוך שימת דגש על התוכנית "נתיבים להורות" מהווה מודל לטיפול בילדים והורים ו והואיל

שיפור מערכות היחסים במשפחה והתפקוד ההורי. הטיפול הניתן הוא משולב: טיפול 

 ;פרטני, דיאדי וקבוצתי תוך יכולת לשלב סוגי טיפול שונים עפ"י הצרכים

גשי, בה הקשר בין ההורים והילד מצוי במרכז. ר טיפול הוא שיטת טיפול דיאדי

ליני, חינוכי, שיקומי או התפתחותי ומטרתו הטיפול מתקיים בהנחיית פסיכולוג ק

לשפר את התקשורת בין ההורים והילד ולחזק את הקשר ביניהם, בעיקר כאשר 

 ;ילד-מתקיימות ברקע בעיות ביחסי הורה

 

 , שהינו הזוכה במכרז.המציעלהתקשר בחוזה עם  תמעוניינוהמועצה   והואיל

 מעוניין להתקשר עם המועצה בביצוע העבודות נשוא המכרז. המציע ו והואיל
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בתקציב הרגיל המאושר בסעיף וקיים כיסוי תקציבי להוצאה הכרוכה בביצוע חוזה זה  והואיל

שאושר במליאת המועצה ..... ...........מס' בתב"ר מספר .................... או 

 .............................; ........ ועל ידי משרד הפנים ביום....ביום......

וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע למתן  והואיל 

 השירותים נשוא הסכם זה;

 

 הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 הגדרות .1

 לרבות עובדיו, פועליו, וכל אלה הפועלים בשמו ובמקומו, או הפועלים  "המפעיל"/"המציע "

 מטעמם.

 

 כיום או מי שימלא את מקומו מזמן לזמן. נחףראש המועצה המקומית   – "ראש המועצה"

 

במועצה או כל אדם אחר אשר נתמנה ע"י ראש  רווחהמחלקת  תמנהל  – המפקח

 המועצה  כמפקח לצורך חוזה זה.

 

כיום וכפי שיהיה מזמן לזמן,   נחףתחום שיפוט מועצה מקומית   – תחום שיפוט

  הגדלתו.    לרבות 

 .נחףהמועצה המקומית  "        המועצה" 

 

 והתחייבויותיו של המציע  צהרותיוה .2

בדק כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים ולרבות המסמכים שאליהם מצהיר כי  המציע  2.1

 בוצעו הפניות בנספחים והוא מתחייב לפעול על פיהם. 

המציע מצהיר ומתחייב להפעיל את התוכניות בהתאם להוראות מחלקת הרווחה  2.2

טיפול בילדים  – 8פרק  –במועצה, הממונה מטעם המועצה, וכן בשים לב להוראות תע"ס 

 ר: ובבני נוע

https://www.molsa.gov.il/communityinfo/regulations/socialregulations/page

 s/tas_perek_8.aspx 

 

 מהות העבודות נשוא החוזה .3

 המציע יידרש לבצע את התוכניות כפי שמופיע במפרטים המצורפים למסמכי המכרז.   3.1

 בנוסף, המציע יידרש לבצע את ההפעלות והתוכניות הנוספות כפי שבאו לביטוי בהצעתו.  3.2

 

https://www.molsa.gov.il/communityinfo/regulations/socialregulations/pages/tas_perek_8.aspx
https://www.molsa.gov.il/communityinfo/regulations/socialregulations/pages/tas_perek_8.aspx
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 תקופת החוזה .4

 .החל מיום _______ ועד __________, חודשים 36 -הינו לחוזה זה תוקפו של  2.1

תקופות נוספות של   2 -ללמועצה שמורה האופציה להאריך את תקופת החוזה  2.2

  . בכל פעם שנה אחת

 

 המועצההממונה מטעם  .5

  

או מי מטעמה, להיות אחראית    במועצההרווחה  מחלקתממנה בזה את מנהלת  המועצה 5.1

 . לצרכי הסכם זה

להוראות בין השאר לאשר כי אמנם בוצעה העבודה בהתאם , תפקידה של האחראית 5.2

  .הסכם זה

  המפעיל מתחייב להישמע להוראות הממונה לביצוע הסכם זה.  5.3

האנשים המוסמכים שבמשרד הרווחה, האנשים המפעיל מתחייב לפעול על פי הנחיות  5.4

ובשיתוף פעולה  בנחף ומחלקת הרווחהמטעם התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ש

  מלא עימם.

מלוא הרצינות והמקצועיות הנדרשים  את הטפסים המפעיל מתחייב למלא במלואם וב 5.5

במועדים  (תמ"י)ומסמכי ההערכה והמדידה של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 

 הנדרשים. 

המפעיל יגיש תכנית הפעלה שנתית מפורטת הכוללת את כל הטיפולים והפעילויות  5.6

לות וסוגי פעילות התוכניות בהתאם להתחייבויותיו לרבות שעות פעי במסגרת ושיינתנ

יום מיום חתימת ההסכם; תכנית זו טעונה  30שתוגש בכתב לאישור הממונה  תוך 

 אישור הממונה, או מי מטעמו; 

  

 כיסוי תקציבי .6

בסעיף תקציבי המועצה מאשרת בזה כי קיים כיסוי כספי להוצאה הכרוכה בחוזה זה  6.1

מספר ........................ בתקציב הרגיל של המועצה שאושר במליאת המועצה 

........... אושר במליאת המועצה ביום ............. שמס' ....בתב"ר ביום.................... או 

ף "הגו ........... )להלן:מקורו במשרד ועל ידי משרד הפנים ביום.................. ואשר 

 . המממן"(
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 קצב ביצוע העבודהאופן ו .7

העבודה תבוצע בהתאם למפרטים המצורפים למסמכי המכרז, להוראות המועצה  7.1

, להוראות והמפקח מטעמה, לאוגדן היישובי, להנחיות משרדי הממשלה הרלוונטיים

ולהוראות מנהלת התוכנית היישובית ולקצב שייקבע  תע"ס )תקנון עבודה סוציאלית(

  .על ידי מי מהם

 שכר החוזה .8

ידוע למפעיל כי בתמורה להפעלת התוכניות יקבל המפעיל מידי חודש מהתוכנית  8.1

שאושרה  (נפש)הלאומית משרד הרווחה ומשרדים נוספים תשלום עבור כל פרט 

 ידי משרד הרווחה. השתלבותו באחת התוכניות במסגרת המכסות המאושרות על 

כל אחריות והתחייבות למפעיל באשר לתשלומי  מועצהמובהר בזאת, כי אין ולא תהיה ל 8.2

לא תישא בעלויות  המועצהמשרד הרווחה, היקפם ומועדי תשלומם, כמו כן מובהר כי 

מלאות או חלקיות של התוכניות המופעלות ע"י המפעיל או כל עלות אחרת בגין ביצוע 

 המועצהגם באם התוכנית הלאומית תעביר את התמורה באמצעות  עבודות המפעיל,

כל התחייבות ואחריות  מועצהתעביר את התמורה למפעיל, עדיין לא תהיה ל מועצהוה

  כלפי המפעיל בגין התמורה ומועדי העברתה למפעיל כפי שצוין לעיל .

שרד גובה התשלום הינו בהתאם וכפוף לתעריפים המתפרסמים מעת לעת בתע"ס של מ 8.3

   .הרווחה לגבי התוכנית "נתיבים להורות

המפעיל מצהיר כי מימון השירותים הנוספים המוצעים על ידו מעבר לשירותי הבסיס  8.4

 המוצעים במכרז, ואשר מפורטים בהצעת המציע יהיו על חשבונו המלא. 

המפעיל מצהיר כי ידוע לו שהפעלת התוכניות תהיה מותנית באישור תקציב מטעם  8.5

ובמידה ולא יאושר התקציב להמשך הפעילות, לא תהיינה למפעיל  ,חהמשרד הרוו

או כלפי משרד הרווחה, בגין הפסקת הפעלת התוכניות,  המועצהטענות כלשהן כלפי 

 אשר יביאו לסיומו של חוזה התקשרות זה.  

המפעיל מתחייב להשתמש במימון שהוקצב לו ע"י משרד הרווחה, אך ורק לשם ביצוע  8.6

 ר בהסכם זה, ולא למטרה אחרת. התוכניות כאמו

כל תשלומי משרד הרווחה למפעיל יהיו בכפוף להמצאת אישורים תקפים ומתאימים על  8.7

ניהול ספרים כחוק  אישור על ניכוי מס במקור ו/או כל אישור אשר יידרש ע"י שלטונות 

 . המס

 דיווח   .9

כל מידע הקשור לפעילותו במסגרת הפעלת התוכניות  למועצההמפעיל מתחייב למסור  9.1

  .ולנהל מערכת ניהול ספרים נפרדת לפעילות התוכניות

ספרי המפעיל בנוגע להפעלת התוכניות יהיו פתוחים לביקורת בכל עת בפני רו"ח או נציג  9.2

 .  המועצהאו גוף מוסמך מטעם 
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 , נזקים ותיקונים המועצהשמירת מבנה  .10

  

 המועצהיבוצעו באישור  המועצהכל שינוי או תוספת למבנים בהן תתבצענה תוכניות  10.1

השינויים ו/או התוספות למבנה בין קבועים או מחוברים באופן קבוע משנעשו  .בלבד

 המועצה, אלא אם כן, קיבל המפעיל אישור בכתב חתום על ידי המועצהיהיו רכוש 

מקרה כזה חייב המפעיל  לסלקם לפני תום הקובע כי השינוי או התוספת שייכים לו וב

  תקופת ההפעלה;

המפעיל ישתמש במבנה בו תופעלנה התוכניות באופן סביר וזהיר ובאופן שלא יגרום כל  10.2

  נזק למבנים  ו/או באופן שלא יגרום מטרד לא סביר מכל מין וסוג שהוא.

המפעיל מתחייב להחזיק את המבנה וסביבתו  במצב נקי, טוב ותקין להקפיד על סילוק  10.3

את החזקה במבנה בתום תקופת  למועצההאשפה ועל תברואה תקינה ומתחייב להחזיר 

ההפעלה ו/או תקופת ההפעלה הנוספת לפי העניין, במצב בו קיבלו בתחילת ההפעלה 

נה על ידי המפעיל  לשם התאמת המושכר בכפוף לקיומם של מחוברים אשר יותקנו במב

  למטרת ההפעלה ככל שהמפעיל יותירם במבנה;

המפעיל  יהיה אחראי לתקינות המבנה  גופו, לרבות מערכות התשתית המצויות בו כגון:  10.4

  חשמל ,מים, ביוב וכדומה.

  כל קלקול או נזק שיגרמו למבנה על ידי המפעיל, עובדיו, שלוחיו, מבקריו יתוקן על ידו 10.5

  בתוך זמן סביר; ועל חשבונו

רשאית לבצע את התיקונים הנ"ל על  המועצהלא יבוצעו תיקונים תוך זמן סביר תהא  10.6

את הוצאותיה כפי שיאושרו ע"י  מועצההמפעיל והמפעיל יהא חייב להחזיר ל חשבון

 הממונה

תהיה רשאית להיכנס למבנה בכל שעה סבירה, כדי לברר אם המפעיל ממלא  המועצה 10.7

  אחר תנאי חוזה זה ו/או כדי לבצע תיקונים נדרשים.

 

 הוצאות שם הפעלת התוכניותתשלומי  .11

ההוצאות ו/או העלויות שיידרשו ממנו לשם ביצוע חוזה המפעיל מתחייב לשלם את כל  11.1

  .זה מכל מין וסוג

 

 רבות לקיום החוזהע .12

ובתוקף ₪  15,000ע"ס ימים מחתימתו על החוזה ערבות בנקאית  7ימציא תוך  המציע  12.1

ההודעה על הזכייה מיום  (לעיל 4סעיף  כל תקופת ההתקשרות)__________ עד 

למי  המציע כאשר המועצה תהא רשאית  לממשה, בכל מקום שתהא הפרה של  ,במכרז

 י חוזה זה.פ -מהצהרותיו ו/או התחייבויותיו על
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 חנזיקין וביטו .13

  יהא חייב לבטח את כל עובדיו בביטוח חבות מעבידים כחוק. המציע  13.1

יבטח את כל הכלים שיופעלו על ידו בביצוע העבודות נשוא המכרז בביטוח צד  המציע  13.2

, למשך כל תקופת החוזה,  והוא מתחייב להמציא העתק פוליסות הביטוחים כאמור 'ג

  ימים מחתימת החוזה. 7תוך 

אחריותו וכן את אחריותה מתחייב להמציא פוליסת ביטוח כללית המכסה את   המציע  13.3

בין נזקי   ,המציע, שייגרמו עקב ביצוע העבודות על ידי של המועצה לנזקי צד שלישי

ימים מיום חתימת החוזה.  20רכוש ובין נזקי גוף, והעתק הפוליסה יומצא למועצה תוך 

 ש"ח לתקופה. ןמיליו  -וש"ח למקרה   200,000סכום הביטוח יהיה 

 

 פיצוי מוסכם עקב הפרת ההסכם .14

 

 3ש"ח למקרה והוא יקבל  20,000ישלם למועצה פיצוי מוסכם מראש בסך של  המציע  14.1

מלקיים   יחדלהתראות מטעם המועצה על ביצוע לקוי של העבודות ו/או למקרה והוא 

או כפי \תונות ויי חוזה זה, כפי שפורסם בעפ-אחרי התנאים המוקדמים להעסקתו על

או \או למקרה והוא יפר את אחת מהצהרותיו ו\שנקבעו בדף המידע הכללי של המכרז, ו

 י חוזה זה כמפורט לעיל. פ-מהתחייבויותיו על

בכדי לשלול את זכותה של המועצה לתבוע נזקים אחרים ו/או  14.1אין באמור בסעיף  14.2

  .המציע גבוהים יותר עקב מעשיו ו/או מחדליו של 

וביטול  המציע ם בזאת, כי אם המועצה תאלץ לנקוט בצעד דרסטי של סילוק מוסכ 14.3

 ש"ח .  40.000 -החוזה, הפיצוי המוסכם מראש יעמוד על סך של 

בכפוף לאמור לעיל, יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( על הפרת הוראותיו של  14.4

 הסכם זה.

 חוזהוביטול ה המציע סילוק  .15

התראות  3ולבטל את החוזה למקרה והוא יקבל  המציע את  המועצה תהא רשאית לסלק 15.1

מקיום את התנאים המוקדמים   יחדולעל ביצוע לקוי של העבודות, ו/או למקרה והוא 

, ו/או כפי שנקבעו בדף המידע תבעיתונולהעסקתו בעבודות נשוא  המכרז, כפי שפורסמו 

ו/או מהתחייבויותיו  הכללי לגבי  המכרז ו/או למקרה והוא יפר את אחת מהצהרותיו

  פי חוזה זה כמפורט לעיל. -על 

 ימים מראש. 7תינתן   המציע הודעה על סילוק  15.2

מבלי לגרוע מהאמור, המועצה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא ומבלי שתידרש לנמק  15.3

  ,ימים 30על הפסקת ההתקשרות וזאת בהודעה מראש של  למציע את החלטתה , להודיע 
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להעלות טענות כלשהן נגד החלטת המועצה להפסיק את  לא יהא רשאיהמציע ו

 ההתקשרות ולא יהא זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת ההתקשרות .

לידי המועצה מיד את כל  המפעילהגיע הסכם זה לידי סיום מכל סיבה שהיא, יעביר  15.4

המידע וכן את כל המסמכים, הדוחות וכל תוצר שהפיק על פי הסכם זה, וכל נכס אחר 

למועצה אשר מצוי ברשותו או ברשות עובדיו או מי מטעמו או הקשור בו ונוגע  השייך

למועצה או למתן השירותים על פי הסכם זה ובתנאי ששולם השכר עבור השלב בו 

 הופסקה העבודה. 

ו/או למי מעובדיו לא תהיה בשום מקרה זכות עיכבון במסמכים ו/או נכסים,  עיללמפ 15.5

ועצה, בין כזה שהגיע אליו מאת המועצה ישירות או וכל חומר אחר הקשור השייך למ

יהיה חייב להשיב למועצה או למי שיורו לו, את כל המפורט בסעיף זה,  עילבעקיפין. המפ

 מיד עם סיום ההתקשרות עמו מסיבה כלשהי. 

מלהתקיים כאישיות משפטית או ננקטו נגדו הליכי פירוק,  עילאם חס וחלילה חדל המפ 15.6

 ילו בוטל. ייחשב הסכם הזה כא

 תשלום מותנה בקבלת תקציב .16

אך ורק  עיללמפמובהר בזאת, כי התמורה עבור מתן השירותים נשוא חוזה זה, תועבר  16.1

המממן ובהתאם להנחיותיו בדבר תשלומים. איחור  ףלאחר קבלת הכספים מהגו

בתשלום הנובע מעיכוב העברת הכספים מהגוף המממן לא תיחשב כאיחור בתשלום 

עפ"י החוזה שלעיל ואינה מהווה בשום צורה שהיא עילה לעיכוב או ביטול מתן השירות 

ן שהעיכוב בקבלת הכספים מהגוף המממ עילהמפ. לא תישמע טענה מצד עילהמפע"י 

נבע מטעות ו/או רשלנות ו/או פעולה בזדון מצידה של המועצה. אין נפקא מינא מדוע 

 . נגרם העיכוב

 אי קיומן של יחסי עובד מעביד  .17

הינו במעמד של קבלן עצמאי וכי העובדים  המציע ומוצהר ע"י הצדדים, כי  מוסכם 17.1

שיופעלו על ידו יהיו עובדיו בלבד ולא יחולו בינם לבין המועצה יחסי עובד ומעביד. 

אחראי לתשלום כל תשלום לעובדים שיפעלו מטעמו לרבות כל תשלום המחוייב  המציע 

 כל דין. יעפ"

 איסור הסבת החוזה ואיסור המחאת זכות .18

לא יהיה רשאי  עילבלבד ועל פי המצגים לעיל, המפ המפעילם מאחר והסכם זה נערך ע 18.1

להעבירו ו/או להסבו כולו או מקצתו לאדם אחר וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או 

 חובה על פי הסכם זה לאדם אחר. 

לא יהיה רשאי להמחות את זכותו לקבלת תשלום כלשהו מהמועצה לפי הסכם  עילהמפ 18.2

 זה, לאחר. 

 שמירת סודיות  .19
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מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו ישמרו על סודיות מלאה של כל עניין ו/או מידע  עילהמפ 19.1

 שיועבר אליו ו/או אל מי מטעמו בקשר לביצוע הסכם זה. 

לא יהיה רשאי למסור מידע כלשהו, בכל נושא הנמצא במסגרת מתן השירותים  עילהמפ 19.2

לכל אדם שאינו למועצה ו/או שהגיע לידיעתו במסגרת מתן השירותים למועצה, 

 עיליפנה המפ –המועצה, ללא אישור מפורש ובכתב מאת המועצה. בכל מקרה של ספק 

 ליועץ המשפטי של המועצה על מנת לקבל הוראותיה בקשר לסודיות המידע.

 האמור לעיל יחול אף לאחר תום תקופת ההסכם, לצמיתות.  19.3

 

 מניעת ניגוד עניינים .20

)להלן: "חוזר מנכ"ל"(, מסר  2/2011את תוכן חוזר מנכ"ל  המפעילהובא לידיעתו של  20.1

שאלון ותצהיר חתום בהתאם לחוזר המנכ"ל הנ"ל ואשר מהווה חלק בלתי נפרד 

 מהחוזה ומתחייב לפעול על פיו בכל תקופת ההתקשרות עם המועצה. 

נע מתחייב כי במשך מילוי תפקידו עפ"י החוזה לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימ עילהמפ 20.2

מכל תפקיד או עיסוק היוצר או עלול לייצור מצב ל ניגוד עניינים בין עבודתו עבור 

 המועצה לבין יתר עיסוקיו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין סעיף זה ייחשבו כניגוד עניינים, עבודות בפני  20.3

המועצה, תאגיד מקומי, עשיית פעולה עבור אדם או גוף בכל נושא הנוגע לגופים 

 ים. האמור

באופן פרטי לראש המועצה, לסגניו, או למי מעובדיה  שירותלא יתקשר ולא ייתן  20.4

הבכירים או לבן זוג, ילד של כל אחד מאלה או לתאגיד שבשליטת כל אחד מאלה או בן 

זוגם או לחבר מחברי המועצה או לסיעה מהסיעות של המועצה במשך תקופת העסקתו 

 , שותפיו ומועסקיו. המפעילו חלה על ולשישה חודשים לאחר מכן. התחייבות ז

ו האמור לעיל בעניין ניגוד עניינים הנו בנוסף לכל הוראה בדבר ניגוד עניינים הן שבדין א 20.5

 בהלכה הפסוקה. 

לדווח על כך מייד  המפעילהיה ובכל זאת נוצר מצב ו/או חשש של ניגוד עניינים, מתחייב  20.6

 חיותיו בנדון. ליועץ המשפטי של המועצה בכתב וימלא אחר כל הנ

המפורטות בסעיף זה ובחוזה בכלל על כל חלקיו  המפעילמובהר כי נכונותן של הצהרות  20.7

ונספחיו היא תנאי מהותי בחוזה זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת 

 . המפעילחוזה זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה מצד 

 

 ם וקניין רוחניזכויות יוצרי .21

יוסיף  עילואף כל תוספת שהמפ המפעילכל תוצרי השירותים הניתנים למועצה על ידי  21.1

לעבודה כלשהי על פי חוזה זה, הינם קניין המועצה ורכושה והיא תהיה זכאית להשתמש 
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שום זכות יוצרים ו/או כל זכות  עילבהם למטרותיה לפי שיקול דעתה, ולא יהיו למפ

 ה לתמורה כלשהי מעבר לתמורה על פי הסכם זה. משפטית אחרת הראוי

מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר,  על כל סעד ביחס לשימוש בכל חומר שהוכן  עילהמפ 21.2

בהתאם לחוזה זה על ידי המועצה או על ידי מי מטעמו, מכל סוג ומין שהוא,  ומכל עילה 

 אחר.  שהיא לרבות זכויות יוצרים, זכות מוסרית או זכויות בקניין רוחני

 

  המציע אחריות  .22

יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה המציע  22.1

ו/או  לשולחיהאו נזק איזשהו וללא יוצא מן הכלל שייגרמו למועצה ו/או לעובדיה ו/או 

,  למי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזקים לצדדי ג'

חיו ו/או וו/או עובדיו ו/או של המציע בשל מעשה או מחדל מכל מין וסוג שהוא של 

מהפעלת תכניות רווחה הבאים מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, 

ו/או עובדיו  המציע ו/או ממעשה או מחדל של המיועדות לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה 

חיו ו/או הבאים מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות וו/או של

יפצה את המועצה ו/או הניזוק לפי המקרה בכל דמי נזק  המציע לפי חוזה זה.  המציע 

משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה, שלוחיה וכל הבא  המציע שיגיעו. 

מחלה, נכות, חבלה, נזק כספי או נזק מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, 

 אחר שארעו כתוצאה מהאמור לעיל לגוף ו/או לרכוש בכל עילה שהיא. 

מתחייב לשלם כל סכום שיפסק לעובד או לכל אדם כתוצאה מתאונה או נזק  המציע  22.2

להפעלת תכניות חינוך ורווחה המיועדות לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה כלשהו בקשר 

לפי  המציע חדל הקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות ו/או ממעשה או מ

 חוזה זה.

מתחייב לפצות ולשפות בשלמות את המועצה על כל נזק וכנגד כל תביעה או  המציע  22.3

דרישה מכל עילה שהיא, שתוגש נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או הבאים 

לרבות  כל אדם, לגוף ו/או לרכוש,מטעמה בגין כל תאונה, חבלה, מחלה או נזק ל

להפעלת בקשר או מי מטעמו  המציע , כתוצאה מפעילות  ההוצאות המשפטיות שיגרמו

ו/או ממעשה או מחדל  תכניות חינוך ורווחה המיועדות לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה

אם תתבע  לפי חוזה זה. המציע הקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות 

צה ו/או מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או הבא מטעמה על נזק שנגרם כתוצאה המוע

לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שייפסק  המציע מהאמור לעיל יהיה על 

 ת המשפט ו/או הערכאה המשפטית המוסמכת. לחובתם ו/או לחובת מי מהם ע"י בי

יהיה אחראי וישפה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית  המציע  22.4

וכל הבא מטעמו ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית. אחריות  המציע של 

 תחול גם לגבי מקרים שיתגלו לאחר תום תקופת החוזה.  המציע 
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צה ו/או התושבים שבבעלות המוע לנכסים ו/או לרכושלכל נזק שייגרם  אחראי המציע  22.5

 .הפרטיים כתוצאה מביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה  

ממנה עד לבירור סופי של כל  למציע המועצה רשאית לעכב כל תשלומים המגיעים  22.6

 תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל. 

יבטח את עצמו ועובדיו בכל הביטוחים הדרושים ויצרף  המציע מבלי לפגוע באמור לעיל  22.7

מתאימות בתוקף לתקופת החוזה )צד ג', חבות מעבידים, נאמנות  פוליסות ביטוח

 . םוכיוצ"ב( והכל בהתאם לנספח הביטוחי תביעות צד ג' , רכוש עובדים, 

ולמבטח על כל מקרה בו הוא נדרש  מועצהידווח בכתב ל המציע מבלי לפגוע באמור לעיל  22.8

ירוע, מעשה או מחדל בכתב לפצות תובע בקשר למתן שירותי הגביה וכן על התקיימות א

יהיה אחראי בלעדית  המציע אשר עלול לגרור תביעה, אף אם לא נמסרה הודעה כאמור. 

 בגין התוצאות הנובעות מאי קיום סעיף זה. 

להפעלת תכניות על כל מקרה בו נדרשה בכתב לפצות תובע בקשר  למציע המועצה תדווח  22.9

ו/או ממעשה או מחדל הקשורים קה חינוך ורווחה המיועדות לילדים ונוער בסיכון ובמצו

וכן על התקיימות אירוע,   לפי חוזה זה המציע במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות 

 מעשה או מחדל אשר עלול לגרור תביעה, אף אם לא נמסרה הודעה כאמור.

השתמשה המועצה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה  22.10

בהסכם זה לרבות ביטול ההסכם, כולו או מקצתו, או הפיקה את ביצועו, ,כולו או 

עילת תביעה כלשהי נגד המועצה בגלל ביטול ההסכם, הפסקה  למפעילמקצתו, לא תהיה 

לא  פעילבהתאם להוראות הסכם זה והמבביצועו או סיבה אחרת ובלבד שהדבר נעשה 

יהיה זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים 

 להיגרם כתוצאה מסיבת הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת. 

מבלי לגרוע מזכויות המועצה לפי הסכם זה תהיה רשאית המועצה, בכל אחד מהמקרים  22.11

לעיל למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר ולהשתמש של ביטול ההסכם כאמור 

על הסכם זה  עיל, ועצם חתימת של המפעילללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי המפ

 מהווה הסכמה לכך. 

לא אכפה המועצה, או אכפה באיחור, זכות כלשהי מהזכויות הנתונות לה על פי ההסכם  22.12

לא יראו בכך ויתור על הזכות האמורה ו/או על פי דין,  בקרה מסוים או בסדרת מקרים, 

ו/או על זכויות אחרות כלשהן. מבלי לגרוע מזכותה של המועצה כאמור בסעיף זה, 

מובהר, כי ארכה ו/או דחייה ו/או ויתור על זכויות ו/או שינוי מתנאי ההסכם לא יהיו 

 בני תוקף, אלא אם יינתנו מראש ובכתב על ידי הצדדים. 

 פרשנות .23



 נחףהמועצה המקומית 

 
 

 תאריך :___________________   חתימת המציע :_____________________
 

 המועצה המקומית נחף
 47 מתוך 35 עמוד לבחירת מפעיל לתוכנית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה  09/2022כרז מ

 

 

ת כל אשר הוסכם ע"י הצדדים ואת היחסים המשפטיים ביניהם והוא חוזה זה ממצה א 23.1

מבטל כל חוזה או הסדר קודם ביניהם. הצדדים מצהירים כי אין ולא היו מצגים אחרים 

 והם לא יסתמכו על מצגים שנעשו, ככל שנעשו, קודם לחתימת חוזה זה. 

כל משקל בפרוש כותרות הסעיפים בחוזה זה הוכנסו לשם נוחות בלבד ולא יהיה להם  23.2

 החוזה. 

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון לחוזה זה או לחלק ממנו, אלא אם נעשה השינוי או  23.3

 התיקון בכתב ונחתם ע"י כל אחד ממורשי החתימה של הצדדים לחוזה. 

 סמכות שיפוטית בלעדית וייחודית .24

אך  הסמכות המקומית בכל המחלוקות שיתגלו בין הצדדים בקשר עם הסכם זה תהיה 24.1

 ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד, על פי סמכותם העניינית. 

 חשב מלווה .25

מצהיר בזה כי ידוע לו שלמועצה מונה חשב מלווה אשר הוענקו לו מלוא  עילהמפ 25.1

ג לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ וכי חתימתו על חוזה זה 142הסמכויות בהתאם לסעיף 

חתימת החשב המלווה בטל מדעיקרו ולא יחייב הנה תנאי לתוקפו. חוזה שייחתם ללא 

 .את המועצה בהתחייבות כספית כלשהי והוא נעדר כל תוקף משפטי

 זכות קיזוז .26

עפ"י חוזה  המפעילמוצהר ומוסכם כי למועצה הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי  26.1

 זה כל חוב שחייב למועצה ו/או תשלום שנעשו על ידי המועצה או שהיא נדרשת לבצעם

 .המפעילו/או לשלמם והם מוטלים עפ"י חוזה זה על 

 שונות .27

כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתישלח על ידי אחד הצדדים  27.1

יום המסירה, אם נשלחה בדואר ב -למשנהו, תחשב כאילו הגיעה לנמען, אם נמסרה ביד

שעות מעת המסירה, אם נשלה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני  72כעבור  –רשום 

 תוך יום עסקים אחד מקבלת אישור על העברתה התקינה.  –במבוא להסכם זה  שצוין

כל ויתור או ארכה או הנחה או הימנעות או שיהוי מצידה של המועצה במימוש זכות  27.2

מזכויותיה עפ"י החוזה לא תהא בת תוקף ובעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה 

 בכתב כדין ע"י מורשי החתימה מטעם המועצה. 

יהם כל שינוי בחוזה זה יהא חסר תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם כדין ע"י נציג 27.3

 המוסמכים של הצדדים.

הצדדים מתחייבים בזה האחד כלפי השני לקיים החוזה על הוראותיו וקביעותיו והנובע  27.4

 מהן בתום לב ובנאמנות, תוך הקפדה ושמירה על הוראות החוזה והדין.
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וכן חיובי הצדדים כמפורט בסעיפי חוזה זה הם  המפעילהצדדים מסכימים כי הצהרות  27.5

 תם תחשב כהפרה יסודית של החוזה על כל הנובע מכך. מעיקרי ההתקשרות והפר

אינו רשאי להסב את החוזה או כל חלק ממנו ואין הוא רשאי להעביר או למסור  המפעיל 27.6

 לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המועצה בכתב. 

נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  27.7

ישא באחריות מלאה לכל מעשה  והמפעילוהתחייבויותיו לפי החוזה מאחריותו  המפעיל

 או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם.

 

 ולראיה באנו על החתום

 

________                                                      _____________________ ___________ 

 ותמת נותן השירותיםח                                                            חותמת המועצה                    

 

________                                                      ________________________________ 

 תימת נותן השירותים ח              ראש המועצה                                                                      

 

________                                                      _____________________ ___________ 

 גזבר המועצה

 

                                                      _____________________ 

 חשב מלווה

 החשבונותאישור מחלקת הנהלת 

 הרינו לאשר כי בוצע שריון תקציבי לחוזה זה. 

______________________ 

 מחלקת הנהלת החשבונות

 אישור היועץ המשפטי של המועצה

לחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ  7חוזה זה הוכן ונבדק על ידי ובהתאם לסמכותי עפ"י סעיף 

 ית להתקשר עפ"י חוזה זה. . אני מאשר בזה כי אין מניעה חוק197 -משפטי(, תשל"ו

 

______________________ 

 עו"ד –סמואל דכואר 

 היועץ המשפטי של המועצה
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 נחףמועצה המקומית ה

 09/2022מכרז  
 לבחירת מפעיל להפעלת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה 

 
 יםנספח ביטוח

 
 לכבוד 

 "( המועצה)להלן: " נחףהמועצה המקומית 
 

 על קיום ביטוחיםאישור 
 א.נ.

 
 "(המציע הנדון: אישור על קיום ביטוחים של _________________)להלן: "

 
 אני הח"מ  _____________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 
עבור המועצה  09/2022מס' מכרז פוליסות לביטוח לעניין  המציע אנו הוצאנו לבקשת  .1

 , כמפורט להלן: ____________המקומית 
 

להפעלת תכניות  המציע וכל ציוד נילווה המשמש את   המציעבטוח אש מורחב לרכוש  .א
, לרבות נזקי טבע ורעידת אדמה, חינוך ורווחה המיועדות לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה

הבטוח . פריצה, נזק בזדון, שביתות והשבתות, נזקי מים, שיטפון, פגיעה תאונתית
ו/או מי מטעמה,  ____כפוף לסעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי המועצה המקומית 

 למעט מי שגרם לנזק בזדון.
 

להפעלת תכניות בקשר  המציע בגין כל מעשה ו/או מחדל של  בטוח אחריות מקצועית .ב
וח אינו כפוף לכל הביט  כאמור.חינוך ורווחה המיועדות לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה 

גבלה המתייחסת לתכנון ופיקוח, אבדן מסמכים, הזמנת חומרים, איחור ואי יושר ה
 עובדים.

 
פי דין -והבאים מטעמו על המציע המבטח את חבות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .ג

בגבול אחריות שלא  לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בגין פגיעה ו/או נזק לגופו ו/או
 לתקופה.ש"ח  מיליון סךלתובע למקרה ו₪   200,000 יפחת מסך

 
מוצהר בזאת כי רכוש המועצה ו/או של מי מטעמה ייחשב כרכוש צד שלישי לצורך  

 פוליסה זו.
 ₪ .   200,000גבול אחריות לתובע: 

 ₪.   1,000,000    למקרה ולתקופה: 
 

כלפי עובדיו תוך כדי ועקב עבודתם. הביטוח  המציע בגין חבות  ביטוח חבות מעבידים .ד
ו/או מי  מהם.  המציע מורחב לכסות את המועצה במידה ותקבע כמעבידתם של עובדי 

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן העסקת נוער 
 כחוק.

 
 ₪ . 200,000גבול אחריות לתובע:  
 ₪. 1,000,000     למקרה ולתקופה: 
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   ו/או מי מטעמו. המציע בטוח נאמנות של עובדי  .ה

 
 למקרה ולתקופה.₪   200,000סכום בטוח: 

 
)שני התאריכים  ________ועד   ______תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא החל מ  .2

נכללים(, והן תחודשנה מאליהן מדי שנה לתקופה של שנה נוספת כל עוד  ההסכם יהיה 
 בתוקף.

 
אש, התפוצצות, אדים, שיטפון,   :לכל הגבלה בדבר חבות נובעת מ פיםכפו םהביטוח אינ .3

 בהלה, שביתות והשבתות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לבטוח לאומי. 
  

ב' יורחב לשפות את המועצה ו/או הבאים מטעמה  1-א' ו 1הביטוח כאמור בסעיפים  .4
 .המציע בגין אחריותה  למעשי ו/או מחדלי 

 
 בכל הביטוחים הנזכרים:אנו מאשרים כי  .5

 המועצה נכללת כמבוטחת נוספת. .א
נכלל תנאי הקובע כי ביטול הפוליסות ו/או אי חידושן ו/או צימצומן יעשה בהודעה   .ב

יום לפני מועד הביטול ו/או  60מוקדמת בכתב שתישלח בדואר רשום למועצה 
 החידוש  ו/או הצמצום.

 
 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים. המציע  .6

 
)אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות   כל סעיף בפוליסות .7

לגבי המועצה ו/או מבטחיו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה.   המציע 
השיפוי  י הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה אותה במלוא פ-הביטוח על

 . האחרים המגיע לפי תנאיו, ללא זכות תביעת השתתפות ממבטחי המועצה
 

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידיכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהסכם, ולפיכך לא  .8
 יחול בו או בפוליסות שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב.

 
__________________    _________________ 

  חברת הביטוחחתימת       תאריך
 או סוכן הביטוח

 
 פוליסת אש מורחב מס.__________

 פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מס' _____________

 פוליסת ביטוח צד שלישי מס' ______________

 פוליסת חבות מעבידים מס' ______________

 פוליסת נאמנות עובדים מס.__________________

 _________________ שם סוכן הביטוח:

 _______________________  כתובת:
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 מכרזערבות 
 לכבוד

 נחףמועצה מקומית 
 
 .נ.ג.א

 הנדון: כתב ערבות.
על פי בקשת ______________ ח.פ. /ע.מ. ______________)להלן 

₪  30,000 "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלמבקש"ה
 09/2022מס' וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז  (שקלים חדשים שלושים אלף)

בעבור  לבחירת מפעיל להפעלת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה
( ומוסדותיה,  ולהבטחת מילוי תנאי "המועצה")להלן :   נחףמועצה המקומית ה

ל המסמכים המכרז לרבות חתימת המציע הזוכה על החוזה והבטחת המצאת כ
 ימים מיום שקיבל הודעה על זכייתו במכרז.  7והאישורים הנדרשים תוך 

יום מקבלת  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

את הסכום תחילה מאת  דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו , או לדרוש
המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת , ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 . 06/11/2022בתוקפה עד  רערבות זו תישא

 לא תענה. 06/11/2022דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבות זו בטלה ומבוטלת. 06/11/2022לאחר יום 

 סבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה וה

דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב 
 ערבות זה.

 תאריך: _______________          בנק ____________________
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 ביצועערבות 

 לכבוד
 נחףמועצה מקומית 

 
 ..נ.גא

 הנדון: כתב ערבות.
 

______________)להלן "המבקש"( על פי בקשת ______________ ח.פ. /ע.מ. 
 _________₪ )______ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

לבחירת מפעיל להפעלת  09/2022 מס'וזאת בקשר עם מכרז  (שקלים חדשים
  נחףמועצה המקומית בעבור ה התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה

ולהבטחת מילוי תנאי המכרז לרבות תנאי  ומוסדותיה, ( "המועצה")להלן : 
 החוזה  שנחתם בין המועצה לבין המבקש .

יום מקבלת  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

את הסכום תחילה מאת  דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו , או לדרוש
המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת , ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

 כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ._________בתוקפה עד  רערבות זו תישא

 לא תענה. ________דרישה שתגיע אלינו אחרי 

 ערבות זו בטלה ומבוטלת. __________לאחר יום 

 בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה והסבה 

דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב 
 ערבות זה.

 בנק __________________        תאריך: _______________  
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 מועדונית מתבגרים .1

 ₪( 224460)עלות הפעלה לשנה              

 

למתבגרים במסגרת תוכנית עבודה להפעלת תכנית מועדונית על המציע להציע 

התוכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון אשר בפיקוח שירותי ילד ונוער 

 במשרד הרווחה.

 

 תיאור התוכנית 

המועדונית הינה מסגרת טיפולית חינוכית הפועלת בשעות שאחרי ביה"ס והיא  

משמשת "בית חם" ומתייחסת לצורכיהם הפיסיים, הרגשיים, החברתיים 

המתבגרים. המועדונית מכוונת לסייע למתבגרים להתמודד עם והלימודיים של 

משימות ההתבגרות ובכללם הצלחה בלימודים, בכדי לסייע בידם לגדול 

ולהשתלב בצורה נורמטיבית בחברה, לצאת ממעגל המצוקה ולממש את מלא 

 יכולתם כאזרחים התורמים לעצמם ולחברה.

 

 מטרת התוכנית

 הרגלים בסיסיים וניהול סדר היוםהשלמת צרכים בסיסיים ושיפור  •

 חיזוק כישורים חברתיים ושיפור יכולת לאינטראקציה בין אישית. •

 שיפור תפקודם האישי והחברתי של המתבגרים. •

 חינוך לחיי אחריות ואוטונומיה של המתבגר. •

 שיפור במצב הרגשי. •

 שיפור יכולות לימודיות והקניית כלים להצלחה בבית הספר. •

 שיפור במערכת היחסים בין המתבגרים לבין הוריהם. •

 רחבת אופקים ופיתוח מיומנויות חדשות.ה -העשרת עולמו של המתבגר  •

 מניעת נשירה מבתי ספר ומניעת שוטטות. •

 מניעת סידור חוץ ביתי •

 

 דוסיית היעאוכל

( 15-18ולגילאי  11-14)רצוי מועדוניות נפרדות לגילאי  11-18. ילדים בני 1א.

 המאופיינים ע"י שניים או יותר מהמאפיינים הבאים:
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מתבגרים החיים במשפחתם ושמצב הוריהם אינו מאפשר להם לגדל  •

את ילדיהם כראוי ולספק להם את צרכיהם הרגשיים, החינוכיים 

 וההתפתחותיים.

מתבגרים הזקוקים לקשר אישי קרוב עם דמויות קבועות ודוגמא של  •

 חיי משפחה תקינים.

 המגלים קושי בקשר עם הוריהם. מתבגרים •

 מתבגרים החסרים הרגלי חיים בסיסיים. •

 ישית.א-מתבגרים המגלים קשיים בתקשורת בין •

מתבגרים הסובלים מבעיות רגשיות כגון: התפרצויות זעם, התבודדות,  •

מתבגרים אשר מכונסים בתוך עצמם, פסיביים בצורה בולטת, הנראים 

ים תחושת חוסר תקווה או עצובים או מדוכאים, מתבגרים המבטא

 אדישים לסביבתם.

מתבגרים עם קשיי התנהגות: המגלים לעיתים תוקפנות, חוסר  •

משמעת או אלימות, עסוקים בבדיקה מתמדת של גבולות או מתבגרים 

 מתבודדים חברתית.

 מתבגרים עם פערים לימודיים גדולים ביותר. •

 מתבגרים עם קשיים בקשב וריכוז. •

 שבריות סביב גיל ההתבגרות.מתבגרים עם מצוקות מ •

 

 . הורים המגלים מוכנות ראשונית להשתתף בתהליך הטיפולי.2א.

 

 תיאור הפעלת התוכנית

במועדונית יופעל סדר יום מובנה ומתוכנן, תוך שמירה על יצירת  •

 אקלים חם ומקבל למתבגרים והצבת דרישות וגבולות ברורים.

בין יומיים לחמישה ניתן להפעיל מודל מודולארי עם תכנון מראש  •

מתבגרים אך במקביל מספר  25ימים בשבוע, ניתן לקלוט עד 

כנית ברורה להפעלה ביום. יש לבנות ת 15לא יעלה על  המתבגרים

 מודולארית.
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לכל ילד תבנה תכנית אישית על פי צרכיו. התוכנית תתייחס לפן  •

 הרגשי, הלימודי, החברתי, ההתנהגותי והמשפחתי של המתבגר.

במועדונית תתקיים פעילות לימודית קבועה, יועסקו מורים מקצועיים  •

 על מנת לענות על הצרכים הלימודיים של כל מתבגר במועדונית.

המתבגרים יהיו שותפים בכל אשר נעשה במועדונית החל מחלוקת  •

 האוכל ועד קביעת תכנים לפעילות חברתית.

 להוריהם.עו"ס המועדונית תפעל לקידום הקשר שבין המתבגרים  •

 

 היקף הפעילות

 15 מס' חניכים בקבוצהשעות ביום.  5 המועדונית פועלת שלושה ימים בשבוע,

 מתבגרים .

  מקום ההפעלה ) מבנה פיזי(

 הפיזי : השכרתו ואחזקתו .המבנה המועצה המקומית אחראית על 

  כוח אדם

 שעות ביום: 5ימים בשבוע  3המודל להפעלה של 

 משרה  עו"ס 25% •

 שעות שבועיות לכל מדריך 12 מדריכיםשני  •

 מורה לשיעורי עזר שעתיים ביום. •

 ₪.   1247שעות ביום, סכום למתבגר בחודש  5ימים בשבוע,  3 -המועדונית תפעל ל
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 ודל טיפולי לילדים והוריםמ -" נתיבים להורות "
 

 נפשות(20נתיבים להורות לגיל יסודי ) .1

  נפשות( 20נתיבים להורות לגיל רך ) .2

 
 תיאור התוכנית 

תוכנית זו מתווה מודל לטיפול בילדים והורים תוך שימת דגש על שיפור מערכות היחסים 

 והתפקוד ההורי . 

בתוך  מודל זה אינו מחייב תשתיות פיזיות כמו של מרכזי הורים ומאפשר להשתמש בחדרי טיפול

 מבנים שונים בקהילה , כאשר יש צורך לשלב חלק מהטיפול גם בבית המשפחה . 

התוכנית יכולה להתאים לגל גילאי הילדים דבר שיאפשר התאמת המודל לצרכים הספציפיים של 

 נפשות . בכך ניתנת גמישות 40נפשות או  20קבוצת הגיל השונות . כמו כן יש אפשרות למודל של 

 ות קטנות . להתאמה גם לרשוי

-הטיפול הניתן הוא משולב : טיפול פרטני דיאדי וקבוצתי תוך יכולת לשלב סוגי טיפול שונים על

 פי הצרכים . 

 מטרות התוכנית 

  . צמצום מצבי סיכון של ילדים או מניעתם באמצעות בניית כוחות המשפחה 

  . שיקום היחסים בין הורים לילדים 

 יפול בילד ולהתייחסות אליו . שיפור תפקוד ההורים בכל הקשור לט 

  . סיוע בשמירת שלמות המשפחה בד בבד עם הבטחת  ההתפתחות התקינה של הילד 

  . סיפוק במערך חלופות להורים לטיפול ולהתייחסות לילדים , שימנע הזנחה והתעללות 

 –אוכלוסיית היעד 

 ( או ילדים 6 בהתאם לצרכים אוכלוסיית היעד יכולה להיות ילדים בגיל הרך ) לידה עד

י בעיות , שהם בעל 11-18רים גילאי , או מתבג 5-12רים גילאי , או מתבג 5-12בגילאים 

רגשיות או התנהגותיות שהתפתחו בשל חסך בסיפוק צורכיהם הבסיסיים במשפחותיהם 

 , או שיש חשש להתפתחותם התקינה בדלל טיפול הורי לקוי .

 ם סבירים להתפתחות תקינה , אך הצוות הורים שאינם יכולים בשלב הזה להעניק תנאי

המקצועי מאמין ביכולתו שינוי בתפקוד ההורי , בשותפות עם ההורים , ולפתח את 

 הכוחות הטמונים בהם , כדי לשפר את תפקודם כהורים . 

 היקף הפעילות 

 20 נפשות בנתיבים גיל יסודי .  20 -נפשות בנתיבים לגיל רך, ו 

  לשלוש פעמים בשבוע . מספר המפגשים ינוע בין פעם 
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 תיאור תהליך 

  . ההפניה לטיפול לאלתר ועדה לתכנון טיפול והערכה 

  עו"ס המשפחה ממשיכה להיות מנהלת המקרה ומתקיימת אתה שותפות בטיפול לאורך

 כל התהליך . 

  לכל משפחה יתאימו את תכנית הטיפול המתאימה לה על  –תכנית ייחודית לכל משפחה

 , ההורים והמשפחה כיחידה שלמה .  פי הצרכים של הילד–

  במרכז יתמקדו בשיטות טיפול יצירתיות  –שימוש בכלים טיפוליים מגוונים ויצירתיים

 מתוך התנסויות חווייתיות הלקוחות מחיי היום יום של משפחה 

  פרטניות , קבוצתיות , קהילתיות –שימוש במתודות טיפוליות מגוונות 

 

  מאופיין בניידות הן לבתי המשפחות , הן בליווי וסיוע תפקיד אם הבית /המדריך יהיה

 בשעת הצורך לילד או להורה והן בקבלת המשפחות בבואן לטיפול 

 

 . שיתוף המשפחה בעיצוב תכנית הטיפול 

 

  . שיתוף פעולה עם שירותים בקהילה 

 
 

 " נתיבים להורות ", )מודל טיפולי ילדים הורים : גיל רך(  .2

 נפשות 20 -טיפול ב                                   
 כח אדם

 משרההיקף  כוח אדם
 עו"ס בכיר 0.66
 פרא רפואי 0.25
 אם בית 0.25
 מטפלים שונים 0.25

 
 הדרכהתקציב 

והשתלמויות, 
תקציב הוצאות 

אחרות : ציוד 
הפעלה 

לטיפולים 
אביזרים 

לטיפולים 
 באומנויות .

 

עלות  סה"כ 
 שנתית

203520  ₪ 
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  מבנה פיזי)מקום הפעלה (

 המבנה הפיזי : השכרתו ואחזקתו .המועצה המקומית אחראית על 
 
 

 נתיבים להורות ) מודל טיפולי ילדים הורים : גיל רך (  .3
 נפשות  20 -טיפול ב

 
 

 כח אדם
 תאור משרה היקף משרה

 עו"ס בכיר 0.66
 פרא רפואי 0.25
 אם בית 0.25
 שוניםמטפלים  0.25

 
 הדרכהתקציב 

והשתלמויות, 
תקציב הוצאות 

אחרות : ציוד 
הפעלה 

לטיפולים 
אביזרים 

לטיפולים 
 באומנויות

 

עלות  סה"כ 
 שנתית

203520  ₪ 
  

 
 י  מקום הפעלה ) מבנה פיזי ( 

 המבנה הפיזי : השכרתו ואחזקתו .המועצה המקומית אחראית על 

 

 הפעלת מעגלי בנות/בנים  .4
 

 ₪  51120עלות שנתית: 
 נערות או נערים ומשולם באמצעות הועדות. 12המעגל מיועד עבור 
שעות במהלך אחר הצהריים אחד בשבוע, באישור פיקוח ניתן לחלק  5המעגל פועל למשך 

ליומיים בשבוע. המעגל כולל מענה קבוצתי ואוכל. בזמן הפעלת המעגל חייב/ת להיות 
 הצוות נוכח כולל העו"ס.

 מלא תמ"י על הנערות/רים במעגל פעמיים בשנה ביישובים בהם יש תכנית לאומית.יש ל
 בהתאם להנחיות משרד הרווחה . ועדות היגוי בשנה:
 קשר עם המחלקה:

 
. הפניית נערות/ים למעגל נעשית על ידי: עו"ס הנוער, נוער שמגיע עצמאית, )חבר/ה 1

אחרת( יתקבלו במעגל לאחר מביאה חבר/ה, דרך בית הספר, עמותה או בכל דרך 
 התייעצות עם עו"ס הנוער.

לכל נער/ה במעגל תבנה תכנית אישית שתבנה יחד עם הנער/ה ועו"ס המעגל ותוצג  2
 לעו"ס הנערות.
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. פגישות עבודה בין עו"ס המעגל לעו"ס הנערות יתקיימו אחת לשלושה שבועות , לצורך 3
י הטיפול, הערכת התקדמות הטיפול קביעת תכני ודרכי התערבות, תיאום על המשך דרכ

וקביעת סיום טיפול ופרידה. חשיבה משותפת על התכנים בבית החם ועל התכנית 
 החודשית והשנתית ומשוב הדדי.

 
 הדרכה וליווי:

 
למפעיל )רשות או מפעיל אחר( אחריות על התנהלות המעגל ועל הדרכה והשתלמויות עבור 

 הצוות.
 תתקיים לכל הפחות פעם בחודש.א. תכנית ההדרכה וההשתלמויות 

 ב. התכנית תותאם לצרכים ולמאפייני המעגל ותאושר על ידי המפקח.
 ג. ההדרכה וליווי לצוות המעגל )מדריכ/ה, מתנדבים( יעשה באופן שוטף ע"י עו"ס המעגל.

 תיק המעגל:
 בתיק המעגל יהיה:

 כללי:
 א. תכנית שנתית + חודשית.

 ב. תפריט.
 טפות עו"ס מעגל ועו"ס נערות/ים.ג. סיכומי פגישות שו

 אחריות עו"ס המעגל.ב -ד. סיכומי ודוחות ועדות היגוי
 פרטני:

 ה. תכנית אישית עבור כל נער/ה.
 ח. כרטיס נוכחות אישי עבור כל נער/ה.

 
 

 הערות : נא להתייחס ל
 

  מקורות תקציביים : תקציב משרד הרווחה 

  3840010סעיף התוכנית הלאומית :  .1

  3944010סעיף טיפול בילד בקהילה :  .2

 

 

  מקומות ההפעלה כולם באחריות המועצה המקומית . הזכיין מפעיל את התוכניות

, כוח אדם, סדנאות , הדרכות ואספקת חומרים ואביזרים נדרשים להפעלת 

 המטופלים , הקבוצות טיפול באומנות וטיפול רגשי .

 שנים  7על ל בנים . נתיבים כבר פודונית ומעגעל כן נדרש רק מקום להפעלת המוע

 במבנה השייך לרשות .


