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 המועצה המקומית קריית טבעון 

 35/20  מכרז מס'
 וממונה בטיחות  ירותי ממונה בטיחותלמתן ש 

 
 
 
 

 הזמנה להציע הצעות
 
 
 

)להלן:   ירותי  למתן שהצעות  להציע  "( מזמינה בזאת  המועצה"המועצה המקומית קריית טבעון 
 ל כמפורט במסמכי המכרז.והכ וממונה בטיחות, ,ממונה בטיחות

 
 שלא יוחזרו בכל מקרה. 500₪ המועצה בעבור סך של לרכוש בקופתהמכרז ניתן    מסמכיאת 

 
 .באתר המועצהניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, 

 
צרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע כנדרש, יש להכניס למעטפה  את ההצעות, ב

 סגורה ללא סימני זיהוי של המציע, עליה מצוין מספר ושם המכרז בלבד. 
יבת המכרזים של  בת   17:30בשעה    19.1.2021עד ליום  את המעטפה יש להפקיד במסירה אישית  

 המועצה הממוקמת במשרד מנכ"ל המועצה.
צעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית  משלוח הה
 של המציע. 

 
 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. 

 
   04-9539276 / 04-9539279 בטלפון מחלקת ביטחון ופיקוחלשאלות ניתן לפנות ל

 
 
 
 
 
 

 __________________ 
 גרינבלום  עידו

 ראש המועצה 
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 מסמך א'    
 המועצה המקומית קריית טבעון 

 35/20  מכרז מס'
 למתן שירותי ממונה בטיחות וממונה בטיחות 

 
 
 

 מושא המכרז  .1

 למתן "( מזמינה בזאת הצעות מחיר  המועצההמועצה המקומית קריית טבעון )להלן: "  .1.1
בטיחות,   ממונה  בטיחות,  שירותי  )להלן:  והכ וממונה  המכרז  במסמכי  כמפורט  ל 

וע מכלליות האמור במסמכי המכרז, יכללו השירותים את  "(. מבלי לגרהשירותים"
 המפורט להלן:

 תיאור כללי של השירות .1.1.1

  16במסגרת העבודה כממונה בטיחות יידרש הממונה לעבודה בהיקף של  
הבטיחות,   על  כממונה  מעבודתו  כחלק  במועצה.  לפחות  שבועיות  שעות 

בדיקות ס ביצוע  לניהול הבטיחות,  תכנית  יוודא הכנת  ביבתיות  הממונה 
תעסוקתיות, קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדי המועצה, יפקח על קיום  
יקבע   הרשות,  עובדי  את  וידריך  מידע  ימסור  במועצה,  הבטיחות  סדרי 
יבצע מעקב אחר בדיקות ציוד,   הסדרי בטיחות בעת העסקת קבלני חוץ 
ברשות   מקצוע  ומחלות  עבודה  תאונות  על  מידע  ירכז  והתקנים,  כלים 

עם אגף    והפקת גומלין  ויקיים קשרי  ועדת בטיחות  ירכז פעולת  לקחים, 
 הפיקוח על העבודה. 

והנחיות   .1.1.2 להוראות  ישירות  כפוף  הממונה  יהיה  התחייבויותיו  בביצוע 
 המנהל מטעם המועצה. 

יספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים,    המציע הזוכה .1.1.3
 ותים. ח האדם וכל הדרוש לביצועם היעיל של השיר וכ

סכום  לזוכה  ם המועצה  התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, תשל  בתמורה לקיום  .1.1.4
  ' ג נספח  המציע,  של  התמורה הנקובה בהצעת המחיר    חודשי קבוע בגובה

ה ע"י  שתתקבל  כפי  ההזמנה,  שתידרשנ  .מועצהלמסמכי  עבודות    ה ככל 
אד תגמול  יסוכם  לאחר  - נוספות,  ישולם  והוא  הצדדים,  בין  בגינן  הוק 

 עבודות הנוספות. השלמת ה

מראש ויאושר ע"י   ייקבעאשר    ,רפרנט מטעמוע"י  או  עצמו  השירות יינתן ע"י המציע   .1.2
עליו לעמוד בכל תנאי הסף    , יהיההשירות יינתן ע"י רפרנט מטעם המציעאם  המועצה.  

 להגשת ההצעה למכרז.

שתחילתן ביום חתימת שני הצדדים על   שלוש שניםתקופת החוזה מכוח מכרז זה היא   .1.3
זכותה להאריך את תקופת   על  לעיל, המועצה שומרת  החוזה. מבלי לגרוע מהאמור 

 )ארבע( שנים סה"כ.  4כך שתקופת החוזה לא תעלה על  בשנה נוספת,החוזה 

המציע   .1.4 עם  את ההתקשרות  לבטל  של המועצה  בזכותה  לפגוע  כדי  לעיל  אין באמור 
לפי שיקול י  30הזוכה בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת   ום, 

 ל כמפורט בחוזה. ודעתה הבלעדי, הכ

 מסמכי המכרז  .2

ה ולחוד,  מהמסמכים  יחד  להלן  ויקראו  מהמכרז  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  מטה,  פורטים 
 : מסמכי המכרז
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 הזמנה להציע הצעות.   - מסמך א'

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים.  - מסמך ב'

 הצעת המציע.  - מסמך ג'

 חוזה.  - מסמך ד'

 . 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   – ה'מסמך 

 נספח ביטוח. -מסמך ו' 

 נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע.  - מסמך ז'

 פירוט ניסיון המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף.  -  מסמך ח'

 תצהיר היעדר ניגוד עניינים.   - 'מסמך ט

 ות במכרז ואופן הוכחת העמידה בהם תנאי הסף להשתתפ .3

רשאי להשתתף במכרז מציע העומד במועד הגשת ההצעות בכל התנאים המפורטים   .3.1
 להלן: 

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על   .3.1.1
 ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה. 

אישור מורשה,  עוסק  תעודת  המציע  יצרף  זה,  בתנאי  עמידה   להוכחת 
 ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.

 . 1976 –תשל"ו נאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, מציע העומד בת  .3.1.2

להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע תצהיר חתום על ידו ומאומת ע"י 
 עו"ד, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. 

בעל אישור  הוא  המציע או הרפרנט המוצע מטעמו )המועסק אצל המציע(   .3.1.3
  , ת תקף לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(כשירו

 .1996  –תשנ"ו 

 להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע העתק אישור כשירות בתוקף.

קורס   .3.1.4 סיים  המציע(,  אצל  )המועסק  מטעמו  המוצע  הרפרנט  או  המציע 
וסיים קורס   ;מטעם מכון התקנים  ,בטיחות במוסדות חינוך עורכי מבדקי

בעבודהממ הבטיחות  על  משרד    ,ונה  ובפיקוח  הרווחה  באישור  העבודה, 
 . והשירותים החברתיים

של   גמר  תעודות  העתקי  המציע  יצרף  זה,  בתנאי  עמידה  להוכחת 
 הקורסים.

בעל תואר  הוא  המציע או הרפרנט המוצע מטעמו )המועסק אצל המציע(   .3.1.5
 . י מכונותאו הנדסאי בניין או הנדסא  ת או בהנדסת מכונותאזרחי  בהנדסה

להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע העתק תעודה אקדמית המעידה  
 על השכלתו כנדרש לעיל. 
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המציע או הרפרנט המוצע מטעמו )המועסק אצל המציע(, בעל ניסיון של   .3.1.6
במתן שירותי ממונה בטיחות  ,  2020  –  2017בין השנים  שנתיים לפחות,  

ים ציבוריים המעסיקים  ושירותי ממונה בטיחות לרשויות מקומיות וגופ 
 עובדים.  100מעל 

להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע פירוט אודות ניסיונו + המלצות  
 כנדרש במסמך ח' למסמכי המכרז.

 מציע אשר רכש את מסמכי המכרז. .3.1.7

להוכחת עמידה בתנאי זה, יצרף המציע את הקבלה המעידה על רכישת  
 מסמכי המכרז. 

בנקאית .3.1.8 ערבות  צירף  אשר  בסך    מציע  השתתפותו  להבטחת  אוטונומית 
₪ שהוצאה על ידי בנק בישראל, לפקודת המועצה,  )עשרים אלף(    20,000

, לפי נוסח הערבות המצורף כמסמך ז' למסמכי  19.4.2021בתוקף עד ליום  
 למסמך זה.  7המכרז ועל פי תנאי סעיף 

שפטית  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על כל הצעה להיות מוגשת על ידי ישות מ .3.2
אחת וכל המסמכים והאישורים, לרבות הערבות, יהיו על שם אותה ישות משפטית  

 בלבד.

יובהר כי הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל עלולה   .3.3
 להיפסל ע"י ועדת המכרזים. 

דעתה   .3.4 שיקול  פי  על  הזכות,  שמורה  המכרזים  לוועדת  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
לח  להוכחת  הבלעדי,  שיידרש  נוסף  מסמך  או  מידע  כל  להציג  מהמציע  ולדרוש  קור 

מומחיותו,   ניסיונו,  מושאכשירותו,  השירות  לביצוע  )לרבות   והתאמתו  המכרז 
המלצות(. המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים להנחת דעתה.  

מסמך   למסור  יסרב  המציע  בו  מידע  במקרה  כאמוהסבר  או  או  רשאית  כלשהו  ר, 
 . הצעתוהוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את  

 הבהרות ושינויים  .4

שינויים   .4.1 להכניס  ההצעות,  להגשת  האחרון  למועד  קודם  עת  בכל  רשאית  המועצה 
השינויים   המשתתפים.  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתה  המכרז,  במסמכי  ותיקונים 

ה  כל  של  לידיעתם  בכתב  יובאו  כאמור  או  והתיקונים  אלקטרוני  בדואר  משתתפים 
לפי'בפקס ידי המשתתפים  ,  על  שיימסרו  נפרד ממסמכי    ,הפרטים  בלתי  ויהיו חלק 

 המכרז.

והיקף השירות שעל הזוכה לספק.  .4.2 מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב 
מובהר בזאת, כי מלבד מסמכים אלו יחויב הזוכה לבצע את השירות הנ"ל גם בהתאם 

 או מי מטעמו.להנחיות המנהל 

 מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה  .5

 לעיל:  3כל מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף שפורטו בסעיף  

ל יוצאו,  אם  ,  שיוצאוההבהרות    ימסמך/ .5.1 הבקשר  ידי  הוראות  על  חתומים  מכרז, 
 המציע. 

 . פרופיל המציע או קורות חיים של המציע או של הרפרנט המוצע מטעמו .5.2

 אם המציע הוא תאגיד עליו לצרף את המסמכים הבאים: .5.3
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 מאושר על ידי רשם החברות.  ,העתק תעודת ההתאגדות .5.3.1

 שמות מנהלי התאגיד. .5.3.2

שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את   .5.3.3
 התאגיד. 

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.  .5.3.4

העבודו  .5.3.5 ביצוע  כי  כך  על  התאגיד  רו"ח  או  מעו"ד  במסגרת  הוא  ת  אישור 
המוסמכים   האנשים  ע"י  חתומה  התאגיד  הצעת  כי  התאגיד,  סמכויות 
לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי  

בהתאם למסמכי  הם  ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות מושא המכרז  
 ההתאגדות. 

המציע   .5.4 השותפות    הואאם  עו"ד/רו"ח  אישור  לצרף  עליו  ההשתתפות  שותפות,  כי 
בהתאם למטרות השותפות ואישור בדבר  הם  במכרז וביצוע העבודות מושא המכרז  

 זכויות החתימה בשם השותפות. 

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות  .6

 אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז. .6.1

 המועצה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות  .6.2
 המציע מתנאי המכרז/החוזה, ולפסול את הצעת המשיב. 

 ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע  .7

₪   20,000המציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בסך   .7.1
)עשרים אלף שקלים חדשים( שהוצאה על ידי בנק בישראל לפקודת המועצה בתוקף  

 רבות המצורף כמסמך ז' למסמכי המכרז. , לפי נוסח הע19.4.2021עד ליום 

המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, על פי דרישת המועצה עד  .7.2
 שיבחר סופית הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על החוזה.

לחתום על החוזה, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות ללא  הזוכה  ציע  מיסרב ה .7.3
בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה   כל תנאי מוקדם. מובהר כי אין

הנזקים   בגין  מהמציע,  פיצויים  לתבוע  המועצה  בזכות  לפגוע  כדי  או  המועצה  של 
ידו, עקב אי קיום ההצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י   זה  מכרז  הממשיים שיגרמו על 

 ועפ"י כל דין. 

ההשתתפות גם  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהא רשאית לחלט את ערבות   .7.4
 בכל אחד מהמקרים הבאים:

בע .7.4.1 המכרז  במהלך  נהג  המציע  ניקיון  ואם  בחוסר  או  בתכסיסנות  רמה, 
 כפיים; 

מי .7.4.2 המכרזים  לוועדת  מסר  המציע  בלתי  אם  מהותי  מידע  או  מטעה  דע 
 ק; מדוי

חלוף המועד האחרון   .7.4.3 למכרז לאחר  בו מההצעה שהגיש  חזר  אם המציע 
 להגשת ההצעות במכרז;
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נבחר .7.4.4 המציע  הנספחים    אם  וכל  חתום  חוזה  החזיר  ולא  במכרז  כזוכה 
 הרלוונטיים במועד הנקוב לכך בתנאי המכרז. 

 אופן הגשת ההצעות .8

שירותיו.   .8.1 תמורת  וסופי  קבוע  חודשי  מחיר  למציע  תשלם  ינקוב  המועצה  המציע 
המועצה   לתמורה שמוצעת על ידיבהצעתו )מסמך ג'( בשיעור ההפחתה שהוא מציע  

   .הפחתה( 0%)לרבות 

  , "( כולל את כל ההוצאות מחיר התמורהמובהר, כי המחיר המוצע ע"י המציע )להלן: " .8.2
בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע השירות על פי תנאי 
המכרז. למען הסר ספק, לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות  

למדד הצמדה  ע"י  מיתווסף  לתמורה    .הפרשי  ישולם  אשר  דין,  עפ"י  בשיעורו  ע"מ, 
 המועצה. 

למלא הצעתו   .8.3 על המציע  למכרז.  גבי הטפסים המצורפים  על  ורק  אך  תוגש  ההצעה 
ג(, וכן לסמן   כמפורט לעיל ולחתום על גבי החוזה )מסמך ד'(, טופס ההצעה )מסמך 
בגוף מסמכי   כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתירשם  בראשי תיבות של חתימתו 

 רז עלולה להביא לביטול ההצעה. המכ

את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, חתומים כנדרש, יש להגיש עפ"י הפירוט  .8.4
 במסמך א'. 

 אופן החתימה על ההצעה:  .8.5

מספר   .8.5.1 כתובתו,  ציון  תוך  המציע  יחתום  יחיד,  ידי  על  תוגש  ההצעה  אם 
 הזהות שלו ויצרף את חתימתו.

יחתמו   .8.5.2 שותפות,  ידי  על  תוגש  ההצעה  השותפים  אם  כל  ההצעה  על 
המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם  
זכות   על  עו"ד  אישור  יצורף  כן  השותפות.  חותמת  ובצרוף  וכתובתם, 

 החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות. 

אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם   .8.5.3
שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף  התאגיד תוך ציון  

חותמת התאגיד. כמו כן יצורף אישור עו"ד על זכות החתימה בשם התאגיד  
 והוכחה על רישום התאגיד. 

מרכיביה   .8.6 כל  על  בתוקפה  תעמוד  שתוגש  הצעה  למשך  וכל  מהמועד    90נספחיה  יום 
אריכה לתקופה  הקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע לה 

שניתנה  נוספת כפי שתורה המועצה ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות 
 להבטחת קיום הצעתו, והמציע חייב יהיה לעשות כן. על ידו

 החלטות המועצה  .9

 .ועדת המכרזים תדרג את ההצעות שעמדו בתנאי הסף על פי אחוז ההפחתה המוצע .9.1

ו .9.2 לחקור  הזכות  שמורה  המכרזים  בדבר  לוועדת  והבהרות  פרטים  מהמציע  לדרוש 
נוספים   מסמכים  הצגת  לרבות  המקצועי,  וניסיונו  הכספיות  אפשרויותיו  הצעתו, 
וההבהרות   הפרטים  להמציא  חייב  יהיה  והמציע  וכו'  ניסיונו,  כשירותו,  להוכחת 

סירב המציע למסור מסמך את     הוועדהרשאית    ,הסבר כאמור  או  שנדרשו.  לפסול 
 ההצעה. 
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ם הזוכה והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי המועצה וכן  ההתקשרות ע .9.3
הקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים  
אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון ביצוע העבודות, ככל שישנם. במקרה בו  

יתקבלו   לא  או  העבודות  לביצוע  מאושר  תקציב  למועצה  יהיה  האישורים  לא  כל 
ע"י  פהתקציביים או ההרשאות לביצוע העבודות כמ  יבוצעו העבודות  לעיל, לא  ורט 

הזוכה כלל או לא יבוצע חלקן של העבודות אשר לא נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית  
 ולא תהיה לזוכה כל טענה או תביעה עקב כך. 

ב  .9.4 ביצוע חלק מן השירות  על  או לבד  המועצה רשאית לבטל את המכרז או להחליט 
או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן השירות למועד    לבצע בעצמה את השירות או חלקו

מאוחר יותר או לבצע עבודות דומות באמצעות קבלנים אחרים, הכל בהתאם לשיקול 
 דעתה הבלעדי של המועצה ובהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות המועצה.  

 כשיר שני  .10

חד, שהצעתו הינה הבאה בדירוג לאחר  ועדת המכרזים תהא רשאית לבחור במציע א .10.1
שני".   כ"כשיר  הזוכה,  לאחר  מציעיסרב  אם  ההצעה  בדירוג  הבאה  הינה  שהצעתו   ,

שהצעתו  במציע  לבחור  רשאית  תהא  המועצה  שני"  כ"כשיר  לשמש  הזוכה,  ההצעה 
 דורגה במקום השלישי וכך הלאה. 

בו מהצ  .10.2 יחזור  הזוכה הראשון  במכרז אם  כזוכה  יוכרז  או שלא  ה"כשיר השני"  עתו 
 ייחתם עמו חוזה או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא. 

חודשים מיום מתן צו התחלת עבודה לזוכה    3הצעת הכשיר השני תעמוד בתוקפה עד   .10.3
מביניהם.   המוקדם  לפי  למכרז,  הצעות  להגשת  האחרון  מהמועד  שנה  ועד  הראשון 

, יאריך הכשיר השני את  במידת הצורך, אם יתבקש על ידי המועצה ויהא מוכן לכך
 תוקף הצעתו לתקופה נוספת.

במהלך   .10.4 עמו  לא תתקשר  כלפי המועצה אם  עילת תביעה  כל  לא תהיה  לכשיר השני 
תקופה זו, לרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת המועצה  

 . שיר השני אלא לפרסם מכרז חדשבלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות לכ

 ה עפ"י המכרזחובת הזוכ .11

המכרז(   .11.1 למסמכי  ד'  )מסמך  זה  למכרז  המצורף  החוזה  על  לחתום  יידרש  הזוכה 
ימים מתאריך הודעת המועצה לזוכה בדבר   14ולהחזירו למועצה כשהוא חתום, תוך  

 זכייתו במכרז. 

למועצה,   .11.2 ימציא  ידוהזוכה  על  ההסכם  חתימת  למעמד  הבאים,  עד  המסמכים  את   ,
 ה, בנוסף על כל תנאי אחר האמור בתנאי המכרז: וזאת כתנאי לחתימה על החוז

אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה   .11.2.1
 על פי נוסח אישור קיום ביטוחים )מסמך ו' למסמכי המכרז(.

כתב הארכה לערבות ההשתתפות, להבטחת ביצוע השירות נשוא המכרז,   .11.2.2
שקלים  ₪    20,000בסך   אלף  עשרים  ז'  )במילים:  מסמך  בנוסח  חדשים( 

 למסמכי המכרז, כמפורט בחוזה. 
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המסמכים   .11.3 כל  ובצרוף  חתום  כשהוא  החזירו  ולא  החוזה,  על  לחתום  שנדרש  זוכה 
ימים מיום הדרישה כאמור לעיל, המועצה תהיה   14הנדרשים המפורטים לעיל, בתוך 

רשאית לבטל זכייתו ולחלט את הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז והבטחת  
הצעת המציע, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר שיעמוד לזכות המועצה. סכום הערבות  
ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנוטל על עצמו המציע 
או   הודעה  כל  לתת  מבלי  רשאית,  המועצה  תהא  כן,  כמו  למכרז.  הצעתו  בהגשת 

קול דעתה הבלעדי. לזוכה לא  התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שי
תהיה כל טענה או תביעה או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של המועצה עם מציע אחר 

 במקומו. 

יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את ההפרש בין    –התקשרה המועצה עם מציע אחר  
זה   לצורך  רשאית  והמועצה  הוא,  הצעתו  לבין  המועצה  ידי  על  שנבחרה  ההצעה 

 הערבות שחולטו כמפורט לעיל.  להשתמש גם בכספי

היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי המועצה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום  
רשאית   תהא  והמועצה  מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  הערבות  סכום  ישמש  הערבות, 
לחלט את הערבות להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק יובהר, כי המועצה  

בות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה תהא רשאית לחלט את הער 
 גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה. 

אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב  
 הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. 

יום מיום הודעת המועצה לזוכה בדבר   30, תוך  כמו כן יהא על הזוכה להציג למועצה .11.4
זכייתו במכרז ובטרם כניסתו לבתי ספר או למוסד אחר בו שוהים קטינים, אישור 
זה,  מכרז  מושא  העבודות  במסגרת  מטעמו  המועסקים  וכל  שהוא  כך  על  משטרה 
נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן בחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות  

לתשלום 2001  –תשס"א    ,מסוימים תנאי  תהווה  האמור  האישור  המצאת   .
 החשבונות, כמפורט בחוזה.

בו האישורים או התעודות הנדרשים להיות בתוקף במועד הגשת ההצעות,   , בכל מקרה .11.5
בעלי תוקף מוגבל, הזוכה חייב לדאוג לכך שכל האישורים או התעודות  הם    ,כתנאי סף

 זה ולכל אורך תקופת החוזה. יהיו בעלי תוקף גם במועד חתימת החו

 התמורה  .12

אחד עשר  )במילים:      ₪  11,000בסך  חודשית  תמורה  בגין מתן השירות, יקבל הזוכה   .12.1
)להלן: ₪(    אלף שקלים חדשים בלבד ידו בהצעתו  בניכוי אחוז ההפחתה שהוצע על 

 לתמורה יתווסף מע"מ.  "(.התמורה"

את    תיצוע השירות, וכוללתשלום מלא וסופי בגין ב  התמורה מהווה מובהר בזאת, כי   .12.2
כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע השירות  

ומהוו בשלמות  המכרז  תנאי  פי  המציע    ה על  התחייבויות  לכל  מלא    . חוזהבכיסוי 
סכומים נוספים מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה    לתמורהמובהר, כי לא יתווספו  

 מע"מ.בגין ספת , למעט תולמדד
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 מסמך ג'            

 המועצה המקומית קריית טבעון 
 35/20  מכרז מס'

 למתן שירותי ממונה בטיחות וממונה בטיחות 
 
 

 לכבוד 
 מועצה מקומית קריית טבעון

 
 

 הצהרת המשתתף
 

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהיר ומתחייב   .1
 : בזה כדלקמן

וכל  .1.1 המכרז  תנאי  כי  ומסמכיו,  המכרז  פרטי  כל  את  והבנתי  קראתי  כי  מצהיר,  אני 
להם  הגורמים   מסכים  אני  לי,  ומוכרים  ידועים  השירות  על  המשפיעים  האחרים 

ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. אני יודע את כל הפרטים הנוגעים למתן השירותים  
אים הכלולים במסמכי המכרז ואני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנ

 בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירות בהתאם להצעתי. 

הדרושים   .1.2 והכישורים  ההיתרים  הרישיונות,  הכשירות,  המומחיות,  הידע,  בעל  אני 
לביצוע העבודות מושא המכרז, גם מבחינת המימון, גם מבחינה מקצועית, בהתאם  

ידיעה או אי  אי  ו תביעות המבוססות על  לכל מסמכי המכרז ולא אציג כל דרישות א 
 הבנה ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור. 

 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .1.3

הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהיה בתוקף ותחייב אותי  .1.4
של   תקופה  האחרון  90במשך  מהמועד  בתנאי    ימים  שהוגדר  כפי  ההצעות  להגשת 

 .ימים 90לתקופה נוספת של עד יוארך תוקפה של הצעתי  ,המועצהלדרישת  המכרז. 

אם  להבטחת קיום הצעתי והתחייבויותיי אני מוסר ערבות כנדרש במסמכי המכרז.   .1.5
ימים מיום ההודעה אפקיד בידכם    14הצעתי תוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כי תוך  

 לערבות זו. כתב הארכה  

כי הערבות תחולט על ידכם  אם מסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני מסכים  
 כפיצוי מוסכם וקבוע מראש. 

ידוע לי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ובכלל זה בחוזה, גם אם לא הוזכרה  .1.6
 במפורש בחלק זה, מחייבת אותי. 

ידי יותר מאדם אחד, היא מ .1.7 חייבת את כל החתומים מטה  אם הצעה זו נחתמה על 
ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש  

 לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.
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 את הפעולות הרשומות להלן: ,בין היתר  ,השירותים כוללים .2

 תדירות פעולה מס'

1 
עות עבודה שבועיות  ש 16ממונה בטיחות )

לעובדי  לפחות( והדרכות בטיחות פרונטליות  
 ככל שנדרש בחוק  המועצה, 

 שוטף

תכנית בטיחות למועצה בהתאם לתקנות   2
 אחת לשנה, בחודש ינואר  החדשות ועדכון שוטף 

  עדתכנית בטיחות לאירועי פנאי המוניים  3
 לאירוע  איש  5,000

  מעלם תוכנית בטיחות לאירועי פנאי המוניי 4
 לאירוע  איש  5,000

 לשעה  ליווי אירוע  5

בדיקות בטיחות באירועי קיץ )ללא תוכנית   6
 בטיחות( 

 לאירוע 

ליווי תיקון הליקויים במשך כל השנה   7
 ופיקוח על קבלנים במוס"ח 

הכנת תכנית עבור שיפוצי קיץ 
 בתחום הבטיחות עד יוני 

עדכון תיקי שטח לבתי ספר עפ"י חוזר   8
 בתחילת שנת הלימודים  החינוך   מנכ"ל משרד

עדכון תיקי שטח לגני ילדים ומועדוניות   9
 בתחילת שנת הלימודים  רווחה עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך 

 עד חודש מרץ  תיק בטיחות וליווי צוות חינוכי בית ספר  10

תיק בטיחות וליווי צוות הגן ומועדוניות   11
 עד חודש מרץ  הרווחה 

הספר כולל אולמות   סקר בטיחות בבתי  12
 אחת לשנה  ספורט ספורט ומגרשי 

סקר בטיחות בגני הילדים ומועדוניות   13
 אחת לשנה  רווחה 

משחקים +   וגניסקר בטיחות מבני המועצה   14
 אחת לשנה  הכנת תיקי שטח )פירוט מבנים יינתן בנפרד( 

 תכניות בטיחות  15
בדיקה של תכניות בטיחות כחלק  

והנחיה  מהנספחים להיתרי בניה 
 לקבלנים ויזמים 

 
 

שלעיל,   בטבלה  המופיעים  השירותים  הפחתה  אני  בעבור   %  ____ מציע 
 )במילים: ________________(.

 

 יתווסף מע"מ כדין כנגד המצאת חשבונית מס כדין. לסכום הנ"ל •

כוללת   .3 זו  בהזמנה  הצעתנו  האמורים  השירותים  לביצוע  והסופית  המלאה  התמורה  את 
כולל כל ההוצאות הכרוכות והקשורות בכך, כולל כל החומרים שידרשו  להצעות בשלמותם,  

 לצורך אספקת השירותים. 

ידוע לנו כי השירותים מבוססים על תכנית עבודה שתאושר על ידי מנכ"ל המועצה וכוללים   .4
ת  סופיהיא  התמורה    כישירותי ממונה על בטיחות כאמור במסמכי ההזמנה וההסכם. ידוע לי  

 . ורה נוספת בגין השירותיםולא תשולם לי תמ

ידוע לי כי הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת   .5
 בתוקפה ומחייבת אותי כאמור דלעיל. 
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בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, אני  היא  ההצעה   .6
מניעה על פי כל דין או חוזה לחתימתי על הצעה  זכאי לחתום בשם המציע על הצעה זו ואין כל  

 זו.

 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו והצעתנו זו: 

 

 תאריך _________________         חתימה ______________________ 

 

 

 שם המציע: 

 

 

 כתובת המציע:

 

 

 טלפון ופקס:

 

 

 מספר עוסק מורשה: 

 

 

 נייד: 

 

 

 דואר אלקטרוני:

 

 שם ותפקיד מורשה/מורשי 
 החתימה מטעם המציע: 

 

 

 חתימה וחותמת: 

 

 

 תאריך:

 

 



 

 

13 

 המועצה המקומית קריית טבעון 
 35/20מכרז מס' 

 למתן שירותי ממונה בטיחות וממונה בטיחות 

 

 מסמך ד   

 חוזה 

 שנת ____חודש___ ערך ונחתם בקריית טבעון ביום __ לשנ
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 ומית קריית טבעון המועצה המק   ב י ן:

 מכיכר בן גוריון בקריית טבעון   

     "( המועצה"  –)להלן   

 מצד אחד    

    

   _____ח"פ ______   ל ב י ן:

 מ ______ 

 ____________  ת"ז  באמצעות _____

 "(הספק )להלן: " 

 

 מצד שני     

 

 

 והמועצה מחויבת על פי דין במינוי ממונה על בטיחות;     הואיל 

בעל    והספק  והואיל הוא  כי  והניסיוןהצהיר  הידע  המיומנות,  לביצוע  המתאים    הכישורים, 

מעולה,   ברמה  הנדרשים  השירותים  את  לבצע  ומעוניין  זה,  בחוזה  כמתואר  השירותים 

 ;במסירות, באופן במועדים ובתנאים כמפורט להלן

ב והואיל יעוץ כממונה בטיחות כמפורט  יגיש לה שירותי  כי הספק  זה  והמועצה מעוניינת  חוזה 

 ;  ____, ת"ז  ונספחיו באופן אישי ע"י ____

 אדם שעיסוקו ומומחיותו במתן שירותי בטיחות בעבודה;  הואוהממונה    והואיל

 והצדדים מעוניינים להסדיר ביניהם את מתן השירותים;  והואיל 

 

 אשר על כן, הוצהר הותנה וסוכם כדלקמן :

 ד מהסכם זה.חלק בלתי נפר יםמהוו ונספחיו  המבוא להסכם זה   .7

 הספקהצהרות והתחייבויות 

כי    הספק .8 כ  הואמצהיר  הכלים,  הידע,  השירותים ו בעל  את  לספק  והיכולת  האדם  ח 
 . להלןהמפורטים 

הממונה   .9 חיצוני באמצעות  כקבלן  ע"י הספק  יינתנו  זה  בהסכם  השירותים המפורטים 
של   תיולבצע את השירותים כמפורט בהסכם זה. כל ההתחייבומתחייב  . הספק ______

 ספק עפ"י חוזה זה תחייבנה את הממונה.ה

יינתנו באיכות ובטיב   .10 ידו  הספק באמצעות הממונה מתחייב כי השירותים שיינתנו על 
מעולים וכי יעשה כל שביכולתו על מנת לשמור על הבטיחות בעבודה במועצה ובמרחב 

מודעות    שלה  הפעילות המועצהועל  העבודה  עובדי  וגיהולסיכוני  לבטיחות  במקום ,  ת 
לרבות    ,הבטיחותחקיקה ובדינים השונים בנושאי  בקיא ב  הספק מצהיר כי הוא  .העבודה
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החינוך   משרד  מנכ"ל  לבטיחות,  חוזרי  הכבאותהו הנוגעים  רשות  בנושאי    וראות 
 . הבטיחות

או למי  או לממונה    ספקמתחייב לשמור על סודיות בקשר לכל מידע אשר הגיע ל  הספק .11
 המועצהקשור עם  הספק  ואשר אילולא היה    במועצהקורו  בתקופת הסכם זה ומ  ומטעמ

 . ואו לידיעת  והדברים מגיעים לידיבהסכם זה לא היו 

 מהות השירותים 

על   הספק .12 הפיקוח  ארגון  בתקנות  המפורטים  הכשירות  בתנאי  עומד  הוא  כי  מצהיר 
"( ל"ממונה על הבטיחות"  התקנות"   –)להלן    1996- העבודה )ממונים על בטיחות( תשנ"ו

והתקנות שהותקנו על פיו )להלן    1954-תשי"ד   , תחייב מחוק ארגון הפיקוח על העבודהכמ
 ", בהתאמה(. החוק" ו"הממונה על הבטיחות" –

 הממונה יחתום על הצהרה לפיה הוא עומד בתנאי הכשירות הקבועים בתקנות.  .13

ר המועצה תנפיק לממונה אישור מינוי כממונה על הבטיחות אישור כשירות ומינויו יועב .14
 באחריות הממונה(.   -לאישור מפקח עבודה אזורי )טיפול מול מפקח עבודה 

  ייעץ ממונה  . העיתועל הגיהות המקצוהבטיחות בעבודה  הממונה על הבטיחות יפקח על   .15
מודעות בקרב   יקדם  ;יני בטיחותי בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענ  למועצה 

יהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית נוגע לבטיחות, ג ה  עובדי המועצה ומנהליה בכל
במ העובדים  ל;  ועצהשל  פרו הטמעת  יפעל  בגישה  בטיחות,  ותכניות  מניעה  - פעולות 

הממונה  הספק באמצעות  מבלי לפגוע בכלליות, מתחייב  אקטיבית ומשתפת. בכלל זה,  
 כדלקמן :על הבטיחות לפעול 

במ .15.1 הספלאתר  בתי  לרבות  מפעילה,  שהיא  החינוך  במוסדות  ר  ועצה, 
)להלן יחדיו:    פועלתברחבי קריית טבעון, או בכל אתר אחר בו המועצה  

הפעילות " עליהם  "(  מרחב  ולהודיע  וגיהות,  בטיחות     . למועצה מפגעי 
המועצה   את  וינחה  ייעץ  זה  מבני  בכלל  לבטיחות  הקשורים  בעניינים 

שבחזקת  אחר  מבנה  וכל  ציבור  סקירה    , ובאחריותה  החינוך  יבצע 
תקופתית   בהתאם  בטיחותית  תקופתית  שאינה  סקירה  או  במבנים, 

לדרישת המועצה. בגדר הסקירה יעביר הספק למועצה הנחיות לביצוע,  
רלוונטיים,  מנכ"ל  חוזרי  הוראות  השונים,  הבטיחות  לדיני  בהתאם 

 ורשות כבאות. 

וגיהות נאותים במ .15.2 רחב הפעילות ולהתריע  לוודא קיום התקני בטיחות 
 קיימים בחסר.או  יימיםבפני המועצה במקום בו הם לא ק

יציע   .15.3 במ הממונה  נאותים  וגיהות  בטיחות  סדרי  הפעילותהנהגת  ,  רחב 
שינוי   ובכל  ובחומרים  בציוד  במבנים,  במיתקנים,  העבודה,  בתהליכי 

 .בהם

כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על    יעדכנה תכנית בטיחות ו  הממונה יכין  .15.4
 . 2013-תשע"גבטיחות(, לניהול ההעבודה )תכנית 

רחב הפעילות  וודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במה י הממונ  .15.5
הפעלה,   לשימוש,  עדכניות  בהוראות  וגיהות  בטיחות  דרישות  והכללת 
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רחב  איחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במ  ,תחזוקה
 הפעילות. 

ברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע  הממונה י .15.6
להפי הבירורים  במגמה  ומסקנות  ממצאים  בכתב  לערוך  לקחים,  ק 

 .צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות למועצהולהציע 

י .15.7 ומחלות  הממונה  התאונות  לנסיבות  באשר  העובדים  הדרכת  וודא 
 . מקצוע והלקחים שהופקו

רכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות  הממונה י .15.8
 ת. רחב הפעילומקצוע שאירעו במ

או   .15.9 לעובדיו  למסרו  מחויב  שהמעסיק  מידע  כל  למסירת  ידאג  הממונה 
כני בנוגע  על פי כל דין. בכלל זאת ידאג הממונה לפרסם מידע עד  ,'די גדלצ

 לסיכונים במקום העבודה. 

הממונה יוודא שחומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים במקום העבודה   .15.10
ולצידם   ומובנים  מתאימים  אזהרה  בשלט  או  בתווית  מסומנים  יהיו 
יוצבו שלטי הדרכה לשימוש בציוד אישי. הממונה מתחייב להתריע בפני  

   המועצה על העדר שילוט כאמור.

העבודה )מסירת    קיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח עלהממונה יפעל ל .15.11
 . ולהכנת תכנית להדרכת עובדים 1999-תשנ"טמידע והדרכת עובדים(, 

הדרכות .15.12 יקיים  סיכונים    הממונה  מניעת  בדבר  או לעובדים    בעצמו 
ולפחות    לצורךבאמצעות בעל מקצוע מתאים. ההדרכה תיערך בהתאם  

 פעם בשנה. 

 הממונה ינהל פנקס הדרכה של העובדים.  .15.13

 .ושגרת תרגילים למצבי חירום וודא קיום תכנית הממונה י  .15.14

על כל    למועצהדווח  ישגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות והממונה י .15.15
 . מקרה של הפרתן

על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית  הממונה ימליץ למועצה   .15.16
 . או לחייו בריאותו של עובדל

וודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות  הממונה י .15.17
בדיקות  וג החייב  ציוד  ושל  עבודה  כלי  של  אישי,  מגן  ציוד  יהות, 

   .תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים

רחב  במהמועצה  וודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים  הממונה י  .15.18
ש  הפעילות לעובדים  ביחס  לגורמיבמיוחד  שלגביהם  סיכון,    חשופים 

 . בדיקות אלה קיימת דרישה לעריכת

י .15.19 מעבדות  הממונה  ידי  על  תעסוקתיות  סביבתיות  בדיקות  ביצוע  וודא 
בתקנות או  בחוק  כאמור  בדיקה  דרישת  קיימת  כאשר    . מוסמכות, 
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  המועצה ביא לידיעת  יתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ו הממונה י
 . והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט

יציע   .15.20 תנהממונה  שיבטיחו  נאותים  הסדרים  וגיהות  בטיחות  אי 
 . בהעסקתם של קבלני חוץ

מסור לה את כל  יו של המועצהשתף פעולה עם ועדת הבטיחות  הממונה י .15.21
 . המידע הנדרש לפעילותה השוטפת

יד   .15.22 על  ימונו  אשר  הבטיחות  נאמני  של  הכשרה  לביצוע  ידאג  הממונה 
 המועצה ואת הכשרתם של חברי ועדת הבטיחות לביצוע תפקידיהם.  

פעולותיו  י  הממונה .15.23 על  דרישתו,  פי  על  אזורי,  עבודה  למפקח  דווח 
 רחב הפעילות. להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במ

יתלווה .15.24 הפיקוח במ   הממונה  עבודה בביקורי  ,  רחב הפעילותאל מפקחי 
 אם יידרש לכך.  

שנתיות   .15.25 בטיחות  בדיקות  את  יבצע  החינוךהממונה  ברחבי    במוסדות 
, עד להשגת אישורי הבטיחות  שתידרש  דיקה נוספתקרית טבעון וכל ב

מוסדות החינוך, לרבות בדיקת מתקני הספורט  הנדרשים לשם הפעלת  
 במוסדות החינוך בהתאם לדרישות משרד החינוך. 

והממונה   .15.26 בטיחות  תכנית  אירועים  יכין  לקראת  בטיחות  בדיקות  יבצע 
המועצה   שיוזמת  וקהילתיים  ואציבוריים  שיפוטה  ירועים  בשטח 

באישורי   המועצה  את  ויצייד  במועצה,  הספר  ובתי  החינוך  במערכת 
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אירועים    25הנדרשים לשם עריכתם של האירועים, בהיקף של    הבטיחות
 לרבות אירועי יום העצמאות בשני מתחמים.   ,בשנה

בגנים   .15.27 המשחק  למתקני  שנתיות  ובדיקות  חודשיות  בדיקות  ביצוע 
ה הספורט  ובמתקני  הילדים  בגני  רשימה  הציבוריים,  לפי  ציבוריים, 

 להסכם זה.  _שמופיעה בנספח  

 "(.השירותים"  –להלן לעיל ו) 

 הממונה ימסור למועצה מדי חודש בחודשו דו"ח מסודר על פעילותו בחודש החולף.  .16

 ההתקשרותתקופת 

חודשים החל מיום ________ ועד ליום  36-תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה תהא ל .17
.________   

כשהודעה על    ,חודשים נוספים  12-בשאית להאריך תוקפו של ההסכם  רתהא    המועצה .18
ההסכם. כל תנאי    תוקפו של ם  יום לפני תו   30  לספקהארכת תוקפו של ההסכם תינתן  

 . , בהתאמהנוספתההסכם זה יחולו על התקופה  

על אף האמור לעיל מוסכם כי הצדדים יוכלו להביא הסכם זה לקיצו בכל מועד שהוא,  .19
. לצדדים לא  הספקימים מראש מטעם  90-ימים מראש מטעם המועצה ו  30בהודעה של 

 תהא כל טענה כלפי הצד האחר בגין סיום ההסכם. 

 התמורה

 לחודש.   ,בצירוף מע"מ ____סך של   לספקתמורת מתן השירותים ישלם  .20

  16שעות עבודה ביום, סה"כ לכל הפחות    4ימים בחודש,    4  -היקף העבודה לא יפחת מ .21
 חודש. שעות עבודה ב

, ידע ןעבור הדרכה לעובדי המועצה על ידי מרצים בעלי ניסיו  תשלוםהתמורה לא תכלול   .22
ומומחיות בתחום ההרצאה. שכר המרצים ישולם ישירות על ידי המועצה למרצים, לאחר 

 . ובכתב המועצה מראש קבלת אישור 

עד   .23 לתשלום  מס  חשבונית  למועצה  יגיש  בוצעו    10הספק  בו  לחודש  העוקב  לחודש 
שירותים, בצירוף פירוט של השירותים שניתנו. מנכ"ל המועצה יבדוק את החשבונית ה

 ויאשר אותה בחתימתו, לאחר בדיקת נכונות ושלמות הפרטים במופיעים בה.  

 ימים, ממועד המצאת החשבונית.  45שוטף + התשלום יבוצע בתנאי תשלום הבאים :   .24

ק  .25 לעיל הינה  כי התמורה הקבועה  בין הצדדים  כוללת  מוסכם  וכי היא  ומוחלטת  בועה 
כל  לרבות  זה,  הסכם  לפי  למועצה  הניתנים  השירותים  עבור  והולמת  נאותה  תמורה 

 . הספקהתחייבויות מההוצאות הנובעות מהשירותים ו

 קיזוז

המועצה תהיה רשאית לקזז מהתמורה המגיעה לספק כל סכום אשר תידרש או תחויב  .26
כל לשלם עקב הפרה של התחייבות כלשהי מהתחיי בגין  זה או  בויות הספק בהסכם 

המועצה תחויב לשאת סכום שיידרש הספק לשלם למועצה בהתאם לחוזה או סכום ש
 בו עקב מעשה או מחדל של הספק. 

 ערבות
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להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, מוסר הספק למועצה ערבות  .27
 קופת ההתקשרות.  )עשרים אלף( ₪, שתוקפה עד תום ת 20,000בנקאית על סך  

ההוצאות   הספק יאריך את תקפה של הערבות בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות. .28
 הכרוכות בהוצאת הערבות ובהארכתה יחולו על הספק.  

מובהר, כי מתן הערבות לא יפטור את הספק ממילוי התחייבויותיו, מימוש הערבות ע"י   .29
ד שייגרם למועצה ספהה לתבוע מהספק לשאת בכל נזק או  המועצה לא ימנע מהמועצ

בקשר עם חוזה זה וכן לא יגרע מכל זכות או תרופה או סעד שעומדים למועצה על פי  
 כל דין בקשר עם חוזה זה. 

של  .30 פנייה  לפי  בהנמקה,  צורך  ללא  לממשה  יהיה  וניתן  מותנית  בלתי  תהא  הערבות 
המועצה, בכל מקרה שלפי קביעת המועצה לא סיפק הספק את השירותים או חלקם, 
או הפר התחייבות מהתחייבויותיו בחוזה זה, או  במקרה של סכומים המגיעים למועצה 

 בגין הפרשים הנובעים מטעות בחשבונות של הספק. 

וקבוע מראש .31 מוסכם  כפיצוי  ישמש  לחלט את סכום הערבות  , המועצה תהא רשאית 
 הערבות ללא צורך בהוכחת נזק או למידת הנזק שיגרם.  

 ר יחסי עובד מעביד העד

כי   .32 בזאת  מצהיר  וכי    הוא הספק  בעבודה  בטיחות  שירותי  לאספקת  עצמאי  עסק  בעל 
עובדים שלו בלבד וכי הוא אחראי לכל דבר ועניין    הםהעובדים המוצבים מטעמו במועצה  

 הנובע ממעמדם כעובדיו או ממעשיהם או ממחדלם.

ין משום מאשר כי עובדיו מועסקים על ידו בלבד וכי בעבודתם על פי הסכם זה א   הספק .33
 קשירת יחסי עובד ומעביד בין עובדיו ובין המועצה. 

העסקתם, תנאי עבודתם מתחייב לשמור על הוראות כל דין ביחס לקבלת עובדים,    הספק .34
   ושמירה על זכויותיהם.

הספק מתחייב לשפות או לפצות את המועצה, לפי העניין, על פי דרישה ראשונה בכתב,  .35
ובדי הממונה או חליפיהם או יורשיהם בגין כל עילה בגין כל סכום שתאלץ לשלם למי מע 

לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך ישרין או בעקיפין מיחסי העבודה,  הנובעות במ
 דין. 

בתחום המועצה מטעם הספק ייקבע על ידי ערכאה מוסכמת כי העובדים המוצבים אם 
סכום שייפסק   לשפות או לפצות את המועצה על כל  מתחייב  הם עובדי המועצה, הספק

לרבות כל הוצאה שהוציאה בקשר עם כל הליך ם, תנגדה מתוקף קביעת היותה מעבידכ
 בעניין זה. 

 אחריות וביטוח 

אחראי לכל נזק שהוא, בין נזק גוף או נזק רכוש או כל נזק   הואמצהיר בזאת כי    הספק .36
לרכושו אחר שייגרם למועצה או לעובדיה או למבקריה או לרכושה או לכל צד שלישי או  

כתוצאה ממעשה או ממחדל תוך כדי, או עקב או במהלך אספקת השירותים לפי הסכם 
זה או בקשר אליהם, מצד הממונה, עובדיו, שלוחיו או אלה הנתונים למרותו. הממונה 
המועצה,  עובדי  בטחון  שמירת  לצורך  הנחוצים  הזהירות  אמצעי  בכל  לנקוט  מתחייב 

 .ם בהמבקרי הו , תושביה תלמידיה

כל   קהספ .37 מתחייב לפצות את המועצה ולשפותה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או 
הפסד אחר שייגרם לה כתוצאה מכל תביעה שתוגש נגדה או פסק דין שייפסק נגדה בגין  
יחויב   מי מטעמה  או  מעובדיה  מי  או  ובכל מקרה שהמועצה  או מחדל כאמור,  מעשה 

לשלם כל סכום   הספק  ב עה כזו, מתחייבתשלום פיצויים או בכל תשלום אחר בקשר לתבי
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כן מתחייב  לשאת בכל ההוצאות שהמועצה   הספק   כזה במקום המועצה, או למועצה. 
 תחויב בהם בקשר או כתוצאה מכל תביעה כזאת, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין.

אחראי לכל נזק רכוש או נזק גוף שייגרם   הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה   .38
ובדיו או לשלוחיו או לכל אדם אחר שנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה או פגיעה גופנית  לע

כלשהי או כל נזק אחר שייגרם תוך כדי, עקב או במהלך ביצוע העבודה, והוא ישפה את 
מנזק אם  המועצה   כתוצאה  כלשהי  הוצאה  לה  תגרם  או  כלשהי  אחריות  עליה  תוטל 

 האמור בסעיף משנה זה. 

הספק מתחייב להיות  על פי הסכם זה ועל פי כל דין    הספקותו של  מבלי לגרוע מאחרי  .39
מכוסה בביטוחים מתאימים, הכוללים ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים 
)חבות חוקית כלפי הציבור( וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות. הספק   ג'  וביטוח צד 

ה, באמצעות חברת ביטוח ולקיים, על חשבונו, במשך תוקפו של הסכם ז  מתחייב לערוך 
את )להלן:  מורשית,  הביטוח  עריכת  באישור  המפורטים  עריכת   הביטוחים  "אישור 

. על כל תנאיו  'אנספח  הביטוח"(, המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומן  
"ביטוחי    )להלן  הספק יצרף להסכם זה ביטוח אחריות מקצועית, שיאושר ע"י המועצה.

 "(. ממונהה

לביטוחי   הספק עת  לדאם   .40 כלשהם  משלימים  או  נוספים  ביטוחים  בעריכת  צורך    יש 
  .כאמור לערוך ולקיים את הביטוח המשלים או הביטוח הנוסף   הספק  הממונה, מתחייב

משלים  .41 או  נוסף  ביטוח  כלפי    בכל  התחלוף  זכות  על  ויתור  בדבר  סעיף  ייכלל  כאמור 
 המועצה שם המבוטח לכלול את    והבאים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש או יורחב  המועצה 

 בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לעניין ביטוחי חבויות. 

להמציא   ימים מיום חתימת ההסכם  7, תוך  הספק, מתחייב  המועצה ללא כל דרישה מצד   .42
   את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום כדין על ידי מבטחו.  המועצהלידי  

בדיקתו, כדי להוות -או איבדיקתו  מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישור או ב
 ,יטוחי הממונה למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או העדרםב אישור בדבר התאמתם של  

או הבאים   המועצהאו כדי להטיל אחריות כלשהי על    הספקאו כדי לגרוע מאחריותו של   
 . המטעמ

ם או  , כי מי מביטוחי הממונה עומד להיות מצומצמועצהיודיע ל  הספקבכל פעם שמבטח   .43
לערוך את אותו הביטוח   הספקמבוטל כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, מתחייב  

האישור יום לפני מועד צמצום או ביטול   60מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 האמור. 

  הספק יום לפני תום מועד תוקף הביטוח הנערך על פי אישור עריכת הביטוח, מתחייב    14 .44
את אישור עריכת הביטוח בגין עריכת ביטוחי הממונה    המועצהור ולהמציא לידי  לחז

 הספק לתקופת ביטוח נוספת, וזאת מידי תקופת ביטוח, עד לתום מועד התחייבותו של  
 . לעיללעריכת ביטוח כאמור 

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מהאמור באישור עריכת .45
חשיפתו    לבחון אתהספק  , ועל  הספקהמוטלת על    בבחינת דרישה מזערית  הםהביטוח,  

 . לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם

יה, מאחריות ח תלמידיה ואוריה ועובד  לרבות  ,והבאים  מטעמה  המועצהפוטר את  הספק   .46
  המועצה הממונה המובא לחצרי    לכל פגיעה, אבדן או נזק העלולים להיגרם לרכושו של  

רת פעילותו על פי ההסכם, לרבות לחומרים, לכלים ולציוד על ידי הממונה או עבורו במסג
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ואולם האמור בדבר פטור מאחריות לא    ;םשירותיהאשר ישמשו את הממונה בביצוע  
 יחול לטובת  אדם שגרם  לנזק בזדון. 

 הפרה יסודית

האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה, ויזכו את המועצה בכל הזכויות  .47
וזה זה ולפי כל דין במקרה של הפרה יסודית. המועצה תהיה רשאית, המוקנות לה בח

בהודעה בכתב, לבטל את החוזה ולבצע את השירות בעצמה או בכל דרך שתימצא לנכון 
 ולחייב את הספק בהוצאות שתיגרמנה לה עקב כך.  

 במקרה של חדלות פירעון של הספק או פתיחת הליכים של חדלות פירעון;  .47.1

סתלק מביצוע החוזה או שאינו מבצע את השירות בקצב הדרוש  במקרה בו הספק מ  .47.2
להשלמתם במועד או כאשר הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בחוזה ולא תיקן אותה  

או אם הספק איננו ממלא אחר הוראות  גם לאחר שניתנה לו התראה בכתב מהמועצה,  
לכך,   שנקבע  הזמן  תוך  או  סביר  בזמן  מ המועצה  התראה  קיבל  כאשר  המועצה  או 

שהשירותים המסופקים על ידו אינם בשביעות רצון המועצה והוא לא נקט מיד עם  
 קבל ההתראה צעדים משמעותיים לשיפור איכות השירותים;

 כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, שהספק מתרשל בביצוע השירותים;  .47.3

יע שוחד  כשיש ביד המועצה הוכחות, להנחת דעתה, שנותן השירות נתן שוחד או הצ  .47.4
 או טובת הנאה בקשר עם חוזה זה;

אם נפתחה חקירה פלילית נגד הספק או ננקטו הליכים פליליים נגד הספק או נגד מי   .47.5
 מבעלי המניות או המנהלים אצלו;

או  .47.6 נכונה  איננה  זה,  חוזה  עם  בקשר  שניתנה  הספק,  של  כלשהי  הצהרה  כי  התברר 
על ההחלטה להתקשר עימו    שהספק לא גילה עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע

או   מתן השירותים, הצהרה  למועצה, במסגרת  או התברר שהספק מסר  זה,  בחוזה 
 נתונים או דוחות שאינם מדויקים; 

התברר כי קיימת מניעה כלשהי להמשך ההתקשרות עם הספק והמועצה התריעה על  .47.7
 כך בכתב בפני הספק;

,  12-8יסודיים בחוזה זה:  אם הספק הפר סעיף מהסעיפים הבאים, הנחשבים סעיפים   .47.8
15 ,28-27 ,35-32  ,46-36 ,48 . 

 שונות

או    לא יהא זכאי להסב הסכם זה כולו או מקצתו או כל זכות הנובעת ממנו לאחר הספק .48
 לאחרים. 

הדואר    .49 באמצעות  שתועבר  הודעה  נמסרה ל כל  כאילו  תיחשב  שלהלן,  הכתובות  פי 
 המכתב הרשום לסניף הדואר. לתעודתה לכל היותר כעבור ארבעה ימים מיום מסירת 

מוסכם בין הצדדים כי סמכות השיפוט בכל דבר הקשור בהסכם זה יהיה בבית המשפט   .50
  . בחיפה הרלוונטי 

 המועצה. מנכ"ל נציג המועצה לצורך הסכם זה לכל דבר ועניין יהא  .51

 : תובות הצדדים לצורך הסכם זה הןכ .52

 המועצה המקומית קריית טבעון: כיכר בן גוריון ק. טבעון



 

 

22 

 הספק: _____________________ 

 הממונה: ____________________ 

 

 ולראיה באנו על החתום : 

 

 __________________  __________________  __________________ 

 הממונה  הספק  המועצה 
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 מסמך ו' 

 )נספח א' לחוזה( 

 אישור על קיום ביטוחים 

 תאריך: __________ 

 לכבוד 

 ון המועצה המקומית קרית טבע

 א.ג.נ,
 "הקבלן" בהתאמה( )"המזמין",   _______הנדון: הסכם ביניכם לבין 

 למתן שירותי ממונה בטיחות במועצה )"השירותים"( 

 
מיום החל  כי  בזאת  מאשרים  ליום  _________  הננו  "תקופת ___________    ועד  )להלן: 

 רותים:יר עם השאת הביטוחים המפורטים להלן, בקשועל שמכם    ערכנו על שם הקבלןהביטוח"(,  
 

 יטוח אחריות כלפי צד שלישיב א.
, בגין פגיעה  ו/או על פי ההסכם  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על פי דין

הקשור   בכל  כלשהו,  גוף  או  אדם  של  לרכושו  ו/או  לגופו  להיגרם  העלול  לרכוש  נזק  ו/או  גופנית 
בעקיפין או  במישרין  מ  לשירותים  לגרוע  לרבות  מבלי  במפורש  האמור  לעובדילמזמיןכלליות  ,  ו, 

  800,000ולכל אדם או אחר הנמצא בנכס ובסביבתו, בגבול אחריות של לפחות    וולמבקרי  ולתלמידי
 לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית.  ש"ח

 
הנובעת מ:  אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי   לכל הגבלה בדבר חבות  כפוף  הביטוח כאמור אינו 

ה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, בעלי חיים פרעות ושביתות, חבות  הרמ
וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח    תאונתיבגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, זיהום 

 לאומי. 
 

לא    השירותיםלמען הסר ספק מוסכם כי חבות בשל פגיעה גופנית כלשהי שעלולה להיגרם עקב  
 תחשב כמוחרגת על פי החריג בדבר אחריות מקצועית. 

 
את   לשפות  מורחב  כאמור  אחריות  המזמיןהביטוח  והבאים    ובגין  הקבלן  מחדלי  ו/או  למעשי 

מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד  
)לרבות רכוש עליו פועלים או רכוש סמוך(    מיןהמזבביטוח מצוין במפורש כי רכוש    .מיחידי המבוטח

 נחשב במפורש לרכוש צד ג'. 
 

הביטוח כולל הוראה בדבר ביטול זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או מי מעובדיו ו/או מי מתלמידיו  
 ו/או מי מטעמו. 

 
בביצוע  ביטוח המבטח את חבות הקבלן על פי דין כלפי עובדיו המועסקים  ביטוח חבות מעבידים   .ב

בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולה להיגרם למי מהמועסקים כאמור תוך כדי ועקב    השירותים
משנה   קבלני  קבלנים  בעומק,  או  בגובה  עבודה  בדבר  הגבלה  לכל  כפוף  אינו  הביטוח  העסקתם. 

ורעלים  וכן העסקת נוער. הביטוח כאמור מורחב לשפות את    תפיתיונוועובדיהם, שעות עבודה,   
בחובות מעביד כלשהן כלפי    המזמין נושא ונטען, לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי, כי    היההמזמין  

, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך עבור כל אחד  מי ממועסקי הקבלן
המזמין ו/או מי מעובדיו ו/או  . כמו כן, כולל הביטוח ויתור על זכות תחלוף כלפי  מיחידי המבוטח

מתלמ ו/או  מי  מטעמידיו  למקרה    ו;הבאים  שגרם  אדם  לטובת  יחול  לא  כאמור  הויתור  אולם 
 הביטוח שבזדון.

 
 . במצטבר לתקופת ביטוח שנתיתרוע וי₪ לתובע, לא  2,000,000. -לפחות:  הםגבולות האחריות 

 
 

קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי    הםהננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש לפיו  
. כמו כן, אי קיום תנאי  המזמיןואנו מוותרים על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי    מזמין ה
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.  לקבלת שיפוי על פי הביטוחים כאמור  המזמיןשל    וגרע מזכות יהפוליסות בתום לב מצד הקבלן לא  
  טלו במשך תקופת הביטוח, אלא ובנוסף, כוללים הביטוחים תנאי מפורש לפיו לא יצומצמו ולא יב 

 . יום  מראש  60הודעה כתובה על כך בדואר רשום, לפחות  המזמין אם תימסר לידי  
 

ולתשלום    אנו הנ"ל  הביטוחים  עבור  הביטוח  דמי  לתשלום  אחראי  בלבד  הקבלן  כי  מאשרים 
 ההשתתפות העצמית החלה על פי הביטוחים כאמור. 

 
 ,בכבוד רב

 
 
 

 
חתימה וחותמת    שם החותם  תפקיד החותם 

 המבטח
 טח שם המב 
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 )מבוטל( נספח ב' 
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   – מסמך ה'

  

   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 

אני הח"מ, _____________, נושא/ת ת.ז. ___________, מרחוב ___________________,  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא  

 כן, מצהיר/ה בזאת, בכתב, כדלקמן:  אעשה

 

 "(.הספקמשמש/ת בתפקיד _____________ בחברת _______________ )להלן: "  אני .1

 מוסמך/ת להצהיר בשם הספק כנדרש בתצהיר זה. אני  .2

המועצה המקומית קריית  של    ____    למכרזמגיש/ה תצהיר זה במסגרת הצעת הספק  אני   .3

 (."המכרז )להלן: " טבעון

 (:פסקה/הפסקאות הרלבנטית/יותסמן/י את ה) .4

לא הורשעו הספק ובעל זיקה אליו ביותר   מכרז עד למועד האחרון להגשת הצעות ב ❑

 משתי עבירות; 

הספק או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת   ❑

 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;  מכרזהצעת ב

 

   -בסעיף זה

 כל אחד מאלה:  - "בעל זיקה "

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;   (2)

 אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:   (3)

 בעל השליטה בו;   .א

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו   .ב

דומים   האדם  בני  חבר  של  פעילותו  ותחומי  הספק,  של  כאמור  להרכב 

 במהותם לתחומי פעילותו של הספק;  

 מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;   .ג

חבר בני אדם אחר,   -אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   .ד

 שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק. 

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

עים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני  החזקה של שלושה רב   -"  שליטה מהותית "

 האדם;

 . 1987-או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א  -"  עבירה"

באוקטובר    31הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג )  - "  הורשע"

2002 ;) 

 



 

 

27 

__________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי  מצהיר/ה כי שמי הוא __  אני

 אמת.  -וכי תוכן תצהירי  

 

 ) ח ת י מ ה ( 

 אישור

 

  ,_____________________ מרחוב   ,)________ )מ.ר.  עו"ד   ,_____________ הח"מ,  אני 

לפני מר/גב' _____________   מאשר/ת כי ביום ____ בחודש _______ שנת ______ הופיע/ה 

המוכר/ת לי אישית וחתם/ה על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת,  

 וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן. 

 

 ) ח ת י מ ה ( 
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 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ ל 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

עם   אני .1 להתקשר  המבקש  הגוף  שהוא   _________________ בשם  זה  תצהיר  נותן 

  ואני "(. אני מכהן כ_______________  הגוף)להלן: "  המועצה המקומית קריית טבעון

 צהיר זה בשם הגוף.  מוסמך/ת לתת ת

 במשבצת הנכונה(   X)למילוי ולסימון   .2

   ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף -

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים,   לא הורשעו"((  בעל זיקה )להלן: "  9761

 .   1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991- התשנ"א

 בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד   הורשעגוף או בעל זיקה אליו  ה

 . 1987  -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז    1991-לפי חוק עסקאות עובדים זרים, התשנ"א

בפסק דין חלוט    הורשעובמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה    X)למילוי ולסימון   .3

או חוק שכר מינימום, התשמ"ז    1991- ם זרים, התשנ"אביותר משתי עבירות לפי חוק עובדי

- 1987 : 

   בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן:   לא הייתהההרשעה האחרונה

 "(.  מועד ההתקשרות"

  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתההרשעה האחרונה 

שנעברה אחרי  ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה   .4

 (.   2002באוקטובר  31יום כ"ה בחשוון התשס"ג ) 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   .5

 __________________

 ___ 

 המצהיר 

 אישור

בפני         הופיע/ה   ____________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,   ,________________ הח"מ,  אני 

 ____ בישוב/עיר   ___________ ברחוב  _____________  במשרדי  מר/גב'   __________

ואחרי   אישי,  באופן  לי  /המוכר/ת  ת.ז._____________  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה 

לא   אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  ת/יהיה  וכי  אמת  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה 

 ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 

 

         ___________                ______________________                               
דין                                                    תאריך       ___________                עורך  רישיון  ומספר  חותמת 

 חתימת עוה"ד 



 

 

29 

 טופס הצהרת סודיות 

 

 

 אני החתום מטה,__________________, ת.ז._________________,  

 )שם פרטי ומשפחה(     

 

                                                      העביר, לא להודיע, ל מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא    ___העובד/מועסק אצל ______________ 

 )שם המעסיק( 

 

לא להביא לידיעת כל אדם, על ידיעה וכל מידע אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי  ו  לא למסור

, בתקופת עבודתי  למועצה המקומית קריית טבעון הנותן שירותים  _________________עם מט

 . כאמור, או לאחר מכן

 

התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו  

 לידיעתי בכל דרך אחרת.  

 

המועצה המקומית קריית  במאגרי המידע של  כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש  

השירותים  טבעון מתן  לצורך  ורק  אך  זאת  אעשה  מטעם למועצה,  בכתב  מפורשת  ובהסכמה   ,

 .  המועצה

 

 אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין. 

 

  ' פרק זפי סימן ה' לווה עבירה על  אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותי הנ"ל מה

התשל"ז   העונשין,  מילוי    1977  –לחוק  אי  בגין  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי 

 ההתחייבויות . 

 

 

 

      ____________     _______ _____________ 

 חתימת המצהיר                  תאריך            
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 אישור זיהוי בעלים וזכויות חתימה 

 

ע   ו"ד/רו"ח __________________, מרחוב________________________________הח"מ 

 מאשר בזה כדלהלן: 

התאגיד  אני .1 של  כעו"ד/רו"ח  "/משמש  )להלן:  מורשה  "(  תאגידעוסק 

 __________________ מס' תאגיד: __________ _______

 

 : הםורשי חתימה בשם התאגיד מ .2

 ________________  .א

 ________________  .ב

 ____________ ____ .ג

 חתימת ______________ מהם מחייבת את התאגיד.

: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט חתום על  הערה

 ידי עוה"ד או רוה"ח.

 :הםעלי התאגיד  ב .3

 ________________  .א

 ________________  .ב

 ________________  .ג

 הערה:  

 מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי עוה"ד או רוה"ח. במקרה שהמקום אינו (1)

 יש לפרט את מבנה הבעלות בו וחוזר חלילה.  ,תאגיד  הואבמקרה שמי מהבעלים  (2)

 

מתוך מורשי החתימה    ,הזמכרז  מאשר בזאת כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי    אני .4

 : מכרזמכי הוכי הם חתמו בפניי על מס  הם המופיעים מטה ,המפורטים לעיל

 ________________  .א

 ________________  .ב

 ________________  .ג

 הערות נוספות: 

  ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 תאריך_____________ 

             _________ ______ 

 ו"ד/רו"ח ע
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 נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע.  - מסמך ז'
 

 לכבוד 

 המועצה מקומית קרית טבעון 

 

 

 ערבות מס' ________ / __________ הנדון:   
 

( )להלן:  "ח אלף ש   עשרים ) ₪   20,000של  הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  .1
הערבות "  _____________ " סכום  מאת:  לכם  להגיע  העשוי  או  המגיע  זיהוי    (  מס' 

 " )להלן:  מס'  החייב _____________   מכרז  עם  בקשר  על  שירותי  מתן  ל   ___ "(  ממונה 
 הבטיחות. 

 

קבלת דרישתכם הראשונה בכתב,  מ ימים    10אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך   .2
סכום   לבס עד  כל  עליכם  להטיל  מבלי  הערבות,  תחילה  סכום  לדרוש  או  דרישתכם  את  ס 

כם גם יחד  י ת ו תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דריש 
 לא יעלה על סכום הערבות. 

 

, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי  ____ ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .3
בתאריך הנ"ל. דרישה שתגיע  : ____________ לא יאוחר מאשר  במען הסניף החתום מטה  

 " כי  בזה  תיענה. מודגש  הנ"ל, לא  אינה  דרישה בכתב אלינו לאחר המועד  לעיל,  כאמור   "
פקסימיליה וזו לא תיחשב  דואר אלקטרוני/ מברק /  כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות  

 " בהתאם לכתב ערבות זה.  דרישה כ" 

 

 

 

 בנק _____________________     

 __________ סניף __________     

 כתובת ___________________ 
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 פירוט ניסיון המציע להוכחת עמידתו בתנאי הסף.  -  מסמך ח'
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 'מסמך ט

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים 

 

 אני הח"מ, נושא ת.ז. ___________, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

י למנוע ממני  נכון למועד עריכת תצהירי זה, אינני יודע על מניעה חוקית כלשהי, שיש בה כד .1

"( ואינני  המועצה)להלן: " מתן שירותים כממונה בטיחות במועצה המקומית קריית טבעון

קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל צורה או דרך, בכל עניין אחר, שיש בו חשש 

 ממשי לניגוד עניינים, ביחס למתן שירות זה.  

 

עימי, לא אתקשר בנושאים    המועצהל  מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות ש  אניכמו כן   .2

שיש בהם משום ניגוד עניינים כאמור. במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים,  

 , מראש ובכתב, להתקשרות. המועצהאבקש את הסכמת  

 

על כל   למועצה או לנציג מטעמהידוע לי כי עלי לדווח מראש בלי לגרוע מכלליות האמור, מ .3

עובדיי, להתקשר עם כל גורם כאמור בתצהיר זה, ולפעול בהתאם של מי מ   י אוכוונה של 

לא לאשר התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות    תרשאי  המועצהלהוראותיו בעניין.  

 שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו. 

 

 

  _____________               _____________ 

 תאריך            חתימת המצהיר 

 

 

 אישור עו"ד:

ר  מס'   _______________ עו"ד  הח"מ  בזאת  ____________ שיוןיאני  ביום    מאשר  כי 

מר/גב בפני  הופיע  ת.ז.    ' ___________  באמצעות  עצמו  זיהה  אשר   ,____________

צפוי   יהיה  וכי  האמת  את  לומר  שהזהרתיו  ולאחר  אישית  לי  המוכר   / מס'___________ 

 ם בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה. לעונשים הקבועי

 

 ____________________   _____________________ 

 חתימה  וחותמת       תאריך                       

 


