
 יםממומנה חוגיםלהפעלת למאגר ספקים  ים/ספק לצירוףקול קורא 
  2021/9 –(בתי תלמידתכנית תשלומי הורים )אמצעות ב

 בתי תלמידלחוגים בתכנית  םי/מפעיל ים/ספק צירוףהזמנה ל
 

העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים  –לביא , בלקראת שנה"ל תשפ" .1
)להלן 58-0014983)ע"ר  , העמותה" –(  מתכבדת בזה להזמין הצעות מחיר "(

) יםממומנה חוגים להפעלתלקבלת שירותים  בתי באמצעות תשלומי הורים 
 מוסדות חינוךב ע"י העמותה יםהמופעל ,("תכנית בתי תלמיד" –להלן  ,תלמיד

בהתאם למפרט , (חודשים במהלך שנת הלימודים 10לתקופה של עד ) ירושליםב
  ."(השירותיםלן: "ה)ל כנספח א'השירותים המצורף 

במוסדות  בתי תלמידלת חוגים בתכנית פעלהקים ספהעמותה מקיימת מאגר  .2
להפעלת ספקים המאגר  להרחיב אתמטרת קול הקורא היא  .חינוך בירושלים
 10לתקופה של עד מוסדות חינוך בירושלים )ב בתי תלמידחוגים בתכנית 

, אשר יסווגו לפי תחומחודשים במהלך שנת הלימודים אינו הליך זה  .י הפעלה(
מחייב את העמותה באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם מאיזה מהמציעים 

יזכו  ;שר יכללו ברשימהא העמותה תהיה רשאית להתקשר עם ספקים אשר 
ויפורסמו במאגר הספקים של העמותה . ואילך בעבור שנה"ל תשפ" בהליך זה 

לגרוע ממנו ספקים בכל  העמותה רשאית לעדכן את מאגר הספקים ולהוסיף או
רחב היקף ומגוון כך שיהיה מרוכז, המאגר ה להרחיב אתעת. מטרת ההליך הוא 

יוכרז כספק זוכה, לא  חוגיםפקים להפעלת ככל שניתן מס כאמור. ספק אשר 
יוכל להציע מחירים גבוהים יותר מאלה שהוצעו על ידו במסגרת הצעתו בקול 

 .ככל שיפורסמו מים ע"י משרד החינוךאשר כפופים למחירים המתפרס ,קורא זה
ייכללו  מנהלתהעמותה  זוכים, בו  המשתתפים שהוכרזו היתר  ביןמאגר ספקים 

)להלן כזוכים על פי תנאי קול קו .מאגר הספקים הזוכים" –רא זה  )"  

כללו במאגר הספקים הזוכים יהיו חייבים לעדכן את העמותה, ספקים אשר י .3
)ועד  , בדבר שינויים אשר חלו אצלם, ביחס יום לפני שנ 60אחת לשנה  ה"ל(

וכן לעדכן את נספח  למצבם כפי שהיה במועד הגשת ההצעה בקול קורא זה
התאם כך שיהיו בתוקף לשנה"ל הרלוונטית הביטוח והערבות הבנקאית ב

ימסרו הספקים כאמור לעמותה, על פי  ,כן-. כמושלגביה מתייחסים השירותים
תה על מנת לוודא כי לא חלו שינויים דרישתה, כל מידע שתדרוש העמו
במאגר  הכללתםכדי להשפיע על המשך  משמעותיים במצבם, אשר יש בהם

חלו שינויים אצל ספק שנכלל במאגר  הספקים הזוכים. התברר לעמותה, כי
הספקים הזוכים, באופן אשר יש בו כדי לשלול את המשך זכותו להיכלל במאגר 

קורא, תזמן העמותה את אותו ספק לשימוע,  הספקים הזוכים, על פי תנאי הקול
על מנת לקבל ממנו הסברים ביחס לשינויים שחלו במצבו. לאחר השימוע, תהא 

על ביטול זכייתו בקול קורא,  יקול דעתה, להודיע לספקהעמותה רשאית, לפי ש
תברר כי הוא אינו עומד עוד בתנאי החובה שנקבעו להשתתפות בקול קורא, אם י

כי השינוי שחל אצל אותו ספק מביא לכדי כך שלו היה מגיש את או אם התברר 
 ו החדש, לא היה מוכרז כזוכה.הצעתו לקול קורא, במצב

יינתנו על פ .4 י התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן והוראות השירותים 
.  הדין

שירותים לקבלת הינה ויכללו במאגר הספקים ו /שיבחר ים/ספקההתקשרות עם  .5
והדרישות  מוסדות חינוך בירושליםבבתי תלמיד תכנית בים חוגלהפעלת 

 ,ים/הזוכה ים/בספק הבחירהוכאמור לעיל  ובנספח א'זה בקול קורא המפורטות 
. לאור העובדה כי עמותהשל ה עפ"י שיקול דעתה הבלעדיאך ורק  תעשה

, משרד לתקציבים מתאימים, אישור משרד החינוךכפופה בין היתר ההתקשרות 
 עמותההש, אזי תשלומי הורים וכיוצ"ב, וכלכלית תפעוליתתכנות הי ,הבריאות

ולא מתחייבת )כולה או חלקה( אל הפועל  תצא ההתקשרותאינה מתחייבת כי כל 
 הספק או הספקיםרות עם ההתקשוקיימת אפשרות כי לתקופת התקשרות, 

וו שתתקיים א כלל לא תתקיימנה ו/שייבחר למשך מספר חודשים באופן חלקי 
   . דבלב

בכל שלב מכל סיבה שהיא את ההתקשרות  לבטלשמורה הזכות  עמותהל ,בנוסף .6
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שעות מראש בנסיבות של  24בהודעה של או  וםי 15דעה מראש של ובכל עת בהו
המציע אשר יגיש הצעת מחיר למתן צורך לנמק את החלטתה.  ללא ,כח עליון

מוותר על  כי הואהיטב והשירותים מצהיר בעצם הגשת הצעתו כי הנ"ל ידוע לו 
מצהיר  . הספקבגין ובקשר לכך עמותהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מה

הפעלת כך ש ,הורים מיתשלוע"י  נתממומ בתי התלמיד יתכנתידוע לו כי ש
. בפועל התכניתיום קו כמות משתתפים מינימאלית;ל היתר בין החוגים כפופה

בעצם הגשת הצעתו כי  המציע אשר יגיש הצעת מחיר למתן השירותים מצהיר
א מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנ"ל ידוע לו היטב וכי הו

כי  . הספקבגין ובקשר לכך עמותהמה הוא  בתי תלמידפרויקט מצהיר שידוע לו 
פופה בראש ובראשונה הפעלת החוגים ככך ש הורים מיתשלופרויקט הממומן ע"י 

 .קט בפועלוכן קיום הפרוי לגביית כספים מההורים

להיכלל במאגר  עמותהו ע"י ה/ם תתקבל וייבחרו/שהצעת פק או ספקיםס .7
 ולכל גורם אחר מטעמה. עמותהים להנחיות ה/ו כפופה/יהיהספקים 

במתן השירותים יהיה  הספקאת  ואשר ישמשוהאמצעים הציוד הידע, ההכשרה,  .8
ש יידר קבלת השירותים מהספקהבלעדית. ככל שלצורך היחידה וו באחריות

יטוח אזי קבלת ההיתר ועריכת הביטוח כאמור יעשו באחריותו או בלת היתר קב
 . הספקועל חשבונו של 

 תנאי סף
יובאו תנאי הסף לשם הגשת ההצעות ובחינתן: .9  להלן 

  ניסיון מוכח   םחוגיבהפעלת לפחות  שנתייםשל על המציע להיות בעל 
(ג-)כיתות א' לתלמידים במוסדות חינוך בגילאי יסודי על ההצעה לכלול . '

עמידה בתנאי זה באמצעות והוכחת המציע ב פרוט של הניסיון הנ"ל
 .ממליצים

 

  עוסק מורשה בתוקף כדין/עוסק התאגדות חברה או בעל תעודת המציע הינו
ניהול תיקן של עמותה פטור  .או בעל אישור 

 

 המצורף להסכם ההתקשרות הצעתו אישור ביטוח בנוסח על המציע לצרף ל
  .אישור עריכת ביטוחי הספק – 1סעיף הביטוח ונספח ב' –נספח ב כ

 .המלצות משני לקוחות להם נתן המציע שירותי הפעלת חוגים 

  על המציע לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף לקול לקורא כפי שהוא ללא
כאשר המציע ישלים  רות חתוםשינויים ולצרף להצעתו את הסכם ההתקש

, ויחתום על גבי כל עמוד בהסכם, את שם המציע וכתובתו ) במבוא  להסכם(
אשי תיבות, וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם מההסכם בר

 או שינויים לא יתקבלו מחיקות במקום המיועד לכך, כשהוא חתום במקור.
 שיערכו על גבי הסכם ההתקשרות.

  ערבות בנקאית אוטונומית, שהוצאה על ידי יק בנקאי או שלהצעה יש לצרף
כערבות , ₪ 20,000בישראל, לבקשת המציע, לפקודת המזמין, על סך בנק 

וזאת להבטחת "( ערבות הצעה)להלן: " 31.10.2021עד ליום  בתוקף ,הצעה
זוכה, יהיה עליו .מילוי תנאי הקול קורא  ככל שהצעת המציע תיבחר כהצעה 

ערבות בנקאית אוטונומית, שיק בנקאי או  ות הצעה,למסור, חלף ערב
לפקודת המזמין, על סך  על ידי בנק בישראל, לבקשת המציע,שהוצאה 

 31.8.2022עד ליום  בתוקףכערבות ביצוע )להלן: "ערבות ביצוע"(,  10,000
וזאת להבטחת מילוי תנאי הקול קורא ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו, 

יגיש הערבות המצ"ב כדוגמה.  לפי נוסחבשני המקרים ו מציע אשר לא 
, או לחילופין לא בהתאם לאמור בסעיף זההצעה רבות הצעתו עבמסגרת 

, הצעתו  ,ימציא ערבות ביצוע המזמין יהיה  תיפסל.או זכייתו לפי העניין
רשאי להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו 

 ., לפי הענייןת חוזה ההתקשרותעל פי תנאי הקול קורא לרבו
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 וכן  הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסףכים על מציע להגיש את כל המסמ
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות לפי לצרף אישור "בגיר" 

תקנות למניעת העסקה של ובהתאם לבתוקף,  2001-שס"אמסוימים, ת
, תשסירוש עברייני מין במוסד המכוון למתן )אישור המשטרה( -"גת לקטינים 

 .יםנפרד כיםמבמס בוסוסיל יםת חיקורווכן  "אישור בגיר"( )להלן: 2003

 לכל הצעה יצורפו גם המסמכים הבאים: .10

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי  .א גופים אישור תקף על  חוק עסקאות 
 , על שם המציע. 1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

ניכוי מס במקור, על שם המציע. .ב   אישור תקף על 

 לפסילת ההצעה.לם או חלקם עלול להביא אי צירוף מסמכים אלה כו *** 

 דרישות מיוחדות במסגרת מתן השירותים

, ע את הצעתובנפרד עבורו הציכנית לכל חוג תעל הספק לצרף להצעתו סילבוס  .11
)ספירלית( שנתית ת על הספק להיות בעל יכולת . לגילאי הילדים מתמותאכנית 

ות שונות מספר מסגרבמקביל וב מספר חוגיםלספק שירותיו ולהדריך ולהפעיל 
עבור השתתפות תלמיד  להתייחס לתשלוםכאשר הצעת המחיר צריכה ביום, 

ו/או  45ת במשך ולפעיל )כלומר הצעה פר תלמיד( וכן . על החוג דקות 90דקות 
ועל המציע  תוערכי ת, רגשית, חברתית: קוגניטיבית שונותלהיות מותאם ליכולו

הספק  .בהתאמה ליכולות אלה כיצד הפעלת החוגים מתיישבת ולפרט בהצעת
ניסיון ראשונים חינם וללא עלות.  2מתחייב ליתן בתחילת השנה  מובהר שיעורי 

תבצע אל מול פעילות של החוג בפועל. הספק לא יהיה זכאי כי התשלום לספק י
 לקבל תשלום כלשהו עבור פעילות שלא בוצעה.

 ח האדםוכו שהציוד הדרו ,הספק מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון, הכשרה .12
הדרוש לצורך ביצוע כל השירותים הנדרשים ממנו במסגרת מתן  המקצועי

תים בעצמו או באמצעות מי לבצע את כל השירוהספק מתחייב  השירותים.
היה ברשותו, לפני תחילת מתן השירותים, ימטעמו והוא מתחייב לדאוג ש

ו ומתחייב עובדילו וללפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין, אישורי "בגיר", 
הספק מצהיר שידוע לו והובא  .שלא להעסיק עובדים ללא אישורי "בגיר"

מלאה את המסמכים  תוך אבטחת מידע לידיעתו כי יש לשמור בסודיות מוחלטת
ויכולת לשמירה מלאה של סודיות  שיגיעו לידו ואת תוכנם וכי הוא בעל אמצעים 

 ם.המסמכים והאמור בהם ולרבות איסור צילום ילדי

האחריות  ידרש.ימראש ככל ש את כל הבדיקותלבצע  דרשיישייבחר הספק  .13
 תהא על הספק בלבד.  השירותיםאספקת במסגרת 

במסגרת הצעת . ולאירוע שיאקבוצה לתלמיד ב להתייחסת המחיר על הצע .14
בנספח  כמפורט חוגיםכל תלמיד בלהמוצע על ידו המחיר יפרט הספק את המחיר 

שונים, כולם או  חוגיםמחיר לסוגי ל מציע רשאי להציע במסגרת כך, יהיה כ .א'
יר חוג במסגרת רגילה ו/או הצעת מחתלמיד בחלקם, וכן ליתן הצעת מחיר ל

. בממוצע משתתפים 150לקיום אירוע "שיא" של  )כולם או חלקם(  לכל פעילות 
 ההצעה תכלול את כל הציוד הנדרש ותפורט בנספח א.

כי  .15 ולכן תלויה במימון  תשלומי הוריםבאמצעות מימון הפעילות הינה מובהר 
הנרשמים מובהר בזאת כי פתיחת חוג תלויה במספר אי לכך . חיצוני לעמותה

כאשר לעמותה שמורה הזכות לקבוע רף מינימום של משתתפים  יםהמשתתפו
בקבוצה ו/או רף מקסימום של משתתפים בקבוצה והספק בהגשת הצעתו מצהיר 

ניתן   לחרוג מקביעות אלה של העמותה.ומאשר שידוע לו שלא 

 ההליך
 , עד ליוםעותקים (3) בשלושהיגיש הצעתו  ספק המבקש להיכלל במאגר הספקים .16

 ."(מועד הגשת ההצעות)להלן: " 0012:בשעה , 2021.10.6 ,'ד
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)ת ההצעות תהיינה בלתי חוזרות והן תעמודנה בתוקף למשך .17 ( ימים 90שעים 
במעטפה אחת  במקורעותקים  (3)שלושה בות תוגשנה ממועד הגשתן. ההצע

 ,E קומה ,42אגריפס רחוב המכרזים שבאתר המזמין בכתובת  וסגורות לתיבת
על גבי טופס ההצעה  .8:30-16:00שעות ן הבי 'ה-'בימים א, ירושלים, ח"בניין כי

כשהיא לא כוללת חיר לגביו המיפורט השירות המוצע, תוכן השירות והצעת 
ניתן יהיה להגיש את יות משרד הבריקרה שבו לאור הנחמב. מע"מ אות לא 

ההצעה באופן פיזי, עקב מגבלות והנחיות משרד הבריאות, המציע יהיה רשאי 
ד ע וזאת, gadi@lavy.org.ilהמייל לכתובת: להגיש את הצעתו באמצעות 

יאשר העמותה במייל ר מסירה חוזר ע"י ד הגשת ההצעות כאשר רק אישולמוע
מובהר כי התקשרות מול ספק כלשהו תהיה בכל . את הגשת ההצעה של המציע

וכתב ערבות מקרה כפופה להצגת והגשת מסמכי המקור לרבות מסמכי  ביטוח 
 .מקוריים, לכשהדבר יתאפשר

מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע והנקוב בהצעת המציע כולל ביצוע מלא  .18
 הספקות וההתחייבויות שיש לבצע על פי ההצעה ושירותי ומושלם של כל הפעול

ובכלל המוצעים, לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע השירות המוצע וההפעלה 
ידרש י)הספק  חילת שנת הלימודיםתוקת דף קשר, שיווק החוגים בתחזזה: 

להגיע להצגת תכני להשתתף ביריד ככל שהעמותה תחליט על קיומו של יריד, 
 םשיווקייברה, הנגשת חומרים סף על הספק להפיק פליירים, הסהחוגים, בנו

הוצאות הדרושות לייצור, רכש, העמסה, הובלה וכל הוצאה , לאתר העמותה
המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שהגיש פת שהיא. נוס

 .בהצעתו

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה,  .19
, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אמ ) וכו' ם ע"מ, ביטוח לאומי, 

 (.בקול קוראיזכה 

או רות בנפרד ו/או שירותים שונים לכל שי ספקיםרשאית לבחור מספר  עמותהה .20
לפי שיקול דעתה הבלעדי ותבסס את החלטתה בין לא לבחור בספק כלל וזאת 

וניסיון של המציע היתר על סמך השירות המוצע ותוכנו, ניסי ון קודם עם המציע 
שמורה הזכות להפסיק את השירותים כולם  עמותהבמתן השירותים הנדרשים. ל
תקשרות מבלי שתהיה מחויבת לנימוקים כלשהם או חלקם במהלך תקופת הה

והמציע בהגשת הצעתו מצהיר שהנ"ל ידוע לו וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או 
 בגין כך. הותעמדרישה ו/או תביעה כנגד ה

על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות  .21
תיבדק עפ"י אמות המידה הסף כפי שפורטו לעיל. הצעה שעומדת בדרישות הסף 

 המפורטות להלן:

איכות ההצעה: במסגרת הקול קורא יבחן המזמין לפי שיקול דעתו  .א
, הצעת 10% -ממליצים הבלעדי את איכות השירותים המוצעים הכוללת:

מומחיות מקצועית, הכוללת , התרשמות כללית מההצעה 50% -מחיר 
 לעיל 11ם בסעיף לרבות איכות ההצעה עצמה והתאמתה ליכולות האמורי

 . 20% –וניסיון בתחום ובעבודה עם מוסדות חינוך  20% -

, בין  100%איכות ההצעה תהווה  .ב מהציון הכולל בקול קורא, והיא תבחן
, בעזרת ההמלצות ודוגמא לקובץ הנחיות/פעילות שיגיש המציע השאר

שמות המזמין ושיקול דעתו בלעדי ובעצם הגשת ההצעה ובהתאם להתר
, המציע מוותר בזאת ויתור מוחלט על טענותיו כנגד שיקול ע"י המציע

דעתו של המזמין בקשר לניקוד הנ"ל. ועדה מקצועית מטעמה על העמותה 
 ת ותעביר המלצותיה לוועדת המכרזים בעמותה.תבחן את איכות ההצעו

 
אינה מחויבת במכרז לשם קבלת  עמותהמודגש בזה, למען הסר כל ספק, כי ה .22

זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים. השירותים האמורי ם והזמנה 
שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל מו"מ עם כל מציע  עמותהה

, בכל זמן שהוא, בכל הקשור והכרוך בשירותים האמורים. ועם כל גורם אחר
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5 
 

 

, אין ה כמו  מתחייבת, בשום מקרה ונסיבות: עמותהכן

 עות שהוגשו ו/או;לקבל הצעה כלשהי מבין ההצ .א

 לערוך תחרות ו/או התמחרות בנוגע קבלת השירותים ו/או; .ב

 לנקוט כל הליך מכרזי ו/או "מעין מכרזי" בקשר לשירותי המבוקש. .ג

ט כאמור )אם תינקט( תהייה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ה שתינקכל פעול .23
 ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטותיה. עמותהה

את ההצעה הזולה ביותר או  קבלאינה מתחייבת ל מותהעמובהר בזאת כי ה .24
שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנתה להציע  עמותההצעה כלשהי וה

ה הבלעדי וללא כל הגבלה של זמן או בכלל. הצעות, הכל לפי שיקול דעת
מבלי לגרוע מכלליות שומרת על זכותה לנהל מו"מ מול המציעים.  עמותהה

תהא רשאית להאריך את המועד  עמותהזה במפורש כי ההאמור לעיל, מובהר ב
הנ"ל, בין לצורך קבלת הצעה נוספת ובין לפי בקשה של אחד המציעים, והכול 

 י ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את החלטתה.לפי שיקול דעתה הבלעד

, רק כאשר ייחתם הסכם בפועל על עמותההצעה תחשב כזו שנתקבלה על ידי ה .25
עים, בעצם הגשת הצעותיהם, ייחשבו כמי שהסכימו לכל . המציעמותהידי ה

זו להצעת הצעות וכמי שוויתרו מראש על כל טענה ו/או דרישה  תנאי הזמנה 
ו/או מי מטעמה בכל הקשור והכרוך בשירותים נשוא  תהעמוו/או תביעה כלפי ה

 , זו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשבו המציעים כמי שהסכימו הזמנה 
וולונטרי, מיוזמתה של במפור ש, כי הליך ההזמנה להציע הצעות הוא הליך 

ו, אשר תכליתו עמותהה גמישות  עמותהלאפשר ללהרחיב ולפתח מאגר ספקים    
יותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולפיכך מוותרים ההצעות הטובות בבבחירת 

י יש המציעים, מראש, על כל טענה לפיה הליך זה כפוף לדיני מכרזים ו/או כ
להחיל על הליך זה, על דרך של היקש, כללים ו/או הלכות מדיני המכרזים ו/או 

 מדיני המינהל הציבורי.

ניתן .26  , לדוא"ל:גדי אורןר יל למלהפנות בכתב במי שאלות הבהרה 
gadi@lavy.org.il יום , ב, וזאת עד  בפורמט האמור , 12:00, בשעה 2021.9.13'

תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של העמותה עד  .להלן
ר הספק לעקוב אח דית שלו הבלעחריותובא 0016:בשעה  2021.9.14 ,'גליום 

ת לרבות התשובות שיימסרו לשאלובאתר העמותה הנעשים הפרסומים 
בנה או אי הבדבר אי ידיעה כלשהי ה טענע"י הספק וכי לא תשמע ההבהרה, 

  .באתר העמותה יםשנעשם מילפרסו יםהנוגע

 :זה בלבד שאלות הבהרה יש להגיש בפורמט

 שאלה נושא סעיף עמוד מס"ד

     

     

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -תשובה שניתנו בעל כל הסבר, פרשנות או .27
רשאית, בכל עת,  עמותהובכל מקרה ה עמותהתחייבנה את ה –תשובות בכתב  רק

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה, 
 ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

בהתאם למפורט עריכת ביטוחים ישור על ימציא א עמותהשייבחר ע"י ה ספקכל  .28
 .ביטוח הספק בנספח ב' אישור עריכת

mailto:gadi@lavy.org.il
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לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל, תוך התקופה האמורה שם  .29
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח 

של הזוכה  לבטל את זכייתו עמותהזכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית ה
נוכח וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספי בהצעה ם העומדים לזכותה 

זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית ה במקרה זה להזמין את  עמותההפרה 
העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם 

 .פי כל דין-פי הליך זה ו/או על-על עמותהזכאית ה

 

 ,בכבוד רב       
 

 ארנון איקן
ת העירוניהעמותה  –מנכ"ל לביא 

 לפיתוח החינוך בירושלים
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 לכבוד,
 העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 

 ירושלים, 42רח' אגריפס 
 
 

 
 :  ערבות בנקאית אוטונומיתהנדון 

 
 

"המציע"( אנו  –_______ )להלן ______ ח.פ. _____על פי בקשת ______
( ₪ אלף עשרים)₪  20,000ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 בתכניות להפעלת חוגים )להלן: "סכום הערבות"( וזאת בקשר עם הצעתו 
(  9/2021מס'  קול קורא, (בתי תלמידממומנות באמצעות תשלומי הורים 

ותנאי חוזה ההתקשרות. סכום  הקול קוראי ולהבטחת מילוי תנאי מסמכ
הוא הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )הכולל פירות וירקות( כפי ש

 מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
 
 

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

, או לדרוש את הסכום  לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו
, ומבלי לטעון ע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרתמציתחילה מאת ה

כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו 
 כלפיכם.

 
הסכום הנ"ל בפעם אחת או אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של 

אחת מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך  במספר דרישות, שכל
 עלה על הסך הכולל הנ"ל.דרישותיכם לא י

 
 

זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  ערבות 
 

זו תישאר בתקופה עד ____________ ועד בכלל.  ערבות 
 

 __________ לא תענה.דרישה שתגיע אלינו אחרי ___
 

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 
 

 ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה 
 
 

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

 
 
 

 _________בנק : ______ תאריך : _____________           
 
 

 
 לתשומת הלב

 
הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית 

. ההצעה שתצורף לה ערבות פסולה תראה לקול קוראגיש הצעה של מי שלא ה
 כאילו הוגשה ללא ערבות בנקאית ודינה להיפסל.
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 נספח א'
 

 בסוף כל עמוד טופס זה יש למלא ולצרף למסמכי המכרז מודפס וחתום
 

 תחום

על  בקצרהיש לפרט 
הסבר מפורט ) – הפעילות

יופיע בסילבוס שיצורף 
 (בנפרד לכל פעילות

ר לכל ילד לכל מחי
 לא כולל מע"מ() שיעור

במידה וכל ילד מקבל ערכה /ציוד נא 
 לפרט חומרים/ ציוד/ ערכה 

       פיתוח חשיבה

       יוגה/בלט

       דמיון מודרך

       סייבר

מוטוריקה 
       עדינה

קלינאית 
       תקשורת

       ריפוי בעיסוק

       שפות

       טיסנאות

       קה/פיסולקרמי

עיצוב 
והדפסה 

       בתלת מימד

אסטרונומיה 
       וחקר

ניתן להציע 
פעילויות 

 נוספות

      

      

      

      

      

      
 

 : מעטפות נפרדות וסגורות ובסדר הבא 3 -בגיש להקפיד ולה את ההצעה יש

נייד, כתובת מייל - 1עמוד ,טלפון  יוגש מודפס()עמו פרטי המציע   ,ד זה 

 סיון הנדרש.יצרוף מסמך המעיד על הנ –של המציע סיון יפרוט  הנ - 2עמוד 

 .אישור תעודת התאגדות חברה או עוסק מורשה בתוקף כדין/עוסק פטור - 3עמוד  

ככל שהמציע יקבל הודעת זכייה הוא  –חתום על ידי המציע  'נספח ב - 4עמוד  

 חברת הביטוח על הנספח ככתבו וכלשונו.ימי עסקים להחתמת  4תוך  דרשיי

 ואישור בגיר בגין כל אחד מהמדריכים.-המדריכיםשמות  - 5עמוד 

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עס- 6עמוד  קאות גופים         אישור תקף על 

 , על שם המציע.1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

ניכוי מס במקור, על שם המציע.אישור - 7עמוד   תקף על 

ניהול חשבון בנק - 8עמוד   אישור 

 קורות חיים של מפעיל התוכנית. - 9עמוד 

מה  ליכולות תאההציוד, חומרים,  היקף, ,על כל פעילות הניתןרוט ככל יפ - 10עמוד 

 .תוערכי ת, רגשית, חברתיתשונות: קוגניטיבי
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ממליצים על המציע )שם, מס' טלפון  3של לפחות  רי הקשרטפירוט פ -ממליצים  – 11עמוד 

 נייד, וכתובת דוא"ל(

 

הצעת המחיר  לפעילות בטבלה מודפסת וחתומה בסוף העמוד באופן  - 12עמוד 

יוגה/ בלט, דמיון :הבא , קלינאית מודרך, סייבר, מוטוריקה עדינה פיתוח חשיבה, 

עיצוב והדפסה בתלת תקשורת, ריפוי בעיסוק, שפות, טיסנאות, קרמיקה/פיסול, 

 מימד, אסטרונומיה וחקר.

 

ע"י  שלא פורטו לעיל והצעתו והתכנותה ישקלו פיםנוס חוגיםלהציע  ספק רשאי

ואף שלא, הכל ועמותה תהא רשאית להציע חוגים אלה להורי התלמידים העמותה 

 .לפי שיקול דעתה

 

ימום של לקבוע רף מינהבלעדית הספק מצהיר שידוע לו שלעמותה שמורה הזכות 

והספק בהגשת הצעתו  ,משתתפים בקבוצה ו/או רף מקסימום של משתתפים בקבוצה

ניתן לחרוג מקביעות אלה של העמותה.וחתימתו להלן   מצהיר ומאשר שידוע לו שלא 

 

פעילות של החוג בפועל.  כנגדום יתבצע שידוע לו כי התשל הספק מאשר בחתימתו

 ור פעילות שלא בוצעה.הספק לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהו עב

 

 חתימה וחותמת  המציע ____________

 
  :להלן סילבוס לדוגמא

 
שנרשם בטופס הצעת  לכל פעילות כפי בנפרדיש להגיש מסמך/סילבוס זה 

 המחיר 
 סילבוס מפורט: 

 נושאים: מספר מפגש:
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6  

:   שם הארגון
 

:   שם החוג
 

:   מטרות החוג
 

  אוכלוסיית היעד:
 

ג /  45 -זמן החו : 90דק'   דק'
 

ציוד: ווי    ציוד ושי
 

: וניסיון   שם המדריכים 
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7  

 
8  

 
9  

 
10  

 
11  

 
12  

 
13  

 
14  

 
15  

 
16  

 
17  

 
18  

 
19  

 
20  

 
21  

 
22  

 
23  

 
24  

 
25  

 
26  

 
27  

 
28  

 
29  

 
30  
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  שירותיםכם למתן סה

 מוסדות חינוךב בתי תלמידבתכנית  חוגיםהפעלת 

 2021 ______ בחודש _____ בשנת -ביום ה בירושלים שנערך ונחתם 

 

:  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים  –לביא  בין
  (580014983)ע"ר 

  יםשל, ירו42מרח' אגריפס 
  :  "(תהמוהעו/או ""המזמין" )להלן 

 
 מצד אחד          

 

/ ע.ר:______   בין:ל  _______________ ח.פ.
 באמצעות מורשי החתימה:   
ז. ___________     ______________ ת.
ז. _________________     ________ ת.
 ("הספק"" או החברה" –)להלן    

 מצד שני            

 

בתי תלמיד, כנית גים בתעלת חופה יין לקבל שירותין מעונמיוהמז הואיל
כמפורט בהצעת המחיר במוסדות חינוך,  ,יםהממומנת ע"י כספי הור

מפרט  – א' לנספחמטעם הספק כאמור בהסכם זה ובהתאם 
  "(;ותיםהשיר" -)להלן השירותים והצעת המחיר 

 
והצעתו נבחרה והמזמין הסכים להתקשר  ירוהספק הגיש הצעת מח והואיל

  ;רות הספק כמפורט להלןצהעם הספק בכפוף לנכונות ה
 

ינים להתקשר ביניהם באופן ובתנאים המפורטים יים מעונוהצדד והואיל
ותוך התחייבות מוחלטת למילוי כל דרישות הסודיות מצד  להלן

 הוראות הדין;הספק לפי הסכם זה ו
 

והותנה ב : יןאי לכך הוסכם   הצדדים כדלקמן
 

 מבוא
 ק בלתי נפרד ממנו.חלהמבוא להסכם זה ונספחיו מהווים  א. .1

נועדו אך ורק לצרכי נוחות, ולא תשמשנה לפרשנותו הכותרות ה ב. סכם 
 .של הסכם זה

יגברו הוראות   ג.           , במקרה של סתירה בין הסכם זה לאחד מנספחיו
 .זה כםהס

 הצהרות והתחייבויות הספק .2
ההיתרים,  ,ר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיוןמצהי קפסה .א

כלכליים האמצעים המלוא ו האדם, היכולתח כ ונות,הרישי
מתן השירותים והכרוך בכך כאמור המקצועיים הדרושים לשם ו

באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים  בהסכם זה
 הגבוהים ביותר; 

באופן המקצועי  םשירותיהת מתחייב כלפי המזמין להעניק אהספק  .ב
מלאה של רצונו ה ותולשביעבנאמנות וב ביותר כאמור לעיל, הט

 המזמין. 
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ידוע לו והובא לידיעתו כי יש לשמור בסודיות מצהיר כי הספק  .ג
על פי הוראות דין את המידע מידע  ה מלאה שלמוחלטת תוך אבטח

ם וכי את תוכנכן ולרבות מידע אישי ופרטי והמסמכים שיגיעו לידיו 
ויכולת לשמירה מלאה של סודיות המסמכה ים וא בעל אמצעים 

ורך ביצוע מלא ומושלם כל האמצעים הדרושים לצבהם וכן  ורוהאמ
ספק ה .ר במידע והמסמכים שיגיעו לידיושל אבטחת מידע הקשו

 למילוי כל דרישות הסודיות מצד המזמין לפי הסכם זה מתחייב
להסכם  כנספח ב'ודיות המצ"ב והוראות הדין וכן ובהתאם לנספח הס

 .זה

אחרת מקיום מלוא  ו/או יתשפטכי אין כל מניעה ממצהיר  הספק .ד
י הוא ממלא אחר ותיו כלפי המזמין, על פי הסכם זה, וכהתחייבוי

כי  והקשור בהתנהלותו ובעיסוקו ומצהירהוראות כל דין בכל הכרוך 
כל צד רה של הוראת דין כלשהי ובפרט אין פהם שירותיאין במתן ה

ו א/ו קהספקניין רוחני בשירותי יוצרים או שלישי הטוען לזכויות 
 הספק.יטות העבודה של בש

מצהיר בזה כי ידוע לו שתנאי בלתו אין לקבלת שירותים ממנו  ספקה .ה
)ככל  בעל רישיון עסק תקףבכלל ולחתימת הסכם זה בפרט הוא היותו 

 עצמאי ומנהלרשום כעוסק ו (ועל פי דין המקומית שנדרש עי הרשות
גופים עסלרבות לפי הדין החל על  -כדין  ספרים ופנקסי חשבונות קאות 

רים המאשרים זאת ושאותם הוא מתחייב האישו, וכי בידו ציבוריים
 על פי דרישתו. מזמיןלהציג ל

על פי דין מצהיר כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים  ספקה .ו
ולרבות  הסכם זהפי על אחרת וכל ההתחייבויות  השירותיםלמתן 

חוק למניעת י לפ, , שלו ושל עובדיובתוקף מחזיק באישורי "בגיר"
ובהתאם , 2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"אהעסקה של עברייני 

ת תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירול
, תשס"ג  "אישור בגיר"( )להלן: 2003-לקטינים )אישור המשטרה(

לידי המזמין אישורי בגיר לפני תחילת ההתקשרות  להמציא ומתחייב
 .ההתקשרות וםוכתנאי לקי

ללא קבלת  על צילום ילדיםמוחלט ל איסור שח לו מצהיר שידועהספק  .ז
 ומתחייב שלא לצלם ילדים. אישור מראש ובכתב מהוריהם

מצוי יבי, עצמאי, ואינו הספק מצהיר בזאת שהוא בלתי תלוי, אובייקט .ח
וכן מתחייב להודיע בכתב לניגוד עניינים ינים ו/או בחשש בניגוד עני
לתביעות או טענות כלשהן על כל חשש לניגוד עניינים ו/או ד למזמין מי

. מבלי לגרוע מצדדים שלישיים בקשר לשירותים נשוא הסכם זה
לא  מהאמור לעיל מצהיר הספק שאינו מקבל שכר כלשהו מהעמותה,

שכר מהעמותה  זה וגם לא קיבל , ושלא לפי הסכםכעובד ולא בכלל
זו. כמו כן, מתחייב רוכעובד העמותה בחצי השנה שקדמה להתקש ת 

לתת את השירותים אותם הוא יעניק לעמותה לפי הסכם הספק שלא 
זה, ללקוחות המזמין שלא לפי הסכם זה ו/או במקביל למתן שירותיו 

ברשימת הלקוחות ב שלא לעשות שימוש מותה ובכל מקרה מתחיילע
 . ד מסחריקוחות תהווה סוהוא מסכים כי רשימת לו שתגיע לידיו

, המזמין יו שלוהוראותעל פי הנחיותיו ו ק את שירותינייעהספק  .ט
כאמור בהסכם זה.  הספקובכפוף ללוח הזמנים שנקבע לביצוע שירותי 

י לגרוע ישמע להוראות המזמין באופן קפדני, כל זאת מבל הספק
 הספק.שירותי  ואיכות לטיב הספקמאחריותו המקצועית של 
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 יחשב להפרת ההסכם כולו.ת יף זה הינו תנאי יסודי להסכם והפרתוסע .י
ור מובהר, כי בכל מקרה של שינוי הנוגע להצהרות רוע מהאממבלי לג

יודיע על כך ספק למזמין מידית.  הספק דלעיל, 

 
 השירותים .3

בהתאם להסכם זה וכאמור  ותיםהספק יספק למזמין את השיר .א
.ת המפרט המצורפת להסכם זה כנבהוראו העמותה תהא  ספח א'

, להוסיף/ להוציא/ לשד רשאית, לפי שיקול נות עתה הבלעדי
  .שלא יחול שינוי מהותי בשירותי הספק ובלבד מהשירותים

 הויתור על זכות מזכויותיולא תחשב כ העמותהום התנהגות מצד ש .ב
לאיזו הפרה  ויתור ו/או הסכמהעפ"י כל דין או כ עפ"י הסכם זה, או

, היינאי מתנאי הסכם זה, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחשל ת
 שו במפורש ובכתב.השינוי, הביטול או התוספת נע

להעביר ולא להמחות זכות להסב ולא לא הספק מתחייב בזאת ש
ללא  ,לפי הסכם זה לאחר ומהתחייבויותי ותבייחהתמזכויותיו או 

ובהתאם לתנאי  מיןזמשל ה ומראש בכתב הסכמה מפורשתבלת ק
 ההסכמה אם תינתן.

 

 דיווחים וכפיפות .4

הסברים או  ,ע"פ דרישתו מזמין,למסור בכתב לב הספק מתחיי .א
 הבהרות בכל הנוגע לפעילויותיו ולמעשיו בקשר עם מתן השירותים.

או לכל מי שיורה לו מנכ"ל  מזמיןישמע להוראות מנכ"ל ה ספקה .ב
פן ביצוע תיו בכל הנוגע לאוויפעל על פי הוראוו ממטעאו מי  ןמימזה

וידווח לו  מזמיןקבע השיהשירותים, לוחות זמנים וכל עניין אחר 
נועדו  עולותיו.ר על פפן סדיבאו קבלת ההוראות וחובת הדיווח כאמור 

לפי חוזה זה ואין בהם כדי ליצור יחסי ספק לשם ביצוע התחייבויות ה
 סי עובד ומעביד בין הצדדים.כפיפות ו/או יח

 

 ההתמור .5
העמותה מתחייבת לשלם לספק עבור מתן השירותים את הסכום  .א

 30שוטף + תשלום בתנאי ת המחיר שצורפה להסכם זה צעהקבוע בה
ממועד קבלת דרישת התשלום, אשר תישלח לעמותה רק לאחר אישורה 

ג צינ הסופי ובכפוף לקבלת הכספים מעיריית ירושלים כמפורט להלן.
ויאשרה לתשלום,  וחשבון העסקהדרישת התשלום בדוק את י העמותה

 בה ליקויים. ו לשם תיקונה, אם יתגל לספקאו יחזירה 

ספק בבקשה לביצוע עבודה שאינה ה אל הין יפנבמידה והמזמ .ב
מתומחרת בהסכם זה, יעביר הספק למזמין מראש הצעת מחיר ורק 

ירות, יחל בביצוע לאחר קבלת אישור בכתב מהמזמין על מחיר הש
 העבודה.

ניתנו .ג ם במלואם ובאופן שקיבל את אישור המזמין, לא השירותי לא 
 לקבל שכר או תשלום כלשהו.ת תהא לספק זכו

התשלום הנקוב בהסכם זה הינו התשלום הסופי, הכולל , כי מובהר .ד
והמוחלט בגין כל שירותי הספק לפי הסכם זה, ולא יתווסף לה רכיב 

 . תשלום  כולל ומגלם בתוכוהתמורה עריף כי ת מובהרנוסף כלשהו
 רתבמסג הספקהוצאות, מכל מין וסוג שהם, אשר הוציא  ו/או החזר

י לקבל מן המזמין כל החזר יה רשאלא יה הספק; לפיכך ורותימתן שי
)כגון עלויות פריקה, העמסה, התקנה, הוצאות ו/או תשלום נוסף 
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"ל, תחזוקה, נסיעות, אש והכרוך בכך, ציוד ו/או עובדיםהובלה ושינוע 
נות ותוכנות וכיו"ב וכל תשלום רי אגרות לשימוש ברישיוחניות, החז

יהיה זכאי לכל א ל ספקההתמורה ומעבר לשכר שהוא( ג נוסף מכל סו
תשלום אחר או נוסף ללא יוצא מן הכלל במהלך תקופת ההסכם או 

 לאחר פקיעתו.

המזמין ינכה מהתשלום לספק את כל המסים וההיטלים המתחייבים  .ה
 כדין.

 הספקלוקחת בחשבון כי  לספקמשולמת הכוללת ה מובהר כי התמורה .ו
 עסקים על ידוהמו כל העובדיםאחראי בלעדי לתשלום מלוא שכרם של 

לרבות כל זכויותיהם הסוציאליות וכל הוצאותיהם הקשורות למתן 
 כמעסיק.  הספקת המחויבת בתשלום על ידי השירותים וכל זכות אחר

 

ממומנת ע"י עיריית  ידוע לספק כי התמורה עבור קבלת השירותים .ז
בכפוף לקבלת הכספים מעיריית ירושלים אצל תשולם לו  ולכןירושלים 
מועד ככל שהעברת הכספים מהעירייה לעמותה תדחה, יידחה המזמין. 

ם מהעירייה למועד קבלת הכספי בהתאםלספק תשלום התמורה 
מועד הקבוע בחוק מוסר התשלומים לספקים, ל םבהתאלעמותה, וזאת 

 גין כך., ולספק לא תהיה כל טענה כנגד המזמין ב2017 –תשע"ז 

 

)א( לעיל .ח כי התשלום יעשה כפוף  מובהר, מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 
לקבלת חשבונית מס כדין מאת הספק, ולאחר שהמזמין אישר 

ניתנו במל ואם ולשביעות רצונו המלאה של המזמין, שהשירותים 
מזמין העתק לימציא  שהספק ובכפוף לכך כמפורט בהסכם זה

  המסמכים הבאים:
 – ורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ותעודת עוסק מ .1

1975. 
אישור כדין לפיו היועץ מנהל או פטור מלנהל את פנקסי  .2

פקודת מס הכנסה ולפי החשבונות והרישומים שעליו לנהל על פי 
 דווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהלמ שהספקהחוק, וכמו כן 

.  מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי כל דין
 שלומים לספק.קור מהתאישור בדבר פטור או שיעור ניכוי מס במ .3

 

 היעדר יחסי עובד ומעביד .6

ד בינו הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שלא מתקיימים יחסי עובד מעבי .א
ו/או בין מי מטעמו ובין המזמין וכי אין הוא ו/או מי מטעמו זכאי 

 -הם, כגוןש םכל תשלומים נוספים או מכל תנאים סוציאלייליהנות מ
גמל, או כל הטבה אחרת  ה, קופתביטוח מחלה, דמי הברא -בין היתר

 מכל סוג שהוא שלא פורטה במפורש בחוזה זה.

, הרי אם ספקולרבות הצהרות ה כלליות האמור לעילממבלי לגרוע  .ב
מטעמו לא  או מי ספקלבין ה מזמיןמכל סיבה שהיא יקבע כי בין ה

לשלם  יחויבדרש או יי מזמיןהמתקיימים יחסי מזמין קבלן עצמאי ו
בחוזה זה, הרי מוסכם בזאת כי התעריף  ר לקבועסכומי כסף מעב

 60ת הקבוע בחוק לכל שעת עבודה ב יהמינימאללשעה יעמוד על השכר 
ורשות של הסכם יקבע כי בניגוד פככל שחרף הוראותיו המ. דקות

או /ו הספקחוזה מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין להסכמת הצדדים ב
או מי מטעמו על ו/ הספקעובדיו לבין המזמין אזי יעמוד שכרו של 

יידרש להשיב לידי המזמין את  והספקהשכר המינימלי הקבוע בחוק 
מעבר לשכר המינימום ואשר לקח בחשבון את כל הסכומים ששולמו 

למזמין אין ולא יהיו   הספקהעובדה כי בין הצדדים להסכם ובין עובדי 
 .יחסי עובד ומעביד
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לט מלהעלות ופן מוחלאור האמור לעיל, מתחייב הספק להימנע בא .ג
כלפי המזמין בכל שלב שהוא דרישות וטענות בגין זכויות הנובעות 

קרה בו תופר ההתחייבות האמורה לעיל ותוגש מעביד. במ -מיחסי עובד
מעביד,  -ם יחסי עובדכנגד המזמין תביעה כלשהי, הנובעת מקיו

ות את המזמין על כל ההוצאות שיוציא מתחייב הספק לפצות ולשפ
תביעה, לרבות שכר טרחת עו"ד ומע"מ, אגרות, טיפול בבגין ה

א קשר שליחויות, הוצאות משרדיות וביטול זמן, באופן מלא ולל
להוצאות משפט שייפסקו על ידי בית הדין, אם ייפסקו לטובת מי 

 קשר לתוצאות ההליך המשפטי. מהצדדים, וללא

 

 העדר בלעדיות .7

קים נוספים ו/או ר עם ספהסרת ספק מודגש, כי המזמין יהא רשאי להתקשל
ספקים אחרים או נוספים לאותם עניינים המוזכרים בהסכם זה, או 

לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין  ספקולבהסכמים אחרים, 
)במ  .אלו שהוזמנו מאת הספק(קום או בנוסף להזמנת השירותים מצד שלישי 

 

  ת החוזה וסיומותקופ .8

 בכל פעם או חלק ממנה אחתים יהא לשנת לימודתוקפו של חוזה זה  .א
 ."(תקופת החוזה)להלן: "

, בכל  .ב עת, לפי על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי
, לסיים את ההתקשרות ע זה, ם הספק על פי חוזה שיקול דעתו הבלעדי

ן המזמין יום לספק. נת 15מראש של וכולה או חלקה, בהודעה בכתב 
 15סיום בתום תקופת הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות כאמור לידי 

הימים האמורים ולספק לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות 
 ן סיום  ההתקשרות, כאמור, וזאת מבלי לגרוע מזכותואו אחרות, בגי

גיעים לו, אם מגיעים, בגין השירותים שביצע לקבלת תשלומים המ
 שקדמה למועד סיום ההתקשרות, כאמור.בפועל בתקופה 

לעיל, העמותה תהיה רשאית לבטל את  א' וב' 8סעיף על אף האמור ב .ג
 24של מוקדמת הודעה זאת בואו לצמצמו או להקפיאו ההסכם לאלתר 

ונה וכי לרבות בשל השלכות מגפת הקור של כח עליון שעות בנסיבות
 .ין זהיבענ יומוותר על כל טענות הספק

 

וחובת סודיותמישימוש ב .9  דע 

שמירה ישמרו , וו/או מטעמ ועובדיוכל מי מהספק מתחייב בזה כי הוא  .א
ו/או בידי מי  ומלאה ומוחלטת של סודיות כל מידע שיתקבל ביד

, אודות המזמין, עסקיו, לקוחותיו, פעילותו, וו/או מטעמ ודימעוב
 עלכל נתון, בין בכתב, ב -תיו וכיו"ב. "מידע", לעניין זה התקשרויו

ם או מידילפרטים אישיים של ת ,פה, על גבי מסמכים, דיסקטים
מתחייב ספק או בכל אופן ותצורה אחרים. הו/ אשראיהוריהם, פרטי 

 .ו/או מי מטעמומעובדיו עובד ד כל התחייבות מקבילה מצקבל ל

)וכל הבא מתחייב כי במהלך תקופת תוקפ הספק .ב ו של הסכם זה, הוא 
עשה יועל פי דין מידע  מלאה של היבצע אבטחבשמו ו/או מטעמו( 
או ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אליו בקשר לשירותי שימוש בכל מידע ו/

בת המזמין. ולטו הספק, אך ורק במסגרת ובקשר למתן שירותי הספק
לאחר  לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל הספקכמו כן מתחייב 

דע ו/או ישמור בסוד על כל מי הספקתקופת תוקפו של הסכם זה. 
פי -, עלהספקירותי יעו לידו, במסגרת מתן שמסמך ו/או חפץ שהג

וימנע מפרסומם ברבים ו/או ממסירתם לכל גורם, אלא  הסכם זה, 
ידאג  הספקשור מאת המזמין, מראש ובכתב. לאחר שקיבל לכך אי
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מטעמו על התחייבות מפורשת, כאמור להחתים כל עובד או אדם הבא 
 ותו במתן השירותים למזמין.לעיל וזאת כתנאי למעורב

מבהיר בזה כי ידוע לו שבמסגרת  הספקמור, מבלי לגרוע מכלליות הא .ג
היחשף( )או עלול ל , על פי הסכם זה, הוא ייחשףהספקמתן שירותי 

 ניינילמידע חסוי וסודי ביותר ובעל רגישות מיוחדת, בהיותו קשור בע
ו/או יועצי המזמין  ו/או עובדי המזמין ו/אולקוחות המזמין  המזמין 

ם הדרושים לשם אבטחתו של ינקוט את כל התהליכי פקוהס, וכיו"ב
, בהתאם לדרישות המחייבות אותו על באופן הטוב ביותר מידע כאמור

. פי כל ד יהיה אחראי לכל הפרה של חובת הסודיות בהתאם  הספקין
ן ואולם אחריות בגין כל נזק שעלול להיגרם עקב הפרת להוראות כל די

אף לאחר ינה מוגבלת בזמן ותחום הסודיות הנה לפי כל דין ואחובת 
 תום תקופת החוזה.

למילוי כל דרישות הסודיות מצד המזמין לפי הסכם זה  הספק מתחייב .ד
להסכם  כנספח ב'ת הדין וכן ובהתאם לנספח הסודיות המצ"ב והוראו

 זה.

 

 הפרה .10
בזה כי  מוסכםבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין לפי דין ו/או הסכם, מ .א

יותיו לפי הסכם זה, ימלא התחייבות מהתחייבובמקרה בו הספק לא 
, לנקוט באחת או  , לפי שיקול דעתו כולה או חלקה, יהא המזמין רשאי

  -הפעולות הבאות:יותר מאחת מ

 להודיע על הפסקת ההסכם לאלתר; .א

 העומד לו לפי דין ו/או הסכם;  לנקוט בכל צעד אחר, .ב

גוף אחר  .ג . ביצוע אותה התחייבותלשם לשכור שרותיו של 
, אשר מתחייב ספקשל ה ועל חשבונ במקרה כזה ייערך הטיפול

להשיב למזמין מיד עם דרישתו הראשונה את סכום הטיפול 
גם אם לא  -י לגרוע מהאמור, המזמין יהא רשאי האמור. מבל

ם האמורים מכל סכום אשר יעמוד לקזז את הסכומי -חייב 
ור את, מבלי לגרוע ועל אף האמ. כל זספקשל ה ואצלו לזכות

כל האמור, מבלי לגרוע מהתחייבויות  בכל מקום אחר בהסכם.
על פי ההסכם, במלואן  ולביצוע התחייבויותי וומאחריות ספקה

, ומבלי לגרוע מזכויות המזמין בגין הפרת ההסכם על וב מועדן
 ספק. ידי ה

 

קרה כל זאת, מבלי למעט או לגרוע מחובת הספק להשיב למזמין במ .ב
ם ששולם לו מראש, שונה של המזמין, כל סכוזה, מיד עם דרישתו הרא

אם שולם, על חשבון אותה התחייבות שלא בוצעה על ידו בשלמותה 
 אה של המזמין.לשביעות רצונו המל

 
 אחריות  .11

צד שלישי לכל נזק  כלפי המזמין וכלפי כלעל פי דין אחראי  הספק .א
 הספקרת התחייבות של כתוצאה מהפלרבות בע מתן השירותים והנו

ו ו/או של  הספקשהו ו/או מחדלו של או כתוצאה ממע/לפי הסכם זה 
הספק. הספק מתחייב לשפות את העמותה בגין כל כל הבא מטעמו של 

 30ק שהעמותה תחוב בו ושהספק אחראי לו כאמור לעיל וזאת בתוך נז
 .רישה של העמותהיום מד
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לנזק עובדיו באופן אישי  ו/או הספקאחריותו של מובהר כי בכל מקרה  .ב
ו/או נזק בזדון ושל חוב בגין הפרהרם גהנ ו/או נזק פיזי ת הסודיות 

 בסכום. או ן אינה מוגבלת בזמ חני,קניין רוזכויות עקב הפרה של ו/או 

ישיים, העמותה לא תהיה אחראית בכל מקרה ולרבות כלפי צדדים של .ג
)כולם(לשירותים ו/או  באחריותו  לתוצרי השירותים, אשר יהיו 

 הבלעדית של הספק.

 

 ביטוח .12

או אחריות של הספק על פי הסכם זה /חייבויותיו ומבלי לגרוע מהת .א
, ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים, ב ידיו ועל חשבונו

ל, ביטוחים אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישרא
וגופים , עיריית ירושלים  , לטובת המזמין עירוניים של עיריית  לטובתו

ידו ועל  ו של הספק, ובלבד שלא פי שיקול דעתירושלים, שיקבעו על 
 יפחתו מהביטוחים ומהתנאים המפורטים להלן וכמפורט בטופס אישור

)להלן: "אישור קיום  ג'על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה כנספח 
)להלן: "ביטוחי ביט וחי הספק"( המהווה חלק בלתי נפרד ממנו 
, הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם והס לעניין פק"(

ים הנערכים על בסיס תביעה כל עוד יכולה להיות קיימת כלפיו ביטוח
 הסכם:   אחריות שבדין ו/או על פי
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ת הנזיקין ביטוח אחריותו של הספק, על פי פקוד–ביטוח אחריות מעבידים  .1.א
, כלפי 1980-ש"ם]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים ת

ו גוף  ו/או נזק נפשי ו/או מחלה  או נזק שכלי/עובדיו, בגין מוות ו/או נזק 
אחריות אשר תוך כדי ו/או עקב עבודתם, לרבות בקשר לשירותים, בגבולות 

הביטוח. למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ₪  20,000,000לא יפחתו מסך של 
ות ורעלים, עבודות פיתיונהביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: 

נועבגובה ובעומק, ימי ושעות עבודה חבות בגין וכלפי קבלנים, ר, , העסקת 
ח מורחב קבלני משנה ועובדיהם, היה וייחשב המבוטח למעבידם. הביטו

גופים עירוניים  ו/או  של עיריית לשפות את המזמין ו/או עיריית ירושלים 
כי מי מהם נושא בחבות ירושלים ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל אם נטען 

ו/או נטען כי מי מהם נושא באחריות מי מעובדי הספק  מעביד כלפי
 שילוחית לעניין חבות הספק כלפי עובדיו. 

ביטוח אחריותו של הספק, על פי דין, בגין  -ד שלישי ביטוח אחריות כלפי צ .2.א
, כל נזק ו/או אוב ייגרם לצד שלישי שלהו ו/או  דן לגוף ו/או רכוש, שנגרם 

ת אחריות אשר לא השירותים, בגבולושר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע בק
למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. ₪  10,000,000יפחתו מסך של 

ריג ו/או הגבלה בקשר ל: אש, עשן, התפוצצות, זיהום הביטוח לא יכלול ח
בהלה, לתי צפוי, כל דבר מזיק במזון או במשקה, תאונתי פתאומי וב

בלני ין וכלפי קבלנים קחבות בג ה והנפה, פריקה וטעינה,מכשירי הרמ
שביתות והשבתות, תביעות תחלוף  בעלי חיים, הרעלה,משנה ועובדיהם,  

רכוש המזמין ו/או רכוש עיריית ירושלים ו/או  מצד המוסד לביטוח לאומי.
ל עיריית ירושלים  יחשב לרכוש צד שלישי לעניין רכוש גופים עירוניים ש

ו ) חלופה לביטוח אחריות מקצועית(ביטח זה.  או נזק /מובהר כי אובדן 
לגוף ו/או רכוש שייגרמו עקב מתן השירותים לא יבוא בגדר החריג בדבר 

יין זה מקרה הביטוח הינו נזק לצד שלישי שמקורו אחריות מקצועית ולענ
ל הספק בקשר עם השירותים. הביטוח כולל הרחבת בהפרת חובה המוטלת ע

טוח כמבוטח נוסף. הבי . הביטוח מורחב לכלול את המזמיןפגיעה אישית
גופים עירוניים של  ו/או  מורחב לשפות את המזמין ו/או עיריית ירושלים 

מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל עיריית ירושלים והבאים 
ות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי בגין אחריות שעלולה להי

צולבת לפיו ייחשב עמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות הספק ו/או מי מט
 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

ן לכיסוי אחריותו ש -ביטוח אחריות מקצועית  .3.א , בגי ל הספק, על פי דין
טעמו לרבות רשלנות ו/או מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מ

 למתן השירותים, בגבולות אחריות טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור
למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ₪  4,000,000של  אשר לא יפחתו מסך

ואי יושר הביטוח לא יכלול חריג או הגבלה בקשר ל: מרמה הביטוח. 
יכוב עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או ע

בות מדיה אובדן מסמכים לרבעקבות מקרה ביטוח, פגיעה בפרטיות, 
לתי צפוי, נזק כספי, דיבה, זיהום פתאומי וב ת,מגנטית ו/או אלקטרוני

השמצה ו/או לשון הרע, קניין רוחני למעט פטנטים, הפרת סודיות, אובדן 
, פגיעה ו/או נזק למאגרי מידע לתוכנה, לחומרהו/או נזק לגוף או רכוש, 

וירוסים ו/או תוכנות זדוניות טוח מורחב . הביאתרי אינטרנט, חדירת 
גופים עירוניים של עיריית /ו עיריית ירושלים ולשפות את המזמין ו/א או 

ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין 
חבות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של 

ן ו/או של הבאים מטעמו ו/או ככל שיועלו טענות כנגד הנ"ל לעהספק  ניי
אים מטעמו, הביטוח של הספק ו/או של הבאחריותם למעשה ו/או מחדל 

יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 
חידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי המזמין. אחד מי
גילוי בת  הביטוח יסה חודשים. התאריך הרטרואקטיבי בפול 6כולל תקופת 

 לראשונה למזמין.  חל בביצוע השירותיםיהיה לא מאוחר מהמועד בו ה

 :כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן .4.א
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נופל מ .1 הכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות היקף הכיסוי בביטוחים אינו 
ות הכלולות בפוליסות, בהתאמה הידוע כפוליסת "ביט" על כל ההרחב

 לכיסוי הביטוח המפורט לעיל.
לעניין התנהגות  רבתי ו/או כל חריג בפוליסות לא קיים חריג רשלנות .2

המבוטח החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד נפשי של 
כפתיות לחילופין בפוליסות מבוטל חריג רשלנות רבתי פזיזות או אי א

יין התנהגות המבוטח החורגת מסטנדרט של מבוטח ו/או כל חריג לענ
ין אי אכפתיות, אולם אלווה ביסוד נפשי של פזיזות או סביר ו/או מ

בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי 
 . 1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

 הביטוחים לעיל, אינם כוללים חריג בדבר מספר משתתפים. .3
ו אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות הפרה ו/א .4

 י הפוליסות. ן לקבלת שיפוי על פעל הספק לא תפגע בזכויות המזמי
הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין  .5

גופים עירוניים של עיריית ירושלים, ומבטחו ו/או עיריית ירושל ו/או  ים 
ל הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי של הספק מוותר ע

גופ המזמין ו/או   יית ירושלים. ים עירוניים של עירו/או עיריית ירושלים 
הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות  .6

 רטים לעיל. הנקובות בביטוחים המפו
פי המזמין הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כל .7

ו/או גופים עירוניים של ע יריית ירושלים והבאים ו/או עיריית ירושלים 
ומנהלים של הנ"ל ו/או משתתפי הפעילות הנ"ל ו/או עובדים  מטעמם של

לא יחול  נשוא ההסכם זה, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף
 לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

ל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן המבטח אינו רשאי לבט .8
לפני יום  60ו לעשות כן מין הודעה בדואר רשום על כוונתשלח המבטח למז

 כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי הביטוחי.
ניתנים מחוץ לי .9 שראל הגבולות הגבולות הטריטוריאליים ככל שהשירותים 

 כל העולם. בפוליסה לרבות דין ושיפוט יהיו

ל פי כל דין ו/או הסכם מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ו/או מאחריותו ע .ב
יים בידיו ועל חשבונו במשך כל תקופת מתן ייב הספק לערוך ולקזה, מתח

"ה במסגרת השירותים, ביטוח עבור כל כלי הרכב המנועי לרבות כלי צמ
 השירותים, כמפורט להלן: 

גופנית עקב השימוש בכלי רכבפי דין בגי-כנדרש עלביטוח חובה  .1.ב  .ן פגיעה 

ונ .2.ב ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב  - ברכבה שימוש שעבמידה 
וביטוח מקיף לכלי ₪  1,000,000י רכב שלא יפחת מסך של וש בכלהשימ

ספק רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף הרכב. למרות האמור לעיל, מוסכם כי ה
(, במלואו או בחלקו, אול ג' ם גם במקרה כזה יחול הפטור בסעיף )למעט צד 

 .ג' להלן במלואו

לי צמ"ה רבות כאחריות כלפי צד שלישי עבור כלי ציוד מכני הנדסי לביטוח  .3.ב
שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ו/או כל כלי רכב מנועי 

פי דין בגין פגיעה -בה חוקית לבטחם ביטוח חובה כנדרש עלאחר, שאין חו
גגופנית עקב  וף השימוש בכלי רכב, כמו כן הביטוח יכלול כיסוי בגין נזקי 

₪  2,000,000של  הנובעים משימוש ו/או עקב הכלים בגבולות אחריות
 .למקרה ולתקופת הביטוח

לי צמ"ה רבות כביטוח אחריות כלפי צד שלישי עבור כלי ציוד מכני הנדסי ל .4.ב
כלי רכב מנועי  שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ו/או כל

פי דין בגין פגיעה -נדרש עלאחר, שאין חובה חוקית לבטחם ביטוח חובה כ
גוף גופנית עקב השימוש בכל י רכב, כמו כן הביטוח יכלול כיסוי בגין נזקי 

₪  2,000,000של  הנובעים משימוש ו/או עקב הכלים בגבולות אחריות
 למקרה ולתקופת הביטוח

 
היה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה הספק מצהיר ומתחייב כי לא ת .ג

גופים עירוניים של עיו/או תביעה כנ ריית גד המזמין, עיריית ירושלים, 
ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל וכן כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל וכלפי 

כם זה, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש הס משתתפי הפעילות נשוא
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ידי יובא על  הספק ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למקום מתן השירותים  אשר 
תים ולרבות כל סביבתם ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר עם מתן השירו ו/או

נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל, וכי הוא 
אחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק ל מפוטר את הנ"

 בזדון. 
חבות  מידה והספק אינו מעסיק עובדים לא יידרש הספק לערוך ביטוחב .ד

ויעסיק עובדים ו/או מעבידים בהתאם לנדרש לעיל. הספק מתחייב כי  במידה 
מי מטעמו, במסגרת, לערוך ביטוח חבות מעבידים כנדרש ולהמציא אישור 

יטוחי הכולל ביטוח חבות מעבידים. מו"מ כי אי קיום ביטוח חבות ם בקיו
ו/או  בידים אינה פוטרת את הספק מחבותו כלפי עובדים שיועסקו עלמע ידו 

גופים מי מטעמו ואינה מטילה על המזמין ו/או ע ו/או  יריית ירושלים, 
עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל וכן כלפי עובדים 

לים של הנ"ל, חבות כלשהי כלפי מי מעובדיו או מועסקיו של הספק מנהו
ויהיו כאלה.במ  ידה 

חייב להמציא למזמין אישור ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, הספק מת .ה
על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה  קיום ביטוחי הספק, חתום

ציאו מידי תום להמימים לפני מועד תחילת מתן השירותים ו 7 -לא יאוחר מ
חרת יותר כאמור תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או לתקופה מאו

, ולא יאוחר ממועד תום תקופ 1בסעיף  ת הביטוח כמצוין על האישור, לעיל(
ום על חשבון התמורה. למען הסר ספק הספק ימציא וכתנאי מוקדם לכל תשל

כל רשות  או את אישורי הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח
יכת הביטוחים ממשלתית אחרת, אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק לער

יא הספק העתק פוליסות על פי הסכם זה. על פי דרישה מאת המזמין ימצ
ימי עסקים  5יותיו על פי הסכם זה וזאת תוך ביטוחי הספק בהתאם להתחייבו

 מיום הבקשה.
אישור קיום ביטוחי הספק את למזמין תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק  .ו

, שיומצא על יד י הספק  כאמור לעיל, ועל הספק ו/או פוליסות ביטוח הספק 
מה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את לבצע כל שינוי, תיקון, התא

פק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה. בכל מקרה של אי התאמה ביטוחי הס
פוליסות שהמציא הספק לבין ו בבגין האמור באישור קיום הביטוחים ו/א

ינויי הביטוחים ולהמציאם האמור בהסכם זה, מתחייב הספק לגרום לש
ימים מדרישת המזמין, וזאת על  3 -אוחר מבחוזר מתוקנים לפי העניין ולא י

 מם להוראות הסכם זה. מנת להתאי
, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות  .ז יודיע למזמין בכל פעם שמבטח הספק 

ו/או ו עמבוטל א ומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור באישור קיום ביטוחי הספק 
ולהמציא וליסות ביטוחי הספק, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש בפ

ל או השינוי לרעה בביטוח אישור קיום ביטוחים חדש, לפני מועד הביטו
 כאמור. 

יית עירביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או  .ח
 ירושלים וגופים עירוניים של עיריית ירושלים.

 מור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק. הספק מתחייב לש .ט
ות בקשר אי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיהספק אחר .י

 לביטוחי הספק.
מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה,  .יא

ינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא בבחהינם 
או תביעה לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ולספק לא תהיה כל טענה ו/חבותו 

וגופים ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו ו כן כלפי עיריית ירושלים 
 עירוניים של עיריית ירושלים בקשר למהות הביטוחים הנדרשים והיקפם

 בות גבולות האחריות האמורים. לר
המצאת אישור קיום ביטוח הספק ו/או אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או ב .יב

או בדרישת מי מהם על ידי המזמין ו/או הבאים /פוליסות ביטוחי הספק ו
ו ו/או בדרישה לשינוים כדי לגרוע מאחריותו של הספק על פי הסכם זה מטעמ
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ריות כלשהי על המזמין ו/או עיריית אח ו/או על פי כל דין ו/או להטיל
 יריית ירושלים ו/או על הבאים מטעמם. ירושלים וגופים עירוניים של ע

אה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה מבלי לגרוע מכל הור .יג
יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, ומבלי  בו השירותים או חלק מהם 

, יבולגרוע מאחריות הספק ו/או התחי יותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין
עת כל קבלני המשנה מטעמו בקשר לשירותים, את הספק מתחייב להביא לידי

 יפי הביטוח להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמורהאמור בכל סע
בסעיפים אלו ואת התחייבותם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות 

ג' לעיל והמצאת אישור האמבמפורש ומבלי לגרוע מכלליות  ור, הפטור בסעיף 
מור לעיל, ככל שהשירותים נשוא הסכם זה יוסבו עריכת ביטוחים(. על אף הא

ם לקבלני משנה מטעם הספק, קבלני המשנה יערכו ביטוחיבאופן חלקי 
בהתאם להיקף וסוג ההתקשרות עמם. למען הסר ספק, הספק יהא אחראי 

ג' בקשר ל ותים ו/או אספקת המוצרים במלואם, בין שירכלפי המזמין ו/או צד 
ידו ו/או ספק משנה מטעמו. אם השירותים ו/או אספקת המ  וצרים ניתנו על 

לגבי השירותים יעשה בחצרי צד שלישי על הספק לוודא כי  ככל שמקום מתן .יד
מקומות אלה יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שאינו פחות 

רה ולתקופה, וכן ביטוח רכוש למבנים ותכולתם, למקש"ח  10,000,000מסך 
ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין, הביטוחים יורחבו לכ לול סעיף בדבר 

גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבא עיריית ים מטעמם של ירושלים, 
הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל ו/או משתתפי הפעילות נשוא הסכם זה. 

גופים עירוניים הפעכמו כן מקום  ילות יפטור את המזמין, עיריית ירושלים, 
של  ת ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל וכן כלפי עובדים ומנהליםשל עיריי

ן כל נזק ו/או אובדן הנ"ל וכלפי משתתפי הפעילות נשוא הסכם זה, בגי
ו/או  שייגרם לכל רכוש של מקום הפעילות ו/או מי מטעמו לרבות כל נזק 

תי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל, הפטור לא יחול כלפי וצאאובדן ת
 שגרם לנזק בזדון. אדם

ו בקשר לסעיף זה, לרבות לא לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבות .טו
טוחי הספק בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה הציג את אישור קיום בי

חייבות מהתיסודית של הסכם זה, אולם לא  יהיה בכך לפטור את הספק 
 כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.

    

 קניין רוחני .13
שייעשו  השירותיםבכל תוצרי א בעלת זכויות הקניין הרוחני העמותה תה

, . בתי התלמידספציפי במסגרת תכנית באופן  אפשר פרסום לא יתכמו כן
מקנה בזאת  חומר שיווקי אודות השירותים ללא אישור העמותה. הספק

, לרבות ות ובכלל זה גם את זכויות היוצרים המלאותאת מלוא הזכוי לעמותה
, כל זכן ו ,זכויות השימוש כויות קניין רוחני בכל המסמכים והתוצרים שיוכנו

יוכנו, עלא עבור מתן  ויד והמועסקים על וו/או מי מטעמ הספקידי -ם 
הא ת העמותה. מובהר בזה, כי ובמסגרת השירותים השירותים נשוא הסכם זה

לרבות זכויות הקניין הרוחני  -והבלעדי של מלא הזכויות  בעלים היחידי
שוא הסכם זה, לרבות תוצרי עבודת בכל חומר נ -הזכות המוסרית( )ובכללן

בזאת כי אין כל צד ומצהיר  לטובת השירותים, ספציפיו באופן שנעש הספק
יוצרים ו/או קניין רוחני בשירותי הספק ו/או בשיטות  שלישי הטוען לזכויות 

ו/א ועי הספקדה של העבו צוב ו/או בפונט ו/או סימן ו/או כותר ו/או סימול 
ותוצרי ודה ו/או ציור וכיוצ"ב בהם ייעשה שימוש, ומצהיר כי שיטות העב

ר ו/או סימול וכיוצ"ב נמצא ברשות העבודה לרבות פונט ו/או סימן ו/או כות
 . הכלל וכי אין טענות של צד ג' בנוגע לזכויות יוצרים בהם

 

 וי ההסכםשינ .14

דים ובכתב, מוסכם בזה כי כל שינוי בהסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצד
ל כל מצג קודם בר עמובהר כי הסכם זה גותוקף. -אחרת לא יהא השינוי בר

להסכם זה ואשר לא יהיה להם כל תוקף ו/או מו"מ ו/או מסמך אחר שקדם 
לוא  כי הסכם זה ממצה את מו בכל מקרה של סתירה עם הוראות הסכם זה
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הבטחה אשר זכויותיהם, זה כלפי זה, והוא מבטל כל הסכם ו/או מצג ו/או 
 .קדמו לו

 
 הודעות .15

חלוף בם יחשבו כאילו התקבלו ר רשוהודעות שישלח צד אחד למשנהו בדוא

 רתם למשלוח.שעות מעת מסי 72

 
 סמכות שיפוט .16

 , נובע הימנו סמכות השיפוט הבלעדית בעל עניין הנוגע להסכם זה ו/או 
  נית לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.מוק

 
 כתובות .17

 הן כמפורט במבוא להסכם זה. ם לצורך הסכם זהכתובות הצדדי
 

 
 תום:ל  החלפיכך  באנו  ע 

 
 
 

   ___________________________       __________________________ 
 ספקה                           מזמין  ה                    

 מה + חותמתבאמצעות מורשי חתי                צעות מורשי חתימה + חותמתבאמ
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 נספח א'

 הצעת השירותים שיסופקו ע"י המציע
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 נספח ב' 
 ה על סודיות התחייבות ספק לשמיר

 תאריך _________
 לכבוד

 (58-0014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 
( –)להלן   המזמין
, .  א.ג.נ

 לשמירת סודיות התחייבותהנדון: 
 _________ סימוכין: הסכם למתן שירותים בנושא ______ שנחתם בינינו ביום

 
ו אנו החתומים מטה, ______________, ת" ז __________ 

______________, ת"ז __________, מורשי חתימה ומוסמכים מטעם 
 -(, מצהירים בזה כלהלן:הספק/התאגיד –הלן _______________ )ל

 
מאשרים נגישות ו/או קבלת מידע ונתונים בקשר עם המזמין, לרבות עסקיו, הננו  .1

 שבסימוכין.  ו ופעילותו, וזאת לצורך מתן השירותים נשוא ההסכםילקוחות
ונתונים מכל סוג שהוא  , מידע אישי,כל נתון, ידע, מסמכים –"מידע" לעניין זה 

נכסי ו/או  -עניין אחר ומבלי למעט  –המזמין, עובדיו ולקוחותיו, לרבות  אודות
של תלמידים ו/או הורי  וכן פרטים עסקי ו/או פעילויות ו/או התקשרויות מי מהם

; לרבות מידע שהגיע אגב, במהלך או בקשר עם "בוכיוצפרטי אשראי, תלמידים 
 סכם שבסימוכין.הגשת הצעה ו/או ניהול משא ומתן עמכם, טרם חתימת הה

תאגיד, לא לגלות, לא להעביר, לא למסור הננו מתחייבים, בשמנו אנו ובשם ה .2
ימוש לשם מתן האמור, למעט שלאחרים ולא לעשות שימוש כלשהו במידע 

לעיל. הננו מתחייבים לשמור בסודיות מלאה את  1השירותים כאמור בסעיף 
ושים לשם כך ולגרום כי כל , לנקוט בכל האמצעים הדרעל פי כל כללי הדין המידע

 ד ו/או מטעמו יעשו כן. המועסקים על ידי התאגי

אמור מיד המידע ה כלאת או להשיב אליכם ולבער כמו כן הננו מתחייבים להשמיד  .3
שם מתן השירותים, כך שבידי התאגיד ו/או מי לאחר עריכת השימוש הנדרש ל

חלקו, מיד עם סיום מעובדיו לא יהיה ולא ייוותר המידע האמור, כולו ו/או 
 השימוש.  

, מכוח היותו מידע חסוי מכוח דין ו/או הסכמיםדלעיל הינו  ידוע לנו, כי המידע .4
שחל  נתוניםשי ו/או מידע אישי רגיש ו/או מידע איו/או  כולל סודות עסקיים

, וכי הנכם או הגנת פרטיות מכח הוראות הדין לקוח –עליהם חיסיון מזמין 
זו בהתקשרותכם עמנו, ואלמלא הייתה התחייבות זו  מסתמכים על התחייבות

 ניתנת, לא הייתם מסכימים להתקשר עמנו בהסכם האמור שבסימוכין.
ובת הסודיות באופן מלא ובלעדי בגין כל הפרה של חנהיה אחראים  מובהר, כי אנו .5

האמורה לעיל, בין מצידנו ובין מצד מי מעובדינו, ובכל מקרה נדאג לפיצוי המזמין 
ה ו/או בקשר עם הפרה ויו בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, שינבע כתוצאושיפ

 כאמור, הכול על פי דרישתו הראשונה ולפיה.
ילת ל לגבי מידע אשר היה ברשותנו טרם תחבות זו לא יחוהאמור בהתחיי .6

ההתקשרות עמכם ולא נמסר לנו על ידכם או לגבי מידע אשר מעצם טיבו הוא 
 י להתקשרות בינינו לבינכם.נחלת הכלל ואינו ייחוד

וקף הן במהלך ההתקשרות בינינו והן לאחריה, ללא התחייבות זו תעמוד בת .7
 הגבלת מועד.

 
 היום,

_________    ________ ________________ 
 

 אישור
 

_______________ עו"ד/רו"ח מרחוב__________________ מאשר אני הח"מ
__________, על ידי בזאת כי ההסכם דלעיל נחתם בפני היום _

ז. ו______ ז. _____________, לאחר שקראו, ______________ ת. _____ ת.
____________ בצירוף תמת התאגיד___הבינו והסכימו לכל האמור בו, וכי חו

ועניין"ה האמורים חתימותיהם של ה  .מחייבת את התאגיד לכל דבר 
 
       _____________________           _____            ______________ 

 החותמת עו"ד/רו"ח                                       חתימכתובת וטלפון         
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 'נספח ג

 וחי הספקר עריכת ביטאישו
 

ם וחי ט בי ום  קי אריך  אישור  ת הת ק נפ
ור איש  :ה

שנה  י טח  מבו כך של ל א  ת כ מ ס א וה  מהו זה  טוח  בי טוחאישור  בי ת  ס ולי קף פ תו ידע ב מ ל אם  ת בה ידע ,  מ בה. ה ט  פור מ ה
א ל  ול כ ו  נ י א זה  אישור  ט ב ור מפ ת, ה א ז עם  יחד  יה.  ג י וחר סה  ולי אי הפ תנ כל  אים ת  תנ ן ה בי תירה  ס של  רה  ק מ ב

טים מפור זה  ש ור  איש יב טוח  י ב ת ה ס ולי בפ בועים  ק אים ה תנ ה ן  שבו לבי רה  ק מ ט ב מע טוח ל בי ה ת  ס ולי בפ ור  מ א גבר ה
. ור איש קש ה מב טיב עם  מי זה  אישור  אי ב  תנ

ר ו איש קש ה חה מב ט ה אופי מבו ק ס מד הע קש מע  מב
ר ו איש  ה

א  מ –לבי תוח הע י לפ ת  י נ עירו תה ה ו
ם שלי ירו ב וך  נ  החי

ם ם☐ ש תי  שירו

ר: ☐ גיאח  םחו
ת  י תכנ דל י מ תל תי   ב

 

ם☐ תי שירו ן  מי  מז
 
"ר  5 ע 80 01 49 8 3 . פ . /ח . ז  ת.

ס  ם42אגריפ שלי ירו ן ,   מע

 

ם יי סו  כי

ג  סו
ח טו בי  ה

 
קה לו  ח

לפי 
ת ולו  גב

ת  ו י אחר
או 

מי  סכו
ח ו ט  בי

ספר  מ
ה ס פולי  ה

סח  ו נ
ת  דור מה ו
ה ס פולי  ה

אריך  ת
ה ל  תחי

אריך  ת
 סיום

ל  ו גב
ת/  ו אחרי ה

סכום 
ח ו ט  בי

ים י סו ספים כי ו קף נ תו ול ב ט ים ובי ג   חרי
ש ןל י י י י קוד צ סו אם כי ת  'ד ספחלנ בה

ו סכ
 ם

ט מ
ע  ב

' ג 30       צד  2 ,3 04 ,30 ו   - 8 י /או מנהל ו ו  בדי עו

ו  של מקבל  די /או  תלמי ו /או מי מטעמו  ו
נשוא האישו לות  /או משתתפי הפעי ו ר 

/או   ו זה  ר  ירושליםאישו ת  י רי /או  עי ו
יםג י נ ו ר עי פים  /או  ו ו ם  רושלי י ית  רי עי של 

מנהלים של  ו ם  הנ"ל שכתובתם עובדי
ר לצורך אישו זה מען מבקש האישו , ר 

30 9 ,3 15 ,31 8 ,3 ו  20 י /או מנהל ו ו  בדי עו

/או   ו ר  ירושליםשל מקבל האישו ית  רי  עי
ג /או  יו י נ רו עי פים  ם  םו ירושלי ית  רי עי של 

מנהלים של ו ם  עובדי /או  "ל  ו הנ
זה מען מבקש  ר  רך אישו לצו שכתובתם 

3, האישור 21 ,32 2  ,3 28 ,32 9    
ת ו י  אחר
י יד מעב

 ם

       30 2 ,3 04 ,30 י 8 מנהל /או  ו ו  בדי /או עו ו ו 

ו  של מקבל  די /או  תלמי ו מי מטעמו 
נשוא  לות  /או משתתפי הפעי ו ר  האישו

/או   ו זה  ר  יאישו רי ירושליםעי /או  ת  ו
יםג י נ ו ר עי פים  ר ו י ית  רי עי /או של  ו ם  ושלי

הנ"ל שכתובתם  מנהלים של  ו ם  עובדי
ר  זה מען מבקש האישו ר  , לצורך אישו

30 9 ,3 15 ,31 9 ,3 28 
י ת אחר ו

י קצוע מ
 ת

      30 1 ,3 02 ,30 3  ,3 04 ,30 /או  8 ו ו  בדי עו

ו   די /או  תלמי ו /או מי מטעמו  ו ו  י מנהל
/או משתתפ ו ר  י של מקבל האישו
או   / ו זה  ר  לות נשוא אישו ית הפעי רי עי

ג יםירושל /או  םו י י נ ו ר עי פים  ית  ו רי עי של 
ל  מנהלים של הנ" ו ם  בדי עו /או  ו ם  ירושלי

זה מען מבק שכתובתם ר  רך אישו ש לצו
3, האישור 09 ,31 5 ,3 18, 32 /או  0 ו ו  י מנהל

או   / ו ר  ו של מקבל האישו בדי ית עו רי עי
ג ירושלים /או  םו י י נ ו ר עי פים  ית  ו רי עי של 

ל י " מנהלים של הנ ו ם  בדי עו /או  ו ם  רושלי
זה מען מבקש  שכתובתם ר  רך אישו לצו

3, האישור 21  ,32 5 ,3 26 32 7 ,32 8  ,3 32  ,
ודשים,  6  ח

 

תים  ירו ט הש וףפירו כפ סכ)ב בה טים  ור מפ תים ה ירו :, לש ור( איש קש ה מב טח ל מבו ן ה י ב  ם 
 

ר אישו ה קש  מב טח ל מבו ן ה בי סכם  טים בה ור מפ תים ה ירו וף, לש כפ  ב
ל טו סה /בי הפולי י  ו נ  שי
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ם  תי ירו ט הש וףפירו כפ סכ)ב בה טים  ור מפ תים ה ירו :, לש ור( איש קש ה מב טח ל מבו ן ה י ב  ם 
י ו נ ת שי קש לרע ור מב איש ו ה ל  א טו ת שלבי ס ולי וח,   פ ט אבי א  ל אל קף  תו ס ל יכנ ום 60י אחר י וח ל של עה  מ ד הו

קש מב א ל ורה בי יש או ה י  ו נ בר השי .בד  טול

 

ר אישו ת ה מ תי  ח

מב :ה  טח

 

 


