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  1/2020מס' י בפוממכרז 
 

 פקת שירותיאסל  הצעות  בזה  מזמינה  "(החכ"לאו "  "חברהה: "להלן)  ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )
 .המכרז במסמכי כמפורט הכל, ("השירותים")להלן:  הטר קאנטרי קלאבב מדריכי חדר כושר

 

עיריית   ןמשרדי החברה הכלכלית הנמצאים בבנייבאצל המזכירה  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש  
 16/2/2020, החל מיום 08:30-12:00ה׳ בין השעות  -״(, בימים א׳ החברהמשרדי )להלן: ״רהט  

 ₪.  1,000בעבור 

 

)להלן:   במרכז המסחרי רהטמשרדי החכ"ל  ב  לעיון  וניתנים  המכרז  במסמכי  מפורטים  השירות  מתן  תנאי
 . תשלום, ללא העירוני האינטרנט באתר או, 08:30 – 13:30 השעות בין ה-א בימים,  "(משרדי החכ"ל"

 Alham@ecrahat.com :במיילאזברגה גברת אלהאם ל לפנות ניתן לברורים

 . בקאנטרי אלע'דיר  0012:בשעה  27/2/2020מפגש מציעים ייערך ביום 
 

 השתתפות במפגש המציעים הינה  חובה ותנאי להגשת הצעה. 
 

 לתיבת( בדואר הצעות לשלוח אין) ידנית במסירה למסור יש, המכרז מסמכי כל לרבות ההצעות את
 1/2020' מס מכרז" ציון נושאת סגורה במעטפה לשכת מנכ"ל החכ"ל במשרדי החכ"ל,שב המכרזים

 . 00:21  בשעה  _5/3/2020ליום    עד  בלבד"  לקאנטרי קלאב בעיר רהט  מדריכי חדר כושר  לאספקת שירותי

 
 הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון. 

 

 הצעה כל או, ביותר הגבוה הניקוד בעלת או/ו ביותר הנמוכה ההצעה את לקבל מתחייבת חכ"לה אין
 . שהיא

 בכבוד רב,
 מחמוד אלעמור, מנכ"ל

  ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )
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 וכן ענייניםת 1/2020 מכרז פומבי
 

   מכרז למסמך א': הזמנה להציע הצעות 
 5עמ'   טבלת תיוג  
 5עמ'   כללי  .1
 6עמ'   תקופת ההתקשרות  .2
 6עמ'  לבין הזוכה  חברה תנאים לחתימת הסכם בין ה .3
 7עמ'   לוחות זמנים  .4

  7 מכרזמכירת מסמכי ה 4.1 
  7 שאלות הבהרה 4.2 
  8 מכרזהגשת ההצעות ל 4.3 
 8עמ'   הוראות כלליות  .5

  8 מכרזמסמכי ה 5.1 
  9 אישור הבנת תנאים 5.2 

   
  9 מכרזשינוי תנאי ה  5.3 
 9עמ'   הגשת ההצעות .6

  9 מכרזהתאמה לתנאי ה 6.1 
  10 הוגן מכרזסודיות ההצעה ושמירה על  6.2 
  10 הצעה חתומה 6.3 
  10 הצעהאופן הגשת מסמכי ה 6.4 
  11 תוקף ההצעה 6.5 
11 בדיקת ההצעות 6.6    
11 בהרות להצעות שהוגשומתן הבקשה ל 6.7    
 12עמ'   מכרז תנאי הסף להשתתפות ב .7

  12 רשום בישראלתאגיד  7.1 
  12 ה רב ענפיבהפעלניסיון  7.2 
  12 בהעסקת כוח אדםניסיון  7.3 
  12 היעדר הרשעה בפלילים 7.4 
  13 צירוף פרטי צוות מוצע 7.5 
  13 היקף פעילות מינימאלית 7.6 
  13 העדר רישום הערת "עסק חי" 7.7 
  13 ערבות הצעה 7.8 
  13 פי דין-הדרושות עלאסמכתאות  7.9 
  14 השתתפות במפגש מציעים 7.10 
  14 מכרזרכישת מסמכי ה 7.11 
 16עמ'   אופן הגשת ההצעות .8
 16עמ'     לצרף להצעהשהמציע רשאי נתונים  .9

  16 תוכנית עבודה  9.1 
 9.2 
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 דוח כספי מבוקר   
                        ה אישור הפעל
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 17עמ'   הבחירה בין ההצעות .10
  17 כללי 10.1 
  18 התמורה למציעים 10.2 
  18 בדיקת ההצעות והערכתן 10.3 
  18 תיקון טעויות  10.4 
  18 פסילת הצעות 10.5 
  18 מכרזהזוכה ב 10.6 
  19 סייגים 10.7 

  
  
 20עמ'   תנאים כלליים  .11
  20 שלילת טענת הסתמכות 11.1 
  20 תניית שיפוט ייחודית 11.2 
  20 מכרזהוצאות השתתפות ב 11.3 
  20 או דחיית תחילת ביצוע מכרזביטול ה 11.4 
02 קביעה נוגדת של בית משפט מוסמך 11.5    
02 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות 11.6    

   להציע הצעותטפסים נספחים להזמנה 
 22עמ'  אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופסי ההצעה 1טופס מס' 
 22עמ'  אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד 2טופס מס' 
 23עמ'  ערבות בנקאית )להצעה( 3טופס מס' 
 24עמ'  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 4טופס מס' 
 26עמ'  אישור רואה חשבון 5טופס מס' 
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 30עמ'  אישור הבנת תנאים כספיים 8טופס מס' 
 32עמ'  )מצורף כנספח נפרד( אישור על קיום ביטוחים 9טופס מס' 
 34עמ'  ערבות בנקאית )ביצוע( 10טופס מס' 
 35עמ'  חשבון בנק לתשלוםפרטי  11טופס מס' 
 36עמ'  יעדר עבר פליליהצהרה בדבר ה 12טופס מס' 
 39עמ'  הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה 13טופס מס' 
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 זמנה להציע הצעות מסמך א': ה
 
 כללי .1
 

כזרוע ביצועית של  "(החכ"לאו " "החברה: "להלן)( בע"מ 2015החברה הכלכלית רהט ) .1.1
מציעים העומדים בתנאי  "(הרשות" )להלן:עיריית רהט מזמינה בזאת עבור עיריית רהט 

בקאנטרי קלאב   מדריכי חדר כושר  פקת שירותיאסלבהליך של מכרז פומבי  להשתתף  ,  הסף
 .המכרז במסמכי כמפורט הכל, ("השירותים")להלן:  רהט

 
, לרבות מתן כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז, החכ"ל השירותתמורת הפעלת  .1.2

 . כל("המחירים המקסימלייםתשלם סכום שעתי כפי שיפורט בחוברת המכרז)להלן: "
 מוצע על המחירים המקסימליים. מציע ירשום בהצעתו אחוז הנחה 

 

 -שירותיםלמען הסר ספק, מתן השירותים מותנה בקיומו של אישור תקציבי לביצוע ה .1.3
או להפסיקן באופן מלא   שירותיםרשאית לצמצם את ה  החברהבהעדר אישור תקציבי תהיה  

באופן קבוע   השירותיםת היקף  רשאית להגדיל אהחברה  במקרה של הגדלת תקציב, תהיה  .  
 )מכרזים(.  וזאת בהתאם לתקנות העיריות

 
במסגרת אספקת השירותים יהיה מחויב מציע שנבחר כזוכה במכרז להעמיד מפקח מטעמו  .1.4

 וכן כח אדם מיומן לאספקת השירותים . 
 

על המציע הזוכה לדאוג לכך שכל העובדים המועסקים על ידו יהיו בעלי כל האישורים ו/או  .1.5
 רישיונות הנדרשים למתן השירותים.

 
מובהר, כי המציע שייבחר לא יהיה זכאי להעסיק קבלני משנה למתן השירות, כאשר  .1.6

משנה ללא אישור של המזמין  בכתב ומראש, תביא לביטול מידי  נותן השירותיםהעסקת 
של ההסכם עם המציע שייתן את השירות וכן תחייב את נותן השירות בפיצוי מוסכם בסך  

כי הינו מהווה את אומד דעתם לנזק הצפוי, זאת ₪ אשר מוסכם על הצדדים  50,000של 
 מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד למזמין. 

 
תשומת לב המציעים מופנית לכך שמתן השירות יהיה בדרך של אספקת השירות באמצעות  .1.7

 . כמות עובדים שתסופק על ידי המציע בהתאם למפרט השירותים, ועל פי לוח עבודה
 

 "(, הנם כדלקמן: מכרזמסמכי ה)להלן: " מכרזהמסמכים המהווים את מסמכי ה .1.8
 

 ונספחיה. צורפותיהדנן, על כל  מכרזהזמנה זו להגיש הצעות ל :מסמך א' .1.8.1

 

 ,מכרזלבין המציע שהצעתו תזכה ב חברהההסכם התקשרות בין  :מסמך ב' .1.8.2
  בות צרופותיו ונספחיו.רל     

 
  .יםשירותמפרט הפעלת ה   מסמך ג':    1.4.3                      
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, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת ההצעה מכרזמפרטים את שלבי ה מכרזמסמכי ה   .1.9

ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים 
כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו, לרבות  חברהלולהשיבם  מכרזבמסמכי ה

 ערבות בנקאית בתוקף כמפורט להלן.

 

בכל שלב  מכרזבכל הצעה שהיא ותהיה רשאית לבטל את האינה מתחייבת לבחור  החברה .1.10
 ככל שלא הוכרז זוכה. 

 
 היכן שנרשם בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה.  .1.11

 
 קופת ההתקשרותת .2

 

חודשים, החל ממועד חתימת החוזה בין הצדדים )להלן:   12ההתקשרות הינה למשך  תקופת   .2.1
 "(. החוזה תקופת"

 

תקופת ההתקשרות בין הצדדים בכל להאריך את את הזכות, בלבד שומרת לעצמה  החברה .2.2
"(, ובלבד התקופה המוארכתחודשים נוספים )להלן: "  12שלא תעלה על  נוספת  פעם לתקופה  

חודשים )לכל  48שסך כל התקופה המצטברת של ההתקשרות בין הצדדים לא תעלה על 
  ד . בלב  חברהשל ה וזאת על פי שיקול דעתה תקופת החוזה, כולל המוארכת(,

 
, אלא אם צוין אחרת תנאי הסכם זה יחולו בשינויים המחויבים על התקופה המוארכת .2.3

 במפורש. 

 

מובהר, כי מבלי לגרוע מיתר מסמכי המכרז, אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע  .2.4
הסעדים על פי דין ו/או  את מלוא  למזמיןהעבודה/שירות, תהווה הפרה של החוזה ותקנה 

חילוט ערבות הביצוע  -ומבלי לגרוע מכלליות האמור  -על פי מסמכי המכרז, לרבות 
תה בחוזה(, וכן השתת פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה בתנאי ההתקשרות בין )כהגדר

 הצדדים. 
 
 

 :לבין המציע הזוכה חברההתנאים מוקדמים לחתימת ההסכם בין  .3
 

 , מותנית בתנאים הבאים: מכרזחתימת ההסכם בין המציע שהצעתו זכתה ב

 

את המסמכים  חברההזוכה לימים ממועד המצאת הודעת הזכייה למציע, ימסור  7בתוך  .3.1
 הבאים: 

 

להבטחת קיום התחייבויות הזוכה לפי ההסכם בלתי מותנית בנקאית ערבות  .3.1.1
 מכרזבהתאם לנוסח המצורף למסמכי השתהיה ערוכה , (ביצועשייחתם עמו )ערבות  

   . (ש"ח עשרת אלפים) ₪ 10,000של סכום וב (10טופס מס' )

   

 (. 11טופס תשלומים )פרטי חשבון בנק להעברה  .3.1.2

 

( אשר 9ס  כטופאישור ביטוח בהתאם לנוסח המצורף להליך זה )העתקי פוליסות וכן   .3.1.3
 יצורף כנספח לחוזה ההתקשרות. 

 

לפיו, הזוכה אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים המונע ממנו   חברהאישור היועץ המשפטי של ה   .3.2
ות המצורפות . אישור כאמור יינתן על בסיס ההצהרמתן השירותים עבור החברהאת 
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)על ההצהרה צריך לחתום כל אחד מנושאי המשרה הבכירים אצל   זה  מכרזל  13כטופס מס'  
 . המציע(

 

ו/או לא נתקבל  המפורטים לעיל תוך התקופה הנקובההגיש הזוכה את המסמכים לא     .3.3
בטל ל ,אך לא חייבת ,רשאית החברה, תהא כאמור לעיל חברהאישור היועץ המשפטי של ה

 מציעהעבודה לכל מתן השירותים את על פי שיקול דעתה בלבד, מסור את זכיית המציע ול
 בשל כך. החברהנגד אחר, ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או תביעה 

 לוחות זמנים .4

 
 ם כדלקמן:ינה מכרזלוחות הזמנים המתוכננים ל

 
 מכרזמכירת מסמכי ה .4.1

 
במשרדי החברה  10:00בשעה  2/2020/16 החל מיוםתבוצע  מכרזמכירת מסמכי ה  4.1.1

:0308-  השעות בין  עד ה'  –א'  :  ימים הקבלה  בשעות,  רהטהכלכלית במרכז המסחרי  
12:00. 

   
 , אשר ישולמו ( )כולל מע"מ(אלף)₪  1,000הינה  מכרזמסמכי ה שלרכישתם  עלות  4.1.2
 . וכתנאי לקבלתם מכרזהבמועד קבלת מסמכי  החברהבמשרדי          

 
 לא תוחזר בשום מקרה.  מכרזמובהר, כי עלות רכישת מסמכי ה 

 
 כאמור. מכרזכל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת מסמכי ה  4.1.3

 

 מפגש מציעים  .4.2

 

בקאנטרי  0012: :בשעה 2/2020/24 ביום"( יתקיים קבלנים סיור)" מציעים מפגש .4.2.1
 . אלע'דיר

 

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה למכרז  .4.2.2
 . ידי ועדת המכרזים-ובדיקתה על

 
מציע אשר לא השתתף במפגש המציעים או מציע ששמו לא נרשם כמשתתף במפגש  .4.2.3

לא יוכל להגיש הצעה; אין באמור בהשתתפות במפגש כדי לגרוע מחובתו של כל מציע 
 לבדוק בעצמו ועל אחריותו את תחולת העבודה הנדרשת.  

 

בתחילת באחריות המשתתפים למלא טפסי השתתפות במפגש )בנוסח שיימסר להם  .4.2.4
 המפגש( ולהפקידם בידי נציג הרשות או מי מטעמו.

 
לא ניתן לעמוד בחובת ההשתתפות במפגש המציעים באמצעות משתתף מובהר, כי  .4.2.5

אך רק באמצעות עובד של המציע או בעל תפקיד אחר ו/או באמצעות צד שלישי, אלא  
  .בו

 
ים שיתעוררו מטרת מפגש המציעים הנה, בין היתר, לאפשר מענה על שאלות משתתפ .4.2.6

על פי שיקול  ,הרשות תהא רשאיתבעקבות עיון במסמכי המכרז. במפגש המציעים, 
לא יהיה תוקף לכל במתן השירות. ג עניינים שונים הקשורים ידעתה הבלעדי, להצ

, אלא אם באו לאחר מכן לידי מפגשבמהלך ה  למסמכי המכרזהתייחסות של הרשות  
 פרוטוקול המפגש.ביטוי ב

 



 

 
   

לאספקת שירותי מדריכי חדר כושר  1/2020מכרז פומבי מס' 
 בקאנטרי קלאב רהט 

חתימת וחותמת המציע: 
_____________________ 

 
 

 76מתוך  8עמוד 

 

המציעים ייערך פרוטוקול אשר יפרט את זהות המשתתפים, תמצית בתום מפגש  .4.2.7
מהלך הדברים, שאלות, תשובות והבהרות. מובהר, כי תשובות והבהרות שיינתנו 
מהלך מפגש המציעים ואשר יפורטו בפרוטוקול, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 המכרז, וכל שינוי למסמכי המכרז שיבוצע מהלך מפגש המציעים, יחייב את

 המשתתפים במכרז. 
 

וחובתו של כל מציע לחתום על פרוטוקול מפגש המציעים יופץ בין המשתתפים,  .4.2.8
 .  הפרוטוקול ולצרף אותו להצעתו במכרז

 

 שאלות הבהרה .4.3

 

 החכ"ל, רשאי כל אחד מן המציעים לפנות אל 12:00בשעה:  2/2020/61עד ליום  .4.3.1
 או לחלק מהם.  מכרזבבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי ה

 

 ת כעוזרת, המשמשגב' אלהאם אזברגהל בכתב בלבדאת שאלות הבהרה יש להפנות  .4.3.2
 .Alham@ecrahat.com מנכ"ל חכ"ל רהט בדוא"ל

 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס החכ"ל  .4.3.3
לשאלות לא תהווה עילה  החברהות סאי התייח. חלקן, כולן או שאלות ההבהרהל

 . מכרזלעיכוב בהגשת ההצעות ל
 

תופץ כהודעה המשנה תנאי מתנאי המכרז )בצירוף שאלת ההבהרה(, החכ"ל תשובת  .4.3.4
 הוראות מסמך זה, זאת לכל אחד מן המשתתפים במפגש המציעים. לפי 

 
לשאלות  החברהאת תשובות  מכרזחובה על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו ל .4.3.5

 . ידו-ההבהרה, כשהן חתומות על
 

אלא אם ניתנה   החברהען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של  למ .4.3.6
 .בהודעה בכתב כאמור

 
 מכרזהגשת ההצעות ל .4.4

 

, לא יאוחר מיום במסירה ידנית בלבד, תוגשנה בשני עותקיםההצעות למכרז  .4.4.1
וזאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך  בצהריים, 0021:השעה  עד  27/2/2020
 : מרכז מסחרי רהטחכ"ל רהט כתובתלשכת מנכ"ל החכ"ל במשרדי בושתימצא 

  "(.מועד הגשת ההצעות)להלן: "

 

על ידי ועדת המכרזים לא תיבדקנה  הגשת ההצעות,  הצעות שתתקבלנה לאחר מועד   .4.4.2
  .ותוחזרנה למציע כמות שהן

 
רשאית להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתה החכ"ל  .4.4.3

יראו את כל המשתתפים כמסכימים כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים והבלעדי, 
 להארכת המועד.

 
 תיבת המכרזים.פתיחת החכ"ל תפרסם בקרב המציעים את מועד  .4.4.4

 
 תהוראות כלליו .5

 

 מכרזמסמכי ה .5.1
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 מכרזתהיה בהתאם לאמור לעיל במסמך זה. רכישת מסמכי ה  מכרזרכישת מסמכי ה .5.1.1
, ועל כל מציע לצרף להצעתו אסמכתא בדבר רכישת מכרזהנה תנאי להשתתפות ב

 כאמור לעיל. מכרזמסמכי ה

 

, אך ורק במשרדי החכ"ל)ללא זכות צילום וללא תשלום(,    מכרזהניתן לעיין במסמכי   .5.1.2
  .9118172-08 :בטל'מזכירת החכ"ל  עם פי תאום טלפוני מראש-על

 
, חברההחכ"ל  תהיה רשאית לפרסם את נוסח מסמכי המכרז באתר האינטרנט של ה

לצרכי עיון המשתתפים, ובמקרה כזה, העיון במסמכי המכרז יהיה רק במסמכים 
 המצויים באתר העירייה.

 
והם נמסרים משרד גדעון פישר ושות'  הם רכוש מכרזהמסמכי זכויות היוצרים ו .5.1.3

כל שימוש אלא  מכרזבמסמכי האין לעשות  .בלבד מכרזבלמציע לשם השתתפותו 
   למטרה זו. 

 
, מכרזאוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי ה החברהלמען הסר כל ספק,  .5.1.4

 זה. מכרזחלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות ב
 

 םאישור הבנת תנאי .5.2

 

עשויים להשפיע על וכל התנאים והנסיבות ה מכרזמציע אחראי לבדיקת מסמכי ה .5.2.1
 מתן השירותים ככל ויזכה.הצעתו ועל 

 

כי קיבל לידיו  , (1' טופס מסלהזמנה זו ) נוסח האישור מצורףבהתאם ל מציע יאשר .5.2.2
, קראם והבינם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל מכרזאת מסמכי ה
  .בהם הגלומותההתחייבויות 

 
והמציע לא יהיה רשאי   מכרזלא תישמע כל טענה של המציע באשר לאי הבנת תנאי ה .5.2.3

לחזור בו מהצעתו כל עוד זו מוגדרת כתקפה על פי מסמך זה. חזר המציע מהצעתו 
, לרבות ומבלי לפגוע סעד העומד לה זכאית לכל החברהתהיה מכל סיבה שהיא 

 )כהגדרתה להלן(. להבטחת ההצעה חילוט הערבות הבנקאית -בכלליות האמור 
 

 מכרזהשינוי תנאי  .5.3

 

שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי,   החברה  המכרזים,כל עוד לא נפתחה תיבת   .5.3.1
לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי ההזמנה, במידה שהיא סבורה כי שינוי, 

 .חברההעדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי 

 

ייעשה בהודעה בכתב שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק   מכרזשינוי תנאי ה .5.3.2
ועל המציעים לצרף את העתק ההודעות להצעותיהם, , מכרזבלתי נפרד מתנאי ה

 . ידי המציע-כשהן חתומות על
 

בהודעה על כך אלא אם ניתנה לשינוי תוקף כל למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה  .5.3.3
בחתימת מורשי החתימה שלו על הודעה כאמור . המציע יחתום  חברההמטעם    בכתב

 המוגשים במסגרת הצעתו. מכרזויצרף אותה כחלק ממסמכי ה
 
 הגשת ההצעות .6
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 מכרזהתאמה לתנאי ה .6.1

 

על המציע להתייחס בהצעתו לכל .  מכרזההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ה .6.1.1
. חובה על ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים מכרזהפרטים הנדרשים בתנאי ה

המציע למלא את כל הסעיפים המופיעים בהצעתו בשלמותם ואין להותיר סעיפים 
 ללא מילוי.

 

המציע רשאי לצרף להצעתו העתקים של מסמכים מקוריים ובלבד שכל העתק כאמור  .6.1.2
 יהיה מאושר כנאמן למקור על ידי עו"ד או רו"ח. 

 
המציע מסכים, כי במידה שנפלו בהצעתו טעויות חשבוניות ו/או טעויות סופר, תהא  .6.1.3

רשאית לתקן הטעויות, תהא ההשלכה הכספית לתיקון אשר תהא, וההצעה  החברה
 .המכרזיםכלול את תיקון הטעויות לאחר שבוצעו על ידי ועדת ת

 
כהצעות הטובות על ידי ועדת המכרזים ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה  היה .6.1.4

תהיה ועדת המכרזים רשאית לערוך הן זהות בסכומיהן,  עמדו בתנאי הסף( וש)ביותר  
הצעה משופרת תוך התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש בלבד ביניהן 

)בין במעטפות סגורות ובין על דרך של  ( ימים מיום קבלת הודעה על כך3שלושה )
תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת ועדת ן הצעות אלה , וביניהול התמחרות פומבית(

 ; מכרזיםה
 

בנוסף ו/או לחילופין, ועדת המכרזים תהיה רשאית לקיים הגרלה בהתאם להוראות 
 הליך זה. 

 
ההצעות זהות, יתבקשו המציעים להגיש יהיו  עדין  הנוספת  חר הגשת ההצעה  לאככל ו .6.1.5

 וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה ביותר. נוספתהצעה משופרת 
 

 הוגן מכרזסודיות ההצעה ושמירה על  .6.2

 

פתיחת תיבת ם טרמבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי המציע אינו רשאי לגלות  .6.2.1
זה בפרט ו/או   מכרזאת פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים ב,  המכרזים

 .מכרזה מכרזב לבצע כל פעולה שיש בה משום תכסיסנות

 

ו להזמנה ז (7טופס מס' בנוסף כל מציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך ) .6.2.2
 ויגישה כחלק ממסמכי ההצעה.

 
 .(12)טופס מס' המציע יחתום על תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות  .6.2.3

 
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או החלטות של בית המשפט בדבר  .6.2.4

וכל מציע מוותר בזאת על כל  מכרזחובת הגילוי של פרטי ההצעות המשתתפות ב
 בעניין גילוי תוכן מסמכי ההצעה שלו.  החברהטענה ו/או דרישה כנגד 

 
 הצעה חתומה .6.3

 

מורשי המציע או של תהיה חתומה בחתימה מלאה של על כל נספחיה, ההצעה  .6.3.1
המציע )כאשר המציע הנו תאגיד(, והיא תוגש בהתאם לתנאי הזמנה זו החתימה של 

 בעט בלבד בצבע שחור או כחול(.להציע הצעות) 

 

או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו וכי עו"ד של  המציע ימציא אישור .6.3.2
 (. 2טופס מס'  ידי מורשי החתימה כאמור )-נחתמו על  מכרזההצעה וכל יתר מסמכי ה
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  אופן הגשת מסמכי ההצעה .6.4

 

 על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:  .6.4.1

 

כל הנספחים והצרופות להצעתו, לרבות, פרוטוקול סיור מציעים,  .6.4.1.1
ידי -על מכרזתשובות לשאלות הבהרה וכל שינוי שבוצע במסמכי ה

כאמור במסמך זה, והכל, כשאלו חתומים ומלאים וההצעה  חברהה
כשעל גביה יצויין מספר   לא מזוההעצמה תוגש כשהיא סגורה במעטפה  

 .המכרז בלבד 
 

תקפה בהתאם להוראות מסמך זה, אשר בלתי מותנית ערבות בנקאית  .6.4.1.2
 .    מכרזתצורף בנפרד מכל יתר מסמכי ה

 

 להוכחת עמידה בתנאי הסף.כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים  .6.4.1.3
 

)עותק המקור  החברהכל מסמכי ההצעה יוגשו אך ורק על גבי הנוסח שנרכש מידי  .6.4.2
 בלבד(. 

 

ידי -( כשהוא חתום עלמסמך ב'זה ) מכרזעל המציעים לצרף את ההסכם המצורף ל .6.4.3
 . ידי עורך דין-מורשי החתימה של המציע, ומאומת על

 
מציע שהנו תאגיד יחתום באמצעות   .צעתועמודי האחד מכל  בתחתית  המציע יחתום   .6.4.4

. מציע שהנו ובצירוף חתימת מורשי החתימה מטעם התאגיד בלבדחותמת התאגיד 
 .תאגיד יצרף להצעתו אישור בדבר מורשי החתימה מטעמו

 
 תוקף ההצעה .6.5

 

( ימים מן המועד האחרון 90תשעים ) ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך .6.5.1
 .להגשת ההצעות

 

על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה החכ"ל החליטה  .6.5.2
( ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות. הוארך 90בתוקפה למשך תשעים )

תוקף ההצעות בהתאם לסעיף זה, אזי המציעים יידרשו )במידת הצורך(, להאריך את 
 תוקף הערבות הבנקאית )כהגדרתה להלן(.

 
האריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר רשאית ל החכ"ל  .6.5.3

 חתימת חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז. 
 
 בדיקת ההצעות .6.6

 

 תבדוק את ההצעות שהוגשו. החכ"ל  .6.6.1

 

בדיקת ההצעות יעזר לצורך פי שיקול דעתה הבלעדי, לה-תהא רשאית, עלהחכ"ל  .6.6.2
 . ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון

 
 להצעות שהוגשו בקשת הבהרות .6.7
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לפנות על פי שיקול דעתה, רשאית  החכ"ל לאחר פתיחת מעטפות המכרז, תהא  .6.7.1
למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת 

  .נתונים ומסמכים נוספים, לצורך בדיקת ההצעות והערכתן

 

הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה  החכ"ל .6.7.2
המציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או 
אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע לצורך בחינת עמידתו של המציע 

 בתנאי סף המפורטים בהזמנה זו.
 
 ביטוח: .7

תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו    .7.1
את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי  חברהימציא ל

 בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת המכרז.

מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל  .7.2
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של   אצלחשבונו  

 .חברההתאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות ה
שות הביטוח באמצעות מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרי –לתשומת לב המציע  .7.3

העתקי פוליסות או תמצית   חברה"אישור קיום ביטוחים" , יהיה על המציע הזוכה למסור ל
פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע 

 הזוכה.
 למען הסר ספק מובהר בזאת: .7.4

      חברת ביטוח מסרבת מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או .7.4.1
 להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי    
 לא נלקחו בחשבון בהצעתו. חברההביטוח שלו לדרישות ה    

 חברהמציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות ה .7.4.2
 הזכות, לפי חברהורה לבמועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמ    
 שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על    
 ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו    
 פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.    

 יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים חברהל הו/או יועץ הביטוח ש חברהה .7.5
 במכרז.  

 
 ואסמכתאות מכרזנאי הסף להשתתפות בת 7

 
להלן, במועד האחרון  7ף , המגיש את ההצעה, לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעימציעעל ה

להגשת ההצעות. רשאים לגשת למכרז זה ספקים, יחידים או תאגידים, העומדים בכל התנאים 
לגרום לפסילת  ה)אי עמידה באחד התנאים עלול ולא באמצעות צד ג'הבאים בעצמם  המצטברים

 :(על הסף ההצעה
 

 שהינו אדם פרטי  ציעמ 7.1

 

 .או חברה או עמותה  הינו אדם פרטי תושב ישראל ציעמ 7.1.1

 

במתן השנים שקדמו לפרסום המכרז  כח של שלושמקצועי מו בעל ניסיוןהמציע     7.1.2
ובמועד הגשת הצעתו מעסיק) חוזית/יחסי עובד   מדריכי חדר כושר  העסקת/שירותי

  מדרכי חדר כושר מוסמכים .  5מעביד( לפחות 
 

 שהינו שותפות ציעמ 7.2
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 השותפות.השותפות רשומה כדין ברשם  7.2.1

 

 משתתף שהינו חברה/עמותה 7.3

 

ובעל תעודת אישור  החברה/עמותה רשומה כדין ברשם החברות/רשם העמותות 7.3.1
 .ביחס לחל"צ או עמותה 2020ניהול תקין לשנת 

 

לעיל  בכפוף לאמור  7.1.2 בס"קהחברה/עמותה ממלאה אחר הדרישות המפורטות  7.3.2
 להלן.  7.4 בסעיף

 

 את המסמכים הבאים: , יצרף המציע זה סעיףלצורך הוכחת עמידתו בתנאי  7.4
 

תצהיר  7.1.3 על המציע לצרף לצורך הוכחת עמידתו בסעיף    7.4.1.1.1
בדבר ניסיון עבר בהתאם לנוסח המצורף למסמכי המכרז 

(, ולצרף לתצהיר אישורים ו/או המלצות בכתב, 6טופס מס' )
המצביעים על עמידתו בתנאי הסף כאמור לעיל. לגבי ממליץ  
או נותן אישור, יש לציין את שמו, שם הארגון בו הוא עובד, 
תפקידו בארגון, דרכי יצירת תקשורת עמו, תקופה ומהות של 

פי -הפעילות שביצע. מובהר כי החכ"ל תהיה רשאית, על
ידי -דעתה הבלעדי, לאמת את הנתונים שהוצגו על שיקול

המציע כאמור )בין באופן מלא ובין באופן מדגמי(, וכן, לבחון 
ידי המציע, ואשר לא -שבוצעו על השירותיםמיוזמתה ביצוע 

 ידו ואולם נודעו לוועדת המכרזים.-פורטו על

 

נותן ניסיון לעניין עמידה בתנאי סף זה, יכול להיות הן כ    7.4.1.1.2
משנה, ובלבד שלצורך  נותן השירותיםראשי והן כ תיםהשירו

הוכחת העמידה בדרישות הניסיון המינימאלית, יוצגו כל 
האסמכתאות הנדרשות )כולל לצורך הוכחת עמידת ניסיון 

 משנה(. נותן השירותיםכ
 העדר ניסיון רע  7.5

 

ו/או עם רשות מקומית   ו/או החכ"ל  ניסיון רע עם העירייהויתברר כי למציע  במקרה   7.5.1
לפסול את הצעת המציע ויראוה כאילו לא עמדה בתנאי   הוועדהאחרת, תהיה רשאית  

ו/או במקרה בו המציע הורשע בעבירה שלדעת הוועדה הוא אינו ראוי   הסף של המכרז
. מציע המשתתף במכרז יהיה מושתק מלהעלות כל טענה כנגד להתקשר עם החכ"ל

ופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה בקשר לחוקיות האמור ומוותר ויתור מלא ס
 )כולל(.  2019 – 2011ניסיון רע יתייחס לשנים  סעיף זה.

 

 עובדים זכויות על שמירה 7.6

 

המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב שלו ושל בעלי השליטה בו, בנוסח המצורף     7.6.1
למסמכי המכרז, בדבר קיום חובותיו בעניין זכויות העובדים,   4טופס מס'  כמסמך  

וכי  ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים פי חוקי העבודה-על
 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו, אליו זיקה ובעל המציע

 העבודה חוקי הפרת בגין עברות משתי ביותר הורשע לא "(בעל זיקה)להלן: "
 בחוק השלישית בתוספת המפורטים החוקים )רשימת  12מס'  בטופס  המפורטים

 3-ב "(,רשימת החוקים( )להלן: "2011-ב"תשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת
חלף במועד ההתקשרות שלוש   -עבירות  2-הורשעו ביותר מהאחרונות,  ואם    השנים

 . שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה
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 זיקה בעל על או המציע על הוטלו בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות, לא    7.6.2
 . הפרות המהוות עבירה לפי רשימת החוקים  משש  יותר  בשל  כספיים  עיצומים  אליו,

 
הפרות שבגינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן לעניין זה יראו מספר     7.6.3

אישור ממנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד 
 אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

 
 התחייבות להימנע מהעסקת עובדים זרים  7.7

 

נשוא ההסכם,  השירותיםבמסגרת הצעתו למכרז המציע מתחייב, כי לצורך ביצוע     7.7.1
לא יועסקו עובדים זרים כמפורט בהוראת התכ"מ, "עידוד העסקת עובדים 

 .7.12.9ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", מס' 

 

 . 18לצורך הוכחת סעיף זה יחתום המציע על התחייבות כאמור בנספח מס'  7.7.2
 

  בפלילים הרשעההיעדר  7.8
 

ו/או   4טופס  נושאי המשרה הבכירים אין הרשעה על אחת העבירות המנויות בולמציע   7.8.1
 .12טופס עבירות על דיני העבודה כאמור ב

 

לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, יחתום כל אחד ממנהלי המציעים על  7.8.2
 . 12 -ו 4מס'  בטפסיםההצהרות המצורפות 

                                                                 
 היקף פעילות 7.9

 

 ,(₪ אלף חמש מאות)  500,000 על המציע להיות בעל מחזור כספי כולל, של לפחות 7.9.1
מובהר כי  .על פי דוח כספי מבוקר 8201, 7120, 6201 אחת משנות הכספים:בכל 

 ניתן להתבסס על דוח כספי לא מבוקר.  2018ביחס לשנת . המחזור כולל מע"מ

 

המציע יצרף להצעתו אישור של רואה חשבון מטעמו המאשר את עמידתו של המציע  7.9.2
 . (5טופס מס' ) מכרזהמצורף למסמכי הבתנאי המפורטים בסעיף זה, זאת בנוסח 

 
 היעדר רישום הערת "עסק חי" 7.10

 

של המציע, לא רשומה הערת "עסק חי" או כל הערה האחרון בדו"ח הכספי  7.10.1
חשבונאית מקובלת שיש בה כדי להעיד על חוסר יכולתו של המציע לעמוד 

 בהתחייבויותיו הכספית.  

 

המציע יצרף להצעתו אישור של רואה חשבון מטעמו המאשר את עמידתו של המציע  7.10.2
, (5טופס מס' ) מכרזבתנאי המפורטים בסעיף זה, זאת בנוסח המצורף למסמכי ה

 של המציע . האחרון וכן, העתק של הדו"ח הכספי המבוקר 
 

 הצעההערבות  7.11

 

 ישראלימסחרי מאת בנק  בלתי מותנית אוטונומית המציע ימציא ערבות בנקאית 7.11.1
להבטחת   , וזאת(₪  עשרים אלף)  20,000של    בסך,  "(הערבות הבנקאית)לעיל ולהלן: "

המצורף  תהא ערוכה בנוסחהבנקאית הערבות ; מכרזההתחייבותו לעמידה בתנאי 
 (. 3טופס מס' ) מכרזלמסמכי ה
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תחליט על  שהחברהככל   27/5/2020 עד ליוםתעמוד בתוקפה הבנקאית ות בהער 7.11.2
זה, היא תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את  מכרזשינוי לוחות הזמנים הנוגעים ל

 הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. 

 

למען הסר כל ספק מובהר כי הצעה שתוגש עם ערבות בנקאית בנוסח שונה מהנוסח  7.11.3
, או בסטייה מהוראות סעיף זה )לרבות, לעניין סכום מכרזשצורף למסמכי ה

תהיה רשאית ועדת המכרזים (, ות ערבות מיטיבהולרב הערבות או מועד תוקפה
 .לפסול את ההצעה

 
כל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מ תהא רשאית, על החברה, לעיל על אף האמור 7.11.4

, ובלבד ( חודשים3שלושה )עד לתקופה נוספת של בכל פעם מציע הארכת הערבות 
  .שדרישה זו הופנתה לכל המציעים

 
את הערבות הבנקאית בסמוך לאחר דחייתה של הצעה, חזיר לידי המציע ת החברה 7.11.5

המציע שנבחר לבצע את הפרויקט המציא ערבות נחתם חוזה עם בסמוך לאחר ש או
 .ביצוע

 
הסכום הנקוב לחלט את  להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ותהא רשאית    החברה 7.11.6

ום שבו המציע חזר בו בה )או כל חלק ממנו(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מק
בדייקנות ובשלמות ו/או סירב למלא אחר  מכרזמהצעתו ו/או לא קיים את תנאי ה

, לרבות ההוראות בדבר חתימת ההסכם ו/או מכרזהדרישות ממנו בעקבות זכייתו ב
ו/או  מכרזשלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי ה

 . מכרזשסטה בכל דרך אחרת מהוראות ה
 

כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר  החברהמובהר, כי אין בזכויות  7.11.7
 ועל פי כל דין. מכרזבהתאם למסמכי ה החברהעומד לרשות 

 
, מבלי שתצטרך לנמק בקשתה או לבסס הבנקאית  רשאית לחלט את הערבות  החברה 7.11.8

  .הערבות בפני הבנקדרישתה או לפנות קודם לכן אל המציע, וזאת על ידי הצגת כתב  

 

) לרבות בפני מכרזמציע אשר ערבותו הוחזרה לו, לא יוכל לערער על זכייה של אחר ב 7.11.9
ערבות , במצורף לבקשתו לערער את לחברה, אלא אם כן המציא בית המשפט(

  הצעתו. 

 

 פי דין-אסמכתאות הדרושות על 7.12

 
 למועד הגשת ההצעה:על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הבאים, כשהם תקפים 

 

-כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  המציע הוא בעל 7.12.1
 (. 4טופס מס'  )  מכרזויצרף תצהיר בהתאם לחוק זה בנוסח המצורף למסמכי ה  1976

 

ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול   7.12.2
 .1975-התשל"ו ,וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]מס הכנסה 

 
 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. 7.12.3

 
תעודה המעידה על היות התאגיד עוסק מורשה/מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף,  7.12.4

 בתוקף.
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המבקר את המציע המעיד על עמידתו בדרישות ותשלומים הצגת אישור רואה חשבון   7.12.5

 .סוציאליים ושכר מינימום לעובדים
 

זכויות  תצהיר של המציע ושל בעלי הזיקה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת 7.12.6
ל המציע  עובדים על פי דיני עבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים

 ( 12מס' )טופס כמעסיק לצורך אספקת השירותים
 

לא יועסקו עובדים  נשוא ההסכם השירותיםתצהיר ובו התחייבות כי לצורך ביצוע  7.12.7
 ( .18זרים) טופס מס' 

 
 השתתפות במפגש המציעים 7.13

 
תנאי להגשת ההצעה הנה השתתפות במפגש המציעים )כהגדרתו לעיל( בהתאם  7.13.1

 זה.  מכרזלהוראות 

 

על המציעים לצרף להצעותיהם את פרוטוקול מפגש המציעים שהופץ ביניהם ולאשרו  7.13.2
 בחתימתם. 

 
 מכרזרכישת מסמכי ה 7.14

 
 זה. מכרזבהתאם להוראות  מכרזנו רכישת מסמכי היתנאי להגשת ההצעה ה 7.14.1

 

 שם על מכרזה מסמכי רכישת על קבלההמציעים לצרף להצעותיהם העתק של העל  7.14.2
 .המציע

 
 
 שלמת מסמכיםהאופן הגשת ההצעה ו 8

 

על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידת המציע בכל אחד מהסעיפים שבפרק תנאי  8.1
 הסף. 

 

 המסמכים ו/או האסמכתאות יסודרו בחוצצים ויתייחסו לכל אחד מהסעיפים שבתנאי הסף. 8.2
 

 . מכרזההצעה וכן, כל הטפסים המצורפים לה יצורפו כשהם מלאים וחתומים כנדרש על פי ה 8.3

 

די -)מאומת על כמקור בלבד, או כהעתק נאמן למקורמסמכים ו/או אסמכתאות יצורפו  8.4
 עו"ד(.

 
שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מסמכים נוספים הדרושים לדעתה לצורך  חברהה 8.5

 הבהרת ההצעה, וכן, לפסול הצעות שהחומר לא צורף במלואו ובהתאם לאמור לעיל.

 
שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה  חברההמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

להשלים מידע חסר  - מכרזההצעות ל לאחר הגשת -הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים 
או בשאר   עמידתו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו, בתנאי סף שפורטו לעילבחינת  לצורך  

 . מכרזדרישות ה

 

 תקצוב מועדים לשם עמדתו של כל מציע כאמור בדרישתה להשלמת המסמכים.  חברהה 8.6
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 ההצעות למכרז 9

 

אחוז הנחה  0)אומדן גלוי(.  ברה הכלכליתההצעה תינתן בדרך של מתן הנחה על אומדן הח 9.1
 .לא ייראה כמתן הנחה

 

 .תיפסל על הסף 30%הנחה או תוספת מעל  9.2

 

הצעה למסמכי המכרז.  8טופס מס' לבהתאם למען הסר ספק, כל מציע יציין את המחיר  9.3
 .   שלא תוגש בהתאם להוראות תיפסל

 
 . 8ההצעה תהיה נקובה בשקל חדש ובהתאם למפורט בטופס מס'  9.4

 
 יהיו בהתאם למוגדר בחוזה.  והצמדתה, תנאי תשלום התמורה למציע  9.5

 
למען הסר כל ספק מובהר כי סכום ההצעה הכולל הינו סופי והוא יינתן עבור כל מרכיבי מתן  9.6

טא את כל השיקולים , ויבהשירותיםהשירות ויכלול את כל המרכיבים הנוגעים לביצוע ה
של המציע בנוגע להצעת המחיר מטעמו לרבות )אך לא רק(: שכר עבודה, שכר מנהלים, 

, ייעוץ משפטי, עלויות הנהלה וכלליות, חומרים, ציודיועצים, ביטוח, תקורה, רווח קבלני, 
 תשלומי חובה, הסעה, פינוי וסילוק הפסולת, חשמל, מים, הנהלת חשבונות וכיו"ב .

 
 הבחירה בין ההצעות 10

 

 כללי 10.1
 

 הצעת פי על העבודה עלות עם האיכות ציון של שקלול לפיהבחירה בזוכה תהיה  10.1.1
 .)שלושים( איכות 30%-ו )שבעים( מחיר 70% של ביחס, המחיר

  

 את ההצעה הכספית יש להגדיר באחוז הנחה או תוספת על אומדן החברה הכלכלית. 10.1.2
 

נק'(, וההנחה הנמוכה  70הניקוד המקסימאלי )ההנחה הגדולה ביותר תקבל את  10.1.3
 נק'. 35ביותר )או התוספת הגדולה ביותר( תקבל את 

 
נק'. הצעות בעלי אחוז הנחה   70  -נק' ל  35יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי בטווח בין   10.1.4

 שווה, ידורגו באופן אחיד ושווה.
 

ייבחנו הכמות,  מרכיב האיכות ייבחן וינוקד בהתאם לניסיון המציע, ובמסגרת זו 10.1.5
 ההיקף והמורכבות של עבודות קודמות שבוצעו על ידי המציע.

 
 בחינת מרכיב האיכות על פי הקריטריונים הבאים: 10.1.6

 
 הערות  משקל  רכיב 

בתחום אספקת ניסיון המציע 
 מדריכים לחדרי כושר

 נקודות  60
 

בגין כל שנת 
 ניסיון של המציע 

נק' לכל  5
אסמכתא 

 נק'   25ומקסימום  

יש להוכיח את הניסיון באמצעות צרוף 
טופס מס' אישור מזמין העבודה כאמור ב

6 
האסמכתאות יצורפו תחת חוצץ איכות 

  1מס' 
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עבור כל עובד  היקף כח אדם מועסק 
מהתחום 
המבוקש 

שהועסק בשנת 
נק' ועד  1  2018

 נק'  10מקסימום 

יש לצרף אישור רו"ח בדבר העסקת 
 עובדים .

 
האסמכתאות יצורפו תחת חוצץ איכות 

 2מס' 

נקודות לכל  5  ניתוח המלצות בכתב
 20המלצה ועד 

נקודות 
 מקסימום 

יש לצרף המלצות מטעם מזמין העבודה 
פרויקט שמוגש להוכחת ביחס לכל 

 הניסיון.
 

האסמכתאות יצורפו תחת חוצץ איכות 
 3מס' 

 על בסיס ראיון  נק' 45עד  התרשמות 
  נקודות  100 סה"כ 

 
 70לשם בחינת רכיב המחיר, על המציע לעבור את ניקוד רכיב האיכות בלפחות  10.1.7

 נקודות.
 

להביא החכ"ל  תהמכרז רשאימסגרת שיקוליה בהליכי על אף האמור לעיל, הרי שב 10.1.8
המציע ראיות לשביעות ן  בחשבון, בין היתר, את השיקולים שיפורטו להלן, ולדרוש מ

 , וזאת, גם לאחר פתיחת ההצעות:כעמידה בתנאי הסף רצונה להוכחתם

 

בקבלת שירותים עם  חברהניסיון עבר )לחיוב או לשלילה( של ה 10.1.8.1
 מציע מסוים.  

 
לתקנות העיריות )מכרזים(,  22כל שיקול אחר המפורט בתקנה  10.1.8.2

 . 1987-תשמ"ח
 

 תיקון טעויות 10.2

 

ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות  10.2.1
 שהוגשו לה. 

תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה )או מי מטעמה( וירשם  10.2.2
 בפרוטוקול. 

 
 ההודעה על התיקון תימסר למציע.  10.2.3

 
 פסילת הצעות 10.3

 

ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או הצעות אם  10.3.1
הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של 

 נושא המכרז, אלא אם הוחלט אחרת. 

 

ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות שיש בהן כדי לפגוע בשווין או בהליך  10.3.2
 .התחרות ההוגנת בין המשתפים במכרז

 
למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה  חכ"לאין באמור כדי לגרוע מזכותה של ה 10.3.3

 בתום לב.
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 לפי כל דין.החכ"ל אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות  10.3.4
 

 הזוכה במכרז 10.4

 
תבחר את הזוכה בכל אזור בהתאם להוראות מכרז זה,  חכ"לועדת המכרזים של ה 10.4.1

 ותמליץ לראש הרשות, כי הרשות תתקשר עמו בחוזה. 
 

ולאחר ועדת המכרזים תשקול את ההצעות כמפורט לעיל ו/או קיבלה מהם הבהרות,   10.4.2
 מכן תקבל את החלטתה. 

 
ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או להחליט לא  10.4.3

 לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות לרשות. 

 

נשוא המכרז והוא חל כיחידה אחת  השירותיםהמכרז דנא הנו ביחס לכלל ה 10.4.4
 בהתייחס לכל אחד משלושת אזורי הפינוי. 

 

 סייגים 10.5

 

ועדת המכרזים רשאית ומבלי לגרוע מסמכויותיה על פי כל דין, , לעילהאמור  על אף 10.5.1
המציע בהשתתפותו בהליך והגשת   שלא להכריז על מציע כלשהו כזוכה במכרז.

 הצעתו מקבל סייג זה ויהיה מושתק מלהעלות כל טענה כנגד האמור. 

 

רשות, ו/או  חכ"להלכל פיצוי או שיפוי מאת  םזכאי ולא יהי המציעיםבמקרה כזה,  10.5.2
 לרבות, בגין רכישת מסמכי המכרז. 

 
 החוזה 10.6

 
למען הסר ספק מובהר, כי עובר לחתימת החוזה וקבלת צו התחלת עבודה לא יהא קיים 

 תוקף בין הצדדים. -חוזה בר

 

 הזוכה בהצעה עיון זכות 10.7

 
רשאי לעיין בהחלטה הסופית של יהא שתתף במכרז מכל  כללי המכרזים,בהתאם ל 10.7.1

יום מקבלת  30בתוך זאת , בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז, המכרזיםת ועד
 .ההודעה על תוצאות המכרז

 

בחלקים , או  ת ועדת המכרזיםרשאי לעיין בחלקים של החלטלא יהא  שתתף במכרז  מ 10.7.2
ההצעה הזוכה, אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד של 

המדינה, ביחסי החוץ שלה,  , או לפגוע בביטחוןמסחרי, או סוד מקצועי
 בכלכלתה או בביטחון הציבור.

 
בלבד, בכפוף למשלוח בקשה  החכ"לניתן יהיה לעיין במסמכים כאמור במשרדי  10.7.3

, ובכפוף לתשלום חכ"לבכתב לעיון, ולתיאום מראש של מועד העיון עם נציג ה
₪ )במילים: מאה ₪(, עבור כל פגישת עיון, זאת  100הוצאות קבוע בסך של 

 יסוי העלויות הכרוכות בעיון.לכ
 

סך   חכ"למשתתף שיבקש לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם ל 10.7.4
 (.A4₪ )חצי ₪( נוסף, עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי )בגודל  0.5של 
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קבלת העתק של חומרים שאינם מסמכים, תהיה כנגד תשלום סכום שיקבע ע"י  10.7.5

 סיבות העניין., מעת לעת ולפי נמנכ"ל החכ"ל 
 
 

 תנאים כלליים 11

 

 חלהדין ה 11.1

 

 . מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעתהחלים  םהליך זה כפוף לדיני 11.1.1

 

 .תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין ההצעות 11.1.2
 

והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת  11.1.3
 .ההצעות

 

 ייחודית תנית שיפוט 11.2

 
ך המשפט המוסמית יידון אך ורק בבלמכרז זה ו/או לחוזה הנכרת מכוחו, כל עניין הנוגע 

 מבחינה עניינית לדון בתביעה ואשר מקום מושבו בעיר באר שבע.  
 

 וצאות ההשתתפות בהליךה 11.3

 

לרבות, רכישת מסמכי המכרז בהליך,  מציע ישא לבדו בהוצאות השתתפותוכל  11.3.1
 וביצוע בדיקות נשוא המכרז. 

 

  .רשות בגין הוצאות אלהחכ"ל ו/או לא יהא זכאי לכל שיפוי מאת ההמציע  11.3.2
 

 

 ביטול על ידי הרשות או דחיית תחילת ביצוע העבודה/שירות 11.4

 

 . זה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הליך החכ"ל 11.4.1

 

רשאית לבצע את הפרויקט בעצמה או היא תהא  החכ"ל, ידי -בוטל ההליך על 11.4.2
באמצעות צדדים שלישיים, מבלי שתהא למציעים כל טענה או תביעה בקשר 

  לכך.
 

 המכרזיםקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת  11.5

 

, והוא יחל ("הזוכה המקורי" :להלן)ידי ועדת המכרזים זוכה  היה וייקבע על 11.5.1
בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו 

( "הזוכה האחר"  :להלן)של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר  
פסיק את ביצוע , מתחייב הזוכה המקורי להו/או ככל שיינתן צו מניעה

דו"ח עדכני את כל המידע המצוי אצלו בצירוף  חכ"לולהעביר ל שירותיםה
פעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לביצוע באשר ל

העבודה באופן בטוח ומסודר, ולקיים את כל הוראות המנהל לגבי העברת 
 האחריות לביצוע העבודה.
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כאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה ז 11.5.2
ידיו בפועל, עד למועד -כאמור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה על

 הפסקתה בפועל. 
 

 תנאי לביצוע ההתקשרות או הרחבות  11.6
 

החברה חוזה ההתקשרות, לרבות כל הגדלה או שינוי שלו, טעונים אישור ה   11.6.1
 באמצעות חתימת הגופים הרלוונטיים, לפי העניין. 

 
היה ולא התקבל מי מאישורים אלו, ההליך ו/או החוזה יהיה בטל ומבוטל והמציע  11.6.2

 בגין ו/או בעקבות ו/או כתוצאה מכך.  את החברהלא יהא רשאי לתבוע 
 
 

 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות 11.7

 

 .לעיל כמפורט חכ"ל רהטבמשרדי כתובתה של ועדת המכרזים היא    11.7.1

 

 שנקבעה במסמכיהם.כתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת    11.7.2
 

 באחת מן הדרכים הבאים: ו/או ועדת המכרזים    חכ"לכל הודעה אשר תישלח על ידי ה 11.7.3
 

תיראה כאילו התקבלה ואז היא בדואר רשום,  המשתתפיםלכתובת  11.7.3.1
 ימי עסקים מיום המשלוח; ( 3)תוך שלושה  המשתתפיםאצל 

 

תיראה כאילו ואז היא  – או בדוא"ל פקסימיליהבמשלוח באמצעות  11.7.3.2
 ביום העסקים שלאחר היום בו נשלחה; המשתתפים התקבלה אצל 

 
ואז היא תיראה כאילו היא התקבלה  –במסירה ביד )מסירה אישית(  11.7.3.3

 בעת המסירה; 
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 1טופס מס' 
 

 טופס הצעה אישור הבנת תנאי ההזמנה ו
 

 לכבוד
 ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )

 
 , .ג.א.נ 

 
 רהטקאנטרי קלאב הצלה ועזרה ראשונה ב לאספקת שירותי 1/2020 מס'פומבי מכרז  הנדון:

 
למדנו והבנו   שבנדון,    10/2019מכרז פומבי מס'  , כי קראנו בקפידה את מסמכי  אנו הח"מ מאשרים .1

את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, 
העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה 

הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, -ידיעה או אי-שעילתה באי
 העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע הפרויקט.

וכן במסמכים המצורפים על דרך אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות,   .2
 ם וצרופותיהם.על כל נספחיהההפניה ו

הוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, י .3
 מחייב מבחינתנו.

נשוא ההזמנה   שירותיםידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם הרשות בחוזה לביצוע ה .4
הינו חתימת חוזה וקבלת אישורי הרשות בתאם למסמכי ההליך. בכל מקרה שבו לא יתקבל אישור 

ו לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה, תהיה הרשות למי מהמפורטים לעיל, ו/א
נשוא המכרז עם  שירותיםרשאית הרשות לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בחוזה לביצוע ה

אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה ואנו מוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה   נותן השירותים
 ם אחר, על אף זכייתנו במכרז.   בקשר להתקשרותה עאו חכ"ל רהט כלפי הרשות 

המפורטת בחוזה  תולהפקיד בידיכם את הערבועל פי דרישתכם אנו מתחייבים לבוא למשרדכם  .5
, את פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות הנוספים למכרז המצורף

 הטעונים המצאה.
 בות )כולל הארכה(.פקיעת ערהצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך  .6
אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים  .7

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם  .8

 הזמנה להציע הצעות.בהתאם לתנאים המפורטים ב
כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח, שנזכה במכרז,  ככל .9

 הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בחוזה הנכלל בהצעתנו זו.
במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים  .10

יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  , יראה הדבר כהפרהימים 7תוך  בחוזה הנכלל
לחלט את סכום  יתזכא א הרשותתה הרשות, , ומבלי לפגוע ביתר זכויות1970-( תשל"אחוזה

בשל הפרת החוזה ו/או  ההערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו ל
 במהלך המו"מ.

ת, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת החוזה אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרו .11
 על ידי הרשות וקבלת צו התחלת עבודה.
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 כבוד רב,ב
 

___________________                                                      _______________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                               תאריך           
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 2טופס מס' 
 

 
 __/__/2020: תאריך

 
 

 לכבוד
 ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )

 
 , .ג.א.נ 

 
 בשם תאגיד אישור זכויות חתימה הנדון: 

 
 

אני, הח"מ, _____________________, עו"ד/רו"ח, מרח' ________________________, מאשר 
)מחק את פירוט _______________________________________ ,כי חתימתם יחד / לחודבזאת 

מס'  המיותר( של ה"ה המפורטים להלן, על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת מכרז פומבי
 , מחייבת את המציערהט נטרי קלאבאבקמדריכי חדר כושר  לאספקת שירותי/______2019

_______________: 
 
 

 שם: ____________________, ת.ז.: ____________________

 שם: ____________________, ת.ז.: ____________________

, מציעם על מסמכים אלה בשם ה( לחתוהמציעוכן, כי הינם מורשים מטעם ______________  )שם 
 .מכוח החלטת התאגיד כאמור, שנתקבלה כדין, על פי זכויות החתימה כאמור לעיל

 
 

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 3טופס מס' 

 )ערבות הצעה( ערבות בנקאית  
 

 __/__/___: תאריך
 __שם הבנק: ________________                                                                                                          
  _________________ סניף הבנק:                                                                                                          

 __מס' טלפון של הסניף: ________                            
  __________ מס' הפקס של הסניף:                                                                                                

 לכבוד
 ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )

 
 , .ג.א.נ 

 
 : __________ערבות בנקאית מס' הנדון:

 
מרחוב  מס' ת.ז/ח.פ./ח.צ. ______________ ___________לפי בקשת ___

"(, המבקש)להלן: "_______________________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( 
ת עשר)במילים:  ₪ 10,000 דרישתכם, עד לסכוםאנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי 

בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש   "(,סכום הערבות)להלן: "(  ₪אלפים  
מדריכי חדר  שירותילאספקת  ______/2020פומבי מס'  מכרזל הצעות עבמסגרת הליך הזמנה להצי

 .רהט אנטרי קלאבבקכושר 
 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .1
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 
 

יכול שתהיה לשיעורין,  הת זלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבו .2
וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה 

 .לא יעלה על סכום הערבות
 
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק,  .3

 לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או 
 

ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית  סכום .4
 לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה

 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .5
 
 . _.27/5/2020__עד ליום  יעמוד בתוקפומיום הוצאתו ו ףיעמוד בתוק כתב ערבות זה .6
 
 

 ,רב בכבוד
 

_______________________ 
 
 
 

 וחותמת הסניף. ______________________ טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה
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 4טופס מס' 
 

 1976-הצהרה בדבר חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
   

( לאחר שהוזהרתי כי "המשתתף"אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________ )להלן 
עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזאת כדלקמן:

 הנני משמש כ________________ _______________________  .1
 תפקיד                                         שם המשתתף                                                   

 והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף.

 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: .2
 

 המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  
המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון   

 ת ממועד ההרשעה האחרונה.שנים לפחו 3להגשת ההצעות למכרז חלפו 

בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לא הוטלו על המשתתף   .3
 או בעל זיקה* עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות**** המהוות עבירה.

 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –" בעל זיקה" *
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –" הורשע" **

או עבירה לפי חוק  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" עבירה" ***
 1991-"אעובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ

או עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת 
 ;2011 –האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 

יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן  - "הפרה" ****
אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי 

 בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.עובד אחד 
 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .4

 1998-, התשנ"חמגבלהלחוק שוויון זכויות לאנשים עם    9הוראות סעיף    –חלופה א'         
 אינן חלות על המשתתף.  זכויות"( )להלן : "חוק שוויון

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים   9הוראות סעיף  –חלופה ב'      
 אותן.               

יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה  -לעיל  4למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5
 הרלוונטיות להלן: 

 עובדים. 100-המשתתף מעסיק פחות מ -( 1חלופה )    
 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100המשתתף מעסיק  –( 2חלופה )    

לחוק   9משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי  סעיף  
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. –שווין זכויות, ובמידת הצורך 

ף התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה  והשירותים במקרה שהמשתת
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב 2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  –( 2כאמור באותה חלופה )
 על ליישומן. לחוק שוויון זכויות, הוא גם פ 9חובותיו לפי סעיף 

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר   -לעיל    4למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף   .6

ימים ממועד  30זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 )ככל שתהיה התקשרות כאמור(.  החברההתקשרותו  עם 
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 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .7

 

 

                                                                                                                                                            ______________ 
 חתימת המצהיר            

 
 אימות חתימה 

 
________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר.  

____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 
יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 

 לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
                                                                                                          

___________ 
 עו"ד                         
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 5טופס מס' 
 __/__/___: תאריך

 
 }יש להעלות את האישור על גבי נייר פירמה/לוגו של משרד רואה החשבון{

 
  לכבוד
 המכרזים ועדת

 ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )
 
 .א.נ,ג

 
 ._____________"מ/ח.פבע______________  ברתח:  הנדון

 
המציע "(, ובמסגרת הגשת הצעת המציעשותפות ____________ )להלן: "/חברת של חשבון כרואי
 מתכבדים אנו, ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )ידי -שפורסם על /______2019מס'  פומבי למכרז
 :כדלקמן לדווח

 
 פנקסייחיד שנרשמה ב/רשומה לא שותפות/רשומהשותפות /חברה הנו, המציע כי לאשר הריני .1

אין צורך לציין את מועד  -רשם החברות ביום  _________ ]לגבי שותפות לא רשומה או יחיד 
 הרישום[. 

 

 ____________ . ביום מורשה כעוסק נרשם המציע .2

 

₪( ויותר,   מאתיים אלףבמילים: ) ₪  200,000מחזור כספי של  בעללאשר כי המציע הינו  הריני .3
"ת הכספיים הדוחופי -, זאת על8201, 7201, 6201בכל שנה משנות הכספים , לא כולל מע"מ

 .2018הערה: ניתן להסתמך על דו"ח כספי לא מבוקר לשנת  של המציע לשנים אלה. המבוקרים

 

מציע המפורט לעיל, הן מפעילותו של המציע בלבד, ללא ה של הכספי המחזור כי לאשר הריני .4
 .עמוהכנסות הנובעות מפעילות של גופים או תאגידים הקשורים 

 

של המציע, לא רשומה "הערת עסק חי" או "אזהרת האחרון    המבוקרהריני לאשר כי בדו"ח הכספי   .5
עסק חי" או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע להמשיך 

 לקיים את עסקיו ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו. 
 

 
 

 ,רב בכבוד
 
 

 "חרו________________, 
 משרד רו"ח _________________

                                                                             
 
 

                                                                            
 :לוטה
 2018דו"ח 
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 6טופס מס' 

 
 

 תצהיר המציע בדבר ניסיון עבר
 

_______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את אני הח"מ, _____________ בעל/ת ת.ז. 
 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 
אני משמש כמנהל כללי/מנהל התפעול של חברת _________________ בע"מ ח.פ.  .1

תצהיר זה כחלק מהצעתו של המציע "( ומוסמך מטעמה ליתן  המציע______________ )להלן: "
 "(.המכרז)להלן: " חכ"ל רהט ידי -שפורסם על ______/2020 במסגרת מכרז מס'

 

במתן השנים שקדמו לפרסום המכרז  3לפחות מתוך  שנהמקצועי מוכח של  בעל ניסיוןהמציע  .2
לפחות מדריכי חדר כושר ובמועד הגשת הצעתו מעסיק) חוזית/יחסי עובד מעביד(  שירותי  העסקה/

 מדרכי חדר כושר מוסמכים 3

 :   ן המציעלהוכחת האמור להלן טבלה המוכיחה את ניסיו .3

 

 
תקופת מתן 

 השירות 
  מהות העבודה

 
 

היקף 
העבודה 
 בש"ח 

 פרטי המזמין מספר עובדים 

יש לציין חודש 
 ושנה

 ) התחלה וסיום(

יש לציין מספר 
עובדים שהועסקו 

 לצורך מתן השירות  

שם איש 
 קשר

פרטי 
 התקשרות 

 שם הגוף 

      

      

      

      

      

 

של וותק להוכחת מתן השירותים כאמור בטבלה לעיל מצורפות אסמכתאות והמלצות לגבי ה .4
 המציע, כל זאת על פי הנוסח המצ"ב: 

 
  

 למילוי על ידי נציג מטעם מזמין העבודההערה:  רהט  חכ"ל לכבוד 
  שם מזמין העבודה 

התקשרות עם פרטי 
איש הקשר אצל מזמין 

 העבודה 

 

מועד תחילת אספקת 
 השירות 
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מועד סיום אספקת 
 השירות 

 

מספר עובדים 
שהועסקו לצורך מתן 

 השירות 

 

  תיאור השירות  
היה לי ניסיון רע עם המציע באספקת השירותים / לא היה לי ניסיון רע עם  ניסיון רע 

 המציע באספקת השירותים 
  חתימת נותן האישור 

 
 

מטעמו להוכחת  מכל מזמין שירות המוגש   חובה על המציע לצרף אישור בנוסח לעיל
 .ביא לפסילת ההצעהעלולה לה. אי מילוי ההוראה, עמידת המציע בתנאי הסף 

 
 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
 
 
 

_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 
 

 אישור
 

מר/גב' אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי 
________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.
________________ 

 ותמת(עו"ד )חתימה +ח
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 7ופס מס' ט
 
 

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"  
 
 אנו, 1977-"זהתשל, העונשין חוקלחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  בנוסף .1

 :כדלקמן בזאת ומצהירים מתחייבים"מ __________________________________ הח

 
להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל  לא .1.1

דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של 
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר  הרשותו/או עובד  ברשותבעל תפקיד  או הרשות

 חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. להליך התקשרות ו/או כל

 
ו/או עובד  ברשותלשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד  לא .1.2

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך  הרשות
 התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 
ו/או עובד  ברשותאו בעקיפין, עם בעל תפקיד /לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו לא .1.3

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או  הרשות
 לא תחרותית.

 
ו/או  הרשותלעיל במסגרת הליכי ההתקשרות של  1.3עד  1.1פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  לא .1.4

 כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

 
שומרת לעצמה   הרשותלעיל, ידוע לנו כי    1סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  ויתעורר חשד    במידה .2

את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה 
 הצעתנו את לקבל לאאו /ו"( ההתקשרות הליךהפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "

 זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך זכייתנו את שהוא זמן בכל לבטלאו /ו ההתקשרות בהליך
 .ההתקשרות מהליך הנובעיםההזמנה /החוזה את שהוא

 
נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו המעורבים   אנו .3

 וזה/הזמנה הנובעים ממנו.ו/או ח הרשותבכל דרך שהיא בהליך התקשרות של 
 
 
 

 החתום:באתי/באנו על  ולראיה
 

 שם: _____________________
 חתימה: ___________________

 ותמת )חברה(: ___________ח
 

 אישור
 

אני הח"מ, עו"ד _______ מ.ר. ____, מאשר/ת בזה כי ביום _______ התייצב/ה בפניי מר/גב' 
עצמו/ה בת.ז. מס' _________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר ________ אשר זיהה/תה 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 
 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי.

________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 8טופס מס' 
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )

 
 ג.א.נ.,  

 ______/2020 מס' פומבי מכרזהנדון:  
 טופס הצעה למכרז 

 
מספר זיהוי: בהתאם לתנאי המכרז שבנדון, להלן הצעה מטעם: _______________. 

 ._______________ 
 
עבודה שירכשו מן המציע. "הזמנות התמורה בגין אספקת השירותים תשולם כנגד הזמנות  .1

עבודה" לצרכי סעיף זה הינן סך היקף שעות העבודה הכולל לחודש נתון ע"י המזמין, אשר הוזמן 
 בהתאם לנהלים שיקבעו ע"י ידו מעת לעת.

 

א יותר ול התשלום יהיה אך ורק על פי ביצוע שעות העבודה בפועל שאושרו על ידי המזמין .2
 מהמוזמן.

 

שולם כל סכום החורג מהזמנת העבודה שהוזמנה ללא אישור מראש ובכתב מאת יובהר כי לא י .3
המזמין וכי המזמין שומר על זכות לצמצם ו/או להגדיל את הזמנת העבודה בכל עת, עפ"י צרכיו 

 ובהתאם לקבוע בהסכם.

 

התמורה תחושב בדרך של מכפלת הזמנות העבודה לפי הקטגוריות השונות בסך התשלום לשעת  .4
 מפורט להלן.עבודה כ

 

וכולל כל  (150%ים יחושבו לפי וחג ותשבת)לכל השעות והימים כי התשלום הינו אחיד ידוע לי  .5
 הוצאה ו/או תשלום בהם נדרש המציע לשאת.

 

 הנני לאשר כי מובהר לי היקף העבודה הנדרשת ממני והנני מכיר את מסמך ג' ודרישותיו.  .6

 

מחיר הנחה על הצעתו בעל המציע לפרט את ]להלן הצעתי ביחס לאומדן החכ"ל לשעת עבודה  .7
 [: (בטבלה להלן )ללא רכיב מע"מהנקובים  המקסימוםמחירי 

  
אומדן  כוח האדם מס"ד

מקסימאלי 
 של החכ"ל 

לשעת 
 עבודה 

 או תוספת הנחה
 -אחידה באחוזים 
 למילוי ע"י המציע

סכום לשעה אחרי 
 או תוספת הנחת

   - השירותים נותן
 למילוי ע"י המציע

מדריך חדר  1
 כושר 

 .......   
 

 

 לתשלומי התמורה לעיל יתווסף מע"מ כחוק.  .8
 

 תנאי התשלום וההצמדה יהיו כמפורט בהסכם. .9
 

 אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.מובהר כי המזמין  .10
 

 .פסלויאו הנמוכות ממחיר המינימום הצעות העולות על מחירי המקסימום  .11
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 נותןהתמורה כמפורט בהצעת המחיר מהווה תמורה מלאה וסופית כנגד קיום מלוא התחייבויות   .12
כרז זה בטיב ובאיכות מעולים על פי הסכם זה ואספקת מלוא השירותים הנדרשים במ  השירותים

 ולשביעות רצון המזמין.
 
 
 
 

 בכבוד רב ובברכה, 
.__________________ 

 ]שם המציע[
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 9ופס מס' ט
 

 בשלב הגשת ההצעה ואין לערוך שינויים במסמך זה צורך להגיש מסמך זה בחתימת החברה המבטחתאין 
 

 )מצורף כנספח נפרד(     
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 10ופס מס'ט

 
 כתב ערבות )ביצוע(

 
 לכבוד:

 ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )
 

 שם הבנק:  _________________.
  _______________.סניף הבנק: 

 .___________ :  סניףהמס' טלפון של 
 ._________: ___סניףהמס' הפקס של 

 
    ערבות בנקאית מספרהנדון: 

 
לפי בקשת _________________ ]המציע[ מס' זיהוי ____________ מרחוב  .1

( אנו "הנערב"________________________________ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: 
עשרת : )במיליםש"ח   10,000 לסךערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד 

 מס'פומבי ( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז הערבות""סכום ש"ח( )להלן:  אלפים
 או לחוזה שנכרת מכוחו. שפורסם על ידי חכ"ל רהט  ______/2020

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  .2
 ( בתנאי הצמדה שלהלן:"המדד")להלן:  ההמרכזית לסטטיסטיק

 _________שהתפרסם בתאריך  _________לעניין ערבות זו יהא מדד חודש "המדד היסודי"  
 )או בסמוך( בשיעור __________ נקודות.

לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות "המדד החדש"   
 זו.

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן: .3
מדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכפלת אם יתברר כי ה 

 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום  

 הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
( ימים ממועד קבלת דרישתכם בפקסימיליה 5בכתב, לא יאוחר מחמישה )  לפי דרישתכם הראשונה .4

או בכתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על 
סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 

וד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם או  לדרוש תחילה את סילוק כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמ
 הסכום האמור מאת הנערב. 

יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום  המובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות ז .5
יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 .סכום הערבות

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי הפרטים   3אמור בסעיף  התשלום כ .6
שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי שיקול דעתכם 

 הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  .7
לא אם הוארכה על ידכם. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ולא ומבוטלת, א

 יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
              
 בכבוד רב, 
  בע"מ בנק _______________ 

 
 _________________________ וחותמת הסניף.טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה 
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 11ופס מס' ט
 

 טופס פרטי חשבון בנק
 תאריך:___________        

 
 לכבוד

 ( בע"מ2015החברה הכלכלית רהט )
 

 ג.א.נ, 
 

 פרטי חשבון בנקהנדון: 
 

 "(הספק________________________________  )" :תאגידשם 
ביצוע כתובת למשלוח הודעה על 

 תשלום:
רח' _________________מס' _____ עיר 

___________ מיקוד __________ טלפון __________ 
 פקס _________

 _______________________________ : תאגידמספר 
שם הבנק ____________ מס' סניף _______________  פרטי הבנק להעברת תשלומים:

_________________ מס' חשבון כתובת הבנק 
________ 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, נחזירם 
 ללא שהות.  חברההלגזברות 

 
_________________ ________________ 

 חתימה + חותמת שם
 

 
 
 
 

 אישור עו"ד / רו"ח
 

____________ מ.ר. ____________ מרח' ______________________ מאשר/ת, אני עו"ד / רו"ח  
"(, וחתימתם שירות נותןכי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"

 .שירות נותןמחייבת את 
 

_______________________ _____________ 
 תאריך חתימה + חותמת

 
 אישור הבנק

 מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.הננו 
 

___________ ___________________ ___________________ 
 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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   12' מס טופס
 

 עובדים  זכויות  שמירת בעניין המציע  חובות  קיום בדבר תצהיר
 

 
_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ז "אני הח"מ __________ ת

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

חכ"ל הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם   .1
"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה המציע)להלן: " רהט

 בשם המציע. 

 

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים   .2
הסכם התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת 

טעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את התקשרות מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מ
, את האמור בצווי ההרחבה אבטחההאמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף ה

 "(: חוקי העבודההרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים הבאים )להלן: "

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט -

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 1953-החניכות, תשי"גחוק  -

 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

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

 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה -

 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
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 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א -

 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו -

 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -

 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  -

  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 2000-גנטי, תשס"אלחוק מידע  29סעיף  -

  2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב -

 2006-הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"וחוק  -

א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או 5סעיף  -
 1977-במינהל התקין(, תשנ"ז

 

 (: Xלהלן פירוט אודות שמירת זכויות עובדים ע"י המציע ו/או בעלי השליטה בו )יש לסמן  .3

 1981-המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 
"( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, לא הורשעו בעל השליטה)להלן: "

ן העבירות המנויות בחוקי בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבי
 העבודה המפורטים לעיל 

 

  )ולא הושתו על המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי
"( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי בעל השליטה)להלן: " 1981-התשמ"א

השליטה, קנסות ו/או עיצומים כספיים על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 
 שנים לקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.התמ"ת, בשלוש ה

 

 ולחילופין,

 1981-המציע ו/או בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 
"( ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה הורשעו בעל השליטה)להלן: "

המנויות בחוקי בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות 
 העבודה המפורטים לעיל, כמפורט להלן:

_____________________________________________

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________ 

 על המציע ו/או בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א-
"( ו/או חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה בעל השליטה)להלן: " 1981

הושתו קנסות ו/או עיצומים כספיים על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, כמפורט התמ"ת בשלוש השנים 

 להלן:

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

_______________ _______________________
 _________________ 

 

 רצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות.  .4

 

 ידוע למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים.  .5

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 
 

        ________________ 

   חתימת המצהיר     
 
 
 
 
                                              

 אישור
 

אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' 
................................. המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר 
את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות 

 הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
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___________________ 

 עו"ד    
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   13ופס ט
 
 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה 
 
 

אני הח"מ, ______________ ת.ז.. _____________, שכתובתי היא _____________ מצהיר/ה 
 ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

 
הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./מס'  .1

מדריכי   לאספקת שירותי_______/2020  פומבי מס'  מכרז"( להמציע)להלן: "  ______________
 "(. מכרזה)להלן: " רהט אנטרי קלאבבקר חדר כוש

 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו,  .2
, אי מכרזולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה ב מכרזתהווה הפרה יסודית של תנאי ה

נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם 
 ו/או מי מטעמה.   חברההידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי -על

 
 או עובד תאגיד עירוני רהטהצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית  .3

 
)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 174י לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף הרינ .3.1

 קובע כדלקמן: 
 

עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או  פקיד או )א( .174
זוגו או שותפו או סוכנו,  -בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.2

  

או בתאגיד עירוני השייך לעיריית  רהטאיננו עובדים בעיריית אנוכי ובן/בת זוגי  .3.2.1
 .רהט

 
 : או

 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .3.3

 

או הועדה  רהטלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית  .3.3.1
 .רהטהמקומית לתכנון ובנייה 

 
הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, , בן זוג –" קרובלעניין הצהרה זו: "

, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של תחוא אח או
 אח או אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

רת בין המציע )אם מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכ .3.4
, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע לבין עובד רהט( לבין עיריית  מכרזיזכה ב

נגוע או מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין  רהטולא ידוע לי כי עובד עיריית  רהטעיריית 
 בעקיפין. 
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 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4

 
א)א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, אשר 122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 קובע כדלקמן: 
 

ו תאגיד שיש לאחד פו, אאו שות ונכוס, וצה, קרובחבר מוע )א( א.122
ה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או חלק העולמהאמורים 

זה או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחו
, הורה, בן או בן זוג –, "קרוב" לענין זהלעסקה עם העיריה; 

 תחוא בת, אח או
 

 [:נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי ] .4.2

 

 .רהטלמיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור במועצת עיריית   .4.2.1
 

 או
 

 יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן:   .4.2.2
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

._______________________________________________ 
 

 לעניין ההצהרה בסעיף זה:
 
, הורה תחוא  , הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח אובן זוג  –"  קרוב"

זוג של אח או אחות )גיס/ה(, של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן  
 אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת בין המציע )אם יזכה בין  .4.3
, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין המציע ו/או ביני לבין נבחר רהט( לבין עיריית מכרזה

יש נגיעה כלשהי להסכם, בין  רהטלא ידוע לי כי לנבחר ציבור בו רהטציבור בעיריית 
 במישרין ובין בעקיפין. 

 

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כחבר  .5.1
 . רהטו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים העירוניים של עיריית  רהטבמועצת עיריית 

 
, לא סיפקתי שירותים צהרה זוהריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על ה .5.2

או עובד בכיר בועדה  רהטו/או לעובד בכיר בעירית  טרהאישיים לנבחר ציבור בעיריית 
ו/או למנהל בתאגיד עירוני, לרבות, עבור תאגיד הקשור  רהטהמקומית לתכנון ובנייה 

 או מנהל בתאגיד עירוני. רהטלנבחר ציבור או עובד בכיר בעיריית 
 

 לעניין סעיף זה:
 
במהלך שלוש  רהטיית כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיר ":נבחר ציבור"

השנים שקדמו לחתימה על הסכם זה, לרבות, נבחרי ציבור אשר 



 

 
   

לאספקת שירותי מדריכי חדר כושר  1/2020מכרז פומבי מס' 
 בקאנטרי קלאב רהט 

חתימת וחותמת המציע: 
_____________________ 

 
 

 76מתוך  43עמוד 

 

כהונתם הופסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, פטירה(, ואינם 
 ;רהטמכהנים יותר במועצת עיריית 

 
, עירייה, מהנדס העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייהמנכ"ל ה ":עירייהעובד בכיר ב"

, מבקר עיריית עירייה, סגן גזברות העירייה, גזבר הרייהעיסגן מהנדס ה
; עירייה, מנהל אגף בעירייה, וטרינר הרהט, יועץ משפטי לעיריית רהט

 מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, חברי ועד העובדים; 
 
 . רהטתאגיד בשליטה של עיריית ": תאגיד עירוני"
 
מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח אדם או  ":מנהל בתאגיד עירוני"

 מבקר בתאגיד;    

 
סיפק שירותים לאחד הגורמים נושא המשרה ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, 

נא לפרט את הדברים )שם נבחר הציבור או העובד שסופקו לו השירותים,   –המפורטים לעיל  
 הגורם שסיפק את השירותים, מהות השירותים שסופקו, תקופת מתן השירותים(: 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
__________.___________________________________________ 

 
שומרות לעצמם את הזכות לבטל את  רהטו/או עיריית  החברההריני לאשר כי הובהר לי היטב כי  .6

ו/או כל התקשרות אחרת     חברהלשנכרת מכוחו בין המציע    ההסכםו/או    מכרזהשתתפות המציע ב
או שקיימת  תמדויקאינן נכונות או אינן שנעשתה במסגרת ההסכם אם יתברר כי הצהרותיי לעיל 

לרבות בגין בהסכם בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה,  חברהמניעה המונעת את התקשרות ה
, ואני ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של הסכם זה רייווצמצבים שבהם 

 חברההו/או  רהטמוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריית 
 ו/או מטעמן, בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה. 

 

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו, והריני  .7
  לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון.

 
אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את  .8

ואפעל בהתאם  חברהבמצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של ה מציעה
 להנחיותיה.

 
___________________ 

 חתימה
 אישור

 
...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גב' אני, 

................................. המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר 
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות  את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים

 הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני.
 

___________________ 
 עו"ד,                            
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 14 מס' טופס
 

  
 התחייבות לשמירה על בטיחות בעבודה 

 
 בקפדנות , במיומנות ובדקדקנות. כרת עימו יקיים  את החוזה שנ השירותים נותן .1
נותן הסכמתו לשאת במלוא האחריות בנוגע לבטיחות עובדיו , עובדי הרשות  השירותים נותן .2

 והציבור כיוצא פועל של עבודתו וינקוט בכל אמצעי הזהירות בביצוע עבודתו.
יו מתחייב לבצע עבודתו בהתאם לכל החוקי ותקנות מכוחם התקפים  או שיה השירותים נותן .3

 תקפים.
החלות בקשר לביצוע העבודה מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות    השירותים  נותן .4

 . לצורך שמירה על בטיחות ובריאות עובדיו היום ואשר יחולו בעתיד
תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע  שירותיםמתחייב לבצע את ה השירותים נותן .5

 . ים להוות סכנה לאדם ו/או לרכושלעלומכל מעשה או מחדל, ה
שכל עבודה , לרבות עבודה כזו המבוצעת על ידי  קבלני משנה ,  יהיה אחראי לכך, השירותים נותן .6

, אשר  השירותים נותןתתבצע באופן בטיחותי , בהתאם להוראות הדין, ותחת פיקוחו הישיר של 
 מינה כמפורט בתת סעיף קודם .

ע״פ חוזה זה, עובדים להם הכישורים  שירותיםיעסיק על חשבונו לצורך ביצוע ה השירותים נותן .7
ידריך את העובדים מטעמו וזאת על חשבונו בכל  השירותים נותן. שירותיםהמתאימים לביצוע ה

 הקשור לעבודה בטיחותית .
מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי  השירותים נותן .8

ובכלל זה:  ביגוד והנעלה, כובעים כפפות  מטעמו , ויפקח שהם משתמשים בו בהתאם לייעודם
 ועוד.

 .יהיו כשירים לעבודה מבחינה רפואית םהשירותי נותןעובדי  .9
 .הנני מאשר כי קראתי תוכן מסמך זה, ואני מתחייב לפעול על פיו .10
 
 
 
 
 
 

 ____________        :        המציע שם 
 ____________                       תאריך:
 ______)מציע(:______השירותים נותןחתימת 
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 טופס מס' 15  

 הצהרת המעביד על אודות עלות השכר 
 

 בשם המציע ________________ הריני להצהיר כדלקמן:

_______  -השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ .1

 שקלים חדשים לשעה. 

 _______ שקלים חדשים לשעה. -עלות השכר למעביד לשעת עבודה, לא  תפחת מ .2

עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל 

 הסכם שחתמה המדינה.

יר כי הצעתנו למכרז כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות הריני להצה .3

 בגין ההסכם, כולל רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.

 שם המצהיר :   ________________ת.ז _______________ 
________ _____פרטי המעביד:_____________________  

 
 תאריך:______________________ 
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   16טופס מס' 
 
 

 בדבר פגיעה בזכויותיהם  השירותים נותןבתלונות עובדי רהט   חכ"ל נוהל טיפול

 

השירות עקב אי תשלום שכרו או תנאי  נותן השירותיםאשר מצא, כי נפגע על ידי  נותן השירותיםעובד 
הגברת לבחוק וכמפורט  הוראות החוק ו/או צווי ההרחבה בתחום דיני העבודהל העסקתו, בהתאם 

בשכרו או בתנאי העסקתו על הפגיעה  , ראשי להגיש תלונה 2011-האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב
 "(. הודעה/תלונה" )להלן:רהט בנוסח המצ"ב   חכ"ללמשרד הכלכלה ו/או נציג 

דוגמאות לאי שמירת זכויות: אי תשלום שעות נוספות, אי הפרשה לפנסיה, אי תשלום ימי חופשה, 
 ניכויים אסורים, אי תשלום תוספת ותק, הלנת שכר וכדומה

ד. "(, אשר יהווה כתובת לקבלת תלונות העובהחכ"ל" )להלן: מחמוד אלעמורמר רהט הינו  חכ"לנציג 
     משרדי החכ"ל ה לעיריית רהט ניתן להגיש תלונה בתיבת התלונות הנמצאת ב:לצורך הגשת תלונ

את המתלונן, יהיה רשאי לשמוע  לבירור התלונה, בין היתר,    הזיפעל  ,  חכ"לאצל נציג העם קבלת התלונה  
ו/או פרט הדרוש לו לבירור ך  מסמכל    השירותים  נותןקבל מלו  נותן השירותיםעובדים ו/או נושאי משרה ב

 .התלונה 

 .עד כמה שניתן ללא כל דיחוי בירור התלונה יעשה

 . סיכום בכתב על בירור התלונה בליווי המלצות ומסקנות חברהיערוך נציג הבירור עריכת הבתום 

ממועד ימים,  7לתקן את ההפרה בתוך  השירותים נותןכי יש ממש בתלונה יידרש  , החכ"למצא נציג 
 החכ"ל. ת נציג פניי

 בין הצדדים.ההסכם לאלתר יבוטל  את ההפרה, השירותים נותןלא תיקן 

זה באמצעות צרוף הנוהל  ביא לידיעת כל עובדיו את קיומו של נוהלמתחייב להביא ל י השירותים נותן
לתלוש השכר של העובד לפחות אחת לחצי שנה, החתמת העובד כי קיבל לידיו את הנוהל, כמו כן יתלה 

 נוהל זה במקום קבוע ובולט לעין. 

 בנוסף, רשאי עובד לפנות למשרד הכלכלה בגין אי שמירת זכויות עובדים ולהתלונן  

 :  בדרכים הבאות

  354-354-1800 הכלכלה בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגליתמוקד הטלפוני של משרד  

 15:00ועד  9:00בימי ג' בין השעות  98-999-75-054צר מוקד יחידת הביקורת בחשב הכללי במשרד האו 

 http://www.mof.gov.il/Pages/Kablan.aspx טופס תלונה באתר: 
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 טופס פניית מתלונן

 

 לכבוד  

 ( בע"מ2015)החברה הכלכלית רהט 
 

להגברת    המעסיק על הפרת דיני העבודה כאמור בחוק   השירותים  נותן תלונה נגד  הנדון:  

 2011- האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 

 אני הח"מ _________________ נושא ת.ז. _____________________ 

הופרו על ידי המעסיק שלי, הוראות החוקים ו/או צווי   היות ולכאורהבזאת פונה אליך 

המחייבים את מעבידי וכמפורט  ההרחבה 

 להלן:____________________________________________________ 

שיסדיר את תשלום הזכויות  בדרישה ביום ___________ פניתי אל המעסיק שלי, 

 המופרות לעיל. 

 עותק מפנייתי מצורף בזאת.  

 

 : יתהי ת המעסיק התשוב

____________________________________________________ 

                     

____________________________________________________ 

 

 

 

  חתימה _____________ תאריך _______________ 
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   17טופס מס' 

 
 

 התחייבות להימנע מהעסקת עובדים זרים  
 

הריני _____ ת.ז_________ המשמש כ________ מטעם  ______) להלן: "המציע"(,מתחייב  בזאת 
לא יועסקו עובדים זרים כמפורט  חוזה ההתקשרות נשוא  השירותיםלצורך ביצוע בשם המציע , כי  

אשר  .7.12.9תקשרויות הממשלה", מס' בהוראת התכ"מ, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת ה
 .מוכרות לי ואשר הנני מתחייב לפעול על פיהן

 
 האוטונומיה  תושבי שהנם זרים עובדים )לעניין תצהיר זה, "עובדים זרים" הינם עובדים זרים למעט

 ושעליהם, בישראל  לעבוד  התעסוקה  משירות  תקף  תעסוקה  היתר  שברשותם, עזה  וחבל שומרון,  ביהודה
 תיקוני( )שונות  והוראות  כלכליים  הסדרים)  יריחו  ואזור  עזה  רצועת  בדבר  ההסכם  יישום  לחוק'  ו  פרק  חל

 (.1994-ה"תשנ(, חקיקה
 
 
 

                                                                                                              ______________ 
חתימת המצהיר                                                                                                   

 
 
 

 
 :אישור

 
הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני

' _________________( ולאחר מס.ז.  ת  פי עלת /זיהיתיו______________ המוכר/ת לי אישית )
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי. יעשה/תעשה כן, אישר/ה את
 

 "דעו_____________,  
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18טופס מס'   

 
 

 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי 
 )תמולא על ידי נושא משרה אצל המציע, כאשר המציע הינו תאגיד(:

 
 

הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי להצהיר  אני
 את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 
"( המציע_______________ )להלן: "אצל ___________________  בתפקיד משמש אני .1

 (תאגיד הינו המציע כאשר)ימולא 
 
 אספקת שירותי_____/2020 המציע למכרז פומבי מס'זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של  תצהיר .2

 "(. המכרזלהלן: ") רהט אנטרי קלאבבקמדריכי חדר כושר 

 
להצהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים את  הריני .3

 הסעיף ביחס לכל אחד מבעלי המניות(: 

 

 .ז./ח.פ. _______________תמר/גב'(: ____________ /חברה) שם .3.1

 

 .ז./ח.פ. _______________תמר/גב'(: ____________ /חברה) שם .3.2
 

 ביחס הסעיף את להשלים)יש  הבאים האנשים הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .4
"ל, סמנכ"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, דירקטוריון חברי: "משרה נושא. "המשרה מנושאי אחד לכל

 מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(: ,מנהלי תפעול ,כספים מנהל

 

 _________________.ה: /תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.1

 

 ה: _________________./תפקידו.ז. __________ תגב' ____________ /מר .4.2

 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז הורשעתי  7מצהיר כי המציע לא הורשע במהלך  הנני .5
 בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 
 , נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: קלון עמה שיש בעבירה הורשע שהמציע ככל

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .5.1

 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.2
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3
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 : ______________.הדין גזר .5.4
 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה  7מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך  הנני .6
 פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 
 שהמצהיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(:  ככל

 

 _____________.(: תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי 6.1

 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות 6.2

 

 : _______________.דין גזר מתן מועד 6.3
 

 : ______________.הדין גזר 6.4
 

לעיל(   3המניות של המציע  )שפורטו בסעיף    בעלימצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול    הנני .7
המשרה   נושאיהמניות ו/או    מבעלי  אחד  אףלעיל(,    4ומול נושאי המשרה של המציע )שפורטו בסעיף  

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה פלילית שיש   7אצל המציע לא הורשע במהלך  
  עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(. 

 
הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את  המשרה מנושאיאו /ו המניות מבעלי שאחד ככל

 (: בנפרד אדם לכל וביחסהפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, 

 

 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם 7.1

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי 7.2

 

 ________________.: _העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות 7.3
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד 7.4
 

 : ______________.הדין גזר 7.5
 

המציע ו/או מי מבעלי המניות של המציע   נגד  ועומד  תלוי  לאבדיקה שביצעתי,    לאחרמאשר כי    הנני .8
עמה קלון )כהגדרתה  שישאישום בגין עבירה  כתבאו כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, /ו

 במכרז(. 
 

שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של המציע ו/או כנגד אחד  ככל
מנושאי המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס 

 לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 

 _____________.: __המשרהנושא /המניות בעל שם 8.1

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי 8.2
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 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות 8.3
 

 : _______________.הפלילי ההליך מצוי בו השלב 8.4
 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .9
 
 
 

 המצהיר חתימת 
 
 

 :אישור
 

הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב'  אני
' _________________( ולאחר מס.ז.  ת  פי עלת /זיהיתיו______________ המוכר/ת לי אישית )

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי. יעשה/תעשה כן, אישר/ה

 
 "דעו_____________,  
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 ספח לתצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית נ
 )יש להחתים בנפרד את כל בעלי המניות ואת כל נושאי המשרה על נספח זה(

 
 

 לחכ"ל אני, הח"מ ___________________ ת.ז./ח.פ. ____________, נותן בזה ייפוי כח והרשאה 
לעיין ולקבל מידע אודותיי שמצוי במרשם הפלילי המתנהל על  )עו"ד דן שווץ( או ליועץ המשפטי שלה/ו

 ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים.
 

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12ם על פי סעיף למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתני
 , והתקנות שהוצאו מכח חוק זה.1981-התשמ"א

 
 
 
 

 חתימה  תאריך: ________________
 
 
 
 
 

     _____________________ 
 חותמת התאגיד      

 
 

יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם  
 ההצעה למכרז. יחד עם  
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 מסמך ב' 
 

 לחוזה  חברהאישור יועמ"ש ה  
   
 הליך הוא חלק ממסמכי ההסכם   

פומבי שפורסם והוא מאושר 
 לחתימה. 

   
 , עו"ד _________  
   
 תאריך: __________  

 
 1/2020מס'   מכרז –   מתן שירותיםל הסכם

 2020ביום _____ לחודש____________ שנת   ברהטשנערך ונחתם 
 

 ( בע"מ 2015החברה הכלכלית רהט )   בין:
 שכתובתה לעניין הסכם זה:         
 מרכז מסחרי רהט                    

 ידי מורשי החתימה מטעמה:-על
 "(המזמיןאו " "החכ"לאו " "החברה)להלן: "

 מצד אחד
 ___________________________. לבין:

 .____________.מס' ע"ר  /ח.פ 
 שכתובתו היא:  
 ברח' ________________________. 
 ידי מורשי החתימה מטעמו:-על 
 ה"ה ___________ ת.ז. __________. 
 _____________ ת.ז. __________. -ו 

 "(נותן השירותים)להלן: "
 מצד שני 
  

אשר נמצא  רהט אנטרי קלאבבקמדריכי חדר כושר  אספקת שירותימעוניינת בהחכ"ל ו :הואיל
", השירותים, ""מכרזה)להלן: " 10/2019מס'  מכרזאת פרסמה  תחת ניהולה ולשם כך 

נפרד  ומהווה חלק בלתי להסכם זהא'  כנספחמצ"ב  מכרזהעתק של מסמכי ה; (בהתאמה
 ;מהסכם זה

 
  ;הוכרזה כזוכה, והצעתו מכרזהצעתו לונותן השירותים הגיש את  והואיל:

 
מסמכי ב םאת השירותים המפורטי לחברהתן ינותן השירותים יכי  ,והצדדים מעוניינים :והואיל

 לרבות  זהבהסכם באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט ת נותן השירותים בהצעו מכרזה
 בהצעה;ו מכרזב

 
 תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד ביןוהצדדים מסכימים כי התקשרות זו   :והואיל

  , וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרותנותן השירותיםלבין    החברה
 במסגרת יחסי עובד מעביד;

 
  .וברצון הצדדים להעלות כל המוסכם בניהם על הכתב :והואיל 

 
 על כן הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 
 
 מבוא נספחים וכותרות .1
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 .הימנוהמבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי  .1.1
 

הווים מ)על נספחיו ולרבות כל תיקון ו/או שינוי שיבוצע בהם(,  _______/2020  מכרזמסמכי   .1.2
 חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
כותרות סעיפי הסכם זה על נספחיו ניתנים להקלת ההתמצאות, והן לא תשמשנה לפרשנות  .1.3

 ההסכם.
 

כדי לגרוע סכם זה , אין בהוראות המכרזהעל הוראות להוסיף באות  סכם זהוראות הה .1.4
 הסכם זהולא ייחשב האמור ב מכרזעל פי ה חברהה תומכל סעד לו זכאי מכרזמהוראות ה
 . מכרזעל הוראה מהוראות ה רכוויתוכהקלה או 

 
המחויבים וככל שהן   יחולו בשינויים  הז  הסכםשלא צוטטו או שלא יושמו ב  מכרזוראות הה .1.5

 . הז הסכםישימות על הוראות 
 

יחולו  הסכם זהלבין הוראות  מכרזה מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראותב .1.6
 , אלא אם נאמר במפורש אחרת. סכם זההוראות ה

 
 והתחייבויות נותן השירותים הצהרות  .2

 
מפרט  -מסמכי הליך ואת מסמך ג' מצהיר בזה כי קרא ולמד היטב את  השירותים נותן .2.1

לחוזה זה כחלק בלתי נפרד ממנו, וכי אין במפורט בחוזה, כדי לגרוע  פיםהמצורהשירותים 
 . מסמכי ההליךו/או  זה מחובותיו על פי מסמך

 
בו אמורה  המתחםאת , הינו מכיר את העבודה נשוא חוזה זהמצהיר כי  השירותים נותן .2.2

 פי-למסרה לו כל הפרטים והמידע לצורך ביצוע העבודה ע החברהוכי להתבצע העבודה, 
 החוזה.

 
הוראות , מכרזההמבוא לחוזה זה, כל מסמכי שמצהיר כי מוסכם עליו  השירותים נותן 2.3

מהווים חלק אחד ובלתי נפרד מן  ,האמורים בו השירותים נותןהמפרט, הנספחים וחיובי 
 . השירותים נותןים את החוזה ומחייב

 
מצהיר, כי מוסכם וידוע לו, כי המבוא לחוזה זה הינו חלק בלתי נפרד  השירותים נותן 2.4

כי חוזה זה מבטל כל זיכרון דברים ו/או הסדר אחר ו/או מסמך אחר שנערך  מחוזה זה,
 ונחתם בין הצדדים )אם נערך בכלל(. 

 
כי   בין הצדדים.היחיד עם חתימת הצדדים על חוזה זה יהיה מסמך זה המסמך המחייב  2.5

כי אין להסתמך על  חוק הפרשנות יחול על החוזה ולמטרה זו יראו את החוזה כחקוק.
 סעיפים או כותרות פרקים למטרת פירוש החוזה, והן נעשו לצורך הנוחות בלבד. כותרות

 
 השירותים נותןבכל מקרה שעל חוזה זה יחולו ההגדרות המצויות במסמכי המכרז.  2.6

מסופק בפרוש הנכון של הוראה כלשהי מהוראות החוזה, יהיה הוא חייב לפנות למזמין 
את  וזה יהיה מחליט בלעדית בדבר הפרוש הנכון שיש לנהוג לפיו, והוראותיו  תחייבנה

 .ללא זכות ערעור השירותים נותן
 

, אלא יום ממועד חתימת חוזה זה 15מתחייב להפעיל מערך העבודה תוך  השירותים נותן 2.7
 . החברהאם ייקבע אחרת על ידי 

 
ספק את השירותים בהתאם למסמכי המכרז על מצהיר כי הוא מסוגל ל השירותים נותן 2.8

 נספחיו והוראות כל דין במשך כל תקופת ההתקשרות והאופציה ככל ותמומש. 
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יהיו בעלי אישור העדר הרשאה בעבירות מין בהתאם לחוק  השירותים נותןכלל עובדי  2.9
 .2001-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

 
מתחייב למלא אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין ו/או בעקיפין בכל   השירותים  נותן 2.10

וכפי  שירותיםשניתן להקשור לביצוע השירותים לרבות בהתאם לתנאי היתר שניתן ו/או 
שיתוקן, אם יתוקן מפעם לפעם ובהתאם לדרישות כל הרשויות הנוגעות לעניין ותנאיהן, 
הן אלו הידועות וקיימות עתה והן  אלו שיהיו קיימות או כפי שישתנו בעתיד וזאת מבלי 

מוסכם על  יהא זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לזו הקבועה בחוזה זה. השירותים נותןש
על סמך טענת  השירותים נותןלא  תאושרנה תביעות של , כי זה לא יגיש והשירותים נותן

  אי ידיעת הדין.
 

 קלון. השיש עמ המצהיר בזאת כי הוא ומנהליו לא הורשעו בעביר השירותים נותן 2.11

 
 יפעל לצורך ביצוע מתן השירותים כדלקמן:  השירותים נותן 2.12

 
שיהיו לשביעות  יעסיק לצורך ביצוע השירותים צוות עובדים כשיר השירותים נותן .א

 . ובהתאם למסמך ג'ובעלי הסמכה כמדריכי חדר כושר החברה רצון 

 
בעלי האישורים מתחייב כי כל עובדיו במסגרת נשוא זה יהיו  השירותים נותן .ב

 ורישיונות המתאימים למתן השירותים.
 

 . השירותים נותןמטעם  כאיש קשר ימנה נציג מטעמו שישמש  השירותים נותן .ג
 

, שיקרא להלן שירותיםתמנה מפקח ו/או מפקחים מטעמה על ביצוע ההחברה  .ד
, שירותיםבכל זמן שהוא את ה החברה"מפקח". המפקח יהיה רשאי לבדוק מטעם 

 םהשירותי נותןשנעשית ע"י  עבודהלפקח ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב ה
ובאיזו מידה הוא עומד בתנאי החוזה המפרט ומבצע את הוראות  שירותיםבביצוע ה

 נותןתחייבנה את  שירותיםוהמפקח. הוראות המפקח בכל הקשור לביצוע ה החברה
מובהר כי אין באמור להטיל אחריות על החברה ואו לגרוע בכל צורה  .השירותים

לעניין חוזה זה המפקח הינו  על פי חוזה זה וצרופותיו.    השירותים  נותןמהתחייבויות  
  מנכ"ל החברה  ו/או מי מטעמו.: 

 

וזאת בהתאם יתייצבו בתחילת כל יום עבודה  כמפורט במסמך ג', העובדיםצוות  .ה
לנקודת ריכוז לצורך שמירת  השירותים נותן. באם יזדקק העבודה שתיקבעלתוכנית 

 . המפקחבכתב ויקבל את אישורו של  השירותים נותן, יפנה חומריםציוד ו/או 

 
( על בסיס יומי המפקחידי -)בנוסח שיימסר לו עלינהל יומן עבודה  השירותים נותן .ו

 נותן בכל יום. חינוךממוסדות ההכולל את פרטי העובדים המצוותים לכל אחד 
 ימציא את היומן על פי דרישת נציג המזמין.  השירותים

 
 נותןבביגוד מתאים מטעם מתחייב כי, כל עובדיו יהיו לבושים  השירותים נותן .ז

 .השירותים
 

לשמור על תקינות מתחייב כי, ינחה את עובדיו לעבוד בצורה שקטה,  השירותים נותן .ח
בשטח במקרים של תלונות  חברהלהוראות המפקח מטעם הולפעול בהתאם הציוד, 

 ו/או בעיות אחרות שיעלו מעת לעת.

      
לחדול מלהעסיק עובד כלשהו   נותן השירותיםזכאי לפי שיקול דעתו להורות להמפקח   .ט

יהא חייב להפסיק עבודתו של אותו  השירותים נותןלפי חוזה זה, ו השירותיםמתן ב
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 בעל, אחר בעובד לאלתר ולהחליפו, נהל לעשות כןעובד מיד עם קבלת דרישת המ
 .העבודה לביצוע מתאימה כשירות

 
רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לשנות את היקף השירותים הניתנים ע"י  החברה .י

"ב, בין באופן קבוע ובין , לרבות שינוי בתדירות, שינוי בימי הפינוי וכיוהשירותים  נותן
שנכללו בחוזה, בכל מקרה התמורה   השירותים. השינוי יעשה ביחס לסוגי  באופן ארעי

 השירותים נותןמערך החוזה המקורי.  50%בגין השינויים האמורים לא תעלה על 
 ימים מקבלת דרישת המזמין לעשות כן.  7יהיה ערוך לביצוע השינויים תוך 

 
יתומחרו על בסיס , הן נוספות שידרשו השירותים ו/או במקרה של ביצוע שינויים .יא

, ובכל מקרה היקף השינויים )למעלה( לא יחרוג מעבר לקבוע התמורה הנקובה בחוזה
 . בדין

 
יהיה לו תוקף אך ורק אם ניתן בכתב  החברהכל שינוי שיש בו להגדיל את הוצאות 

על  החתימהממורשי . באין חתימת אחד מורשי החתימה של החברהונחתם על ידי 
המסמך, לא יהיה למסמך כל נפקות ואף אם בוצעה העבודה בפועל, לא יהיה בביצוע  

יהיה מושתק מלהעלות כל טענה  השירותים נותן, והחברההעבודה כדי לחייב את 
  בקשר לכך. 

 
כי כל שינוי ו/או תוספת במחיר ו/או בהיקף העבודה ו/או ביצוע   נותן השירותיםידוע ל .יב

כאמור לעיל,  שלכה כספית, יהיה בכפוף להזמנת עבודה חתומה כדיןשינויים בעלי ה
 . אחרת לא תחייב זו את המזמין

 
כי חל איסור לחרוג ממסגרת התקציב המאושר. חריגה ללא  נותן השירותיםידוע ל .יג

 נותןעל חשבון , תהיה החברהאישור מראש ובכתב על ידי מורשי החתימה מטעם 
 . החברהבלבד ולא יחייבו את  השירותים

 
על ידי מורשי החתימה של  שלא נחתמהמעבר לתקציב המאושר הזמנת עבודה  .יד

 .תביעה כלשהי וע בגינהיהיה מנוע מלתב השירותים נותןהמזמין, 
 

מתחייב כי יבצע את עבודתו כנדרש עפ"י החוזה ונספחיו גם בשעות  השירותים נותן .טו
חירום, וזאת בהתאם להוראות הגופים האחראיים ובניהם: פיקוד העורף, הג"א 

 ומשטרת ישראל. 
  

 היתרים רישיונות ואישורים  
 
מחזיק במסמכים מי מהעובדים מטעמו,   , לרבותהואכי נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת  .3

והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות 
. נותן השירותים מתחייב , ואלה יהיו בתוקף כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זההמוסמכות

 בכל עת שידרוש.  חברהללהציגם 
 

השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי  מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן .4
בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן 

פיצוי לאת הזכות לפיצוי  חברהויקנה ל ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים
 . גרוע בכל זכות המוקנית למזמין, מבלי לבגין הפרתו היסודיתמוסכם 

 
מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו  חברהלנותן השירותים מתחייב להודיע  .5

 על נספחיו. זה שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם 
 

נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים  .6
 נשוא הסכם זה. 
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 תקופת ההסכם 
 
מניין תקופת ההתקשרות הינה  .חברההייכנס לתוקפו החל ממועד חתימת ההסכם על ידי  הסכם זה .7

 . חודשים 12לתקופה של ו__________ מיום 
 

שומרת לעצמה בלבד את הזכות, להאריך את תקופת ההתקשרות בין הצדדים בכל פעם  חברהה .8
(, ובלבד שסך כל התקופה התקופה המוארכת"חודשים נוספים )להלן: " 12לתקופה שלא תעלה על 

חודשים( וזאת על פי  ארבעים ושמונה) 48המצטברת של כלל ההתקשרות בין הצדדים לא תעלה על 
 שיקול דעתה בלבד. 

 
ו/או על  ע על ידוששל ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פ יסודיתבמקרה של הפרה  .9

 לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת ת, רשאיראש העיר, באישור חברהההיה ת – ידי מי מטעמו
מבלי לגרוע בכל זכות המוקנית   יסודיתה  תוגין הפרבהקבוע בהסכם  וכן תהיה זכאית לפיצוי המוסכם  

  .מיןלמז
 

, חברההכי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת  ,מובהר .10
 הבלעדי. הבהתאם לשיקול דעת –כבכל עניין אחר  –לפעול בעניין זה  תהיה רשאית חברההו

 
חובה לפצות  חברההלא תהיה על  ,חברההידי -על, כולו או חלק ממנו, בכל מקרה של ביטול ההסכם .11

את נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור 
 עד  לביטול ההסכם. נותן השירותים בפועל השירותים שסיפק 

 
הזכויות את    חברהלבכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, נותן השירותים מחויב להעביר   .12

 חברההאת כל העבודה שעשה עבור  ו  על קבוצות הספורט אותן הוא מנהל בהתאם למפורט במסמך ג'
את עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב 

 תשלום המגיע לו.ל טענה , לרבות לא בשלבשום מקרה  חברההזכויות להעברת 
 

 החברה יקוח פ
 

או מי שבא מטעמו   חברההלאפשר לנציג  , בין השאר  חברהלשתף פעולה עם הנותן השירותים מתחייב   .13
 , ההצעה וההסכם, לרבות פיקוח על השירותים. מכרזלבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע ה

 
 בכל העניינים הקשורים במתן השירותים.  חברההנותן השירותים מתחייב להישמע להוראות  .14

 
לפקח, להדריך או להורות לנותן  חברהלמוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה  .15

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי   .ההסכם במלואוהשירותים, הנם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות  
ידי נותן -מימוש זכות הפיקוח כאמור על-ו/או באי חברהידי ה-אין בזכות הפיקוח שניתנה על

פי הסכם זה ו/או כדי להסיר ממנו -השירותים, כדי לגרוע מכל התחייבויות נותן השירותים על
ו/או כדי להטיל  חברהביעות רצונה של האחריות כלשהי לעניין קיומו של הסכם זה במלואו ולש

 .אחריות מכל סוג שהוא על העיריה ו/או מי מטעמה
 

נותן השירותים מתחייב למלא כל טופס וכל מסמך הדרוש להוכחת ביצוע השירות, אופי הטפסים,  .16
 .חברהצורתם ייקבע על ידי ה

 
 מו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הספק להפעיל פיקוח מטעם עצ .17

 
 העדר זכות ייצוג 

 
מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של העיריה ואינו  .18

בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא    חברהרשאי או מוסמך לייצג או לחייב את ה
 הסכם זה. 
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נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק  .19

לכל מטרה שהיא טעון  חברההאו לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג  חברהל
 , מראש ובכתב.  חברהתימה של ההסמכה מפורשת לכך על ידי מורשי הח

 
 העסקת עובדים  

 
מתחייב לשם אספקת השירותים להעסיק כח אדם בהיקף ובעל כישורים, ניסיון  נותן השירותים .20

מובהר, למען הסר ספק, כי על נותן השירותים חל איסור להעסיק . בתנאי המכרז והסכםכנדרש 
 קבלני משנה.

 
 תא חייבילקזז מהתמורה שה תהיה רשאית חברההמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי  .21

עקב מתן השירותים, סכומים יחסיים, אם יתברר כי נותן השירותים אינו   נותן השירותיםלהעביר ל
 חברההבהתאם לדרישות  , או אינו ממלא את מלוא התחייבויותיו מקיים את מצבת כוח האדם

  זה על נספחיו.  והוראות הסכם
 

 1959-לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט נותן השירותים .22
 משנה. נותן שירותלצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כ

 
העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על  .23

 –; חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1959 –ה: חוק שירות התעסוקה, תשי"ט ובכלל זהעובדים, 
; חוק עבודת נשים, 1950 –; חוק חופשה שנתית, תשי"א 1976 –; חוק דמי מחלה, תשל"ו 1951

; 1953 –; חוק עבודת הנוער, תשי"ג 1965 -; חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו1954 –תשי"ד 
; חוק הגנת 1951 –; חוק חיילים משוחרים )החזרה לעבודה( תשי"א 1953 –חוק החניכות, תשי"ג 

; חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, 1963 –; חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 1958 -השכר, תשי"ח
 –; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 1987 –; חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1995 –תשנ"ה 

 "(.קי העבודהחו)כולם ביחד להלן: " 2002
 

נותן השירותים מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנוער,  .24
   (."החוק")להלן:  1952 -התשי"ג

 
אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים נותן השירותים בנוסף לאמור, יהיה  .25

 , משך כל זמן הסכם זה .החלים על העובדים
 

נותן השירותים מתחייב לדאוג לכך שכל העובדים המועסקים על ידו יהיו בעלי אישור משטרה לפי  .26
ולתקנותיו. כמו כן,  2001 –במוסדות מסוימים, תשס״א החוק למניעת העסקה של עברייני מין 

מתחייב נותן השירותים שלא להעסיק במקום מתן השירותים  בזמן נוכחותם של קטינים עובדים 
 ם אישור משטרה כאמור.שאין לה

 
 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים 

 
משום פגיעה  -חברההלדעת  –נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו  .27

 .לפי הסכם זה חברהלבהספקת השירותים 
 

בין נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או  .28
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת 
טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר 

תן כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מ
השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "ניגוד עניינים"(. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד 

 עניינים כאמור.
 

היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח נותן  -נותן השירותים לא ימצא בניגוד עניינים  .29
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 בנדון. חברההנחיות ה המוסמך בכתב וימלא אחר כל חברההשירותים על כך מייד לנציג ה
 

 
 מועדי מתן השירותים 

 
סופקו באופן שוטף בתקופת החגים והחופשים) ליהודים ו/או א מכרז זה י, נשוהשירותים  .30

 השירותיםהמוסלמים( , תהיה רשאית החברה להעסיק עובדים על בסיס יומי ו/או שעתי לצורך 
בהודעה מראש ובכתב של יהיה ערוך להעמיד את כמות העובדים המבוקשת    השירותים  נותןתגבור .  

 .דרישת המזמיןממשלוח ימי עסקים,  4
 

 עובדים קבועים, זאת עד כמה שניתן. מתחייב למנות  השירותים נותן .31
 

 התמורה  
 

תשלם לנותן השירותים תמורה בסך של   חברהה,  החוזהבכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו על פי   .32
גובה , בהתאם לשבוצעה/סופקה בפועל מע"מ כדין בגין כל שעה עבודה כולללא ________ ₪ 

 "(. התמורה)להלן: " 8מס' טופס הצעתו הנקובה ב

אינה מתחייבת   התמורה תשולם לנותן השירותים על בסיס שעתי שסופקו ובוצעו בפועל והחברה .33
 להיקף שעות חודשי.  

התמורה מהווה תמורה כוללת ומלאה בגין כל מרכיבי השירותים, ולרבות כל פעולה ומטלה  .34
ואין נותן השירותים זכאי לכל  נלוות המתבצעות במסגרתה ע"י נותן השירותים מכוח ההסכם,

 תשלום נוסף שהוא בגין שכר טרחה ו/או החזר הוצאות, או בגין כל עילה אחרת. 

מובהר ומוסכם בזאת כי בכפוף לאמור לעיל, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר  .35
סכם, עבודה, במיסים, בארנונות ובתשלומים אשר על נותן השירותים לשלם עפ"י כל דין או ה

לא ישנו את גובה התמורה הכוללת לה זכאי נותן השירותים, אלא אם נאמר במפורש אחרת 
 בהסכם זה. 

נותן השירותים לא יהא זכאי לכל תוספת לתמורה האמורה לעיל, וכי התמורה מהווה תמורה  .36
כוללת ומלאה בגין כל השירותים מכוח הסכם זה, לרבות כל פעולה ומטלה נלוות המתבצעות 

תם ע"י נותן השירותים מכוח ההסכם, וכי אין נותן השירותים זכאי לכל תשלום נוסף במסגר
 שהוא בגין שכר טרחה ו/או החזר הוצאות ו/או בגין כל עילה אחרת. 

 .המנהלמובהר, כי תנאי לתשלום התמורה, הוא אישור החשבון שהוגש על ידי  .37

 אופן תשלום התמורה 
 

נותן השירותים יגיש למנהל חשבון עסקה בגין השירותים  5-בראשית כל חודש ועד היום ה .38
שסופקו על ידו בחודש הקודם. לחשבון עסקה יצורף דו"ח שעות ברמה חודשית )חשבון העסקה 

 "(. החשבוןודו"ח השעות יקראו יחדיו להלן: "

 בחשבון יפורטו מלוא הנתונים באשר לשירותים שסופקו ע"י נותן השירותים בחודש הקודם.  .39

ל יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, על פי שיקול דעתו המנה .40
ימים מיום הגשתו למנהל, בצרוף חשבונית מס  14בתוך  חברהההבלעדי, ויעבירו לגזברות 

 שתומצא לו על ידי נותן השירותים, על גובה התמורה המאושרת.

ם יעוכב ללא כל חבות עד לבירורים תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרי .41
הסופיים ואישורם ע"י המנהל. נותן השירותים מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 
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לעכב אישור חשבונות עקב אי שביעות רצונה מהשירותים  חברה, בקשר עם החלטת החברהה
 נשוא התקשרות זו.

חוק מוסר תשלומים לספקים, ו( ל)3סעיף המועד לתשלום התמורה יהיה בהתאם להוראות  .42
 .2017-התשע"ז

מובהר בזאת כי המצאת החשבונית הינה תנאי הכרחי לתשלום התמורה וכי במקרה של איחור  .43
 .חברהבהמצאתה באשמת נותן השירותים יידחה התשלום החל מיום ההמצאה ל

בגין עיכובים נותן השירותים לא יהא רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי החברה  .44
בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבונית או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם בנותן 

 השירותים.

 
  השירותים נותןעל ידי  מכוחו הזכויות או החוזה הסבת איסור

 
 השירותיםאינו רשאי להסב או להעביר לצד שלישי כלשהו את החוזה או ביצוע  השירותים נותן .45

עפ"י חוזה זה, כולן או  שירותיםמשנה לביצוע ה נותן השירותיםכלשהן על פיו ואינו רשאי להעסיק 
שירות למזמין באזור אחר במסגרת המכרז, אלא אם כן קיבלן    נותןאחר    נותן השירותיםחלקן ו/או  

 .החברהתב אישורה של לכך מראש ובכ
 

 שירותיםלא יוכל לבצע את ה השירותים נותןמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה ש .45.1
 . חברהלהודיע על כך מידית ל  השירותים  נותןנשוא החוזה בעצמו, מכל סיבה שהיא, מתחייב  

 
להסכים להסבת או העברת החוזה כולו או חלקו  החברההאמור לעיל כדי לחייב את  אין .45.2

 נותןמשנה ובכל מקרה שבו  נותן השירותיםבאמצעות  השירותיםלצד שלישי או לביצוע 
כלון או חלקן, בעצמו,  השירותיםלא יבצע או לא יוכל או לא ירצה לבצע את  השירותים

 לראות בכך הפרה יסודית של החוזה.   החברהת רשאי
 

להעסיק במסגרת ביצוע  השירותים נותןבהר בזאת כי נאסר על למען הסר ספק מו .45.3
אלא אם אחר  נותן השירותיםנשוא הסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין,  שירותיםה

  התר=קבל אישור החברה מראש ובכתב.
 

ידי -הפרת הוראות סעיף זה, על סעיפי המשנה שלו, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה על .45.4
 .   השירותים נותן

 
עצמאי"   נותן השירותיםמצהיר כי בביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה הוא פועל "  השירותים  נותן .46

וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות 
די או עקב ביצוע עצמו ו/או לעובדיו, תוך כ נותן השירותיםמוות נזק או הפסד שיקרו או ייגרמו ל

 או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.

 
או מישהו   השירותים  נותןמצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין    השירותים  נותן .47

לצורך   השירותים  נותןמעביד", וכי כל   העובדים שיועסקו מטעם  -"יחסי עובד  החברהמטעמו לבין  
בלבד ולא יהיו בינם  השירותים נותןוזה זה, יהיו ויחשבו כעובדים של ביצוע התחייבויותיו עפ"י ח

 מעביד".-כל יחסי "עובד חברהלבין     ה
 

  השירותים נותןעובדי הוראות ביחס ל .48
 

מתחייב כי יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את זמני נוכחות העובד  השירותים נותן   26.1
 במקום העבודה לרבות מועד הגעתם לעבודה ומועד סיום עבודתם. 

 
 לחברה ומנכ"ל החברהיתחייב לעדכן את המפקח עם העתק ליועץ המשפטי    השירותים  נותן    26.2

באופן מידי על כל התראה מנהלית שיקבל מהממונה מטכם משרד הכלכלה בגין הפרה של 
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בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  חוקי העבודה המפורטים ב
וידווח למזמין על אופן תיקון ההפרה שנמצאה על ידי הממונה מטעם  ,2011-התשע"ב

 לה.משרד הכלכ
 

 נותןמתחייב לצרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו  השירותים נותן    26.3
שירות במשרד, הודעה בכתב בדבר מיקומה המדויק של תיבת התלונות שאליה יוכל העובד 

 נותן. בנוסף, יידרש השירותים נותןלמסור הודעה למשרד בדבר פגיעה בזכויותיו על ידי 
ודעה כאמור, מדי שנה, בתלוש המשכורת של חודש ינואר לכלל עובדיו לצרף ה השירותים

 הנותנים שירות במשרד.
 

נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים  השירותיםמתחייב כי לצורך ביצוע ה השירותים נותן 26.4
זרים על ידו בין במישרין ובין בעקיפין, וכן ידועים לו הצעדים שיינקטו נגדו במקרה שיפר 

רת הוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגסעיף זה בהסכם כמפורט ב
 7.12.9התקשרויות הממשלה", מס' 

 
 שכר העובדים וזכויות סוציאליות  .49

 
מתחייב לשלם לעובדיו שכר שלא יפחת מהמשכר המינימאלי עפ"י חוק  השירותים נותן 27.1

וכי ישלם להם את כל התשלומים הסוציאליים בהם הוא  1987-שכר מינימום, התשמ"ז
מחויב עפ"י דין ועפ"י הסכמים ו/או הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה. הפרה כשלהי של 

 סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה. 
 

מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו, בקשר לביצועו של חוזה זה,  תיםהשירו נותן 27.2
כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם 

 נותןוכן על פי הוראות חוזה זה )להלן: "הוראות הדין"(. שכר השעה אשר ישולם על ידי 
לעובדיו לא יפחת מעלות השכר כפי שהצהיר עליה במועד הגשת ההצעות  השירותים

למכרז, ובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעלות השכר המינימלית הנקבעת על ידי שר 
הכלכלה ומתעדכנת מעת לעת. יובהר כי במקרים שבהם נספח התמחיר שנקבע במכרז 

ע בנספח התמחיר. הפרת מיטיב עם העובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לקבו
 סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

 
מתחייב, במקרה הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים  השירותים נותן 27.3

המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בחוזה העסקה התואם את דרישות החוזה. הפרת סעיף 
להיטיב  השירותים נותןעילה לביטולו המידי. אם יבקש זה היא הפרה יסודית של החוזה ו

עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זה, הוא רשאי על פי שיקול דעתו בלבד לעשות כן ובלבד  
 שיישא בכל עלות נוספת שתידרש.

 
 24ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'     השירותים  נותן 27.4

. אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן 1958-חוק הגנת השכר, תשי"חל
 בדואר מיד לאחר המועד האמור. השירותים נותןיום, ישלח לו אותו  30של 

 
-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"בימציא לכל עובדיו הודעה לפי  השירותים נותן 27.5

. לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת 0022
את ההודעה וכן הצהרה ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו  

כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה 
 שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.

 
צו ההרחבה לביטוח יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע ב  השירותים נותן 27.6

וזאת בהתאם להוראות  1957-פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז
הקבועות במכרז והמסמכים המצורפים לו וכן בקרן השתלמות ושאר התנאים הקבועים 

 .  3ומסמך ג'  16בהוראות טופס מס' 
 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.9
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/30CEE955-3E33-49B6-89D9-2C042FCC39EC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/30CEE955-3E33-49B6-89D9-2C042FCC39EC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm
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לבין עובד חברה מעביד בין ה-סמכת כי מתקיימים יחסי עובדבמידה וייקבע ע"י רשות מו 27.7
לשלם לאותו עובד סכום חברה ובמסגרת קביעה כאמור תחויב ה השירותים נותןשל 

בגין כל סכום שתחויב לשלם  חברהלשפות את ה השירותים נותןכלשהו, מתחייב בזאת 
 כאמור.

 
 בדיקות שכר ובקרה  .50
 

 
למזמין הצהרה שהוא עומד   השירותים  נותןמתחייב אחת לחצי שנה ימציא    השירותים  נותן     28.1

בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי חוזה ההתקשרות כלפי 
נותן עובדיו המוצבים באשכול. על ההצהרה תהיה חתומה בידי מורשה חתימה מטעם 

 השירותים ומאומתת על ידי עורך דין.  השירותים
 

 
מדי פעם, אישור רואה החשבון שלו  למזמין השירותים נותןימציא  המזמיןלפי דרישת     28.2

בדבר ביצוע התחייבויותיו עפ"י הוראות המכרז ביחס לביצוע תשלומי שכר ותנאים נילווים 
 .  השירותים נותןלעובדי 

 
ן ו/או  מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם המזמי  השירותים  נותן 28.3

יחידת הביקורת באגף החשב הכללי ו/או מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ו/או  
רשות האוכלוסין וההגירה ו/או משרדי הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי 
החשב הכללי או על ידי משרדי הממשלה או על ידי המזמין לעניין שמירת זכויות עובדים. 

 פרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. הפרת סעיף זה מהווה ה
 

להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס   השירותים  נותןבמסגרת הביקורת יידרש   28.4
הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות 

קורת לרבות קבצים של העובדים המועסקים אצל המזמין  וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לבי
 ממוחשבים. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

 
נותן במקרים שבהם נמצאה הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב ל 28.5

ימים תצהיר מאת ההנהלה בצירוף  30יתחייב להמציא בתוך  השירותים נותן. השירותים
חוות דעת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי 
לעובדים שזכויותיהם הופרו. מובהר בזאת כי במקרה שהמזמין החליט על הפסקת 

י מלוא זכויות ההתקשרות, לא יהיה בכך משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצו
 המזמין על פי תנאי ההתקשרות וכל דין. 

 
ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמזמין  30יתחייב להשיב בכתב בתוך  השירותים נותן 28.6

או גורם ממשלתי אחר בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו אל המזמין.  
 אופן שבו טופלה. את הליך בדיקת התלונה ואת ה השירותים נותןבתשובתו יפרט 

 
חוק העסקת מתחייב לדווח למשרד אם נשלל ממנו הרישיון הקבוע ב השירותים נותן 28.7

 1996-עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו
 

 , הפרות וסעדים השירותיםטיב ביצוע  .51

 
תהא  -עפ"י חוזה זה השירותים נותןוהתחייבות  השירותיםקביעת טיב ורמת ביצוע  29.1

או   שירותיםקבע המנהל כי ה  המנהל.  בסמכותו הבלעדית ולפי שיקול דעתו הבלעדית של  
, עפ"י המפורט נותן השירותיםחלק מהן לא בוצעו כראוי, ינוכה מכל תשלום המגיע ל

 ונספחיו. והמוסכם בחוזה זה 
 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
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 נותןע"י  שירותיםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבע המנהל כי טיב או רמת ביצוע ה 29.2
בכתב ואם לא שופר המצב  השירותים נותןאינם לשביעות רצונו, יזהיר את  השירותים

 תוך פרק הזמן שיקצוב המנהל בעת מתן אזהרה וייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה. 
 

לבצע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, כולן או מקצתן, ו/או לא ביצע   השירותים  נותןהפסיק   29.3
ברמה ובטיב לפי שיקול דעת המנהל לאורך זמן או לסירוגין ייחשב הדבר  שירותיםה

הפרה יסודית של החוזה. למען הסר ספק, יובהר כי, אין רשימת ההפרות היסודית הנ"ל 
 מהווה רשימה סגורה. 

 
לא  השירותים נותןמבלי לגרוע או לפגוע בכל הוראה אחרת בחוזה זה, ובנוסף לה, אם  29.4

לפעול למילוי החברה י שקיבל על עצמו עפ"י החוזה, רשאית ימלא התחייבות כלשה
 נותןההתחייבות ע"י צד ג' לפי בחירתה, וכל עלויות הכרוכות בכך יחולו וישולמו ע"י 

 , וזאת בנוסף לאמור בסעיף קטן )ח( להלן. 10%בתוספת תקורה של  השירותים
 

 הפרות יסודיות 29.5
 

המפורטות בהסכם זה )או במבוא שלו(   השירותים  נותןאי נכונות של הצהרות   29.5.1
סעיפים: הכלולות ב השירותים נותןיותר מהתחייבויות הפרה של אחד או או 

)על סעיפי המשנה שלו(,  19, 18)על סעיפי המשנה שלו(,  12, 11,  10, 9, 8, 7, 6
)על סעיפי המשנה 22)על סעיפי המשנה שלו(, 21)על סעיפי המשנה שלו(,  20

)על  27שלו(,  )על סעיפי המשנה 26, 25, 24)על סעיפי המשנה שלו(,  23 שלו(,
, הפרה יסודית של חוזהתהווה  ) על סעיפי המשנה שלו(    28סעיפי המשנה שלו(,  

את זכות לבטלו ו/או לתבוע פיצוי מוסכם, מבלי לגרוע מכל  לחברהותעניק 
 .פי כל דין ו/או הסכם זה-סעד אחר ו/או נוסף הקיים לה על

 
למען הסר כל ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל הוראה  29.5.2

זה הקובעת כי הפרתה תהווה הפרה יסודית של הסכם זה,  חוזהאחרת ב
 .ויראו כל הוראה כאמור כאילו נכללה בסעיף זה

 
מוסכם כי כל הפרה של הסכם זה ו/או הפרה של הוראה המצויה באחד  29.5.3

)עשרים ואחד( יום, תחשב אף היא כהפרה  21מנספחיו, אשר לא תתוקן בתוך 
 יסודית של הסכם.  

 
מכוח הסכם זה ו/או לפי כל דין,  החברהאחר לו זכאית  מבלי לגרוע מכל סעד 29.5.4

זכאית לבטל הסכם החברה  אזי בכל מקרה של הפרה יסודית של הסכם, תהיה  
 זה לאלתר וללא צורך בכל התראה נוספת. 

 
זכאית לפיצוי כספי  החברהבכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם, תהיה  29.5.5

של נזק כלשהו, בסכום של מוסכם מראש שאינו מצריך קיומו ו/או הוכחתו 
 "(. הפיצוי המוסכם)לעיל ולהלן: " ₪)חמישים אלף(  50,000

 
הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת, כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם 
כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות 

 כלשהן.  
 

תהיה רשאית לחלט את  החברהלצורך אכיפת תשלום הפיצוי המסוכם,  29.5.6
 נותןהערבות הבנקאית ו/או לממש כל בטוחה אחרת שיש בידיה מטעם 

, בין שנמסרה מכוח הסכם זה ובין שנמסרה במסגרת התקשרות תיםהשירו
 אחרת בין הצדדים ו/או בכל צורה שהיא.  
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מכוח סעיף זה  חברהאין באמור בסעיף זה ו/או במימוש הסעדים המוקנים ל 29.5.7
כדי לגרוע מכל סעד )על סעיפי המשנה שלו(, לרבות, מימוש ברירת הביטול, 

פי הוראות הסכם זה ו/או -ו/או עלל פי כל דין , עהחברהרשות העומד ל אחר
 נותן השירותיםכאמור יהיו במצטבר. מובהר וידוע ל החברהנספחיו, וזכויות 

 בפיצויים בטבלה שלהלן, הוא יחויב כמפורט התחייבויותיו הפרת על כי
 .בטבלה כמפורט מוסכמים

 

כל הפסד או נזק  לחברה השירותים נותןבמקרה של ביטול החוזה כאמור לעיל ישלם  29.6
שייגרם לה כתוצאה מהביטול, לרבות ההפרשים בין התמורה עפ"י חוזה זה לכל תשלום בו 

עד לתום תקופת תחולתו  שירותיםאחר לצורך ביצוע ה נותן השירותיםל החברהתישא 
 המקורית של החוזה או כל הארכה שלו.

 

ח החוזה או לפגוע בכל זכות לבט החברהאין באמור בסעיף זה לעיל כדי להטיל חובה על  29.7
 . השירותים נותןעפ"י חוזה זהו/או עפ"י כל דין בגין הפרת החוזה ע"י  לחברההעומדת 

 

עפ"י חוזה זה, מוסכם כי בגין הפרת החוזה   לחברהבלי לגרוע בכל סעד ו/או תרופה המוקנים   29.8
 זכאית לפיצויים מוסכמים:החברה כמפורט להלן תהא 

 
 

 פיצוי מוסכם  ההפרה  מס"ד
ום עבודה בכל י השירותיםאי דיווח על תחילת  1

בסיומו של כל  השירותיםו/או אי דיווח על סיום 
 יום עבודה למקרה בודד

 . עובד₪ לכל  250

 ₪ לכל פועל. 100  עובדים איחור בהתייצבות  2
מנהל העבודה מטעם  אי יכולת יצירת קשר עם  3

  השירותים נותן
 ₪ לכל יום.  500

  יום₪ ל 50 ביגוד הולםאי לבישת  5
 ₪ למקרה  500 אי שמירה על הוראות הבטיחות בעבודה  6
אי שיתוף פעולה עם בודק שכר מטעם המזמין  7

 ו/או משרד ממשלתי
₪ למקרה  5,000

 וביטול ההתקשרות 
  

נותן תשלום המגיע לרשאית לנכות את הפיצויים מכל החברה מען הסר ספק, מסוכם כי ל 29.9
 . החברהאו לחלטם מהערבות הבנקאית, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של  השירותים

 
 מיסים .52

 
ו/או   השירותיםוא החלים או אשר יחולו בעתיד על  כל מס או תשלום חובה מכל סוג שה 30.1

תנקה החברה וישולמו על ידו.  השירותים נותןיחולו על  -על העסקה לפי חוזה זה
כל סכומים שעליה לנכות לפי כל דין )לרבות מיסים,   נותן השירותיםמהתמורה המגיעה ל

 . נותן השירותיםהיטלים ותשלומי חובה( והעברתם לזכאי, תיחשב כתשלום ל

 
תנכה  שהחברהכי ידוע לו  השירותים נותןמבלי לפגוע באמור בס"ק )א( לעיל, מצהיר  30.2

או תשלומי מלווה חובה ו/או היטלים /מכל תשלום שישולם עפ"י חוזה זה מיסים ו
 נותןתהיה חייבת לנכותם במקור לפי דין, אלא אם ימציא  שהחברהבשיעורים 
, לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל, הוראות בכתב של פקיד שומה או לחברה השירותים

 רשות מוסמכת אחרת על הקטנת שיעור הניכוי כאמור. 

 
 אחריות .53
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יהיה אחראי בלעדית לכל נזק או אובדן שייגרם תוך כדי או עקב ביצוע  השירותים נותן 31.1
או אי ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, מכל סיבה שהיא לגופו או לרכושו של כל אדם 

 נותן. םעובדיה ו/או  חברהההחברה ו/או ו/או גוף כלשהו ו/או ציוד כלשהו, לרבות 
 שים למניעת נזק או אובדן כאמור.מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרו השירותים

 
ללא הגבלת סכום כנגד כל סכום שתחויב  החברהמתחייב לפצות את  השירותים נותן 31.2

 לשלם בקשר לכל נזק או אובדן המפורט לעיל.  החברה

 
 נותןלא יהיה בהם כדי לגרוע מאחריות  שירותיםקיומו של חוזה זה ו/או השלמת ה 31.3

ו/או  שירותיםלגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה ו/או מה השירותים
 קשורה אל אחד מהם. 

 
 

 ביטוח: .54

 
החברה הכלכלית רהט בע"מ  קרא : תבסעיף זה ) ביטוח (  החברה הכלכלית רהט בע"מ .א

 "החברה"(.)להלן: ו/או עיריית רהט 
 

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא -על  נותן השירותיםמבלי לגרוע מהתחייבויות   .ב
מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם  נותן השירותיםפי כל דין, -יהיה אחראי על

בלבד. כל דרישות   נותן השירותיםזה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על  
י לפנ נותן השירותיםהביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של 

 ההתקשרות בין הצדדים. 

 
יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי  נותן השירותים  .ג

מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או  נותן השירותיםהסכם זה. 
בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי  חברהדרישה כלפי ה

 בוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.תביעת שי

 
הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום   .ד

או מי מטעמה להיקף וגודל    חברהביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של ה
מים לביטוח ככל יהיה לקבוע ביטוחים וסכו נותן השירותיםהסיכון העומד לביטוח. על 

 ולצד שלישי. חברההאפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, ל

 
את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את   נותן השירותיםהפר   .ה

באופן מלא ובלעדי   חברהאחראי לנזקים שייגרמו ל  נותן השירותים, יהא  חברהזכויות ה
ענות, כספיות או אחרות כלפיה, והוא יהיה מנוע ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או ט

 כל טענה כאמור.  חברהמלהעלות כלפי ה

 
לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם   נותן השירותים .ו

 מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה. 

 
על הסכם זה, ימציא    חברהימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת ה  14 .ז

את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים   חברהל נותן השירותים
ידי חברת ביטוח בעלת -חים כפי הנדרש על פי הסכם זה,  כשהם חתומים עלהביטו

 רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים. 
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ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות,   14 .ח
 נוספת.  אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח  חברהל נותן השירותיםימציא 

 
מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום  .ט

מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם  נותן השירותיםמתן פטור כלשהו ל
  חברה חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי ה

אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של   חברהי להטיל על הכאמור לעיל, אין בה כד
 הביטוח. 

 
תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים   חברהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .י

ו/או הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם 
מאחריות על פי דין או  רותיםנותן השיאו מי מטעמה אינה פוטרת את  חברהעל ידי ה

 אחריות על פי הסכם זה. 

 
יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות   נותן השירותים .יא

, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי חברהה
 . וכיו"ב

 
לשנות או   נותן השירותיםתהיה רשאית לבקש מ  חברהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי ה .יב

לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות 
על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום 

 אחריות כל שהיא.   חברהביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על ה

 
וסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי מוצהר ומ .יג

על פי דין  נותן השירותיםההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא 
 בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור. 

 
לבדו יהיה אחראי  על פי דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא  נותן השירותים .יד

מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או 
 ההשתתפות העצמית . 

 
נותן יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא    נותן השירותיםבמידה ו .טו

את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוח המקורי כשהם חתומים   חברהל  השירותים
ך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא על ידי המבטח החדש. תהלי

 המכרז. 

 
 חברהמצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה נותן השירותים .טז

ו/או הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי ) או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה 
( עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר  בזאת אותם מכל אחריות 
לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון 

 . נותן השירותיםל

 
בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים ) בכפוף להרחבי השפוי( יכלול את שם המבוטח  .יז

 .עיריית רהטו/או  חברהה

 
הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו : ביטוח סיכוני צד שלישי. ביטוח אחריות  .יח

 . ביטוח חבות מעבידים.עבור מדריכי הכושר מקצועית
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וההשתתפויות העצמיות יחולו על כל הפוליסות תכלולנה : סעיף לפיו תשלום הפרמיות  .יט
והבאים  חברה. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי הנותן השירותים

. סעיף   נותן השירותים, הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי  המטעמ
נותן והביטוח של   חברהלפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי ה

. כיסוי ביטוחי בגין חברההינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי ה השירותים
רשלנות ו/או רשלנות רבתי. כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה 
ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום 

 נותן השירותים לפיו מעשה או מחדל של יום מראש. סעיף  60לכל הפחות   חברהלידי ה
 לקבלת שיפוי.   חברהבתום לב לא תפגע בזכויות ה

 
בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי  .כ

יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. 
אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים. הוצאת דיבה. השמצה והוצאת לשון 

 הרע. 

 
 אחריות מקצועית ירשמו:בפוליסה לביטוח  .כא

 
 
 

 
סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי  .1

נותן לבין  חברההרטרואקטיבי יחול מיום ההתקשרות בין ה
  .השירותים

חודשים  12סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת" . תקופת גילוי של  .2
לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי 

, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את נותן השירותיםום ע"י תשל
 באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.  נותן השירותיםחבות 

 personal Injuryסעיף "פגיעה אישית"  .3

 
 

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין : תביעות שיבוב  .כב
כנגד מי שחייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה  

עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת ביטוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. 
 . שימוש במכשירי הרמה . חברהפגיעה בכל רכוש כולל רכוש בבעלות ה

 
 ' או נוסח19הפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט  .כג

 אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.

 
 הרחבי שיפוי : .כד

 
 

הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית , תכלולנה הרחבת שיפוי  .1
נותן בגין אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של   חברהלטובת ה

ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו   השירותים
הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד. פוליסות 

כלפי  נותן השירותיםאחריות מקצועית לא תכלול כיסוי בגין תביעות 
 . חברהה

באם תחשב כמעביד   חברהביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את ה .2
 .יםנותן השירותשל עובדי 
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האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:  .כה

₪. ביטוח חבות   2,000,000  –₪. ביטוח סיכוני צד שלישי    2,000,000  -אחריות מקצועית  
 . כפי הפוליסה של נותן השירותים   –מעבידים 

 
ו/או  נותן השירותיםקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי  נותן השירותיםככל שלדעת  .כו

את הביטוח הנוסף ו/או  נותן השירותיםלערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך 
 המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

 
 / למדריכי הכושר נותן השירותיםביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד יש ל .כז

 אחריות על פי כל דין.

 
יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים  חברהביטוח של הו/או יועץ ה חברהה .כח

 . נותן השירותיםיום מראש ל 30בהסכם זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 

 
לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה )סעיף הביטוח(  נותן השירותיםבאחריות  .כט

 ייושמו באישור קיום ביטוחים.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם,  .ל

למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו  נותן השירותיםמתחייב 
חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל  נותן השירותיםותקנותיו. על 

כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר 
 צוויו ותקנותיו.

 

נותן מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין,  .לא
מעת לעת ע"י -אם יקבעו-מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו השירותים

או לא להתיר לאחר שלא לעשות ו/  נותן השירותיםו/או ע"י המבטח. כן מתחייב     חברהה
לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש 

 ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.
 

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי  נותן השירותים .לב
רות הנכללות בפוליסות לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהי

לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת  חברההביטוח. ולדרישת ה
 הצורך.

 
נותן הוראות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי  .לג

חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר  חברהלפי הסכם זה, או כדי להטיל על ה השירותים
פורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן ומובהר בזאת במ

שלא היו קיימות כלפיה,  אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את   חברהכלפי ה
 ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.חברהגורם הנזק )למעט ה

 
 הסכם. ה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של הרהפ .לד

 
 

 ערבות ביצוע  .55
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 השירותים נותןלהבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, כולן או חלקן, ימסור      32.1
ערבות בנקאית, בתנאים ובנוסח טופס הערבות הרצוף לתנאים המוקדמים  החברהלידי 

 . השירותים נותןלהשתתפות במכרז. עלות הוצאת הערבות תחול על 
 

"( סכום הערבות)להלן: " (עשרת אלפים)₪  10,000הערבות הבנקאית תהיה בסך של       32.2
 ותהיה ערוכה בהתאם לנוסח שצורף למסמכי המכרז; 

 

ידאג לחידושה מדי שנה עובר  השירותים נותןתוקף הערבות יהיה לשנה אחת ו      32.3
פירעונה.   החברהתדרוש    –לפקיעת תוקף הערבות של השנה הקודמת. לא חודשה הערבות  

 עובר לחתימת חוזה זה. לחברההערבות הבנקאית הנ"ל תימסר 
 

החברה הוראה מהוראות חוזה זה ו/או הופר החוזה, רשאית    השירותים  נותןקיים    לא      32.4
על כוונתו לעשות כן,   נותן השירותיםלחלט את הערבות לאחר מתן הודעה מראש בכתב ל

את סכום הערבות על  לחברהיהיה רשאי לשלם  השירותים נותןימים מראש.  7לפחות 
או החברה מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות בכדי לחייב את 

 כל זכות להשבת דמי הערבות. נותן השירותיםבכדי להעניק ל
 

 נותןידי -ו/או אי חידושה מעת לעת על השירותים נותןאי מסירת הערבות על ידי      32.5
או אי השלמת סכום הערבות )במקרה ובו /ו החברהידי -כפי שיידרש על השירותים

תהיה  חברהמהווה הפרה יסודית של חוזה זה, והחולטה הערבות באופן חלקי או מלא(, 
 רשאית לבטלו באופן מיידי.

 

 החברה,ולא בוטל החוזה על ידי  )בין באופן מלא ובין באופן חלקי( חולטה הערבות     32.6
יינה ערבויות התואם תה  החברהלהפקיד ערבות נוספת כך שבידי    השירותים  נותןיהיה על  

 .  את סכום הערבות הנ"ל
 

, מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי סכום הערבות הנו סכום נותן השירותיםלמען הסר      32.7
מבלי שיהיה כל  השירותים נותןפיצויים מוסכם ומוערך מראש על הפרת החוזה על ידי 

 צורך בהוכחת נזק כלשהו. 
 

תהיה רשאית בכל זמן להוכיח כי נזקה גבוה יותר  החברהמבלי לפגוע באמור לעיל,      32.8
ו/או  חברהואין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מה השירותים נותןולתובעו מ

 לשלול ממנה מלהעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לה עפ"י כל דין. 
 

כמתאים  החברהמתן הערבות כאמור, על כל התנאים המפורטים ואישורה בידי      32.9
 לדרישותיה, מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של חוזה זה לתוקף. 

 

 נותןמוצהר למניעת ספקות, כי אין סכום הערבויות מגביל את המזמין בתביעותיו מ 32.10
רבויות, יהיה יעלה על סכום הע השירותים נותן, ובמידה שהמגיע למזמין מהשירותים

 המזמין זכאי לגבות את הסכום העודף בכל דרך שימצא  לנכון.

 
למזמין את ערבות הביצוע דלעיל לא תחול על  השירותים נותןכל עוד לא המציא  32.11

כל סכום שהוא ולפרק הזמן שנקבע  לתשלום על   נותן השירותיםהמזמין חובה לשלם ל
 ידי המזמין יתווסף בפרק זמן זה לא ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלהשיא.

 
 ביטול החוזה .56

 



 

 
   

לאספקת שירותי מדריכי חדר כושר  1/2020מכרז פומבי מס' 
 בקאנטרי קלאב רהט 

חתימת וחותמת המציע: 
_____________________ 

 
 

 76מתוך  70עמוד 

 

לבטל  תזכאי החברה תהיהעם קרות כל אחד מהמקרים המפורטים להלן,  33.1
 והן חוזה י"עפ הן, נזקיה כל את השירותים נותן מן ולהיפרע מיידית חוזהה

 :כדלקמן, דין כל"י עפ
 

ולא תיקן את  יסודיותההפר אחת או יותר מהתחייבויותיו  השירותים נותן 33.1.1
)ארבעה עשר( ימים לאחר שקבל התראה על כך בכתב מאת  14 בתוךההפרה 
 החברה.

 

)שאינן   הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה  השירותים  נותן 33.1.2
)שלושים( ימים לאחר  30 בתוךרה ולא תיקן את ההפ בגדר הפרה יסודית(

 .מהחברהשקבל התראה על כך בכתב 
 

צו  השירותים נותןקיבל החלטה על פרוק מרצון, או ניתן נגד  השירותים נותן 33.1.3
 פירוק אואו פשיטת רגל  פרעון חדלותהליכי בעניינו כינוס נכסים, או שהחלו 

 בעלי למינוי צווים מתן ולרבות זמניים סעדים מתן)לרבות  נושים הסדר או
 נותןאו ש  השירותים  נותןנגד  כ(   כאמור  בהליכים  המשפט  בית  מטעם  תפקידים

 בלתי כשיר לפעולה משפטית. נעשה השירותים
 

עשות על פי הוראות חוזה זה פקעו ל  השירותים  נותןפוליסות הביטוח שהיה על   33.1.4
)עשרה( ימי עבודה ימים לאחר  10חידש אותן בתוך  לא השירותים נותןו

 .מהחברה בכתב כך על התרעהשניתנה לו 
 

 הקבלניםאו /ו מהיועצים כלשהי תמורה קיבל השירותים נותן כי הוכח 33.1.5
 .בביצועו או בפרויקט הקשור אחר שלישי צד מכלאו /ו בפרויקט המועסקים

 

, חלקם או כולם, זהן חוזה מכוח השירותים מתן את הפסיק השירותים נותן 33.1.6
 נדרש שבו המועד מן ימים( 3לושה )ש בתוך אלה שירותיםספק את ל שב ולא

 .חברהה מטעם בכתב בהודעה כן לעשות
 

שמש עילה למפעיל להעלאת דרישה ו/או טענה ו/או ילא  זהחוזה זה כאמור בסעיף  ביטול 33.2
 פיצויי זה ובכלללרבות, תביעת פיצויים כלשהם,  הו/או עובדי החברהתביעה כלשהי כלפי 

 השתכרות  הפסד  עקב  נזקאו  /ו  עקיף  נזק  זה)ובכלל    נזק  עקב  אם  בין,  הסתמכות  ופיצויי  קיום
, המפעיל, הפסד השתכרות ו/או ריווח של במוניטין פגיעה, למפעיל שנגרם( הזדמנותאו /ו

 .אחרת סיבה מכל או
 

 לפי כל דין.לחברה או תרופות אחרות שיעמדו /וזכויות ביפגע  לא זה בסעיףהאמור  33.3
 

 המפעיליהא זכאי  לאהחוזה והפסקת השירותים כאמור בסעיף זה,  ביטולבכל מקרה של  33.4
תו מועד ולזו שהוא זכאי לה לתשלום תמורה נוספת כלשהי מעבר לזו ששולמה לו עד לאו

 בגין השירותים אשר ביצע עד למועד זה.
 

החברה  תהיהכאמור בסעיף זה,  המפעילידי -חוזה מחמת הפרתו עלהאת החברה  הביטל 33.5
)לרבות, מכוח חיובים אחרים( אלמלא   נותן השירותיםללקזז מכל סכום שהיה מגיע    רשאית

ו/או לממש כל בטוחה אחרת  העקב ההפר וההפרה סכומי נזק ו/או הוצאות שנגרמו ל
 .החברההמצויה בידיה 

 
 חלופי  נותן השירותיםל הטיפול העברת .57

 

 :כדלקמן תזכאיהחברה תהיה  שהיא סיבה מכלבכל מקרה של הפסקת השירותים  34.1
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לא  השירותים נותןו ,לאחרולהעביר את השירותים, כולם או מקצתם, מסור ל    34.1.1
 ;מכל סיבה שהיא, בכל דרך ויהיה זכאי להתנגד לכך או להעמיד לכך מכשולים

 

שסופקו ו/או   שירותיםתהיה רשאית לעשות שימוש, ללא הגבלה, ב  החברהכמו כן,   34.1.2
 נותן, כי בהתאם לחוזה זה. יובהר השירותים נותןהתוצרים שיוצרו על ידי 

לפי החברה  לא יהא זכאי לתמורה או פיצוי כלשהם בשל מימוש זכויות    השירותים
 סעיף זה.

 

 :כדלקמן לפעול מתחייב השירותים נותןהפסקת השירותים כאמור לעיל,  שלבמקרה  34.2
 

, לאלתר ומיד עם קבלת דרישתה הראשונה, את כל המידע ו/או חברהימסור ל 34.2.1
האסמכתאות ו/או החשבונות הנוגעים למתן השירותים )לרבות, המסמכים ו/או 

 כל מידע המצוי על גבי מדיה מגנטית(;

 

, חברה אחר אשר ייבחר על ידי ה נותן השירותיםועם כל  החברהישתף פעולה עם  34.2.2
בכל הקשור להעברת האחריות לגבי מתן השירותים ו/או הפרויקט בכללותו, 

 אחר כאמור; נותן השירותיםויבצע העברת תפקיד מסודרת ל

 

 . , תהווה הפרה יסודית של חוזה זההשירותים נותןידי -הפרת הוראות סעיף זה על 34.3

 
 כללי

 
 . חברהידי מורשי החתימה מטעם ה-הסכם זה ייכנס לתוקפו עם חתימתו על .58
 

 היעדר ויתור .59
 

לא ייחשבו כוויתור על  חברהשום ויתור, אורכה או הימנעות מפעולה במועדה מצד ה 36.1
על החברה זכויותיה עפ"י החוזה ולא ישמשו כמניעה לתביעה על ידה, אלא אם כן תוותר 

 זכויותיה באופן מפורש ובכתב. 
 

על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא יראה הויתור כוויתור על כל הפרה החברה ויתרה ה 36.2
 אחרת של אותה הוראה אחרת הדומה לה או השונה ממנה. 

 התיישנות חוזית .60
 

או מי  החברהאו מי מטעמו כנגד  נותן השירותיםלמרות האמור בכל דין, תביעות שיש ל 37.1
מטעמה, בקשר עם חוזה זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד היווצרות העילה או ממועד 

 בין השניים.   המוקדםסיום ההתקשרות בין הצדדים, לפי 
 

מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה של  השירותים נותן 37.2
לחוק ההתיישנות,  19תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף 

 . 1958-התשי"ח
 

הודעת צד שלישי  החברהלהגיש כנגד  השירותים נותןאין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן  37.3
וזה זה, אף לאחר תקופת ההתיישנות המקוצרת לפי סעיף בתביעות שהוגשו נגדו בקשר עם ח

 זה.
 

ו/או לתבוע סעדים,  יפת החוזהכעל זכות לתבוע א השירותים נותןבחתימתו על חוזה זה מוותר  .61
חלופי )צווי מניעה, צווי  נותן השירותיםל השירותיםבין זמניים ובין קבועים בכל הנוגע להעברת ה
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 זכות לתביעה כספית  נותן השירותים, תעמוד להחברה, כאשר במקרה של תביעה כנגד  עשה וכיו"ב(
 . בלבד

 
 קיזוז ועכבון .62

 
כל סכום המגיע לה ממנו,  נותן השירותיםתהא זכאית לקזז מהכספים המגיעים לחברה ה 39.1

 בין על פי מסמכי החוזה ובין מכל עילה אחרת שהיא.
 

ו/או    ןלא תהיה זכות עיכבו  נותן השירותים, מובהר בזאת כי לנותן השירותיםלמען הסר כל   39.2
לחוק הקבלנות,  5זכות קיזוז מכל סוג שהן בכל עניין הקשור בחוזה זה, והוראות סעיף 

נותן לא יחולו ביחס ל 1973-החוזים )חלק כללי(, תשל"ג לחוק 53וסעיף  1974-התשל"ה
 . . הפרת הוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של חוזה זההשירותים

 
מצהיר במפורש כי הוא לא יעכב בידיו בשום מקרה ונסיבות כל חלק  השירותים נותן 39.3

מהשירותים ו/או כל מסמך ו/או כל ציוד ו/או כל תוכנה ו/או כל קובץ נתונים שניתנו לו על 
ו/או שהגיעו לידיו לצורך ביצוע חוזה זה והוא מוותר על כל זכות עכבון כאמור  החברהידי 

מתחייב שלא לבצע  השירותים נותןית לו על פי כל דין. ובכלל זה על כל זכות עכבון המוקנ
 ולא לדרוש ביצוע עכבון כאמור ומתחייב שלא לבקש כל צו שיפוטי בדבר עכבון כאמור.

 
 חוזה ממצה .63

 
מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה משקף נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו וכי  40.1

לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות  חברהה
בכתב או בעל פה שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו קודם לחתימתו על ידי 

  החברה
 

כל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  40.2
יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך   השירותים  נותןובחתימת שני הצדדים ו

 האמורה.
 

 יישוב חילוקי דעות .64
 

במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בכל הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו, ינסו הצדדים  41.1
 . השירותים נותןומנהל  מנכ"ל החברה להגיע להבנה באמצעות 

 

באופן מלא,  מנכ"ל החברהעל פי הנחיות  השירותים נותןלא הגיעו הצדדים להבנה, יפעל  41.2
טי אשר יסיים את המחלוקת והכל בכפוף מבלי לפגוע בזכותו לקבל סעד באמצעות הליך שיפו

 רשאי לבקשם. השירותים נותןלכל יתר הוראות חוזה זה באשר לסעדים אשר 
 

לא יהיה זכאי בשום מקרה ונסיבות לבקש צו  השירותים נותןלמען הסר ספק, יודגש כי  41.3
, לחברהמניעה זמני ו/או קבוע ו/או לעכב בידו כל רכוש, ציוד, מידע וכל דבר אחר השייכים  

 .והוא יהיה זכאי לתבוע סעד כספי בלבד
 

הוראה מאת משרד הפנים ו/או כל גורם סטטוטורי   לחברהמוסכם בזאת בין הצדדים כי אם תינתן   .65
רשאית להביא חוזה החברה אחר ו/או תיווצר כל מניעות חוקית או אחרת לביצוע חוזה זה, תהא 

זה לידי סיום וגמר באופן מיידי, ויחולו הוראות הסכם זה לעיל בנוגע לסיום ההתקשרות בין 
 הצדדים.

 
תהיה סמכות שיפוט  ,באר שבעמקום מושבם בעיר מבחינה עניינית, שלבתי המשפט המוסמכים  .66

 חוזה זה.כריתתו, קיומו או סיומו של בלעדית בכל עניין או מחלוקת הנובעים מ
 



 

 
   

לאספקת שירותי מדריכי חדר כושר  1/2020מכרז פומבי מס' 
 בקאנטרי קלאב רהט 

חתימת וחותמת המציע: 
_____________________ 

 
 

 76מתוך  73עמוד 

 

 כתובות והודעות .67
 

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם.  44.1

 

כל הודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי ההסכם זה, תינתן בכתב בלבד, באחת הדרכים  44.2
 הבאות: 

 

משלוח מכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור קבלה, ואז יראו את ההודעה  44.2.1
 כמגיעה ליעדה כעבור שלושה ימי עסקים מזמן מסירתה בדואר. 

 

כמגיעה ליעדה בתוך יום עסקים משלוח באמצעות פקסימיליה, ואז יראו את ההודעה   44.2.2
 אחד ממועד משלוחה.

 

 במסירה ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במועד המסירה.  44.2.3
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 
 השירותים נותן  החברה

באמצעות מורשי החתימה מטעמו ה"ה   מורשי החתימה מטעמה  באמצעות 
_______________ ת.ז. ___________ 

 ו______________ ת.ז. ___________. 
 

עו"ד, מאשר כי הסכם  דן שווץאני הח"מ, 
ידי המורשים -רהט על חכ"לזה נחתם בשם 
 לחתום בשמה.

 

  
אני הח"מ, _____________, עו"ד, מאשר 

ע"י   יםהשירות  נותןכי הסכם זה נחתם בשם  
 המורשים לחתום בשמו על הסכם זה.

   
 _____________, עו"ד  _____________, עו"ד

   
 תאריך: _________________  תאריך: _________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמך ג'
 

 מפרט השירותים 
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 הגדרות

 :במפרט זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם

 .שליחיו ומורשיו המוסמכים מטעמו בביצוע העבודה ,עובדיו ,לרבות נציגיו - "נותן השירותים" •
על כל רכיביה לרבות למסמכי המכרז,    8טופס מס'  בכמוגדר    המציעהצעתו הכספית של     -  ה"ההצע" •

 .מסמכי המכרז המפרטים
לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי  ,מעת לעת ,או מי שימונה על ידו/ו מנכ"ל החכ"ל – ״המנהל״ •

 .לצורך הסכם זה החברה
 .1/2020' מכרז פומבי מס ,החכ"להמכרז שהתפרסם על ידי  - ״המכרז״ •

לפקח על ביצוע התחייבויותיו של הספק על פי מסמכי  החברהמי שימונה על ידי - "המפקח" •
 .המכרז

 
 אספקת כוח אדם 

 
 מהימן ואיכות ,כוח אדם מיומן  נוסכם על חשבומתחייב להעמיד למשך כל תקופת ההספק  ה .1

 מדריכי חדר כושר.בתחומים שלהלן: 
 

  המדריכים יהיו מדריכים מוסמכים.  .2
 

 ,את ההשגחה עליהם ,מתחייב לספק את כל האמצעים הנדרשים למתן השירותיםהספק  .3
 .כפי שיינתנו מעת לעת החברהולהיענות להנחיות 

 
יהא הדבר  ,בקבלני משנה לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זהבכל מקרה בו יסתייע הספק   .4

למען הסר  .החברהמראש ובכתב על ידי מורשי החתימה של  חברהכפוף ומותנה באישור ה
וזאת מכל סיבה  ,רשאית לסרב לבקשת הספק להסתייע בקבלני משנה  חברהספק מובהר כי ה

 .ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,שהיא
 

טרם עליהם לעבור ריאיון אישי.  העובדים המוצעים ע"י הספק ודת כללכתנאי לתחילת עב .5
לגבי העובדים המוצעים. מינוי כל קורות חיים וההמלצות הריאיון על הספק להמציא למנהל 

  .המנהלאישור בכתב של ריאיון וכפוף לעובד שהציע הספק 
 

או לגרוע מאחריות הספק /להפחית והספק ע"י המנהל כדי  יובהר כי אין באישורם של עובדי .6
  .מתוקף תפקידם  □או כל אחריות אחרת בה הם נושאי  □רמת ביצועיה ,עבודתם ,חברהה  כלפי

 
ובדרישה זו  ,בלתי מתאים  וראה לשי לדרוש מהספק החלפת עובד ,בכל עת  המנהל יהא רשאי .7

הספק מתחייב למלא דרישת  .חברההספק לבין האין כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין עובדי 
 .ללא שיהוי וללא כל תמורה נוספתעובד, המנהל להחלפת 

 
לרבות בתשלום  ,הספק יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת העובדים מטעמו .8

והוא מתחייב לקיים כל הוראת דין החלה על ם הניכויים על פי כל דין הכרוכים בהעסקת
 .שלום שכר מינימוםמעביד לרבות ת

 
וכן למלא אחר חוק הביטוח  ,הספק מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו .9

 .1995-התשנ״ה ,[נוסח משולב]הלאומי 
 

הספק מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מתחייב  .10
מתחייב הספק לנקוט באמצעים הראויים על מנת כן  .שלא להעסיק עובד שהורשע כאמור

 .להבטיח את מניעת העסקתו של עובד כאמור
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הספק מתחייב להחזיק עתודות כוח אדם העומד ברמה מקצועית מתאימה לשם החלפה של  .11
לעניין זה   .מילואים או מכל סיבה אחרת שהיא ,מי מהנמנים על עובדיו אשר נעדר בשל מחלה

ימי עבודה, מכל סיבה שהיא, על הספק להעמיד עובד חלופי   3עדר מעל  מודגש, כי ככל והעובד נ
כאמור ולדווח למנהל על כך. ככל והספק לא יעמוד בהתחייבות להעמיד עובד חלופי, החל 

 ₪ לכל יום בגין הפרה זו כפיצוי מוסכם.  500מהיום הרביעי יקוזז סך של 
 

או /או קבלני המשנה ו/דת עובדיו ולטיב ביצוע עבו חברההספק יהא האחראי הבלעדי כלפי ה .12
להעסקת ספק משנה בכדי לשחרר את  חברהעובדי קבלני המשנה ואין בעצם ההסכמה של ה

 .הספק מאחריותו הבלעדית
 

פנקסי כוח אדם שיירשם  ,לשביעות רצונו של המנהל ,הספק מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו .13
  .ימי עבודתומקצועו וסיווגו במקצוע של כל עובד וכן  ,בהם שמו

 
וכן להמציא  ,את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת ,תו  לפי דריש ,הספק מתחייב להמציא למנהל .14

שבועית ויומית שתכלול חלוקת  ,מצבת כוח אדם חודשית ,למנהל לפי דרישתו ולשביעות רצונו
 .תפקידם והעסקתם ,העובדים לפי מקצועותיהם

 
 חברהוכי בכל הקשור למערכת היחסים בין היובהר כי הספק משמש ספק עצמאי ובלתי תלוי   .15

 ,אם על אף האמור לעיל  .לבין הספק או מי מטעמו יחשב הספק כספק עצמאי ולא כעובד
היא מעבידתו של הספק או של אדם  חברהייקבע כי ה ,ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת 

לשפות מייד את מתחייב הספק  ,אחר המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע ההסכם
וכן  ,כתוצאה מנזק או תביעה שייגרמו לה בשל כך חברהבגין כל סכום בו תחויב ה חברהה

 .בהוצאות המשפט ובשכ״ט עו״ד
 

 היתרים, רישיונות, הכשרה והדרכה
 

 נותןבמקרה בו מתן השירותים דורש ביצוע על ידי כוח אדם בעל היתר או רישוי כלשהו,  .16
 כתנאי לתחילתאדם בעל היתר או רישוי כאמור ולהציג  מתחייב להעסיק כוח השירותים

 את ההיתר ו/או הרישיון כאמור. עבודת כוח האדם אצל המזמין
 

בעלי  :השירותים נותןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיו העובדים המועסקים על ידי  .17
בעלי אישור   העברית;דוברי השפה    תעודת זהות ישראלית ובעלי רישיון עבודה תקף בישראל;

 נותןרפואי המאשר כי הם רשאים לעבוד בסוג העבודה הנדרש לצורך קיום התחייבויות 
בעלי כל אישור רפואי   על פי הסכם זה, וזאת על פי תוצאות בדיקה רפואית כוללת .  השירותים

 ו/או אחר כנדרש על ידי המזמין, מעת לעת, ולרבות אישורים תקופתיים.
 

כי לצורך ביצוע השירותים ו/או חלקם נדרש כוח האדם לעבור   נותן השירותיםהודיע המזמין ל .18
, על חשבונו, את ההדרכה האמורה, מעת השירותים נותןהכשרה ו/או הדרכה מיוחדת, יערוך 

 .לעת ובהתאם להנחיות המזמין
 

 הסעת העובדים
 

ידאג על אחריותו, להגעת עובדיו לקאנטרי קלאב ולעזיבתם בסיום העבודה  נותן השירותים .19
 וזאת במשך כל שעות היממה, כל ימות השבוע, לרבות בשבתות, ובחגי כל הדתות

 
כוללת אף את עלות הסעת העובדים   השירותים  נותןמובהר בזאת כי התמורה הנקובה בהצעת   .20

 אל שטחי המזמין.
 

 םמדי
 

ב כי בכל עת מתן השירותים, יהיו עובדיו לבושים מדים כפי שיידרש מתחיי השירותים נותן .21
 על ידי המזמין מעת לעת.
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מתחייב להקפיד בכל עת כי עובדיו ילבשו בגדים המותאמים לתנאי עבודתם  השירותים נותן .22
 בהתאם לדרישות כל דין ותקנות בטיחות רלוונטיות.

 
 
 

 נותן השירותים מעמד 
 

 -ייחשב בכל עת בקשר עם מתן השירותים כבר השירותים נותןצדדים מסכימים מפורשות כי  .23
רשות אצל המזמין ו/או במוסד ממוסדותיו ו/או כל חלק מהם וכי הוא לא ירכוש כל זכויות שהן 
עקב מתן הרשות להיכנס למוסדות המזמין ו/או עקב מתן השירותים. למען הסר ספק יוכל 

היחסים בין הצדדים יהיו של  שות בכל עת שהיא ולפי שקול דעתו הבלעדי.המזמין לבטל את הר
 נותן שירות ומקבל שירות. 

 


