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  6 בואמ 1.1 
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 (2220/01לוחות זמנים של ההליך וטבלת תיוג להגשת מסמכים )מכרז 
 

 לוחות זמנים לניהול ההליך
 

 הזמנהב סעיף שעה תאריך האירוע מסד
 6.1.1 10:00 6.9.2022 המכרז מסמכי סירתמ התחלת 1
 6.2.1 13:00 28.9.2022 מוקדם רישום סיום 2
 6.3.1 13:00 28.9.2022 הבהרה שאלות למשלוח אחרון מועד 3
 6.1.1 13:00 2.10.2022 המכרז מסמכי ירתסמ סיום 4
 6.4.1 13:00 5.10.2022 המכרזים לתיבת הצעות הגשת 5

 
 בזאת כי לוחות הזמנים הנקובים לעיל, כפופים לשינויים שיבוצעו במהלך הליך המכרז.  מובהר

 
בכל מקרה של סתירה בין לוחות הזמנים הנקובים לעיל לבין האמור בגוף המכרז, יגבר האמור 

 בטבלה המפורטת לעיל.
 

 טבלת תיוג ומעקב אחרי הגשת מסמכים
בלבד. הדרישות הקובעות הן כמפורט במסמכי ]הבהרה: התיאור בטבלה זו הוא לצורך נוחות 

 ההזמנה להציע הצעות למכרז[
 

סעיף  הדרישה מסד
 בהזמנה

סימון  אסמכתאות לצירוף
 להשלמה

הוכחת רכישת מסמכי מכרז   .1
 ₪.  4,500 בסכום של

4.9, 
6.9 

קבלה על רכישת מסמכי המכרז 
 על שמו של המציע

 

ביצוע רישום מוקדם עד ליום   .2
28.9.2022 

4.1, 
7 

  נספח י"ד

מענה לשאלות הבהרה )ככל צירוף   .3
 .ושנשאלו וככל שניתן מענה(

4.10, 
8 

העתק המענה לשאלות 
ידי -ההבהרה חתום ומאושר על

 המציע

 

אישור מורשי החתימה מטעם   .4
 המציע

  ידי עו"ד או רו"ח-חתום על 2.1.1

תעודת התאגדות/שינוי שם   .5
 )לתאגיד(

דת צילום נאמן למקור של תעו 2.1.1
 התאגדות וכל תעודת שינוי שם

 

תדפיס מעודכן מרשם החברות   .6
 )תאגיד(

  תדפיס מעודכן מרשם החברות 2.1.1

צילום נאמן למקור של תעודת  2.1.2 תעודת זהות )ליחיד(  .7
 זהות

 

שותפים ותעודת זהות  חוזה  .8
 )לשותפות לא רשומה(

 חוזהצילום נאמן למקור של  2.1.2
ת השותפים ושל תעודות הזהו

 שלהם

 

 ורישוי למשרד הסעות יסיוןנ  .9
המשתתף רשום כדין, כמשרד 
ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח 
על מצרכים ושירותים )הסעת 
סיור, הסעה מיוחדת והשכרת 

 .1985.-רכב(, התשמ"ה
חמש המשתתף הנו בעל ניסון של 

בתחום הסעות  לפחות (5שנים )
 1 -תלמידים )לכל הפחות, לפני ה

 (. 7201 ספטמבר

 רישיון תקף של משרד הסעות 2.2
  אסמכתא על הניסיון

 

 

 רישוי מטעם משרד התחבורה  .10
למשתתף יש רישיון בר תוקף, על 
שמו של המשתתף, מאת המפקח 
על התעבורה, שהנו מורשה להסיע 
בשכר על פי תקנות משרד 
התחבורה והוראות הבטיחות של 

 . משרד החינוך

 רישיון תקף ממשרד החבורה 2.3
רישיונות רכב תקפים העתק 

של הרכבים המפורטים 
)הסעה( אשר  ברישיון המוביל

אמורים לשמש אותו למתן 
 השירותים בהליך זה
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 רישיון עסק  .11
 )א(8.4רישיון עסק תקף לפי פריט 

לתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים 
 2013-טעוני רישוי(, תשע"ג

  העתק רישיון עסק תקף 2.4

ישיונות רכב על שם העתק ר 2.5 בעלות בכלי רכב  .12
 המשתתף

 לעיל( 2.3)ראה גם סעיף 

 

 ג'נספח  2.6 העסקת קצין בטיחות רכב  .13
 תעודת זהות

 תעודת קצין בטיחות רכב
 קורות חיים

 אסמכתא על העסקה

 

 תעודות זהות 2.7 העסקה של נהגים  .14
 אישור קצין בטיחות

 אישור רפואי
אישור משטרה לפי חוק העסקת 

 עברייני מין
 יגהרישיון נה

 

הפעלת מערכת בטיחות ואיכות   .15
 בתחבורה

מתאימה על קיום אסמכתא  2.8
 המערכת

 

 ₪ 112,500 ערבות הצעה ע"ס  .16
 32.201.10 בתוקף עד ליום

2.9 
 

  1נספח מס' 

  עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .17
ניהול ספרים  –אישור תקף  4.1  

 כדין
 

  ניכוי מס במקור –אישור תקף  4.2  
  תעודת עוסק מורשה 4.3  
 נספח ט' 4.4  

תצהיר חתום ומאומת בפני 
 עו"ד

 

 נספח י' 4.5 היעדר הרשעה פלילית  .18
 תצהיר בדבר היעדר עבר פלילי

 חתום ומאומת בפני עו"ד

 

 נספח י"א 4.6 שמירה על זכויות עובדים  .19
תצהיר שמירה על זכויות 

עובדים חתום ומאומת בפני 
 עו"ד

 

 נספח י"ב 4.7 ענייניםהיעדר ניגוד   .20
תצהיר בדבר היעדר ניגוד 

עניינים חתום ומאומת בפני 
 עו"ד

 

הצהרה לפי חוק שוויון זכויות   .21
 לאנשים עם מוגבלות

 נספח י"ג 4.8
 חתום ומאומת בפני עו"ד

 

 3נספח  1.6.1 חתום חוזה  .22
ונספחיו  חוזהחתימה על ה

 במקומות המיועדים לכך

 

 נספח א' 3.1 הצעה כספית  .23
עה כספית תוגש במעטפה הצ

סגורה ונפרדת מיתר מסמכי 
 המכרז
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 הזמנה לקבלת הצעות מחיר: 10/2022מכרז 
 ילדים הסעת, ומסגרות רווחה שירותי הסעת תלמידים למוסדות חינוך מיוחד

 [2022] והסעות אקראיות ומיוחדות לבעלי מוגבלות מוגבלות עם ופעוטות
 

 כללי .1
 

 מבוא .1.1

 
קבלנים העומדים  ( מזמינה בזה"העירייהאו " "רשותה)להלן: " רהט, עיריית .1.1.1

שירותי הסעת תלמידים מתן הצעות ל בתנאים של הליך זה להלן, להציע לה
 מוגבלות עם ופעוטות ילדים הסעת, ומסגרות רווחה יוחדמלמוסדות חינוך 

עבור ילדים ותלמידים , והסעות אקראיות ומיוחדות לבעלי מוגבלות
על פי התנאים, הדרישות זאת , "(השירותים" לן:)לה רהטעיר ב המתגוררים

 וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז.
 

ידי המציע שהצעתו תזכה במכרז -, כי ביצוע ההסעות בפועל עלומובהר מודגש .1.1.2
ובכל מקרה, , ביצוע ההסעות כאמורלמותנה בקיומו של תקציב מאושר זה, 

 לאישורו עד הזוכהידי -העירייה תהיה רשאית לדחות את תחילת הביצוע על
 . כאמור תקציב של

 
כל אופציה מצד עיריית רהט להארכת ההתקשרות  מימושכן מובהר, כי  כמו .1.1.3

 . שנה לאותה מאושר תקציב של בקיומו מותנה, כאמור להלן לשנים נוספות
 

חוק מבלי לגרוע מן האמור במסמכי הליך זה, על מתן השירותים יחולו הוראות  .1.1.4
חוק " )להלן: 1994-, תשנ"דולפעוטות עם מוגבלותים הסעה בטיחותית לילד

 ולפעוטות עם מוגבלותתקנות הסעה בטיחותית לילדים "(, הסעה בטיחותית
 2014-כללים להסעה וליווי של פעוטות למעון יום שיקומי וממנו(, תשע"ד)

של  0153"(, וכן, הוראת קבע מס' תקנות הסעה בטיחותית )ליווי(" )להלן:
"(, ולרבות, כל החלפה ו/או תיקון 153הוראה " ינוך )להלן:מנכ"ל משרד הח

 ו/או תוספת שיהיו לחוק הסעה בטיחותית ו/או תקנות הסעה בטיחותית )ליווי(
 (. 153ו/או הוראה 

 
 הנדרש השירות מהות .1.2

 
 מיוחדהתלמידים הלומדים במוסדות החינוך ה הסעת את כוללים םשירותיה .1.2.1

 עיר רהטהמצויים בתחום הגרות כאמור מוסדות ו/או מס, הן ומסגרות רווחה
, המצויים בתחומי רשויות מקומיות אחרותן מוסדות ו/או מסגרות כאמור, וה

 ."( המשרדוהנחיות משרד החינוך )להלן: " דיןפי -עלוהכל, 
 

 הכל, 3, גם הסעת ילדי מעונות מתחת לגיל הצורך לפיההסעה יכללו,  שירותי .1.2.2
 כל דין. עפ"י הנחיות המנהל ובכפוף להוראות

 
חינוך התלמידי  ים להסעתהשירותידי העירייה, -כל עוד לא ייקבע אחרת על .1.2.3

את העסקתן של מלוות, אשר ילוו את הילדים במהלך  יםכולל ,מיוחד בלבדה
ההסעות. התשלום עבור שעת עבודה של מלווה יהיה בסכום קבוע ואחיד של 

 ידי-שעות עלמע"מ. התשלום בפועל יהיה על פי דיווח ואישור ה₪ +  64
במידת הצורך, העירייה תהיה רשאית לפעול בהתאם לסעיף זה, גם העירייה. 

 בנוגע להעסקת מלוות בשירותים להסעת ילדים למוסדות רווחה. 
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פי כל דין ותוך הקפדה על שמירת תנאי -מובהר, כי העסקת המלוות תהיה על
ם כך, העירייה . לשהעסקת העובדים וביצוע כל ההפרשות הנדרשות לפי כל דין

ת השכר הקיימת לפי רתהיה רשאית להפעיל בקרת שכר על הזוכה, בדומה לבק
 .2011-דיני העבודה, תשע"א ה שלאכיפהגברת ההחוק ל

 
 יםהרכב הנדרשי סוג .1.3

 
עם  אומקומות ישיבה  10) בלבד זעיריםאוטובוסים בהסעות תתבצענה ה .1.3.1

: )להלן וגבלויות שונותהסעתם של ילדים ובני נוער בעלי מהמותאמים ל, מעלון(
 "(. הרכב כלי"

 
 בשום מקרה לא תבוצענה הסעות כלשהן, ברכב מסחרי בלתי אחוד )טנדרים .1.3.2

 .או מוניות פרטיות או רכב מדברי )רכב שטח, ג'יפים, רכבי סיור וכיו"ב( (וכיו"ב
 

 הרכב מכלי טכניות דרישות .1.4
 

 לצורך המציע שימציא הרכב שיונותיר, ובהתאםהרכב שישמשו להסעות, כלי  כל
 , יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:זה מכרז של הסף בתנאי עמידתנו

 
השירות  בשנתדהיינו כלי הרכב ) שנים (10) עשרגיל כלי הרכב לא יעלה על  .1.4.1

 .(ואילך 3120יצור ייהיו משנת הראשונה, 
 

אשר יתחיל בהסעת תלמידים בשנת  3120 ייצור משנת רכב, ספק הסר למען .1.4.2
 ניתן, החינוך משרדבדרישות הבטיחות של  עומדהנוכחית, ואשר ימודים הל

 .הזו הלימודים שנת תום עד תלמידים בו להסיע
 

במהלך שנת  "לכנ רכב פעילות להפסיק צורך שאין היא הדבר משמעות
שנים,  עשר, גם אם גילו עולה במהלך השנה על תקופה של הלימודים הנוכחית

נת הלימודים של התלמידים המוסעים באותו כלי ש תום עד בו להשתמש ניתןו
 (."וסיומו החוזהתקופת " – לחוזה 10 בפרק 110. בסעיף המפורטפי -עלרכב )

 
שהעירייה תממש את האופציה הנתונה להאריך את ההתקשרות בין  ככל

על רכבים שגילם הגיע לעשר שנים  בהתאמההצדדים, יחולו הוראות אלה 
 דים הרלבנטיות. כל אחת משנות הלימובמהלך 

 
על ידי ו 153פי הוראה -עללי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים כ .1.4.3

פקודת " )להלן: [חדש]נוסח  התעבורה פקודת הוראותמשרד התחבורה, 
"(, התעבורה תקנות)להלן: " 1961-"אהתשכ, התעבורה ותקנות "(התעבורה

 תלמידים להסעתום מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעי, לעת מעת שיהיו כפי
 ערכת, ושילוט בטיחות חגורות, ואיתות סימון פנסי, מזגןערכת מילוט,  :לרבות
 לחוזה. 'בנספח זתרמיל עזרה ראשונה כמפורט ו אש כיבוי

 
 שמתחייב כפיעשן, /אש לגילוי אוטומטית מערכת גם יכללו אוטובוסיםה .1.4.4

 .התחבורה משרד מהנחיות
 

גבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומו .1.4.5
כמתחייב נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה,  להסעת

 .מהוראות החוק להסעה בטיחותית
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 סאותיבכ ומוגבלים נכים להסעות המיועדים הרכב כלי כל כי מתחייב מציעה .1.4.6
, גורותח של)סטים(  מערכות בשתי מצוידים יהיו, ממנועים או רגילים, גלגלים
 לריתום יהיוהשנ, הרכב רצפת אל סאישבכ ההתקנים דרך סאיהכ לעיגון האחת

, 2012 משנת 10542' מס ISOלתקן המחייב  בהתאםזאת, , התלמיד לכיסא
 .באינטרנט למצאו או נכים לרכב האביזרים מתקיני אצל לרכישה ניתן ואשר

 
יחות תקניות ת בטוכלי רכב המשמשים להסעת תלמידים, יהיו מצוידים בחגור .1.4.7

, כמתחייב הצורך פי על, מגביהים מושביםאו /ולכל הנוסעים, במושבי בטיחות 
, או כל דין אחר לעניין זה ולרבות כל התעבורה לתקנותא' 364 -וא' 83ת ומתקנ

 .תיקון או שינוי שיעשה בעתיד
 

, ראשונה עזרה בתרמיל מצויידים יהיו תלמידים להסעת המשמשים רכב כלי .1.4.8
 .לחוזה 'ז בנספח רטתמפו שתכולתו

 
לניטור התנהגות הנהג בעת הנהיגה,  "הירוקה הקופסה"תותקן כלי רכב  בכל .1.4.9

ו/או אשר בכלי הרכב שלהם מותקנות מצלמות אבטחה, ו/או אשר בכלי הרכב 
 שלהם מותקנת מערכת איכון המאפשרת לדעת את מיקום הרכב בכל רגע נתון.

 
 זיהום האוויר כלי הרכב שלהם, מותקנת מערכת להפחתת בכל .1.4.10

 
 הרכב יהיו מותאמים לנסיעה בדרכי עפר ו/או דרכים לא מוסדרות.  כלי .1.4.11

 
 ההתקשרות תקופת .1.5

 
, זאת בכפוף (2320.8.15) בחינוך המיוחד "גפהתשהנה עד לתום שנת הלימודים  .1.5.1

לסיום שנת הלימודים הרלבנטית לכל אחת מקבוצות הילדים המוסעות )ראה: 
 לחוזה(  10פירוט בסעיף 

 
חודשים  12 -את תקופת ההתקשרות בבכל פעם רייה תהיה רשאית להאריך העי .1.5.2

, מאושר תקציב של לקיומו בכפוף, לשנת לימודים נוספת(בכל פעם, נוספים )
  (.5202.8.15) ה"פהתשתום שנת הלימודים עד ל

 
 הזוכה עם חוזה לחתימת תנאים .1.6

 
פי נוסח עם קביעת הזוכה במכרז ייחתם בין הרשות לבין הזוכה חוזה על  .1.6.1

)להלן:  3כנספח  החוזה, שהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
 . תשומת הלב, כי יתר מסמכי המכרז מצורפים כנספחים לחוזה("החוזה"
 

ידי מורשי -המציעים יצרפו להצעתם את עותק החוזה כשהוא חתום על
 . יד עו"ד-החתימה מטעמם, ומאומת על

 
תהיה כפופה להמצאת מה של העירייה, ידי מורשי החתי-עלחתימת החוזה  .1.6.2

 ,(ה' כנספח המצורף בנוסח) ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיומו החוזה
וכן, בדיקה בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עירייה ו/או 

 .וקבלת אישור יועמ"ש העירייה נבחר ציבור בעיריית רהט
 

ל במתן השירותים, אלא לאחר מובהר, כי הזוכה לא יהיה רשאי להתחי .1.6.3
 .התקיימות התנאים המפורטים לעיל.
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 משנה קבלני הפעלת איסור .1.7
 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל עוד לא ייקבע אחרת, הזוכה יתחייב לספק  .1.7.1
את השירות בעצמו, ללא קבלני משנה או ספקים חיצוניים. מתן השירותים 

רה יסודית של ההסכם באמצעות כל גורם אחר שאינו הזוכה, תהווה הפ
 . שייכרת עם הזוכה

 
, והוא שמו-על הרשום רכב בעלכל מי שהוא  –" קבלן משנהלעניין סעיף זה: "

 מטעם משרד התחבורה .  משלו הפעלה רישיון בעל
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזוכה יהיה רשאי לפנות לעירייה בבקשה מנומקת  .1.7.2
שבהם ההסעה  ווים מסוימיםלעירייה, ולבקש הפעלה של קבלני משנה בק

, ובלבד שהללו מושבים )אך לא רכב עם מעלון( 10מבוצעת באמצעות רכב של 
 בעלי רישוי מתאים לביצוע ההסעות בהתאם לתנאי מכרז זה. 

 
על הזוכה יהיה לצרף לבקשתו את פרטי קבלן המשנה, פירוט כלי הרכב שבהם 

הנדרשים חוק, ואת ייעשה שימוש, אבזורם, שמות הנהגים, אישורים לפי 
 העתק כל הרישיונות הנדרשים לביצוע הסעות כאמור. 

 
מובהר, כי העירייה תסרב להפעלת קבלן משנה שאינו עומד בדרישות הסף של 

  הליך זה בעניין וותק הנהגים, התאמת כלי הרכב והרישוי הנדרש.
 

תהיה רשאית לדחות כל בקשה כאמור, מבלי שתהיה חייבת לנמק את  העירייה .1.7.3
 סירובה. 

 
החליטה העירייה לאפשר שימוש בשירותי קבלן משנה, הדבר יעשה בכתב 

ידי מורשי החתימה -ומראש בלבד, ועד לקבלת אישור בכתב כאמור, החתום על
מטעם העירייה )ראש העירייה, גזבר וחשב מלווה(, לא ניתן יהיה לעשות שימוש 

 בקבלני משנה כאמור.

 
יותר שימוש בקבלני משנה )אחד או מספר בכל מקרה, מודגש ומובהר כי לא  .1.7.4

להלן )ראה גם  2.5.1האמור בסעיף  קבלני משנה במצטבר(, בהיקף העולה על
 להלן(.  3.17הגדרת המונח מסלול בסעיף 

 
 פיצול המכרז בין שני זוכים .1.8
 

-ככל בדעתה של העירייה לבחור בזוכה אחד אשר יספק את כלל השירותים על .1.8.1
 פי מכרז זה.

 
מן האמור לעיל, העירייה שומרת על זכותה לפצל את הזכייה בין מבלי לגרוע  .1.8.2

 ידי ועדת המכרזים. -שני זוכים, וזאת בנסיבות מיוחדות שינומקו על
 

לאור האמור לעיל, בעת הגשת ההצעות, המציעים לקחת בחשבון במסגרת כלל 
 השיקולים להגשת ההצעות, את האפשרות שהזכייה תפוצל בין שני זוכים.

 
ועדת המכרזים כי לפצל את הזכייה במכרז, היא תהיה רשאית לחלק החליט ה .1.8.3

את הקווים בין שני הזוכים. ועדת המכרזים אינה מתחייבת כי החלוקה תהיה 
 שווה לחלוטין. 

 
למען הסר ספק, מובהר כי יראו כל אחד מן המשתתפים אשר יגישו הצעה  .1.8.4

-וחלט על כך עללהליך זה, כאילו הסכימו מראש לפיצול הזכייה במכרז )אם י
 ידי ועדת המכרזים(.
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 שירותים נוספים .1.9
 

מבלי לגרוע מן האמור בהליך זה ובחוזה שייחתם עם הזוכה, העירייה תהיה  .1.9.1
, שירותי הסעה מעת לעת ובהתאם לצרכיהרשאית להזמין מן הזוכה בהליך זה, 

שהם בעלי צרכים  בגיריםכלולים בהליך זה, לרבות, עבור  שאינםנוספים 
שאינן כלולות  הסעות על בסיס קבועובין  הסעות אקראיותבין  מיוחדים,
 "(.נוספיםהשירותים ה" )להלן: בהליך זה

 
בכפוף לקיומו של בזכותה זו, אך ורק שימוש העירייה תהיה רשאית לעשות  .1.9.2

, אשר תימסר מראש בלבד הזמנת עבודה בכתב בלבד, ועל בסיס תקציב מאושר
)ראש  חתימה מטעם העירייהידי שלושת מורשי ה-חתומה עלותהיה 

 העירייה, גזבר העירייה והחשבה מלווה(. 
 

זוכה בהליך זה לא יספק שירותים נוספים בהתאם להוראות סעיף זה, אלא 
עבודה כאמור לעיל, ומתן שירותים נוספים, שלא בהתאם  העל בסיס הזמנת

 . להוראות סעיף זה, יהיה באחריות הזוכה בלבד ועל חשבונו

 
 (7)3ים הנוספים יהיה כפוף למגבלות הקבועות בהוראות תקנה מתן השירות .1.9.3

 . 1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

 

 להשתתפות במכרז סף נאית .2
 

 עומד, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים המצטברים שלהלן:מי שרשאי להשתתף במכרז 
 

 המשתתף הנו אזרח ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל.  .2.1

 
אגיד יצרף להצעתו צילום נאמן למקור של תעודת ההתאגדות משתתף שהנו ת .2.1.1

שלו )ותעודות שינוי שם במידת הצורך(, תדפיס מעודכן מרשם החברות, וכן, 
ידי עוה"ד או רו"ח של -מכתב אישור זכויות חתימה בשם התאגיד )חתום על

 התאגיד(.

 
ף. משתתף שאיננו תאגיד רשום, יצרף להצעתו צילום תעודת זהות של המשתת .2.1.2

 חוזהבמידה ומדובר בשותפות, יש לצרף צילומי תעודות זהות של כל השותפים, 
ידי עוה"ד -שותפות תקף, ומכתב אישור זכויות חתימה בשם התאגיד )חתום על

 או רו"ח של השותפות(. 
 

 מורשה ניסיון כמשרד הסעותשנות  .2.2

 
כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ם רשומשתתף ה .2.2.1

, והנו 1985-ירותים )הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"הוש
על מנת לדייק, בתחום הסעות תלמידים ) לפחות (5)שנים  חמשבעל ניסון של 
 . (7201 ספטמבר 1 -ה לפנילכל הפחות, 

 
, וכן, )העתק נאמן למקור( תוקף-שיון ברירלהצעתו העתק לצרף על כל משתתף  .2.2.2

)כגון: אישור  בתחום ון שלניסיומספר שנות העל  המעידהלצרף אסמכתא 
קיומו של  וכיחיםהממתאים ממשרד התחבורה, או העתק רישיונות קודמים 

 .רצף של חמש שנים כמשרד הסעות(
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 רישוי מטעם המפקח על התעבורה .2.3

 
, מאת המפקח על המשתתף של ושיון בר תוקף, על שמירהמשתתף  יביד .2.3.1

ל פי תקנות משרד התחבורה והוראות להסיע בשכר ע המורשו התעבורה, שהנ
 הבטיחות של משרד החינוך.

 
של כל אחד הרכב ן שיוירנאמן למקור של צילום ה צרף להצעמשתתף לכל על  .2.3.2

לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב המורשה להסיע  ,המיועדים להסעהמן הרכבים 
 נוסעים בשכר.

 
יכים להופיע מובהר, כי ברישיון כאמור )או במספר רישיונות במצטבר(, צר .2.3.3

כלי  02מושבים ולפחות  10כלי רכב בעלי  40כלי רכב, מתוכם לפחות  06לפחות 
הרישוי מטעם המפקח על התעבורה צריך להתייחס מובהר, כי  רכב עם מעלון.

 בהליך זה. כלי הרכב הנדרשים  ילסוג
 

 רישיון עסק .2.4
 

, 1968 –תשכ"ח  ,שיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקיםיי המשתתף רביד .2.4.1
-לתוספת לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג )א(8.4פריט לפי 
2013.  

 
 . התקף שיון העסקיעל המציעים לצרף להצעתם את העתק ר .2.4.2

 
 בעלות בכלי רכב מתאימים .2.5
 

כלי רכב כמות מתאימה של רשומים ו מופעלים ו של כל מציע,בבעלות .2.5.1
, לפי הצעת מחיר גשהגביהם הומסלולים לבההסעות באמצעותם יבצעו 

 החלוקה הבאה:

 

 מושבים 10כלי רכב בעלי  .2.5.1.1
 

 0%5מושבים ) 10( כלי רכב בעלי עשרים) 20 לפחות .2.5.1.1.1
לעיל( המופיעים  2.3.3מתוך הכמות הנדרשת בסעיף 

ברישיון המפעיל/מסיע של המציע, רשומים על שם 
פי הסכם -המציע עצמו, בין באופן ישיר ובין על

 ליסינג;
 

מושבים  10)עשרים( כלי רכב בעלי  02 -לא יותר מ .2.5.1.1.2
לעיל(  2.3.3הכמות הנדרשת בסעיף ן מ %05)

המופיעים ברישיון המפעיל המסיע של המציע, 
 יכולים להיות רשומים על שמם של אחרים.

 
המציע יהיה רשאי  2.5.1.1.2אף האמור בסעיף  על .2.5.1.1.3

)שניים עשר(, כלי רכב  12 -מ יותר לאלצרף להצעתו 
רשומים על שם קבלני משנה מושבים, ה 10בעלי 

)שאינם מופיעים ברישיון המפעיל של המציע(, 
 לעיל. 1.7 הוראות שהתקיימו ובלבד

 
מובהר, כי במקרה שבו ברישיון ההפעלה של המציע  

מושבים )בין  10כלי רכב בעלי  23 -מ יותררשומים 
על שמו ובין על שם אחרים(, העירייה תהיה רשאית 

 .בקבלני משנה להקטין בהתאם את השימוש
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 כלי רכב עם מעלון .2.5.1.2

 

 %75כלי רכב עם מעלון ) (חמישה עשר) 15 לפחות .2.5.1.2.1
לעיל( המופיעים  2.3.3מתוך הכמות הנדרשת בסעיף 

ברישיון המפעיל/מסיע של המציע, רשומים על שם 
פי הסכם -המציע עצמו, בין באופן ישיר ובין על

 ליסינג.

 

ם (, כלי הרכב האחרים ע)חמישה 5 -לא יותר מ .2.5.1.2.2
לעיל(  2.3.3מהכמות הנדרשת בסעיף  %52המעלון )

המופיעים ברישיון המפעיל המסיע של המציע, 
 יכולים להיות רשומים על שמם של אחרים. 

 
לא תותר ביצוע הסעות ברכב עם מעלון, באמצעות  .2.5.1.2.3

 קבלן משנה. 

 
' )רשימת הקווים א נספחשל  8לציין בטבלה המפורטת בסעיף על המשתתפים  .2.5.2

ר(, את מספרי הרישוי של הרכבים באמצעות הם יספק את והצעת המחי
של הרכבים המופיעים ברישיון  שיון רכב תקףילצרף צילום רהשירותים, וכן, 

בהם יסופק השירות  רכבהכלי ב המאשר את בעלותםהמפעיל של המציע, 
 .המופיעים ברישיון המפעיל כאמור אחריםו/או את בעלותם של  לעירייה

 
ביקש מציע להסתמך בהצעתו על רישיון של  לעיל,  1.7.4יף בהתאם לאמור בסע

רכב בבעלות צד שלישי, הוא יציין בהצעתו את הקווים שבהם יופעלו רכבים 
יראו רכבים אלה כאילו ניתן . רישיון רכב שבבעלות צד שלישיאלה, ויצרף את 

לעיל, אולם הם יבואו על חשבון מכסת  1.7להם אישור מראש לפי סעיף 
  המותרת להפעלה באמצעות קבלן משנה.  הרכבים

 
מכר(, על המשתתף לצרף -ליסינג )שכר חוזהבמסגרת  שככל שהרכב נרכ .2.5.3

שעוסקת בשיווק רכבים כאמור  עם חברת ליסינג מוכרת חוזהלהצעתו העתק 
בהליך זה. בכל מקרה, לא יוכרו הסכמי שכירות, שימוש או כל מסגרת אחרת 

 העוסקת בהסעות או בתחבורה ציבורית.  עם גורם אחר, לרבות, חברה אחרת
 

הזוכה מתחייב לספק את השירותים באמצעות כלי הרכב שפרטיהם יצורפו  .2.5.4
 להליך זה. כל שינוי בכלי רכב, יחייב את אישור העירייה בכתב ומראש. 

 
העירייה לא תסרב לשינוי כלי רכב העומד בדרישות הדין לביצוע הסעות כנדרש 

עשר מ יותר תהיה לא שלו הייצור ששנת ובלבדת לעת, בהליך זה, כפי שיהיו מע
 . ההחלפה ביצוע במועד( הרכב)גיל  שנים (10)

 
מכר(, על המשתתף לצרף -ליסינג )שכר חוזהככל שהרכב נרכש במסגרת  .2.5.5

עם חברת ליסינג מוכרת שעוסקת בשיווק רכבים כאמור  חוזהלהצעתו העתק 
שימוש או כל מסגרת אחרת  בהליך זה. בכל מקרה, לא יוכרו הסכמי שכירות,

 עם גורם אחר, לרבות, חברה אחרת העוסקת בהסעות או בתחבורה ציבורית. 
 

-ז לתקנות התעבורה, תשכ"ב364לתקנה  בהתאםהסר ספק מובהר, כי  למען .2.5.6
לכלול  חייביםהמיועדים להסעת תלמידים יהיו  הזוכההרכב של  כלי, 1961

ברכב, העומדת בתקן ישראלי מערכת טכנולוגית המתריעה על שיכחת ילדים 
 )ניתן לרכישה ממכון התקנים(.  1חלק  6400
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, 1961-לתקנות התעבורה, תשכ"ב ו364 לתקנה בהתאם כי מובהר עוד, בנוסף .2.5.7
 מערכת לכלול חייביםיהיו  ילדיםהמיועדים להסעת הזוכה, הרכב של  כלי

, )ניתן לרכישה ממכון התקנים( 5905 ישראלי בתקן העומדת טכנולוגית
 רגל הולך או רכב כלי המצאות על או הנסיעה מנתיב רכב סטיית על המתריעה

 .הרכב בצידי או הרכב חזית לפני

 
עוד מובהר, כי הקווים הכלולים בהליך בזה עוברים באזורים בעלי אופי כפרי,  .2.5.8

שבהם תשתיות הדרכים ו/או הכבישים הנן חלקיות ו/או משובשות ו/או דרכי 
ידי המציע שהצעתו תזכה במכרז, -סים שיופעלו עלעפר, ועל כן, האוטובו

חייבים להיות מותאמים לנסיעה בדרכים מסוג זה. במקרה של מחלוקת בין 
יפנו הצדדים הצדדים לבין אופן התאמת האוטובוסים לנסיעה בדרכים אלה, 

   לקבלת הנחיות ממשרד התחבורה(.

 
 העסקת קצין בטיחות בתעבורה .2.6

 
קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב  ישיר באופן מעסיק המשתתף .2.6.1

בורה על פי תקנות חמינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד הת
 התעבורה. 

 
על המשתתפים לפרט את שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר  .2.6.2

לחוזה, וכן לצרף צילום  בנספח ג'קצין הבטיחות בתעבורה,  של ההסמכה כתב
 .)העתק נאמן למקור( של קצין הבטיחותתקף שיון יר

 
 נהגיםם של העסקת .2.7

 
, ההסעות ביצועאת כל הנהגים הנדרשים לשם  ישיר באופן להעסיק המציע על .2.7.1

 :האלה בדרישות לפחות עמדוי ן הנהגיםמ אחד כל כאשר
 

 הנהג הוא בעל אזרחות ישראלית. .2.7.1.1
 

 בו יסופקובעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב  הנהג .2.7.1.2
 .השירותים

 

 כי, החברה של הבטיחות קצין של הצהרה קיימת נהג כל לגבי .2.7.1.3
 .לנהיגה רפואית כשיר הנהג

 

 במוסדות מין עברייני העסקת למניעת החוק לפי אישור .2.7.1.4
חוק למניעת העסקת )להלן: " 2001-התשס"א ,מסויימים

 ."(עברייני מין
 

, 1961-, תשכ"בהתעבורה לתקנות )ו(84 -)ה( ו84ות לתקנ בהתאם .2.7.1.5
 או ילדים 9 המונה, שנים 14 עד שגילם ילדים קבוצת המסיע הגנ

לפני יום  11-ו 7, 6, 5הנהיגה לדרגות  שיוןיר את קיבל ואשר, יותר
 קבוצת להסעת הרישוי רשות מאת בהיתר להחזיק חייב 1.1.1996

 שאישרה ילדים למסיעי השתלמות בהצלחה שסיים לאחר, ילדים
 .הרישוי רשות

 
המציעים לצרף להצעתו צילום תעודת זהות של כל אחד מן על כל אחד מן  .2.7.2

הצהרת קצין הבטיחות של הנהגים, העתק רישיונות הנהיגה של הנהגים, 
רפואי מתאים לכל נהג, וכן, אישור בהתאם ואישור בהתאם  אישור ,המציע

 .לחוק למניעת העסקת עברייני מין
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ירותים תעשה למען הסר ספק מובהר, כי הזוכה מתחייב כי אספקת הש .2.7.3
 באמצעות הנהגים שפרטיהם יצורפו להצעה. 

 
. פי אישור בכתב ומראש של העירייה-כל שינוי בזהות נהג כאמור תיעשה על .2.7.4

 .העירייה לא תסרב לנהג חדש העומד בדרישות הנ"ל

 
 הפעלת מערכת ניהול בטיחות ואיכות .2.8

 
רה המשתתף מפעיל מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבו .2.8.1

 . ניתן להשיגו במכון התקנים(.9301יבשתיות )תקן ישראלי 

 
 המפעיל יצרף אסמכתא בדבר קיומה של מערכת אמור.  .2.8.2

 
משתתף שאינו מחזיק בידיו מערכת ניהול בטיחות ואיכות כאמור לעיל, בעת  .2.8.3

יום ממועד  14הגשת ההצעה, יוכל לרכוש ולהפעיל מערכת כאמור, זאת בתוך 
 ידי העירייה. -תנאי לחתימת החוזה עלקבלת הודעת הזכייה וכ

 
 אוטונומית להבטחת הצעה ערבות בנקאית .2.9

 
ל ידי ע תוצא אשר, הצעתו להבטחת יתאבנק ערבות להצעתו לצרף מציע כל על .2.9.1

  ₪. 112,500של  בסכוםבנק בישראל, 
 

 .(1נספח )זה  המצורף להליך בנוסחהבנקאית תהיה ערוכה הערבות  .2.9.2

 
 .3202 ינואר 10 ליום עד בתוקף תהיה הערבות .2.9.3

 
לא תתקבל כל ערובה אחרת למעט ערבות בנקאית אוטונומית כנדרש בסעיף  .2.9.4

זה, ולא תתקבל כל ערבות בנקאית שתהיה בנוסח שונה מן הנדרש בהליך זה 
)הן ערבות מיטיבה והן ערבות בעל תנאים פחותים(, לרבות, בכל הנוגע 

  לסכומים ולתאריכים
 

כל אימת שהמשתתף לא הבנקאית בות הער אתחלט הרשות תהיה רשאית ל .2.9.5
ו/או הפר חובה מוטלת עליו  בויותיו על פי תנאי מכרז זהייעמוד בהתחי
הטעייה, חזרה מן ההצעה, פי דין, ולרבות בכל מקרה של -כמשתתף על

 . גרעוניתמחור או ו/תמחור בלתי הוגן חוסר תום לב, תכסיסנות, מצג שווא, 
 

 . על הסף , תביא לפסילת ההצעהעיף זהבס אי המצאת ערבות בנקאית, כאמור .2.9.6

 
המפורטת הביצוע בערבות עם הזוכה,  ימת החוזהכתנאי לחתערבות זו תוחלף  .2.9.7

 .לחוזה( כנספח ה')בנוסח המצורף  לחוזה 9סעיף ב
 

 התחשבות בניסיון רע .2.10

 
זים רשאית לקחת במכלול רתנאי הסף, תהיה ועדת המככחלק מבחינת  .2.10.1

מציע, בין עם העירייה ובין עם מזמין השיקולים שלה גם ניסיון רע של ה
 אחר שהוא רשות מקומית אחרת. 

 
ניסיון רע לעניין סעיף זה הנו חוות דעת שלילית של הגורם האחראי אצל  .2.10.2

המזמין על ההסעות, הרשעה בעבירה פלילית על דיני המכרזים, דיני 
מסוג עוון או פשע בתחום העבודה, עבירה על טוהר המידות, עבירות 

 . התעבורה
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שקדמו להגשת  שנים (5) חמשתקופת הניסיון הרע לעניין סעיף זה, הנה  .2.10.3
 ההצעה למכרז. 

 
פי שיקול -מובהר, כי העירייה תהיה רשאית לבדוק באופן יזום ועל .2.10.4

  .דעתה, קיומו של "ניסיון רע" של כל אחד מן המציעים, כולם או חלקם
 

 ביצוע רישום מוקדם .2.11
 

הנה ביצוע הליך של רישום מוקדם כאמור בסעיף תנאי סף להגשת ההצעה בהליך זה, 
 להלן.  7

 
 תשלום עבור השתתפות במכרז .2.12

 
במכרז כאמור בסעיף דמי השתתפות  תשלוםתנאי סף להגשת ההצעה בהליך זה, הנו 

 להלן. 5
 

 ההצעה הכספית .3
 

 על גבי טופס מפרט הסעות ומחיריםזאת הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד,  .3.1
 . עם הזוכה חלק בלתי נפרד מהחוזה(, והיא תהווה הלחוז 'נספח א)
 

ההצעות הכספיות יוגשו ביחד עם יתר מסמכי המכרז, במעטפות סגורות 
, אשר ייפתחו רק לאחר אשר יסומנו במילים "הצעה כספית" ואטומות

 . בדיקת עמידתם של המציעים בתנאי הסף של הליך זה
 

, בין באופן מלא כלשהי()בדרך  ההצעה הכספית אשר תוגש בצורה גלויה
 . ובין באופן חלקי, תיפסל על הסף ולא תיבדק

 
 .כחול בלבד, ללא תיקונים, מחיקות או שינויים המחירים ירשמו בכתב ברור, בעט .3.2

המציעים ימלאו את הטבלה במלואה. מציע אשר לא ימלא הצעת מחיר למסלול אחד 
מציע ב באומדן העירייה. )מסלול ולא קו(, יראו אותו כאילו הציע את המחיר הנקו

 . ( מסלולים, הצעתו תיפסל במלואה5חמישה )אשר לא ימלא למעלה מ
 

 תשומת לב המציעים להערות המצויות לאחר הטבלה בטופס הצעת המחיר. 
 

(, excelהעירייה תהיה רשאית, אך לא חייבת, להעביר קבצי אקסל )לשום הנוחות, 
, ולאפשר את הגשת קדם בלבדהמשתתפים שיבצעו את הרישום המוזאת לידי 

 ההצעות באמצעות מדיה מגנטית )דיסק און קי או תקליטור(.
 

אזי בנוסף להגשת קובץ מגנטי של החליטה העירייה לפעול בהתאם לאמור לעיל, 
ידי המציע. -על במקורההצעה, חובה על המציעים לצרף קובץ/מסמך פיזי, חתום 

 צעה הכספית במעטפה נפרדת וסגורהגם במקרה כאמור יש להגיש את ההמובהר, כי 
את המדיה המגנטית עליה  וגםאת ההצעה הפיזית  גם)יש להכניס למעטפה הנפרדת 

 הוגש הקובץ עם ההצעה(.
 

 . במקרה של סתירה בין הקובץ המגנטי לקובץ הפיזי, יגבר האמור בקובץ הפיזי
 

מים הנדרשים הי כאשר מספר המחיר תהיה לפי עלות להובלה לכיוון אחד ביום, הצעת .3.3
 בנספח א'לביצוע ההסעות בכל יום, תהיה לפי מספר הימים בשבוע כפי שמפורט 

, כאשר ישנם מסלולים ימים בשבוע לימודים מלא לחמישהההסעות הן  רוב) לחוזה
 ימים בשבוע(.  שישהשבהם ההסעות יהיו למשך 
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הבודדת  הסעהה עלות, חלקיבשבועות שבהם מספר ימי הלימודים יהיה מובהר, כי 
 שבוצעו בפועל.  ההובלות למספר בהתאם יהיה והתשלום, שינוי ללא תיוותרלכל כיוון 

 
ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות כל יכלול את עבור כל קו, המחיר בהצעה  .3.4

)לרבות, תקורה, דלק, שמנים, ביטוח, תיקונים וטיפולים,  במתן שירותי ההסעה
ים, ייעוץ משפטי, שכר עובדים, תשלומי חובה התאמת רכבים, בלאי חלקים וגלגל

חסרים )לרבות, פריטי ערכאות  טילסוגיהם, הוצאות מימון, זמן המתנה, השלמת פר
לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע ול מקרה, הזוכה כבו ,שונות(

 בהצעתו.
 

ם לבצע של האוטובוסים שעתידיכאמור לעיל, להצעה יצורפו העתק רישיונות הרכב  .3.5
 .אחד המחיר המבוקש לכיווןאת ההסעות, ו

 
 הרי, ושוב הלוך בהסעה יזכה ספקשה שעה, אחד לכיוון מחיר תציין ההצעה אם .3.6

, וביצוע הסעות בשתיים האמור המחיר של כמכפלה ייחשב כיוונים לשני שהמחיר
 (. הלוך ושוב, לא יהיה בסיס לשינוי במחיר לכיוון אחד )לא כלפי מעלה ולא כלפי מטה

 
ההצעות הכספיות לכיוון אחד, יחשוב כמחירון מחייב, וישמשו לצורך חישובים 

, ובין קיימיםמסלולים רכבים/כיווני נסיעה לעתידיים לחישוב התמורה )בין הוספת 
 . (, ו/או כבסיס לחישוב מסלולים ו/או קווים נוספים הפחתתם

 
 פי כל דין. -להמחיר אינו כולל מע"מ, והמע"מ יתווסף בהתאם לשיעורו ע .3.7
 
(, 3.17מבלי לגרוע מן האמור להלן בכל הנוגע לאופן בחירת ההצעה הזוכה )ראה סעיף  .3.8

הצעת המחיר של הזוכה תשמש גם כמחירון מחייב למתן שירותי הסעה נוספים, 
ידי הזוכה למסלול/קו מסוים, יהווה את מחיר המקסימום לכל -והמחיר שניתן על

 . לול/קושל רכב לאותו מס עתידיתתוספת 
 
עבור מתן שירותי הסעות בהמחירים שיצוינו על ידי המשתתף בהצעתו יהיו נכונים  .3.9

בהתאם לכל אחד מהמסלולים המפורטים ללא שינוי, , ההתקשרות תקופתכל במשך 
 במפרט הסעות ומחירים. 

 
 שיצוינו המחירים, ועל מקסימוםהם מחירי לחוזה  בנספח א'המחירים המפורטים  .3.10

עבור אותם מסלולי נסיעה,  שנקבעו המחירים על יעלו לא, בהצעתו המשתתף ידי על
 . בנספח א'ניתן להציע את אותו המחיר המופיע , אולם א בנספחבהתאם למפורט 

 
, לו שקדמה השנה מסלולי את משקפים המכרז במסגרת הקבועים שהמסלולים מאחר .3.11

 לא, ההסעות צועלבי הנדרשים הרכב כלי מספר כולל, קיים במסלול שיחול שינוי כל
 .חדש כמסלול ייחשב

 
 שנת תחילת לאחר קצר זמן ייקבעו, הנדרשים הרכב כלי' ומס הסופיים המסלולים .3.12

 .המכרז של הגדלה משום זה בעדכון ואין, לאו תחילת מתן השירותים בפוע הלימודים
 

כאמור, ומספר כלי הרכבים הנדרשים, תלוי במספר  הסופייםמובהר, כי המסלולים 
 ו/או התלמידים שיוסעו בכל מסלול כאמור.  הילדים

 
לתלמידי החינוך  ודשי לימודים נוספיםהצעת המחיר חלה גם עבור מתן שירותים בח .3.13

מתחייב להמשיך לבצע את והזוכה , )יולי ואוגוסט( בחופשת הקיץהלומדים המיוחד 
 .בחודשים אלה ההסעות באותם תנאים

 
 אך יהיו, בהצעתו, המשתתף ידי על ינושיצוהסר כל ספק, מודגש כי המחירים  מעןל .3.14

 . ולא בעבור כל מתן שירות אחר הסעות שירותימתן  עבורב ורק
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ברכבים של מלוות ירותי ליווי השירותים כוללים גם מתן שכאשר עם זאת, מובהר כי 
, בסכום קבוע אלה תמורה בגין שירותיםתוספת להאזי , תלמידי חינוך המיוחדשל 
פי הליך זה, -שיסופקו עלתתווסף לשירותים והיא שעת ליווי,  מע"מ לכל₪ +  64של 

 .לפי מספר שעות הליווי בפועל של כל מלווה
 

מתחייבת לבצע את כל ההסעות  אינהעירייה מען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי הל .3.15
, וכי ההחלטה בעניין מסורה לשיקול דעתה לחוזה 'אבנספח מסלולים המפורטים  בכל

 הבלעדי.
 

לב המשתתפים, כי מאחר ומדובר ואוכלוסיית היעד היא בעלת צרכים לתשומת 
מיוחדים, מספר הילדים או התלמידים המוסעים, יכול להשתנות במהלך שנת 
הלימודים )לרבות, ביטול קווי הסעה(, ועל המציעים לשקלל זאת במסגרת כלל 

 .השיקולים בעת הגשת ההצעה
 

בחוזה, לפיו ניתן למסור את העבודה  4מופנית בנושא זה לפרק  מציעיםה לב תשומת .3.16
לקבלן משנה ובתנאי שיעמוד בכל התנאים הנדרשים ובתנאי שניתנה לכך הסכמת 

והכל בכפוף למגבלה בדבר היקף השימוש בקבלני משנה, לפי , הרשות מראש ובכתב.
 .לעיל 1.7 בסעיף האמור

 
כה במסלולים מסוים יז מציעלדרישה, כי אם  מופניתמשתתפים ה לב תשומת כן כמו

מכפי שמאפשרת כמות כלי הרכב הנמצאים בבעלותו, ולשם כך יהא  ב יותררחבהיקף 
 מפורשות זאת ולצייןעליו להעסיק קבלני משנה, יהיה עליו להצהיר על כוונתו מראש, 

 .בהצעתו
  

 אופן הבחירה בהצעה הזוכה .3.17

 
המחיר הכולל של ההצעה ליום אחד הבחירה בהצעה הזוכה תהיה לפי  .3.17.1

לפי , י הכיוונים, במידה ומסלול אחד כולל גם איסוף וגם פיזור()לשנ
 . לחוזה בנספח א'המפורטים המסלולים 

 
" של הכולל המחירלעניין זה הצעת המחיר תשמש כ"כתב כמויות", ו"

ההצעה, הנו סך כל המסלולים/קווים, מוכפל במספר כלי הרכב באותו 
 ו כלי רכב באותו הקו.מסלול/קו, וכן, מוכפל במספר הכיוונים של אות

 
ל אחד מן המסלולים בנפקד כאשר לכ חירמ על המציעים להגיש הצעת

יהוו  )הן של מחלקת החינוך והן של מחלקת הרווחה( המסלולים ללכ
, וככלל, וועדת המכרזים תבחר בהצעה הכשרה והזולה אחד אשכול

 .האשכול לכלביותר שניתנה ביחס 
 

ול כלשהו )מכל סיבה שהיא(, יראו ימלא מחיר עבור מסל לאמציע אשר  .3.17.2
, והצעתו הכוללת כאילו הציע את מחיר המקסימום לאותו מסלולאותו 

 תחושב בהתאם. 
 

 תיאור" בטור המופיע הפירוט לפי ייחשב" מסלול, "זה הליך לעניין
 מסלולקו/ מספרלפי המספר המופיע בטור " ולא" )הנסיעה מסלול
  "(.הרשות

 
מן המסלולים  (5מחמישה ) יותרר בומציע אשר לא ימלא מחיר ע .3.17.3

 . במלואה תיפסל)כהגדרתם לעיל( או יותר, הצעתו 
 

הצעת מחיר הזולה ביותר לכלל המסלולים ואשר  תןייאשר  מציע .3.17.4
)מבלי  במכרז הזוכה ההצעה תעמוד בכלל תנאי הסף אשר פורטו, היא

 .לגרוע מסמכותה של וועדת המכרזים לפצל את הזכייה בין שני זוכים(
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אין באמור לעיל כדי לגרוע משיקול הדעת של ועדת המכרזים לפצל את  .3.17.5
ל )כאשר לעי 1.8בהתאם לאמור בסעיף בין שני משתתפים, הזכייה 

במסגרת החלטה כאמור, יילקחו בחשבון המחירים שהוצעו עבור כל 
 . אחד מן הקווים(

 
 העסקת מלוות ברכבים .3.18

 
גם את העסקת  העירייה תהיה רשאית להורות כי השירותים יכללו .3.18.1

 המלוות לילדים ברכבי ההסעה. 
 

הדרישה להצמדת מלווה לכל הסעה, מתייחסת נכון למועד זה, 
, לרווחהלמסלולים )כמפורט בנספח א' לחוזה(, המסומנים כשייכים 

 בלבד.  מעלוןוכן, כאלה שהרכב הוא עם 
 

להעסיק לצורך המשתתפים מתחייבים החליטה העירייה כאמור לעיל,  .3.18.2
אזרחי ישראל,  ו/או מלוות שהם מלוויםלפי הליך זה,  רותיםמתן השי

 18מגיל בגירים ), דוברי השפה הערביתעיריית רהט, עובדי  שאינם
)לרבות, הצגת אישורים לפי חוק מניעת העסקת  ללא עבר פלילי, (ומעלה

, מיומנים וכשירים, בעלי יחס לילדים, העומדים בכל עברייני מין(
 זר מנכ"ל משרד החינוך.הדרישות המפורטות בחו

 
אך ורק בסוגי הסעות אשר  ספקמה, יוזמן בהסעות ליוויבזאת כי  מובהר .3.18.3

 .אין לכך איסור על פי דין
 

 במהלך הנסיעההמוסעים כי על המלווה ללוות את הילדים עוד מובהר,  .3.18.4
אינם הם אולם ) ולסייע בהעלאתם והורדתם מרכב ההסעהכולה, 

 .(יתםאת הילדים לב נדרשים ללוות
 

שילוו את אן המלוות  להחליף את המלווים שלאהזוכה מתחייב  .3.18.5
אלא )הן בתחום החינוך המיוחד והן בתחום הרווחה(,  ההסעות לילדים

 בתאום מראש ובכתב עם נציג הרשות. 
 

זוכה שירותי מלווה להסעה שיוזמן ע"י העירייה, ישולם למתן בגין  .3.18.6
"מ( מע )לא כולל לשעה₪  (שישה)ארבעים ו 64תשלום קבוע בסכום של 

 .שעה נוספת בתוספת ,המסלול של בפועל ליווי זמן עבור
 

המגיע לשכר הנלוות  כל העלויותכולל את  הנ"למחיר המובהר, כי  .3.18.7
 ., לרבות, הפרשות לקרנות ולקופותלעובד

 
)לצורך חישוב התמורה המגיעה  בכל מסלול הסעה מן הליווי בפועלז .3.18.8

 נת האיסוף הראשונה ועד תחנתעל פי זמן הנסיעה מתח יחושבלזוכה(, 
הפיזור האחרונה. בכל מקרה התשלום בגין כל מלווה שיוזמן ע"י הרשות 

 משעה וחצי. לכל הסעה, לא יפחת

 
, ת בהסעותמלוועבור שירותי הלמת לזוכה המשומובהר, כי התמורה  .3.18.9

שכר העבודה העדכון של  עודכן ממועד החתימה על החוזה על פי שיעורית
    עודכן מעת לעת.יכפי ש ,זוכהל על המוטהשעתי, כפי ש

 

 נוספים סמכים ואישוריםמ .4
 

את  להצעתוהמשתתף לצרף כל על לעיל,  2בנוסף למסמכים הנדרשים בהתאם לאמור בסעיף 
)תשומת הלב, הנספחים המפורטים מסומנים  המסמכים והאישורים המפורטים להלן

 :(לחוזהכנספחים 
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ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונותא .4.1
 .1976 -)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

 
 אישור תקף על ניכוי מס במקור. .4.2

 
 .מוסף ערך מס שלטונות מאת מורשה עוסק ישורא .4.3

 
 .ט'כנספח תצהיר בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף  .4.4
 
 .י'כנספח וסח המצורף תצהיר בדבר היעדר הרשעה בפלילים, בנ .4.5

 
 .י"אכנספח תצהיר בדבר שמירה על דיני העבודה והעסקת עובדים, בנוסח המצורף  .4.6

 
 .י"בכנספח תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה, בנוסח המצורף  .4.7

 
 כנספח י"ג.תצהיר לפי חוק שוויון אנשים עם מוגבלות  .4.8
 
  להלן(. 5ף )כאמור בסעי השתתפות דמי תשלוםעל  אסמכתא .4.9
 

נוסח השאלות והתשובות יופץ בין המשתתפים,  .)ככל שיהיו( הבהרה ושינויים שאלות .4.10
  .להצעה צורףידם וי-יאושר עלי

 
. ניתן להגיש אותו על בסיס כנספח י"דאישור ביצוע רישום מוקדם )נוסח המצורף  .4.11

 . הנוסח המפורסם באתר העירייה(
 
 הוצאות ותשלום דמי השתתפות המכרז .5

 
, )לרבות, העתקות, יועצים, שליחויות וכיו"ב( ההוצאות מכל מין וסוג שהואכל  .5.1

 .הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המשתתף
 

שלם דמי השתתפות כתנאי לקבלת ליידרש משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז,  כל .5.2
. ם וחמש מאות()ארבעת אלפי ₪ 4,500של  , כל זאת בסכוםונספחיו המכרז מסמכי

, בשעות הפעילות במחלקת הגבייה של עיריית רהט את דמי ההשתתפות ניתן לשלם
 . הרגילות

 
התשלום יבוצע באמצעות אמצעי תשלום השייך למשתתף, ולא באמצעות אמצעי 
תשלום של משתתף אחר או צד שלישי. ביצוע תשלום שלא בהתאם לסעיף זה, יביא 

 לפסילת ההצעה במלואה. 
 

תנאי סף להגשת ההצעות, ובכל מקרה, סכום  תשלום דמי השתתפות הנוכי  מובהר .5.3
 לא יוחזר למשתתפי המכרז. השתתפות ה
 

 2202ספטמבר  6 יוםמ חלההמכרז  מסמכילאמור לעיל, ניתן יהיה לקבל את  בכפוף .5.4
 . 13:00 בשעה 2220 אוקטובר 2ליום  עדו, 10:00בשעה 

 
, במהלך )מר עלי אבו אלחסן( העירייהל קבל מסמנכ"את מסמכי המכרז ניתן יהיה ל

, פתוח לקבלת קהל )על המשתתפים לברר זאת( ושבו משרד התקופה הנ"ל, בכל יום
 . 13:00ועד  09:00בין השעות 

 
כאמור  מוקדם רישום מהווה אינויובהר, כי ביצוע התשלום עבור השתתפות במכרז  .5.5

 .להלן 7לעיל ובסעיף  2.11בסעיף 
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 וקף ההצעהת .6
 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  90בתוקף לתקופה של תהיה  ההצעה .6.1
 

 של החוזה. 8 בהתאם לאמור בפרקמורה לזוכה, תשולם ותעודכן הת .6.2
 

 רישום מוקדםביצוע  .7
 

להירשם אצל  על המציעים חובה ,זאת. עם בהליך זה לא יתקיים מפגש מציעים .7.1
נספח כם בנוסח המצורף עיריית רהט, באמצעות משלוח טופס רישום מוקדסמנכ"ל 

לצורך הרישום המוקדם, ניתן להשתמש בטופס המצוי בקובץ ) להליך זה י"ד
 . (שמפורסם באתר העירייה

 
 מצד שהיא טענה לכל בסיס להוות כדי מציעים מפגש שלקיומו -באי אין

 המשתתפים שלמסלולי הנסיעה, ומחובתם  הכרת, לרבות, זה בהליך המשתתפים
 . םמצב את וללמוד, אמצעי בלתיבאופן  דוק מסלולים אלהלב

 
שלם עבור ההשתתפות בהליך הליך הרישום יתקיים החל מן המועד שבו ניתן ל .7.2

 . 13:00בשעה  2220 ספטמבר 28את מסמכי מכרז זה והוא יסתיים ביום  ולקבל
 
, אולם הגשת ההצעות אינו כרוך בתשלוםעצמו הליך הרישום המוקדם מובהר, כי  .7.3

, בהתאם  השתתפות במכרז וקבלת מסמכי ההליךלום עבור למכרז כרוכה בתש
  .לעיל 15. -ו 2.11פים למפורט בסעי

 
( "די נספחמציע המעוניין להשתתף בהליך זה, ישלח את טופס הרישום המוקדם ) .7.4

עיריית רהט, מר סמנכ"ל ידו, עד למועד הסופי הקבוע לעיל, זאת ל-כשהוא חתום על
 .il.muni.rahat@hrazimicmעלי אבו אלחסן, לתיבת דוא"ל:

 
)או לחילופין, במסירה  9914860-08 הטופס יש לשלוח למס' פקסימיליה: העתקאת 

 העירייה המצוי בבניין עיריית רהט(.סמנכ"ל ידנית, למשרדו של 
 

מחובתו ועל אחריותו הבלעדית של משתתף מעוניין, לברר בעצמו ובאופן יזום את  .7.5
אצל מזכיר עיריית רהט, ולא תשמע כל טענה )המלא(, קבלת טופס הרישום המוקדם 

בדבר אי קבלת הטופס אצל המזכיר, והאחריות היחידה והבלעדית לרישום המקודם 
 . כאמור מוטלת על המשתתפים

 
, ועל כל מציע לצרף ביצוע הרישום המוקדם מהווה תנאי מוקדם להשתתפות במכרז .7.6

ה על הגשתו למזכיר להצעתו את העתק טופס הרישום המוקדם, עם אסמכתא המעיד
 . העירייה )הודעת דוא"ל, אישור משלוח בפקסימיליה, חותמת "נתקבל"(

 
 לשנותמטרת הרישום המוקדם היא לאפשר משלוח של הודעות למשתתפים במכרז,  .7.7

מועדים ו/או את תנאי המכרז, וכן, להפיץ את המענה של העירייה לשאלות משתתפים 
 שיתעוררו בעקבות עיון במסמכי המכרז.

 
אינה מהווה תנאי לביצוע הרישום  התשלום עבור ההשתתפות בהליך, כי מובהר .7.8

 , ובלבד שכל אחת מן הפעולות בוצעה עד למועד הסופי הקבוע בהליך זה.המוקדם
 
משום ביצוע רישום מוקדם  תשלום עבור השתתפות בהליךעוד מובהר, כי לא יהיה ב .7.9

  .כאמור
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 שאלות הבהרה .8
 

אחד מן המציעים לפנות אל  כל רשאי ,13:00 בשעה 2220ספטמבר  28 ליום עד .8.1
 .העירייה בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע למסמכי המכרז או לחלק מהם

 
, זה להליך מוקדם רישום מהווה אינו, כאמור הבהרה שאלות משלוח גםיובהר, כי 

 . לעיל כאמור םהמוקד הרישום הליך את לבצע משתתף כל על יהא, מקרה ובכל
 

 כמזכיר המשמש, אלחסן אבו עלי מרל בלבד בכתב להפנות יש רההבה שאלות את .8.2
יש  ההבהרה שאלות העתקאת בלבד.  mazker@iula.org.ilלתיבת הדוא"ל  העירייה
 .Legal@rahat.muni.ilללשכה המשפטית של העירייה לכתובת דוא"ל: להעביר 

 
רטיות מנת לייעל את הליך המענה לשאלות ההבהרה ועל מנת לשמור על הדיסק על .8.3

( ordWבפורמט וורד )של הפונה, על המשתתפים לשלוח את שאלות ההבהרה שלהם 
, אשר תכלול הפנייה לעמ' הרלבנטי בחוברת המכרז, בטבלה בלבד, וזאת בלבד

המסמך הרלבנטי מבין מסמכי המכרז, הסעיף הרלבנטי במסמך, שאלת ההבהרה וכן, 
 עמודה למתן מענה, ואשר תהיה ערוכה כדלקמן:

 
 מענה שאלה סעיף מסמך עמ' בחוברת מסד

1.      
2.      

 
הסר כל ספק מובהר ומודגש, כי העירייה לא תקבל שאלות הבהרה אשר יוגשו  למען .8.4

(, כגון: הודעות דוא"ל, ordWבאופן שונה או בפורמט שאינו פורמט וורד )
  .פקסימיליה, והעירייה לא תשיב לשאלות הבהרה שלא יוגשו בהתאם לאמור לעיל

 
העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס  .8.5

לשאלות ההבהרה שיוגשו לה בהתאם תשובת העירייה ובהר, כי מ .שאלות ההבהרהל
לעיל, לרבות, מענה אשר יהווה שינוי של תנאי מתנאי המכרז,  38.להוראות סעיף 

שתתפים לעקוב באופן רציף ומחובת המיועלה לאתר העירייה כהודעה למשתתפים 
הוראה זו . ושוטף אחרי המענה לשאלות ההבהרה ו/או לשינויים במסמכי הליך זה

 חלה גם על הודעות מטעם העירייה שיועלו לאתר העירייה, 
 

למסור את  !!(לא חייבת )אך  רשאיתמבלי לגרוע מן האמור לעיל, העיריה תהיה 
ם אשר ביצעו רישום מוקדם עד המענה לשאלות ההבהרה שנמסרו, לכל המשתתפי

 למועד התשובה, וזאת באמצעות הודעות דוא"ל בלבד. 
  

על כל אחד מן המציעים לצרף להצעתו למכרז את המענה של העירייה לשאלות  חובה .8.6
ההבהרה, כולל במקרים שבהם המענה פורסם באתר העירייה, כשהן מאושרות 

 .ידו-וחתומות על

 
יה תוקף לכל התייחסות של העירייה אלא אם ניתנה ען הסר ספק מובהר, כי לא יהלמ .8.7

 בלבד.בהודעה בכתב 
 
 רת זכויותשמי .9

 
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לרשות, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים  .9.1

 לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 

קבע כזוכה את תנאי הרשות תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם ת .9.2
 הצעתם במכרז בהתאם לתנאי החוזה.
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מבלי לגרוע מכל האמור במכרז זה, מובהר כי העירייה תהיה רשאית לפנות מיוזמתה  .9.3
למשתתפים במכרז, הן לפני פתיחת ההצעות והן לאחר מכן, על מנת לקבל הבהרות 

-תוגש עלו/או הסברים ו/או השלמות ו/או נתונים להתנהלות המשתתף או להצעה ש
 ידי משתתף כאמור. 

 
יחס לכלל בעם הזוכה )בין  חוזהלמען הסר ספק, ניהולו של הליך זה ו/או התקשרות ב .9.4

השירותים ובין ביחס לחלק מן השירותים(, מותנה בקיומו של תקציב מתאים 
לקבלת השירותים. בכל מקרה העירייה תהיה רשאית להודיע למשתתפים או לזוכה 

ול הליך זה ו/או אי התקשרות עם הזוכה ו/או ביטול ההתקשרות )לפי העניין( על ביט
עם הזוכה, בשל העדר או חוסר בתקציב מתאים. העירייה תהיה רשאית לצמצם את 

 היקף מתן השירותים על מנת להתאימו לתקציב העומד לרשותה. 

 

 הגשת ההצעות למכרז .10
 

ספר מכרז זה את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ולא מזוהה למעט סימונה במ .10.1
 הצהרת משתתףעל כל מציע לחתום באמצעות מורשי החתימה על (. 10/2022)מכרז 

 להליך זה, ולצרפה יחד עם יתר מסמכי ההצעה.  2כנספח בנוסח המצורף 

 
המצויה במשרדו של תיבת המכרזים ל, בלבד הצעות יש להפקיד במסירה ידניתאת ה .10.2

 6עלי אבו אלחסן, וזאת עד ליום עיריית רהט )בניין עיריית רהט(, מר  סמנכ"ל
 .13:00שעה:  2220 אוקטובר

 
הצעות שיוגשו באיחור, ולו של דקות בודדות, לא תתקבלנה ולא תבדקנה. על  .10.3

המשתתפים לקחת בחשבון את מיקומה של העיר רהט, בניין העירייה )וכן, האפשרות 
 של בעיית חנייה( .

 
ישום אודות זהות המגישים, זאת מזכיר העירייה או מי מטעמו יהיה רשאי לבצע ר .10.4

 .בהירות-לצורך בקרה ומניעת תקלות או אי
 

 לא יתקבלו הצעות שישלחו בדואר או בכל דרך אחרת.  .10.5
 

 חינת ההצעותב .11
 

י הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת א .11.1
ידי שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על 

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

שות רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת הר .11.2
מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, 

 .כדבעישלדעת הרשות מונע הערכת ההצעה 
 

את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.  למתחייבת לקב אינההרשות  .11.3
 לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים. רשאית הרשות

 
הרשות תהא רשאית לקחת בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו  .11.4

מיות של המשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת נסיונה של הרשות ושל רשויות מקו
 וגופים אחרים עם המשתתף בעבר.

 
הרשות תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות,  .11.5

לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המשתתף 
 והצעתו במסגרת שיקוליה, כאמור.
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 עם המשתתפים במכרז ומתן משא .11.6

 
, במכרז המתמודדים עם ומתן משא לנהל זכותה על שומרת העירייה .11.6.1

 המשפט בית ולפסיקת דין לכל בכפוף, מתאימות נמצאו שהצעותיהם
 .זה בעניין

 
 המו"מ. העירייה רשאי למנות נציגים מטעם העירייה לצורך ניהול  ראש .11.6.2

 
ידי ועדת המכרזים. מובהר, כי ועדת -ניהול המשא ומתן ייקבע על אופן .11.6.3

ניהול המשא ומתן עם המכרזים תהיה רשאית לקבוע כל צורה ל
 המתמודדים במכרז, ולעניין זה, היא תהיה רשאית לקבוע כדלקמן: 

 

 שהצעותיהם המציעים כל עם יתקיים ומתן המשא כי .11.6.3.1
 והנמוכות הכשרות ההצעות בעלי עם רק או, כשרות נמצאו
 עם גם, לרבות(, לעיל כאמור הועדה קביעת)לפי  ביותר
 ;למכרז יחידה בעל שהנו מציע

 

 כל בנוכחות או, בנפרד מציע כל עם יתקיים ומתן אהמש כי .11.6.3.2
; כאמור ומתן המשא להליך ראויים שנמצאו המציעים

 את המנהל לצוות להעניק רשאית תהיה המכרזים ועדת
 את לקבוע הסמכות את, העירייה מטעם ומתן המשא
 ;השונים המשתתפים עם הפגישות מסגרת

 

 לקיים הסמכות תינתן, ומתן המשא את שינהל לצוות כי .11.6.3.3
 מיטבית ההצעה מתן של הליך, ומתן המשא במסגרת

(, בין שההצעה הסופית תינתן לצוות Best & final) וסופית
עצמו תוך כדי קיום הישיבה, ובין שההצעה הסופית תוגש 
באופן נפרד לתיבת המכרזים, וזאת בהתאם למועדים 

 ידי הצוות המנהל את המשא ומתן. -שייקבעו על

 

שא ומתן בין נציגי העירייה לבין טרם תחילת המ כי .11.6.3.4
המשתתפים שונים, יהיו המציעים השונים רשאים להגיש 
לצוות הפועל מטעם העירייה, מסמכים שונים אודות 

  המכרז.

 
כל מפגש משא ומתן בין העירייה לבין מי מבין המשתתפים במכרז,  בתום .11.6.4

ול ייערך פרוטוקול המתעתד אופן ניהול השא ומתן בין הצדדים. פרוטוק
 .המשא ומתן יהווה חלק ממסמכי המכרז

 
 לא והיא, כאמור ומתן משא לנהל מתחייבת איננה העירייה כי, מובהר .11.6.5

 המשתתפים עם ומתן משא לנהל שלא החלטתה את לנמק חייבת תהיה
 . במכרז

 
 יה וההתקשרותיהודעה על הזכ .12

 
 עם קביעת הזוכה במכרז תימסר להם על כך הודעה במכתב רשום.  .12.1

 
כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא לרשות ערבות  עיקבהמשתתף ש .12.2

להבטחת קיום החוזה, וכתנאי לחתימת העירייה על החוזה )"ערבית ביצוע". בנקאית 
 .(לחוזה ה' כנספחבנוסח המצורף 
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 את ההצעה למסמכי לצרף צורך ןת, כי בעת הגשת ההצעה למכרז, איבזא מובהר .12.3
ומים וגם לא את האישור על מערכת המתריעה חת (ד' פחנסרי קיום הביטוח/ים )אישו

על שיכחת ילדים. עם זאת, תנאי לחתימת העירייה על החוזה עם הזוכה, הוא שהזוכה 
ידי מבטח מורשה בישראל, וכן, את -ימסור את אישורי הביטוחים כשהם חתומים על

 האישורים אודות התקנת המערכת למניעת שיכחת ילדים.
 

א תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף משתתף שהצעתו ל .12.4
 הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.  הערבות

 
היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא הרשות רשאית לבטל את הזכייה  .12.5

במכרז בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי הרשות בהודעה, וזאת 
תנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן לאחר שני

 המעוות בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה. 
  

 אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין. .12.6
 

את הערבות הבנקאית שבידה לגביה,  טלה הזכייה במכרז, רשאית הרשות להגישבו .12.7
יקבע על ידה, והמשתתף יפצה את הרשות על כל וכן למסור את ביצוע המכרז למי שי

       הפסד שיגרם לה בגין כך.
 

 המכרזיםקביעת בית משפט מוסמך הנוגדת את החלטת ועדת  .12.8

 
"(, והוא הזוכה המקוריהיה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה )להלן: " .12.8.1

יחל בעבודתו, ובעקבות הליך משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי 
של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר )להלן:  זכייתו

, מתן השירותים להמשך מניעה צו שיינתן ככלאו /ו"( הזוכה האחר"
ולהעביר לעירייה מתן השירותים את  פסיקמתחייב הזוכה המקורי לה

שכבר  פעולותאת כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח עדכני באשר ל
 .בוצעו על ידו

 
טת בית המשפט, הזוכה המקורי יאפשר לזוכה האחר בהתאם להחל .12.8.2

ובכלל זה במקומו בצורה מסודרת ובטוחה, להתחיל במתן השירותים 
לקיים את כל ההנחיות שיינתנו לו בדבר מועד העברת האחריות על 

 ביצוע הפרויקט. 

 
זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין  בוטלה .12.8.3

ידיו -ור, אלא לתשלום עבור העבודה שבוצעה עלביטול זכייתו כאמ
 בפועל, עד למועד הפסקתה בפועל. 

 
 כתובות הצדדים ואופן משלוח הודעות .13

 
או /ו העירייה מטעם הודעות כי מובהר, הזה הליך הוראות יתר מכל לגרוע מבלי .13.1

 לכל תוקף כל יהיה ולא, בלבד בכתב יישלחו, העירייה אל המשתתפים מטעם הודעות
 .אחרת דרך בכל אופה -בעל שניתנו מצגאו /ו הודעה

 
 העירייה כמפורט לעיל, אצל מזכיר העירייה. במשרדיכתובתה של ועדת המכרזים היא  .13.2

 
במסמכיהם. בהיעדר כתובת אחת,  שנקבעהכתובתם של המשתתפים תיראה ככתובת  .13.3

ככתובת המחייבת מטעם המציע, טופס הרישום המוקדם, תיחשב הכתובת שנמסרה ב
 ם המציע הודיע בכתב ומסר כתובת אחרת. אלא א
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 כאילו אותה יראוכל הודעה אשר תישלח על ידי העירייה ו/או ועדת המכרזים,  .13.4
 :הבאים לתנאים בהתאם( העניין לפי הזוכה)או  המשתתפים אצל התקבלה

 
ואז יראו את ההודעה  –ידי משלוח ההודעה באמצעות דואר רשום -על .13.4.1

( ימי עסקים מיום 3תוך שלושה )ב המשתתפיםכאילו התקבלה אצל 
 המשלוח; 

 
ואז יראו את  –ידי משלוח באמצעות בפקסימיליה או בדוא"ל -על .13.4.2

 ההודעה כאילו הגיעה ליעדה כעבור יום עסקים אחד; 

 
 בעת מסירתה. –ביד  מסירה או אישית מסירה באמצעות .13.4.3

 
 
 
 
 

 ,ובברכה רב בכבוד
 
 

 פאיז אבו סהיבאן
 העירייה  ראש
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 1נספח 
 

 _____/_____/2019ריך תא
 לכבוד

 עיריית רהט
 מרכז מסחרי רהט

 
 א.ג.נ.

 
 :__________ערבות בנקאית מס' הנדון:

 
 

 מרחוב"(, אנו _______________________ המבקשעל פי בקשת ________ )להלן: "
"( ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום הערבים__________________________ )להלן: "

)להלן: ( ₪ וחמש מאות אלף שתיים עשרהו מאה)במילים:  ₪ 50012,1שתכם, עד לסכום לפי דרי
"(, בקשר לעמידתו של המבקש בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש במסגרת סכום הערבות"

שירותי הסעת תלמידים למוסדות חינוך בנושא:  10/2022מס'  למכרז הצעות עהליך הזמנה להצי
והסעות אקראיות ומיוחדות לבעלי  מוגבלות עם ופעוטות ילדים הסעת, ומסגרות רווחה יוחדמ

 .(2022) מוגבלות
 

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

 אשית כתב ערבות זה. במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בר
 

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

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

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

 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4
 

  .3220 ינואר 01 כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום .5
 
 

 ,רב בכבוד
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 2נספח 

 תאריך: ________
 הצהרת המשתתף

 לכבוד
  עיריית רהט

 מרכז מסחר רהט
 רהט

 
 א.נ.,

 10/2022' מסמכרז הנדון: 
 ופעוטות ילדים הסעתשירותי הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד, 

 (2022) לבעלי מוגבלות והסעות אקראיות ומיוחדות מוגבלות עם
 

כי המכרז, מצהירים ומתחייבים אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמ
 בזה כדלקמן:

 
אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי  .1

אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על 
 אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

 
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה  .2

על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, וכי אנו מקבלים על עצמנו לתת את שירותי ההסעה 
 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.

 
 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .3
 
יום  90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .4

 מהמועד האחרון להגשת הצעות.
 
אינה מותנית בדרך כלשהיא, כולל בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים  הצעתנו .5

 . מינימלי, ואנו מתחייבים לבצע כל מסלול אשר יוחלט לגביו כי הצעתנו היא ההצעה הזולה
 
אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה  .6

 מחייב בינינו לביניכם.
 
בסכום הקבוע בהזמנה להציע הצעות להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית  .7

 למכרז, בתוקף עד למועד הנקוב שם. 
 
מים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי י 7היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך  .8

 החוזה ונפקיד בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה.
 
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה  .9

על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם 
 מים וקבועים מראש.כפיצויים מוסכ

 
בשמו  המציעאנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי  .10

על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל  המציעלחתום בשם  םמוגשת ההצעה, כי אנו זכאי
 .לחתימתנו על הצעה זו חוזהדין או 

 
 חתימה + חותמת  תפקיד החותם  שם החותם  תאריך

  



 

  

 
 

 

   

 סופיהסעות תלמידי חינוך מיוחד:  :10/2022מכרז מס' 
 חתימת המציע: ___________________

 
 87מתוך  28עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 3פח נס
 

 לחוזה העירייה"ש יועמ אישור  
   
 מכרז ממסמכי חלק הוא החוזה  

ידי -. החוזה נבדק עלשפורסם
 . לחתימה מאושר והואהח"מ 

   
 "דעו, שרון שטיין  
   
 : __________תאריך  

 

ומסגרות  מוסדות חינוך מיוחדלשירותי הסעת תלמידים למתן  חוזה
 והסעות אקראיות ומיוחדות מוגבלות עם ופעוטות ילדים הסעת, רווחה

 (2022) לבעלי מוגבלות
 

 10/2022 מכרז
 _____ביום _____ לחודש____________ שנת  ונחתם ברהט שנערך

 
 :בין

 רהט עיריית
 :זה חוזה לעניין שכתובתה

 הנדסה אגף, רהט עיריית
_____________________ 

 החתימה מטעמה: מורשיידי -על
 והחשב המלווה רייההעי גזבריה, העיר ראש

 "(העירייה)להלן: "
 אחד מצד

 ___________________________. :לבין
 .פ./ת.ז. _____________________.ח 
 ' ________________________.חמר 
 החתימה מטעמו: מורשיידי -על 
 .ז. __________.ת"ה ___________ ה 
 .ז. __________.ת_____________  -ו 

 "(ספקה)להלן: "
 
 

שירותי הסעת תלמידים למוסדות למתן  10/2022הנו הזוכה במכרז פומבי מס'  ספקוה הואיל 
והסעות אקראיות  מוגבלות עם ופעוטות ילדים הסעת, ומסגרות רווחה חינוך מיוחד

 "(.המכרז" )להלן: (2022) לבעלי מוגבלות ומיוחדות
 

הסעות לתלמידים בהתאם  , שירותים שלספקוברצון הרשות המקומית להזמין מה והואיל 
שירותי הסעות  מעונין לתת לרשות המקומית ספקלתנאי המכרז והוראות חוזה זה, וה

 בתנאים, כאמור.
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 

 כללי .1
 

 דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה. .1.1
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 להלן:בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר  .1.2
 

 עיריית רהט; –" העירייה, ""הרשות" .1.2.1
 

, עובדיו, ספקרבות נציגיו של הלזה,  חוזהכהגדרתו בכותרת ל – "ספקה" .1.2.2
 ;המוסמכים שליחיו, ומורשיו

 
ידי העיריה, למתן שירותי -שפורסם על 10/2022פומבי מס' מכרז מ -" המכרז" .1.2.3

 ופעוטות יםילד הסעת, ומסגרות רווחה הסעת תלמידים למוסדות חינוך מיוחד
, לרבות, כל שינוי ו/או לבעלי מוגבלות והסעות אקראיות ומיוחדות מוגבלות עם

 תוספת ו/או הבהרה שנעשו בו;
 

לרבות כל שינוי ו/או תוספת , על כל נספחיו, זה חוזה - "ההסכםאו " "החוזה" .1.2.4
לרבות כל מסמך חתום על ידי ו/או הבהרה שנעשו בו במהלך הליכי המכרז, ו

 ;ורף לחוזה בעתידהצדדים שיצ
 

( המתפרסם על ידי הלשכה ירות וירקותפכולל דד המחירים לצרכן )מ -" המדד" .1.2.5
 ;המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו

 

 זה; חוזההמדד הידוע במועד חתימת הצדדים על  - "מדד הבסיס" .1.2.6
 

. חוזה זה מעת לעת, לשמש נציגה לענין מי שיקבע על ידי הרשות,  -" המנהל" .1.2.7
כל עוד לא נאמר אחרת, ישמש מנהל אגף החינוך בעיריית רהט כנציג העירייה 

 זה; חוזהלעניין 
 

 למסמכי המכרז; 1.7כהגדרתו בסעיף  –" קבלן משנה" .1.2.8
 

ככל שמונח מסוים לא שונה במפורש בחוזה זה, הוא יפורש בהתאם למפורט בהזמנה  .1.3
 להציע הצעות למכרז.

 
 בלתי נפרד מחוזה זה : שלהלן מהווים חלק הנספחים .1.4
 

)אליו תצורף רשימת כלי הרכב  פרט הסעות ומחיריםמ :נספח א' .1.4.1
 .המבצעים את ההסעות לפי הקווים(

 .;טופס רשימת מוגבלויות של ילדי חינוך מיוחד (1ב) נספח ב'  .1.4.2
( תלמידי החינוך המיוחד הזכאים להארכת שנת 2ב) 

 הלימודים.
 פרטי קצין בטיחות. :נספח ג' .1.4.3
 אישור על קיום ביטוחים. :נספח ד' .1.4.4
 נוסח ערבות בנקאית לחוזה. :נספח ה' .1.4.5
 טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה. :נספח ו' .1.4.6
 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה. :נספח ז' .1.4.7
 הנחיות ביטחון ובטיחות.  :נספח ח' .1.4.8

 הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים.לפי תצהיר  נספח ט': .1.4.9

 ר הרשעה בפלילים.תצהיר בדבר היעד נספח י': .1.4.10

 תצהיר בדבר שמירה על דיני העבודה והעסקת עובדים. נספח י"א: .1.4.11

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה. נספח י"ב: .1.4.12

 תצהיר לפי חוק שוויון אנשים עם מוגבלות נספח י"ג: .1.4.13
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 למכרז הצעות להציע ההזמנהוכן, כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, 
הם והתוספות והשינויים שבוצעו במהלך הליך המכרז ו/או לאחריו,  נספחיה כל על

  יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי החוזה".יהוו מקשה אחת, 
 

במקרה של סתירה בין האמור בחוזה זה לבין האמור בהזמנה להציע הצעות, יגבר 
 האמור בהזמנה להציע הצעות.

 

, כי רבות, ההזמנה להציע הצעות למכרז()ל מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה ספקה .1.5
ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי יש ביכולתו לקיימם 

 ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.
 

כפופה להוראות חוק התקציב ו/או הארכתה כי ההתקשרות על פי חוזה זה  ספקידוע ל .1.6
, וכי לקיומו של תקציב מתאים לביצוע ההסעות נשוא לעתאשר יהא בתוקף, מעת 

   .למסמכי המכרז 1ולעניין זה יחולו גם הוראות סעיף  זה חוזה
 

 ספקהצהרות והתחייבויות ה .2
 

מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים,  ספקה .2.1
שיונות הנדרשים על המיומנות, כלי הרכב המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הר

פי כל דין לביצוע ההסעות וכן פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר 
ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדים המקצועיים וכן כל הדרוש על מנת לתת את 

 שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.
 

ת, ביעילות ובדייקנות, בהתאם מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחו ספקה .2.2
 לתנאים הכללים של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה.

 
אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר  ספקה .2.3

שיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק יביצועה מחייב קבלת ר
 תר ו/או מילוי אותו תנאי.שיון ו/או היילאחר קבלת אותו ר

 
 יזדהה אשרפקח /בקר בפני להציג מטעמו העובדים לנהגים יורה כי מתחייב ספקה .2.4

, רכב רישיון, נהיגה רישיון לרבות, שיתבקש מסמך כל, מטעמו או החינוך משרד כעובד
 .שיידרש כפי ועוד, ביטוח תעודת

 
י ההסעה ובמסלולי מתחייב ליתן את שירותי ההסעה, תוך גמישות בלוח זמנ ספקה .2.5

ההסעה, לפי קביעת הרשות המקומית, ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי הרשויות 
המוסמכות ולמספר כלי הרכב שנותרו ברשותו לאחר גיוס למערכת הבטחון גם 

 לכשיוכרז במדינה מצב חירום.
 

ימציא לרשות המקומית, אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל  ספקה .2.6
 תן שירותי הסעות במצב חירום.להפעיל למ

 
'. בנספח חהנחיות בטחון ובטיחות מפורטות, עליהן יחתום כל נהג מסיע, נמצאות  .2.7

מתחייב לשמור על הוראות כל דין וכן הוראות כללי הביטחון והבטיחות, לרבות  ספקה
, חוזהועדכונן במשך תקופת ה חוזהקיום ויישום ההוראות ביטחון ובטיחות נושא ה

  דכנה.ככל שתעו
 

יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים  ספקה .2.8
 הגים והן על ידי הנוסעים.הנידי  הן על -1983-התשמ"ג
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בהתאם לתוספת א' לחוק הנ"ל, חל איסור עישון 
לעיל, הפרת  . בהתאם לאמורגם כאשר הוא ריק מנוסעיםבכל רכב המסיע תלמידים, 

ה יידי נהג ההסעות, גם כאשר אין תלמידים ברכב, תזכה את העירי-איסור זה על
 411.כמפורט בטבלת הפיצויים המוסכמים שבסעיף ₪,  1,000בפיצוי מוסכם בסך 

 בחוזה.
 

מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין  ספקה .2.9
 .שיבוצע בהם, והתקנות לפיו, לרבות כל שינוי 0120 –במוסדות מסויימים, התשס"א 

 

 השאר בין העוסק להסעה"עסק  הוא, "מוסד" החוק הוראות"י עפ, זה לעניין .2.9.1
 ".קטינים קבוצות בהסעות

  
לא יקבל  יק(: " ))א( מעסועיסוק העסקה)איסור  זה בחוק 2 לסעיף בהתאם .2.9.2

ת מין שאותה לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעביר
שהורשע כאמור בסעיף קטן )א( לא יעסוק בעבודה  רביצע בהיותו בגיר. )ב( בגי

)ב( יחולו ממועד ההרשעה בעבירה לפי -סעיפים קטנים )א( ו אותבמוסד. )ג( הור
 20 שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר 20הוראות סעיף קטן )א( ועד 

 ."עבירה אותה בשל הסוהר מבית הבגיר של שחרורו לאחר שנים)עשרים( 
 

ידו אישור ממשטרת ישראל -לדרוש מכל המועסקים על ייבח ספקה, לפיכך .2.9.3
, זאת כתנאי מוקדם להעסקת הנהג כנדרש בחוק ולהציגו לרשות המקומית

 .במתן השירותים לעירייה
 

להציג לרשות המקומית עם החתימה על החוזה  ספקאישורים כאמור יידרש ה .2.9.4
מפעם לפעם, עפ"י דרישתה של הרשות המקומית וכתנאי לחתימתו, וכן 

 ובהתאם להוראות החוק.
 
 סעההשירותי ה .3
 

מתחייב בזה לבצע הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה בהתאם לתנאי חוזה זה  ספקה .3.1
לחוזה, בימי הלימודים של מוסדות  בנספח א'על בסיס המחירים שהוצעו על ידו 
 החינוך ועל פי קביעת הרשות בלבד.

 

 :הבאים הסף בתנאי שעומדים נהגים להעסיק מתחייב ספקה .3.2
 

 בעל אזרחות ישראלית. .3.2.1.1
 

 .בו יסופקו השירותיםבעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב  .3.2.1.2
 

 כשיר הנהג כי, החברה של הבטיחות קצין של הצהרה קיימת נהג כל לגבי .3.2.1.3
 .לנהיגה רפואית

 

 ,מסויימים ותבמוסד מין עברייני העסקת למניעת החוק לפי אישור .3.2.1.4
 ."(חוק למניעת העסקת עברייני מין)להלן: " 2001 –התשס"א 

 

 הג, נ1961-, תשכ"בהתעבורה לתקנות )ו(84 -)ה( ו84ות לתקנ בהתאם .3.2.1.5
 ואשר, יותר או ילדים 9 המונה, שנים 14 עד שגילם ילדים קבוצת המסיע

 חייב 1.1.1996לפני יום  11-ו 7, 6, 5הנהיגה לדרגות  שיוןיר את קיבל
 שסיים לאחר, ילדים קבוצת להסעת הרישוי רשות מאת בהיתר להחזיק

 .הרישוי רשות שאישרה ילדים למסיעי השתלמות בהצלחה
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טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות  ,מתחייב לבצע ספקה .3.3
המקומית, לנציגי בית הספר, ובה יתודרכו הנהגים  שותהר משותפת לנהגים, לנציגי

בהסעה, התמודדות עם קשיים ועם  בטיחות אלה: סדרי ההסעה, הנחיותבנושאים ה
בציר התנועה, בעלי  בטיחותיותאירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקודות תורפה 

ניתוח  ,חריגיםתפקידים בבית ספר וברשות המקומית המחויבים בדיווח על אירועים 
 תאונות ולקחים מהן, כללימקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי דיווח מחייבים, ניתוח 

בעליה ובירידה מהרכב, התנהגות במצבי חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה,  בטיחות
 .וכדומה הנסיעה בזמן לילדים שיש הבנת המגבלות

 

מתחייב לדווח לרכז ההסעות הבית ספרי ולרכז ההסעות של הרשות המקומית  ספקה .3.4
ההסעה, הקשורה בהתנהגות  , על כל תקלה או בעיה המתעוררת בזמןהאזוריתאו 

או בחציית כביש של ילד, מיד לאחר שירד מרכב ההסעה. במידת  והנוסעים הילדים
של האירועים עם נציגים אלו ובעלי התפקידים הרלוונטים,  בדיקההצורך לערוך 

 .לעתיד פעולהלהפיק לקחים ולסכם דרכי 
 

נקי וכשיר לביצוע  מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, ספקה .3.5
 ההסעות, והכל על פי הוראות המנהל.

 
מתחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה  ספקה .3.6

רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה, כך שבכל  הפעילזה, ידאג ל
 מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.

 
בכתב של הרשות, בכלי רכב ו מראשיה רשאי לבצע את ההסעות באשור יה ספקה .3.7

השונים מהמפורט במפרט ההסעות ומחירים, ובלבד שכלי הרכב, אשר ישמשו לביצוע 
ההסעות, לא יפחתו בטיבם, נוחותם ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים במפרט הסעות 

 בנספחהמצוין  כל תוספת תשלום על המחיר ספקומחירים. בכל מקרה לא תשולם ל
 , במקרים של שינוי בכלי הרכב המשמשים להסעות.א'
 

מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של  ספקה .3.8
החוזה, כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של 

ם ומבניהם הם בהתאם הרכבים, כי כלי הרכב השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניה
לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת, לרבות התנאים 

 שיונותיהם של הרכבים.יבהם או בר
 
מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצוידים במזגן  ספקה .3.9

 אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב ובכלתקין בערכת מילוט 
, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, תלמידים ולהסעותהמשמשים להסעות נוסעים 

 בטיחות חגורות, ואיתות סימון פנסימגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקניים, 
וארגזי עזרה ראשונה, הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף,  ושילוט

 מעת לעת.
 

 כלישכל , 1961-לתקנות התעבורה, תשכ"ב ז364לתקנה  בהתאםהספק מתחייב,  .3.9.1
מערכת טכנולוגית המתריעה על שיכחת כללו המיועדים להסעת תלמידים יו הרכב של

 )ניתן לרכישה ממכון התקנים(.  1חלק  6400ילדים ברכב, העומדת בתקן ישראלי 
 

 כלישכל , 1961-לתקנות התעבורה, תשכ"ב ו364 לתקנה בהתאםהספק מתחייב,  .3.9.2
 בתקן העומדת טכנולוגית מערכתיכללו יועדים להסעת תלמידים הרכב של המ

 מנתיב רכב סטיית על המתריעה)ניתן לרכישה ממכון התקנים(,  5905 ישראלי
 הרכב בצידי או הרכב חזית לפני רגל הולך או רכב כלי המצאות על או הנסיעה
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שות כן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לע ספקה .3.10
 ידי הרשות או הנוסעים.-על
 
 מתקנות המתחייב כל על יענו תלמידים להסעתמתחייב כי כל כלי הרכב  ספקה

 :" כךתלמידים להסעת רכב, בהן מוגדר "תלמידים הסעת על החלות התעבורה
 

אוטובוס פרטי או רכב ציבורי המיועד לפי מבנהו לשמש  –"רכב להסעת תלמידים" 
יימו בו הדרישות המתייחסות לפנסי סימון ואיתות, חגורות להסעת תלמידים, שהתק

בטיחות ושילוט, כפי שקבע השר לעניין זה, המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב 
במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ושצוין ברישיונו שרשאי הוא 

 לשמש כרכב להסעות תלמידים.
 

 להסיע המיועד ציבורי מנועי"רכב כ התעבורה בתקנות מוגדרת מונית, ספק הסר למען
 ".כמונית הרכב שיוןיבר צוין ואשר הנהג מלבד אנשים עשרה עד

 
 מונית על גם חל, תלמידים הסעת על החלות התעבורה מתקנות המתחייב כל, לפיכך

 .שילוט ולרבות ואיתות סימון פנסי לרבות, תלמידים המסיעה
 

ותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות מתחייב לפעול בביצוע התחייבוי ספקה .3.11
על הסעת ילדים ותלמידים, לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים; לרבות 

לתקנות התעבורה, המחייב כל נהג  84ההוראות המתחייבות מן התיקון לתקנה 
 ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי ילדים שאישרה רשות הרישוי, 9המסיע 

ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות הרישוי, כפי שיהיו בתוקף, מעת לעת; 
לתקנות התעבורה "הסעת ילדים", ולרבות  83לרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 

( לתקנות התעבורה, לפיו 2)ב'() 510ומתיקון תקנה  509ההוראות המתחייבות מתקנה 
 שיקויימו בתנאי, מונה הפעלת ללאמוניות תאגיד מוניות יכול לבצע נסיעות מיוחדות ב

 ולרבות; למכרז 2.1.2 בסעיף והמופיעים לתקנה בתיקון המפורטים התנאים 5
 (.נהיגה)שעות  התעבורה לתקנות 168 מתקנה המתחייבות ההוראות

 
אך ורק ברכבים מהסוגים ו בלבד באוטובוסיםמתחייב כי ההסעות יתבצעו  ספקה .3.12

ואילך.  3120 שנים, דהיינו שנת ייצור עשריעלה על , שגילם לא במכרז המפורטים
 להסעה המשמשים הרכבים גיל על, מכן לאחר ההתקשרות ובשנות, הנוכחית"ל בשנה

 .שנים 7 על לעלות לא
 

כל הרכבים  כילהזמנה להציע הצעות למכרז, מודגש,  1.7בלי לגרוע מהוראות סעיף 
 מבליזאת,  וכליל של הספק, שבהם יסופקו השירותים יהיו רשומים ברישיון המפע

לגבי רכבים  למכרז הצעות להציע להזמנה 2.5.1 בסעיףהקבועים  היחסים מן לחרוג
  ו/או המגבלים שימוש בקבלני משנה. שחייבים להיות רשומים על שם הספק

 
מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה לפי הוראות כל דין החלות הספק  .3.13

לרבות  ;לרבות הוראות הדין הנוגעות להסעת ילדים נכים ,למידיםעל הסעת ילדים ות
)על תיקוניה(,  1961-תשכ"בלתקנות התעבורה,  84ההוראות המתחייבות מתקנה 

ילדים או יותר לסיים בהצלחה קורס למסיעי ילדים  9מחייב כל נהג המסיע והוא מ
הרישוי, כפי  שאישרה רשות הרישוי, ולקבל היתר להסעת קבוצת ילדים מטעם רשות

 ;שיהיו בתוקף, מעת לעת
 

 83על הוראות סעיף יחולו הוראות כל דין, לרבות ההוראות המתחייבות מתקנה 
בעניין "הסעת ילדים", ולרבות ההוראות  1961-לתקנות התעבורה, תשכ"א

( לתקנות התעבורה, לפיו תאגיד 2)ב'() 510ומתיקון תקנה  509המתחייבות מתקנה 
 5נסיעות מיוחדות במוניות ללא הפעלת מונה, בתנאי שיקוימו  מוניות יכול לבצע

למכרז; ולרבות ההוראות  2.1.2התנאים המפורטים בתיקון לתקנה והמופיעים בסעיף 
 לתקנות התעבורה )שעות נהיגה(. 168המתחייבות מתקנה 
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מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני, ו/או במוניות הספק  .3.14
ו/או באוטובוסים ואך ורק ברכבים מהסוגים ציבוריים באוטובוסים זעירים  ו/או

כאלה שמועד עלייתם לכביש, המפורטים, שגילם לא יעלה על עשר שנים, דהיינו 
. בשנת הלימודים תש"פ, ובשנות ואילך 3120 כמצוין ברישיון הרכב, חל בשנת

   שנים. 10על ההתקשרות לאחר מכן, גיל הרכבים המשמשים להסעה לא יעלה 
 

מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם הספק  .3.15
למפרט הטכני לרכב להסעות נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, 
כפי שיעודכן, מעת לעת, ועל פי הוראות כל חוק קיים או שיחוקק לעניין, וכל זאת ללא 

 תוספת תשלום כלשהי.
 
ספק מתחייב כי כל כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים בכיסאות גלגלים, ה

רגילים או ממונעים, יהיו מצוידים בשתי מערכות )סטים( של חגורות בטיחות, האחת 
לעיגון היכסא דרך ההתקנים שבכיסא אל רצפת הרכב, והשנייה לריתום התלמיד 

)ניתן לרכישה אצל  2012משנת  10542מס'  ISOלכיסא, זאת בהתאם לתקן המחייב 
 מתקיני אביזרים לרכבי נכים או באינטרנט(.

 
הספק מתחייב כי נהג רכב להסעת נכים ידאג לעיגון כסאות הגלגלים לרצפת הרכב 

 כמתחייב לעיל.
 

הספק מתחייב כי רק נהג רכב להסעת נכים, ידאג להפעלת המעלון ולהורדת  .3.16
הסר ספק, חל איסור מוחלט על המלווה התלמיד/ה המוסעים בכיסא גלגלים, למען 

 להפעיל את המעלון.
 

מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה,   הספק .3.17
 1961-תשכ"א ,קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה

 לחוזה.  ג' בנספחאשר פרטיו האישיים יפורטו 
 

נהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר, קצין הבטיחות יבקר וי
הנם בתוקף, כי  ספקשיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הייוודא כי ר

שיונות של יהרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והר
 כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.

 
ר ספק, ככל שמדובר ברכב עם מעלון, בנוסף לבדיקה הרגילה של תקינות למען הס

הרכב קצין הבטיחות יבדוק ויאשר בחתימת ידו את תקינות המעלון, כולל 
 הידראוליקה, דליפות שמן ותקינות ההפעלה של המעלון.

 
מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר ספק ה .3.18

את פרטיו עירייה, והספק יעביר לעירייה בתאום מראש ובכתב עם ה יעשה הדבר
, בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות במכרז ו/או האישיים של קצין הבטיחות החדש

 .לפי כל דין
 

 מוקדמתהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה  שכלמתחייב  ספקה .3.19
בסיום הנסיעה על מנת ספת נו בדיקהלהעלאת תלמידים לכלי הרכב, ו קודם ,ברכבים

 מהרכב. הילדים כלודא ירידת ונסיעה ל כל ובסוף לאתר חפצים חשודים,

 

הספקן מתחייב כי לא יוחלף נהג במסלול הסעה במשך כל שנת הלימודים, אלא אם  .3.20
כן ישנן נסיבות שאינן מאפשרות שאותו נהג יקיים את ההסעה במהלך כל שנת 

 הלימודים.
 

ע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות, אנשים זרים מתחייב שלא להסי ספקה .3.21
 כלשהם, וכן לתדרך את הנהגים לפעול גם הם כנדרש.
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 ברכב תלמידים שאינם מבוגרים של בעמידה הסעה על איסור חל, ספק הסר למען
 .ההסעות

 
להחליף את הנהג ו/או  ספקמנהל יהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מהה .3.22

 מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל. ספקוה אחד העובדים

 

, בהתאם לאמור הספק יספק לעירייה שירותי הסעות נוספיםבנוסף לאמור לעיל,  .3.23
בהזמנה להציע הצעות למכרז, ובכפוף לתנאים המפורטים בהזמנה למתן שירותים 

 נוספים כאמור.
 

 שינויים .4
 

חלקם, לתקופה  הרשות תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או .4.1
 שעות מראש. 24קצובה ושתיקבע בהודעה, וזאת בהודעה של 

 
זכאי לקבל תשלום או פיצוי  ספקהודעת ביטול, כאמור, לא יהא ה ניתנה על ידי הרשות

 כלשהו בגין שירותי ההסעות המבוטלות.
\ 

תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, לתקופה  הרשות .4.2
 שעות מראש. 24בהודעה, וזאת בהודעה של  קצובה ושתיקבע

 
זכאי לקבל תשלום או פיצוי  ספקלא יהא הה כאמור לעיל, הודע ניתנה על ידי הרשות

 כלשהו בגין שירותי ההסעות המבוטלות.
 

הרשות תהא רשאית לבטל את קבלת שירותי ההסעה, כולם או חלקם, גם במקרים  .4.3
ת התלמיד המוסע, בהודעה הניתנת בודדים של ביטול הצורך בהסעת בוקר בשל מחל

 ההסעות בהתראה של שעה אחת. ספקל
 

יהיה זכאי לקבל  ספקבמקרה של ביטול שירותי ההסעה בשל מחלת התלמיד, ה
( שהיה מגיע לו אילו ניתנו שירותי ההסעה בפועל, וזאת בגין שירותי 50%מחצית )

 הסעת הבוקר בלבד.
 

, על שינויים במתן ספקעדי, להורות לרשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבל הרשות .4.4
 שירותי ההסעות כדלקמן:

 
 מבחינת אורכם. -ינויים במסלולי הנסיעה ש .4.4.1
 ביטול מסלולי נסיעה. .4.4.2
 שילוב מסלולי נסיעה .4.4.3
 תוספת מסלולי נסיעה. .4.4.4
תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר  .4.4.5

כלי רכב יהיה זהה כב, המחיר עבור ר במקרה של תוספת כלי התלמידים.
 למחיר בו זכה המסיע.

 שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות. .4.4.6
 

בכתב ומראש. במקרה של הוספת מסלולי  ספקההודעה על שינויים, כאמור, תימסר ל
 יהיה שעות מראש. התשלום עבור הוספת מסלולי נסיעה 96נסיעה תימסר ההודעה 

 חוזה זה.להלן בלמפורט  בהתאם
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דגש כי הרשות המקומית רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למען הסר ספק, מו .4.5
גם על שינוי במסלול הנסיעה המיועד לשלב  ספק, להורות למשרד החינוךבהנחיית 

מישובים ו/או מוסדות הנמצאים בתחום שיפוט של רשות מקומית  הסעת תלמידים
 אחרת.

 
לאסוף  את השינוי במסלול לרשות אחרת כדי בצעל מתחייב ספקבמקרה כזה, ה

 .הרשות אותה עםזו, למרות שהחוזה שחתם אינו  רשותמ תלמידים
    

בכתב ומראש. במקרה של הוספת מסלולי  ספקההודעה על שינויים, כאמור, תימסר ל
 יהיה שעות מראש. התשלום עבור הוספת מסלולי נסיעה 96נסיעה תימסר ההודעה 

 חוזה זה.להלן בלמפורט  בהתאם
 

, כי כלי בכתב ספקרשאית הרשות להורות ל ,לעילף זה עימבלי לגרוע מהאמור בס .4.6
, ןהרכב אשר אמורים היו לשמש למתן שירותי הסעות, אשר הרשות הודיעה על ביטול

 כאמור, יושארו במצב כוננות לצורך ביצוע ההסעות.
 

על השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא  ספקל בכתב,הודיעה הרשות המקומית,  .4.7
זכאי לתשלום  ספקשלגביהם הושארו כלי הרכב בכוננות, יהא הניתנו שרותי ההסעות 

לו נתנו אותם שירותי ההסעות  ספקמהסכומים, אשר היו מגיעים ל 50%בשיעור 
 הסעות בוקר בלבד. בגין וזאתבפועל, 

 

 או ספקים חיצוניים איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה .5
 

ו או מקצתו, או כל טובת הנאה מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כול ספקה .5.1
 על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשות,

 .להזמנה להציע הצעות 1.7על הפעלת קבלני משנה יחולו הוראות סעיף  מראש ובכתב.
 

או  25%הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  ספקהיה וה .5.2
אגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין יותר מהשליטה בת

 לעיל. 4.1אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף 
 

לשם מתן שירותי ו/או ספקים חיצוניים מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה  ספקה .5.3
ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר קבלת הסכמת הרשות המקומית מראש 

 ובכתב.
 

המקומית תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן הרשות 
י משנה מסוים/ים. בכל מקרה /ספקשל  ם/נימוקים להחלטתה, שלא לאשר העסקתו

 .ספקתהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על ה
 

ו ספקים א בכל מקרה לא תינתן הסכמת הרשות המקומית להעסקת קבלני משנה
, ולא הסף המפורטים בהזמנה להציע הצעות למכרז , שאינם עומדים בתנאיחיצוניים

 .או הספק החיצוני כאמור המשנה ספקלפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם 
 

ומעלה  30%ידי הספק, בהיקף של -כמו כן, הרשות תסרב להפעלת קבלני משנה על
מקומות )קרי, לא ניתן יהיה  10בעלי בהם מופעלים אוטובוסים  מסך כל המסלולים

)ראה הגדרת  להפעיל קבלן משנה בקו שבו ההסעה מבוצעת באמצעות רכב עם מעלון(
 להזמנה להציע הצעות(.  3.17"מסלול" בסעיף 
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 וביטוח אחריות .6
 

יהא אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד  ספקה .6.1
 ותים על פי חוזה זה.המשמשים אותו במתן השיר

 
יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה  ספקה .6.2

ו/או לעובדיה  שהוא, בלי יוצא מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לרשות
ו/או לצד ג' כלשהו, לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין,  ו/או לשליחיה

, איזה שהם, הקשורים או הנוגעים, בביצוע התחייבויות םיירשלנ ממעשה או מחדל
 על פי מסמכי החוזה. ספקה
 

לו)ה(,  דמי הנזק שיגיע ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל יפצה את הרשותספק ה .6.3
משחרר לחלוטין ומראש את הרשות, עובדיה, ושלוחיה מכל אחריות  ספקלהם)ן(.ה

 לה או נזק כנ"ל.וחבות לכל ובגין כל תאונה, חב
 

אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק הספק יהיה  .6.4
או לפי ]נוסח חדש[, שירותו, במידה ואחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין 

כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך כדי שירותי ההסעות או כתוצאה מביצוע מתן 
על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על  תבע הרשותשירותי ההסעות. אם ת

לסלק את התביעה כנגד הרשות או לשלם כל סכום שיפסק לחובתה על ידי בית  ספקה
 משפט בפסק דין סופי.

 

מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את הרשות על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה הספק  .6.5
דם כלשהוא, נגדם או נגד כל מי או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, על ידי א

 6.2וסעיף  16.מעובדיהם, שלוחיהם בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסעיף 
לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות הוצאות המשפטיות  ו/או לעיל לכל אדם כולל לרשות

 במלואן שייגרמו.
 

דין, מתחייב על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל  ספקמבלי לגרוע בהתחייבויות ה .6.6
 :לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן ספקה
 

ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין, בגבולות אחריות שלא יפחתו  .6.6.1
 :מסך

 
 ;₪ 000,0004,    :לתובע

 
 ;₪.  4,000,000 :חודשים( 12תקופת ) מקרהל 

 

עסקים על ידי ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המו .6.6.2
 בקשר עם החוזה. ספקה

 
יטוח צד ג' רכוש לכלי הרכב המשמשים לביצוע ההסעות, כולל הרחבה לנזקי ב .6.6.3

 גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה.
 

 ביטוח חובה לכל אחד מכלי הרכב.  .6.6.4
 

 בפוליסות יכללו התנאים הבאים: .6.7
 

 הרשות המקומית ועובדיה יכללו בשם המבוטח. .6.7.1
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 עיף אחריות צולבת.ביטוח החבות יכלל סב .6.7.2
 

ובין על פי רצון  ספקיכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין על פי בקשת ה .6.7.3
יום לפחות לפני מועד  60 המבטח, יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם לרשות

 הביטוח המבוקש.
 

 .לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחיםהספק  .6.7.4
 

 .ביטוחי הרשותהינם ראשוניים ביחס ל ספקבע כי ביטוחי היק .6.7.5
 

 תבוטל זכות השיבוב כלפי הרשות. .6.7.6
 

כשהוא  ,ד' נספח ,לרשות אישור על קיום ביטוחים למתן שירותי הסעות ימציאהספק  .6.8
 .חתום על ידי חברת ביטוח

 
דלעיל, כולם או  5.5לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם, לפי סעיף  ספקהיה וה .6.9

תהא הרשות רשאית  ,שהי בקשר לכךחבות כל מקצתם, הרי מבלי להטיל על הרשות
לרבות הפרמיות השוטפות,  ,לבצע את הביטוחים תחתיו, ולשלם את דמי הביטוח

מכל , 15%בצרוף הוצאות תקורה בשיעור של  ,ולנכות כספים אלה ששולמו על ידה
בכל דרך  ספקמכוח חוזה זה בכל זמן שהוא, או לגבותם מה ספקסכום שעליה לשלם ל

 חוקית אחרת.
 

 י הצדדיםיחס .7
 

כעצמאי ולא כעובד.  ספקיחשב ה ספקלבין ה בכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות .7.1
את הרשות בכל סכום בו תחויב הרשות  ספקבכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה ה

 כתוצאה מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד.
 

 ספקבלבד וה ספקל הימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו ש ספקעובדי ה .7.2
בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי 
החוזה לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים 

 כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. 
 
יו, שיועסקו לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובד ספקכמו כן מתחייב ה .7.3

 במתן שירותי הסעה, את האמור בכל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה.
 

 ם התמורהתשלו .8
 

זכאי לתמורה  ספקעל פי חוזה זה יהא ה ספקתמורת קיום כל התחייבויותיו של ה .8.1
 לחוזה זה בנספח א'בהתאם למפורט במפרט הסעות ומחירים 

 
 הנם בגין מתן שרותי ספקלהם זכאי הלמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים  .8.2

, ועל פי סוג כלי הרכב לחוזה זה בנספח א'ההסעות לפי המסלולים המפורטים 
סיס אחר כמו תשלום לנוסע, מחיר בהמשמש להסעות. לא תעשה כל התחשבנות על 

 לק"מ וכיו"ב התחשבנויות.
 

או בגין לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/ ספקה .8.3
שינויים במספר התלמידים שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש 

 אורך מסלול הנסיעה. למתן שרותי ההסעות, ולא נשתנה
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 התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות יהיו על פי המפורט להלן: .8.4
 

ות בגין שיר ספקרשות המקומית לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לה .8.4.1
הסעות שבוטלו על ידה, בין אם בוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, 

שעות  24להינתן לאחר חלוף  יםוזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמור
ממתן ההודעה על הביטול. כמו כן לא תהא הרשות חייבת בתשלום 

 בגין שינויים בימי ו/או בשעות ההסעות. ספקכלשהו ל
 

, מסיבה כלשהיא, יתווסף או יפחת, לפי השתנה אורך מסלול/י נסיעה/ות .8.4.2
 לכל קילומטר. ₪ 005., סך של ספקהעניין, לתשלום לו זכאי ה

 
החליטה הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף מסלול/י נסיעה  .8.4.3

על ידי המנהל על בסיס ניתוח  ספקנוספים, יקבע התשלום לו זכאי ה
ב בסוג כלי בהתחש בגין מסלולי ההסעה/ות האחר/ים, ספקמחירי ה

הרכב הנדרש על ידי הרשות המקומית לביצוע ההסעות, ולאחר שמיעת 
 . ספקטענות ה

 
מסלול/י נסיעה  ספקל הוסיףאינה חייבת ל למען הסר כל ספק, הרשות

 חדש/ים והיא רשאית, לפי שיקול דעתה, למסור את ביצועם לאחרים.
 

עיף זה בכל מקרה לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים כמפורט בס .8.4.4
 מהיקף ההתקשרות המקורי. 50%בשיעור העולה על 

 

 הגשת חשבונות ואישורם .8.5

 

 3-בלרשות חשבון מפורט  ספקכל חודש קלנדרי יגיש הב לחמישה עד .8.5.1
 שירותי ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף. עותקים בגין

 

ימים ויאשרו, במלואו או בחלקו.  7המנהל יבדוק את החשבון תוך  .8.5.2
סכומים בגין הסעות ה אתי להפחית מהחשבון המנהל יהא רשא

 תלמידים שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית. 

 

וטלו על הש פיצויים המוסכמים, יקוזזו הספקמן החשבון שיאושר ל .8.5.3
 לחוזה. 11בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף  ספקה

 
חשבונית מס לתשלום  ספקעם קבלת אישור המנהל תוגש על ידי ה .8.5.4

 על ידי המנהל.בהתאם לסכום שאושר 
 

, הגזבר לאישור ובכפוףאת הסכומים שאושרו על ידי המנהל,  ספקהרשות תשלם ל .8.6
 ממועד המצאת חשבונית מס לתשלום. יום 35תוך 

 
בשיעור החוקי שיהא  ע"מעל פי חוזה זה יתווסף מ ספקלכל תשלום שיש לשלם ל .8.7

 בתוקף בעת ביצוע התשלום.
 

 ספקערבות להבטחת קיום חיובי ה .9
 

ימציא כתב ערבות בנקאית, לפי  ספק, הוא שהחוזה זההעירייה על חתימת תנאי ל .9.1
 שישים ושתיים מאות חמש) ₪ 005,625של ' לחוזה, בסכום כנספח ההנוסח הרצ"ב 

 , וזאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה.(וחמש מאות אלף
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ופת ההתקשרות שלושה חודשים לאחר תום תקהערבות תהא בתוקף לתקופה של  .9.2
מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, לפי דרישת הרשות, כך שהיא  ספקוהזה,  חוזהשלפי 

 . האמור למועדתהא בתוקף עד 
 
יהווה הדבר הפרה את הערבות לפי דרישת הרשות,  ספקבכל מקרה בו לא יאריך ה .9.3

תהא הרשות רשאית לממשה ולעכב זה, ומבלי לגורע מכל סעד אחר,  חוזהיסודית של 
תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או 

 על פי חוזה זה. לחלט ממנה כל סכום המגיע לרשות
 

כאמור לעיל הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות  ערבותההמצאת  .9.4
כהפרה יסודית של החוזה,  , תחשבהארכתה לפי דרישת העירייה-ו/או אי כאמור

הפרת פיצויים על  ספקוהרשות המזמינה זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מה
 החוזה

 

ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה.  .9.5
 :של ולכיסוי להבטחת הערבות תשמש, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי

 
העלול להיגרם לרשות עקב או בקשר עם הפרה או אי כל נזק או הפסד  .9.5.1

 מתנאי חוזה זה. מילוי תנאי כלשהו
 

, הרשות המזמינה עלולות ספקכל ההוצאות והתשלומים הקשורים ל .9.5.2
 בהם בקשר עם חוזה זה. להוציא או לשלם או להתחייב

 
 כולם, הערבויות סכומי את לגבות רשאית המזמינה הרשות תהא, כאמור, מקרה בכל

, ההפסדים, הנזקים לגבי מתוכן ולהיפרע, פעמים במספר או אחת בפעם, מקצתם או
 .כאמור והתשלומים ההוצאות

 

 תקופת החוזה וסיומו .10
 

כפי  פ"גתש שנת הלימודים סיוםעד למוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף  .10.1
  שהיא במוסדות החינוך המיוחד, לפי החלוק הבאה:

 
: 31.7ם להארכת שנת הלימודים עד ליום תלמידי החינוך המיוחד הזכאי .10.1.1

 ;331.7.202עד יום 

 

: 15.8תלמידי החינוך המיוחד הזכאים להארכת שנת הלימודים עד ליום  .10.1.2
 לחוזה(. (2בנספח ב))כמפורט  315.8.202עד יום 

 

תלמידי החינוך המיוחד בעלי הלקויות הקשות הזכאים לתוספת של עד  .10.1.3
 וך בו הם לומדים.ימים בשנה בהתאם לבחירת מוסד החינ 6

 
בכל מקרה מובהר במקרה של צורך בהסעה באחד או יותר מן הימים הנ"ל, הספק 
מתחייב להעמיד את הרכב הדרוש להסעה, בתנאים הרגילים שנקבעו להסעה במהלך 

 כל השנה.
 

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי התשלום לספק יהיה אך ורק בעבור ימי הסעות 
תהיה כל עילה לבקש תשלום בעבור ימים בהם לא בוצעו לא  ספקשבוצעו בפועל, ול

  .הסעות
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 גם עבור הסעות נוספות חוזההרחבת תחולת ה .10.2

 

להחיל , הבלעדי דעתה שיקול לפי)אופציה(,  בחירה זכות תהא לרשות .10.2.1
, הקיץ חודשי למשך זה חוזה של תוקפו תקופת אתזה,  חוזהאת הוראות 

ה תלמידי החינוך המיוחד שירותי הסעות נוספים )בתקופה שב בעבור
 יהיו בחופשות והעירייה תפעיל עבורם מסגרות אחרות(.

 

 מתחייב ספקה"ל, הנ הימים מן יותר או באחד בהסעה צורך של במקרה .10.2.2
 להסעה שנקבעו הרגילים בתנאים, להסעה הדרוש הרכב את להעמיד
 .השנה כל במהלך

  
ק בעבור ימי יהיה אך ור ספקהסר ספק, מודגש בזאת כי התשלום ל למען .10.2.3

לא תהיה כל עילה לבקש תשלום בעבור  ספק, ולבפועל שבוצעוהסעות 
  ימים בהם לא בוצעו הסעות.

 
תהא זכות ברירה )אופציה( להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את  בלבד לעירייה .10.3

תקופת תוקפו של חוזה זה לתקופה של שתי שנות לימודים נוספות, בכל פעם לתקופה 
הודעה  יום מראש. 60ספק נוספת ובלבד שתיתן על כך הודעה ל של שנת לימודים

  ' לחוזהשבנספח ותינתן על פי נוסח ההודעה כאמור, 

 

 במקרה)אופציה(,  הברירה זכות למימוש הרשות לבקשת להיענות שלא רשאי ספקה .10.4
 וזאת, לחוזה 8 בסעיף למוסכם מעבר יום 90 הרשות מצד כלשהוא בתשלום פיגור של

 אי לרבות, ספקה מהתנהלות כתוצאה נגרם בתשלום הפיגור בהם למקרים פרט
 שגויים פרטים הנושא חשבון הגשת, כנדרש אישורים המצאת אי, חוזהה על חתימה
 .בזה וכיוצא

 

תהא הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא זה לעיל,  עיףל אף האמור בסע .10.5
לא תהיינה כל טענות ו/או  ספקל. ספקיום ל 30חוזה זה לידי סיום בהודעה מראש של 

תביעות, כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לקבל את 
התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע בפועל עד למועד סיום ההתקשרות, ובכפוף 

 להוראות חוזה זה.
 

 הפרות ותרופות .11
 

)כולל(,  3.9עד  3.4, 3.2ו(, )על סעיפי המשנה של 2מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים  ספקה .11.1
)על סעיפי  6)על כל סעיפי המשנה שלו(,  5 ,3.23, 3.22, )כולל( 83.1עד  3.15, 3.13, 3.12

ם בחוזה יהנם תנאים עיקרים ויסודי)על סעיפי המשנה שלו(,  9 -המשנה שלו(, ו
והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את הרשות בפיצויים מוסכמים וקבועים 

 את מבלי לגרוע מזכות הרשות, זוחמישה אלף(חמישים )₪  5,0005של  וםבסכמראש 
 .דין כל פי ועל החוזה מסמכי פי על לה המוקניםלכל סעד ותרופה אחרים, 

 

לעיל מכל סכום שיגיע המוסכמים הרשות תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים  .11.2
 או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. ספקל
 

 ספקלא ישחררו את ה ספקים מסכומים המגיעים לתשלום הפיצויים או ניכו .11.3
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

 
 על המזמינה לרשות המוקנים אחרים תרופה או סעד ומכל לעיל מהאמור לגרוע בלימ .11.4

 המפורטות החוזה הפרות בגין כי הצדדים בין מוסכם, דין כל פי על או זה חוזה פי
 :בצידם כמפורט מוסכמים לפיצויים זכאית המזמינה הרשות תהא, להלן
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 פיצוי מוסכם נושא ההפרה

דקות בהתיצבות לתחנת האיסוף  30דקות ועד  15איחור של מעל 
 הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי

250  ₪ 

דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה  45ועד  30איחור של מעל 
 או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי

050  ₪ 

דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או  45איחור של מעל 
 לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי

1,000  ₪ 

 ₪  1,500 העסקת נהג למרות שהרשות הורתה להפסיק את העסקתו
 ₪  500 רכב הסעה מלוכלך

 ₪  500 אי הפעלת מזגן
 ₪  500 יממות 2מזגן לא תקין / לא עובד מעל 

 ₪  750 יממות 3א תקין / לא עובד מעל מזגן ל
 ₪  1,000 הסעת תלמידים ברכב שאינו מורשה על פי דין להסעת תלמידים

 לכל יום עבודה₪  2,000 משנה בניגוד לתנאי החוזה וללא אישור הרשות ספקהעסקת 
 לכל יום עבודה₪  1,000 קיצור דרך ע"י נסיעה בדרך עפר או בכביש שאינו מאושר

 לכל יום עבודה₪  1,000 בוס/אוטובוס ציבורי זעיר ללא ניסיון של שנתיים לפחות נהג אוטו
התנהגות לא נאותה של הנהג, כולל אי שיתוף פעולה עם מבקרי 

 ההסעות )אנשי משרד החינוך ו/או בקרי חברת ביקורת מטעמו(
500  ₪ 

 עבודהלכל יום ₪  1,000 שנים 10 -רכב הסעה כולל רכב חלופי בגיל של יותר מ
 לכל הסעה₪  1,000 נסיעה ללא מלווה בהסעה בה נדרש מלווה

רכב שלא מתאים לדרישות הרשות המזמינה בכלל זה רכב ללא 
 חגורות בטיחות ו/או מושבי בטיחות ו/או מושבים מגביהים

 לכל הסעה₪  1,000

 לכל יום עבודה₪  1,000 חגורות בטיחות לא תקינות
 לכל יום עבודה₪  1,000 ון(מעלון לא תקין )ברכב עם מעל

 ₪  250 ספקאי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי ה
לכל יום ולכל ₪  2,000 שילוב קווים ללא אישור הרשות המזמינה

 רכב
אי דיווח לרשות המקומית בדבר אירוע חריג/תאונת דרכים שקרתה 

 במהלך הנסיעה
1,500  ₪ 

 לכל הסעה₪  500 בלבד אי ביצוע נסיעה ו/או ביצוע נסיעה חלקית
 ₪  1,000 איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי הרשות המזמינה

העדר מערכת טכנולוגית למניעת שכחת ילדים או מערכת טכנולוגית 
המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה, או על הימצאות הולך רגל 

 לפני חזית הרכב

1,000  ₪ 

גם אם הרכב ריק מסיע תלמידים, עישון באוטובוס או בזוטובוס ה
 מתלמידים

1,000  ₪ 

 ₪  1,000 הסעת נוסעים שאינם מורשים ברכב ההסעה 
 ₪  1,000 העלאת/הורדת תלמידים מהדלת האחורית באוטובוס/זוטובוס
 ₪ 5,000 אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל הילדים

 
 תשלום מכל לעיל הנקובים המוסכמים ייםהפיצו את לנכות זכאית המזמינה הרשות .11.5

 לפי, חלקה או הערבות חילוט לרבות, אחרת חוקית דרך בכל לגבותם או, ספקל שיגיע
 .המזמינה הרשות של הבלעדי דעתה שיקול לפי הכל, העניין

 

 ספקה את ישחרר לא ספקל המגיעים מהתשלומים המוסכמים הפיצויים יכוינ .11.6
 .מהתחייבויותיו
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 המכרז מתנאי איזהאו /ו החוזהאת  ספקהאמור לעיל, הרי אם הפר המבלי לגרוע מ .11.7
הפרה יסודית, תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד ותרופה משפטית, על פי חוק 

ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות  1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א
טל את החוזה ו/או האמורות, תהא הרשות זכאית לתבוע את אכיפת החוזה ו/או לב

לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט את הערבות/יות הבנקאית/יות ו/או 
 אחר. ספקלהשלים את ביצוע ההסעות באמצעות 

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה  .11.8

פי כל דין במקרה של בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל  ויזכו את הרשות
 הפרה יסודית:

 
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  .11.8.1

או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא  , כולםספקלגבי נכסי ה
 יום ממועד ביצועם. 30הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 
גבי התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים ל ספקהוגשה נגד ה .11.8.2

נכסיו, כולם או חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ו/או ניתן נגדו 
שהוא תאגיד  ספקצו פשיטת רגל ו/או מונה נאמן לנכסיו, ובמקרה של 

נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק 
, יזמנ מפרק לו מונה או, פירוק צו נגדו ניתן או, קבוע מפרק לו מונהאו 

 החברות חוק של 350 סעיףפי -על הליכים לעיכוב צו אליו ביחס ניתןאו /ו
, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או 1999 -"ט התשנ

 לפשרה בקשה הגישחלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה, או 
 .1999 -"ט התשנ החברות חוק של 350למען הסדר איתם, על פי סעיף 

 
 הסתלק מביצוע החוזה. ספקהנחת דעתה של הרשות כי ההוכח ל .11.8.3

 
או אדם אחר מטעמו נתן או  ספקוכח להנחת דעתה של הרשות כי הה .11.8.4

הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז 
 ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו.

 

שניתנה  ספקשל ה מהותיתהוכח להנחת דעתה של הרשות כי הצהרה  .11.8.5
לא גילה  ספקמכרז או בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או שהב

 עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
 

עיל, לא יראו את השימוש האמור בזכויות להשתמשה הרשות בחלק מזכויותיה  .11.9
כביטול החוזה על ידי הרשות אלא אם הרשות הודיעה על כך במפורש ובכתב,  הרשות

יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה  ספקוה
 כאמור.

 
בפיצוי  ספקיום לא יהווה הפרה של חוזה זה ולא יזכה את ה 7איחור בתשלום של עד  .11.10

יום האמורים,  7בביצוע תשלום מעבר לתקופה של  איחרה הרשות כלשהו מהרשות.
נהוגה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, ריבית ההזכאי לריבית בגובה  ספקה יהא

 כשהיא מחושבת מהמועד שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל.
 

  קיזוז .12
 

 הפי חוזה זה, כל חוב המגיע ל-רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על עירייהה .12.1
חוב קצוב אחר המגיע  כל, וכן ספקלבין ה הפי כל חוזה אחר שבינ-פי חוזה זה או על-על

 .הדיןאו /ו חוזה כל לפי עירייהל ספקמן ה
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זה, מובהר כי העירייה רשאית לנכות כל סכום  חוזהלגרוע מכל הוראה אחרת ב מבלי .12.2
בכל זמן  ספקזה ו/או מכל סכום שיגיע ל חוזהבהתאם להוראות ה ספקשיגיע לו מה

שהוא מאת העירייה מכוח התקשרות אחרת שבין הצדדים, כל פיצוי ו/או נזק ו/או 
 זה.  חוזהפי -תשלום המגיעים לעירייה עלחוב ו/או 

 
 תשלוםאו /ו חובאו /ו נזקאו /ו פיצוי כל ספקמה לגבות רשאית תהא העירייה, בנוסף .12.3

 תשלום. זה חוזהב הנזכרות הערבויות מימושידי -על כולל אחרת דרך בכל, כאמור
 מהתחייבויותיו ספקה שחרור משום כשלעצמם בהם אין ניכויים או הפיצויים

 .חוזהה לפי אחרת התחייבות מכל או העבודות ביצוע את םלהשלי

 

לגבות את החוב האמור בכל דרך  עירייהשל ה ההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות .12.4
המציא לחוזה זה או לכל חוזה אחר  ספקאחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שה

 .עירייהשבינו לבין ה

 

 כלפי חייב הוא בהם מתשלומים לקזז זכות ספקל תהיה לא, דין בכל האמור למרות .12.5
 לפי שהגיש חשבון פי על תשלומים זולת העירייה מאת לו המגיע תשלום כל העירייה

 .לתשלום אושר אשר וככל זה חוזה

 

 זכות עיכבון וזכות קיזוז  היעדר .13

 
ו/או זכות קיזוז מכל סוג  עיכבון זכות תהיה לא ספקל כי בזאת מובהר, ספק כל הסר למען

נה ו/או בעבודות ו/או בכל חלק מהם ו/או בכל עניין אחר הקשור בחוזה זה, שהן במב
לחוק החוזים )חלק כללי(,  53וסעיף  1974-לחוק הקבלנות, התשל"ה 5והוראות סעיף 

. הפרת הוראות סעיף זה, תהווה הפרה יסודית של חוזה ספקלא יחולו ביחס ל 1973-תשל"ג
 זה. 

 

 חוזית התיישנות .14
 

או מי מטעמו כנגד העירייה או מי מטעמה,  ספקל דין, תביעות שיש להאמור בכ למרות .14.1
 בקשר עם חוזה זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד היווצרות העילה. 

 

מצהיר ומאשר כי עניינו של חוזה זה אינו במקרקעין וכי קביעתה של תקופת  ספקה .14.2
ישנות, לחוק ההתי 19התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הנה בהתאם לסעיף 

 . 1958-התשי"ח

 

 שלישי צד הודעת העירייה כנגד להגיש ספקה מן למנוע כדי זה בסעיף באמור אין .14.3
 המקוצרת ההתיישנות תקופת לאחר אף, זה חוזה עם בקשר נגדו שהוגשו בתביעות

 .זה סעיף לפי
 

 החוזה של לתקף כניסה .15

 
 ירייה. החתימה מטעם הע מורשיידי -זה ייכנס לתוקפו עם חתימתו על חוזה 

 

 יחסי עובד ומעביד, היעדר יחסי שליחות, היעדר יחסי שמירה  היעדר .16
 

. העירייה של לעובד ייחשב לא מטעמו מי או יועציו, שלוחיווכל מי מעובדיו,  ספקה .16.1
 לשפות ספקה על יהא, העירייה של עובד הוא ספקה מטעם מי כי דין בפסק ייקבע אם
 הזדמנות ספקל תיתן העירייה. זו קביעה לבש עליו שתושת עלות כל בגין העירייה את

 .כאמור דרישה או תביעה בפני להתגונן סבירה
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 מטעמו מיאו /ו ספקה לבין מטעמה מיאו /ו העירייה בין יוצר לא כשלעצמו זה חוזה .16.2
 מטעמה מיאו /ו העירייה על תושת אם. באלה וכיוצא נציגות, סוכנות, שליחות יחסי
 כנציג או כשלוח, כסוכן ספקה עצמו הציג לפיה טיתשיפו קביעה בשל חבות או עלות

 .כאמור עלות כל בגין העירייה את ספקה ישפה, העירייה של

 

 ומוצרים חומרים, לציוד ביחס שמירה בחובות שהיא צורה בכל תחוב לא העירייה .16.3
 בזמן אם בין, העבודה ביצוע בזמן אם בין, אחר במקום או באתר ספקה שהותיר
, מהמקום ספקה של היד סילוק לאחר או העבודה סיום לאחר אם ובין עבודה הפסקת

 .זה חוזה הוראות בהתאם שימוש בהם עושה שהעירייה ומתקנים חומרים למעט
 

 זכויות וסעדים  שמירת .17
 

 ניתנו או הוקנו זה חוזהשב אימת כל כי, מפורשות בזה ומוסכם מוצהר ספק להסיר .17.1
 כלשהם כוחאו /ו סמכותאו /ו סעדאו /ו תרופה( המפקח באמצעות)לרבות  לעירייה

 שיעמדו/או  וגם העומדים סעד או תרופה מכל לגרוע הדבר בא לא, ספקה כלפי
 וחוק 1970-"אתשל( חוזה הפרת בשל)תרופות  החוזים חוק לרבות, דין כל לפי לעירייה

 כנגד לנקוט, הבלעדי דעתה שיקול"י עפ, תוכל והעירייה, 1974-"דתשל, הקבלנות חוזה
 .לנכון שימצא כפי כוחאו /ו סמכותאו /ו סעדאו /ו תרופה כלב ספקה

 

 תנאי מהווים, המפורט הזמנים בלוחאו /ו בנספחיואו /ו חוזהב הנקובים המועדים כל .17.2
 .בו ויסודי עיקרי

 

 ממצה  חוזה .18
 

החתימה כדין של  מורשיזה לא ניתן לשינוי אלא בכתב ומראש, בחתימת  חוזה .18.1
 הצדדים.

 

ה, הבטחה, מצג, אישור, הצהרה, כוונה או הסכמה של הצדדים, יהא תוקף לכל הבנ לא .18.2
בין לפני ובין אחרי חתימתו של חוזה זה, אשר אינם קבועים בחוזה ובמסמכיו, כפי 

 החתימה של העירייה.  מורשישיהיו מזמן לזמן ובחתימת 
 

 הצעת, מפרט, ומחירים כמויות כתב, תוכניתכיוצא בזה, כל הצעה, מסמך, מכתב, 
 הצדדים בין שהוחלפו, בכתב ביןפה -בעל בין, שהוא סוג מכל דברים חילופי או מחיר

 אינם ואשר, זה חוזה חתימת לפני, מטעמם אחריםאו /ו נציגיהםאו /ו סוכניהםאו /ו
 כלפי מחייב תוקף כל להם יהא ולא ומבוטלים בטלים הנם, זה לחוזה מצורפים
 .הצדדים

 

 דין ושיפוט  תחולת .19
 

 זה יחול הדין החל במדינת ישראל.  חוזהספק, מובהר כי על הסר ספק כל  למען .19.1

 

 ידון, ביטולואו /ו הפרתו, קיומו, כריתתו לעניין לרבות, זה חוזה עם בקשר סכסוך כל .19.2
 הוא מושבו מקום ואשר, בסכסוך לדון עניינית מבחינה המוסמך המשפט בבית ורק אך

 .בלבדשבע -באר בעיר
 

 והודעות כתובות .20

 

 . חוזהזה הן כמופיע במבוא ל חוזהלצורך הצדדים  כתובות .20.1
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זה, למעט הודעות שיש לרשמן  חוזההודעה שצד אחד צריך לתת למשנהו לפי ה כל .20.2
 ביומן העבודה, תינתן בכתב בלבד, באחת הדרכים הבאות: 

 

מכתב רשום לפי כתובת הצד השני כנגד אישור קבלה, ואז יראו  משלוח .20.2.1
ימי עסקים מזמן מסירתה  את ההודעה כמגיעה ליעדה כעבור שלושה

 בדואר. 

 

 ליעדה כמגיעה ההודעה את יראו ואז, פקסימיליה באמצעות משלוח .20.2.2
 .משלוחה ממועד אחד עסקים יום בתוך

 

 ידנית, ואז יראו את ההודעה כמגיעה ליעדה במועד המסירה.  במסירה .20.2.3
 
 

 :החתום על באנו ולראיה
 
 
 
 

 ספקה  רהט עיריית
 ברגז, ראש עיריית רהט באמצעות
 .לעירייההמלווה  החשבו העירייה

החתימה מטעמו ה"ה  מורשי באמצעות 
________________ ת.ז. ___________ 

 ו______________ ת.ז. ___________. 
 

 מאשר"ד, עו"מ, _____________ הח אני
ידי -על רהט עיריית בשם נחתם זה חוזה כי

 .בשמה לחתום המורשים

  
 כי מאשר"ד, עו"מ, _____________, הח אני

 המורשים"י ע ספקה בשם נחתם זה חוזה
 .זה חוזה על בשמו לחתום

   
 "דעו_____________,   "דעו_____________, 

   
 : _________________תאריך  : _________________תאריך
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 נספח א'
 ומחיריםמסלולי הסעה  פירוט

 הכספית ההצעה את להגיש חובהב. "הרצ הטבלה את או גלוי באופן ההצעה את למלא אין]
. הסף בתנאי המשתתפים עמידת בדיקת לאחר רק תפתח אשר, ואטומה סגורה במעטפה

 בהוראות לעיין המשתתפים על. הסף על תיפסל, גלויה בצורה שתוגש כספית הצעה
, לרבות, צירוף קובץ מגנטית מדיה גבי על כספית הצעה הגשת לגבי הצעות להציע ההזמנה
 [םפיזי חתו

  
 ברורה בצורהר לפי הטבלה המצורפת להלן בנספח זה, המחי הצעתהמציעים למלא את  על .1

יחייב את המציע לכל תקופת ההתקשרות  המחיר, ללא מחיקות או שינויים בלבד כחול ובעט
 בינו לבין העירייה. 

 
 אותם ישמשוהרכב אשר  כליאת בטבלה המצורפת לנספח הצעת מחיר זו, המציעים לפרט  על .2

 שהמציע ככל. )סוג כלי הרכב, יצרן, מס' רישוי וכיו"ב( במכרז הכלולות ההסעות ביצוע לצורך
 ישמשוהרכב אשר  כלילציין את כל  עליורכבים גדול יותר,  מספרב שימוש לעשות מתעתד

, כל זאת לפי המסלולים ומספר וסוג כלי בדרישות המכרז יעמודרכב  כליאותו, ובלבד שכל 
 .הרכב הנדרשים

 
לא ניתן להציע ) ידי המציע לביצוע כל ההסעות לפי המכרז-להלן הצעת המחיר המוצעת על .3

 :מחיר שהוא מעבר לאומדן לעירייה, אולם ניתן להציע את המחיר המופיע באומדן(
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

מס'  סד
 קו

 

תיאור 
מסלול 
 נסיעה

 ימים
 

שעת 
 איסוף

שעת 
 פיזור

סוג רכב 
 נדרש

כמות 
כלי 

ב רכ
לכיוון 

 אחד

 אומדן
נסיעה 
בודדת 
לכיוון 

 אחד
 )ללא

 מ("מע

סה"כ 
נסיעות 
 לקו ביום
)איסוף 
ופיזור 
 ביחד(

הצעת 
המציע 
לנסיעה 
בודדת 
לכיוון 
אחד 
)ללא 
 מע"מ(

סה"כ 
הצעת 
המציע 
למסלול 

 ליום
 X 9)טור 
 ( 10טור 

רהט  700  .3.1
 -שכונות
 -תל שבע
בי"ס 

הקריה 
לחינוך 
 מיוחד

רכב  16:30 07:00 ה-א
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

4 140 8   

רהט  700  .3.2
 -שכונות
 -תל שבע
בי"ס 

הקריה 
לחינוך 
 מיוחד

 14:30 07:00 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

3 121 6   

רהט  701  .3.3
 -שכונות

בתי ספר: 
 -אלחנאן
 לאמל

 14:30 07:30 ה-א
 

רכב 
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

8 95 16   

רהט  702  .3.4
 -שכונות

בתי ספר: 
 -אלחנאן

 מללא

 14:30 07:30 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

8 83 16   

רהט  703  .3.5
 -שכונות

 14:30 07:30 ה-א
 

רכב 
להסעת 

5 94 10   
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גנים 
שיקומי 

 רהט

נכים ע"ג 
 מעלון

רהט  704  .3.6
 -שכונות
גנים 

שיקומי 
 רהט

  07:30 ה-א
 

14:30 
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

4 83 8   

רהט  705  .3.7
 -שכונות

ב"ש בתי 
ספר: 

מגן  -שחר
 -אורים
 -מקיף
 -רבין

-רימונים
 -יחדיו

 -אילנות
צעד 
 -קדימה

גן 
 רימונים

רכב  14:30  07:00 ה-א
הסעה 

10 
 מקומות

1 125 2   

 -ב"ש 705  .3.8
בי"ס 

ממלכתי 
 -יחדיו

שכונות 
 ברהט

רכב  15:30 -- ה-א
הסעה 

10 
 מקומות

1 122 1   

 -ב"ש 705  .3.9
בי"ס 
 -אורים

שכונות 
 ברהט

רכב  16:45 -- ה-א
הסעה 

10 
 ומותמק

1 122 1   

רהט  706  .3.10
 -שכונות

בתי ספר 
"שגב 
 -שלום" 
תיכון 
 ויסודי

 14:30 07:00 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 140 2   

רהט  706  .3.11
 -שכונות
בי"ס 
יסודי 
חזרה 
 -בלבד

רהט 
 שכונות

 13:00 -- ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 96 1   

רהט  707  .3.12
 -שכונות

בתי ספר 
חורה 

)אוטיזם 
וחינוך 

 י(יסוד

 16:45 07:00 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

4 136 8   

 -חורה 707  .3.13
בי"ס 
יסודי 
חזרה 

 14:30 -- ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 136 1   
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-בלבד
רהט 

 שכונות
 –רהט  709  .3.14

שחר  ,מגן
 ב"ש

רכב  14:30 07:00 ו-א
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

2 149 4   

רהט  710  .3.15
 -שכונות

בתי ספר 
פנימי 

יסודי/חט
 -הט"ב ר

כולל 
 מתחמים

  07:30 ה-א
 

עפ"י 
מערכ

 ת
 

רכב 
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

8 100 16   

רהט  710  .3.16
 -שכונות

בתי ספר 
פנימי 

יסודי/חט
 -"ב רהט
כולל 

 מתחמים

עפ"י  07:30 ה-א
מערכ

 ת
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

8 88 16   

רהט  711  .3.17
 -שכונות
גנים 
 -פנימי

כולל 
 מתחמים

עפ"י   07:30 ה-א
מערכ

 ת
 

רכב 
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

1 100 2   

רהט  711  .3.18
 -שכונות
גנים 
 -פנימי

כולל 
 מתחמים

עפ"י   07:30 ה-א
מערכ

 ת
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

8 91 16   

רהט  712  .3.19
 -שכונות

 בתי ספר:
לפרדוסא

אלרחמה
 -אבו /

 -עובידה
 רהט

עפ"י   07:30 ה-א
מערכ

 ת
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

4 87 8   

3.20.  713 
 חדש

רהט 
שכונות 

בה"ס אל 
 סייד

עפ"י  07:30 ה-א
מערכ

 ת
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 136 2   

רהט  715  .3.21
 -שכונות
מוסד 
 -ביתנו
רהט 
בי"ס 

אלחנאן 
 ולאמל

  07:30 ה-א
 

 -פ
14:30 

 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 68 2   

רהט  717  .3.22
 -שכונות

עלה נגב 
 מרחבים

רכב  14:30 07:00 ה-א
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

3 152 6   
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רהט  717  .3.23
 -שכונות
-עלה נגב

מרחבים 
חזרה 
 בלבד

  07:00 ה-א
 

15:30 
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 133 2   

עלה נגב  717  .3.24
 -מרחבים
שכונות 

 רהט

 18:00 -- ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 133 1   

רהט  720  .3.25
 -שכונות

 -ב"ש
גנים 

שיקומיי
ם: 

אלי"ע/מי
חה/צעד 
קדימה 
 )רווחה(

 15:30 07:00 ו-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

2 107 4   

רהט  722  .3.26
 -שכונות

מעון יום 
שקומי 
"אלראזי

 "
ברהט)רוו

 חה(

  07:30 ה-א
 

15:30 
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

5 104 10   

רהט  723  .3.27
 -שכונות

באר שבע 
מרכז  -

יום יותם 
באר שבע 

 )רווחה(

  07:00 ה-א
 

15:00 
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 131 2   

רהט  724  .3.28
 -שכונות

עלה נגב 
חבים מר

 )רווחה(

 15:00 07:00 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 131 2   

רהט  725  .3.29
שכונות 

מרכז יום 
מעונות 
סלאם 
 )רווחה(

 15:00 07:00 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

4 114 8   

רהט  726  .3.30
שכונות 

מרכז יום 
מעונות 
סלאם 
 )רווחה(

 15:00 07:00 ה-א
 

רכב 
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

4 124 8   

הט ר 730  .3.31
 -שכונות

בתי ספר 
אוטיסטי

 -ם
אלופא/א

שכול 
 גנים

  07:30 ה-א
 

16:45 
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

4 95 8   
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 -רהט 7021  .3.32
בתי ספר: 

 -אלחנאן
אלאמל 
מרכז 

רהט  -יום
 שכונות

 18:00 -- ה-א
 

רכב 
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

7 97 7   

 -רהט 7071  .3.33
בתי ספר: 

 -אלחנאן
אלאמל 
מרכז 

רהט  -יום
 שכונות

 18:00 -- ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

7 88 7   

 סה"כ          
)פני 

 מע"מ(

 

  מע"מ          

 סה"כ:          
 )כולל(

 

 
 :הערות לטבלה

 
 .* מספר הנוסעים הסופי ייקבע בהמשך

)סה"כ הצעה כספית  11)הצעת הספק לכיוון אחד( לבין טור  10** במקרה של סתירה בין טור 
 !!! 10בר האמור בטור יגלמסלול ליום(, 

 ., יגבר המחיר ללא מע"מ*** במקרה של סתירה בין מחיר ללא מע"מ לבין מחיר עם מע"מ
יגבר האמור במחיר **** במקרה של סתירה בין הסיכום הכולל של ההצעה, לבין מחיר למסלולים, 

 .למסלולים
. מציע ספית למכרזייחשב האומדן כהצעתו הכ***** מציע אשר לא ימלא מחיר למסלול מסוים, 

 .הצעתו למכרז תיפסל במלואה, מסלולים( 5חמישה )לא ימלא הצעת מחיר ליותר מאשר 
****** ההצעה הכספית של המציע למסלול בודד, תהווה בסיס להתחשבנות עתידית )הוספה או 

 הפחתה של רכבים למסלול/קו, או הערכה של מסלולים נוספים(.
 
ד בלבד ויידרש לבצע הסעות לשני הכיוונים, המחיר עבור עבור כיוון אחהמחיר המוצע הוא  .4

 ידו בשתיים.-שני הכיוונים יהיה מכפלת הסכום המוצע על
 

אם הספק יציין בהצעתו מחיר עבור כוללים מע"מ. המע"מ יתווסף למחירים  אינםהמחירים  .5
( 50%ת )כיוונים ויידרש לבצע הסעות לכיוון אחד בלבד, המחיר עבור כיוון אחד יהיה מחצי 2

 מן הסכום המוצע על ידו.
 

הספק מתחייב כי כל כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים בכיסאות גלגלים, רגילים  .6
או ממונעים, יהיו מצוידים בשתי מערכות )סטים( של חגורות בטיחות, האחת לעיגון הכיסא 

ת בהתאם דרך ההתקנים שבכיסא אל רצפת הרכב, והשנייה לריתום התלמיד לכיסא, זא
)ניתן לרכישה אצל מתקיני אביזרים לרכב נכים  2012משנת  10542מס'  ISOלתקן המחייב 
 או באינטרנט(

 
ה במספר מסלולים ומספר מינימלי של ימובהר בזה כי לא ניתן להתנות את ההצעה בזכי .7

 מסלולים. 
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ת הוא המחיר עבור המלוובמידה ויקבע כי על הקבלן לספק שירותים של מלוות בהסעה,  .8
 . לשעת ליווי מע"מ₪ +  64קבוע ואינו משתנה: 

 
בשלב זה, מובהר כי הדרישה להצמדת מלווה לכל הסעה, מתייחסת למסלולים, המסומנים 

 בלבד.  מעלון, וכן, כאלה שהרכב הוא עם לרווחהכשייכים 
 

עוד מובהר, כי עלות המלוות לא תיכלל בסיכום ההצעה הכספית )אלא רק התמורה בגין 
עות עצמן(. התשלום עבור המלוות יהיה לפי אישור מצד העירייה וביצוע בפועל ההס

 בהתאם לאישור זה. 
 
 פירוט הרכבים שישמשו לצורך ביצוע ההסעות .9
 

בעלים  מס' מושבים שנת ייצור היצרן מס' הרכב מסד
 רשום

9.1.       

9.2.       

9.3.       

9.4.       

9.5.       

9.6.       

9.7.       

9.8.       

9.9.       

9.10.       

9.11.       

9.12.       

9.13.       

9.14.       

9.15.       

9.16.       

9.17.       

9.18.       

9.19.       

9.20.       
 
 
 

 ______________   מציע:שם ה
 

 ______________   ת.ז./ח.פ.:
 

  ______________ מציע:חתימה וחותמת ה
 

 _______________   ______________ שם החותם/חותמים:
 

 ______________   תאריך: 
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 נספח ב'
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 ג' נספח
 

 פרטים אישיים של קצין בטיחות
 
 
 

לחוזה אשר פרטיו  15.3קצין בטיחות בהתאם לסעיף או להתקשר עם הנני מתחייב להעסיק 
 האישיים הנם כמפורט להלן:

 
 

         שם: ________________ מס' ת.ז: ____________________
 

          _____________ מיקוד : _________________________________________ כתובת:
 

 _____________ קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבורה: כתב הסמכה שלמספר 
 

      של קצין הבטיחות בתעבורה. כתב ההסמכה* מצ"ב צילום 
 
 
 

 _________________________    שם החברה:
 
 
 ______________________  :החברה תימה וחותמתח
 
 
 

 ____________________    ת:שם קצין הבטיחו
 
 

 ____________________ חתימה וחותמת קצין הבטיחות:
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 נספח ד'
 

 אין להגיש מסמך מטעם מבטח המציע בשלב הגשת ההצעה ואין לערוך שינויים במסמך זה
 

 תאריך: אישור קיום ביטוחים
בהתאם למידע המפורט בה. המידע  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף,

יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים  .המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו 

 .תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור

מעמד מבקש  אופי העסקה  המבוטח מבקש האישור
 האישור

עיריית רהט )המזמינה(  עיריית רהט
ו/או חברות בנות ו/או 

 עובדים של כ"א מהנ"ל

 ___ קבלן מבצע מתן שירותים
 ___ קבלן משנה שירותי הסעה של  500216610

 ___ שוכר תלמידי חינוך מיוחד מרכז מסחרי רהט
ברחבי העיר רהט   

 וץ לה.ומח
X   :מזמיןאחר 

 
 כיסויים

פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי 
גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

תאריך 
 התחלה

תאריך 
 סיום

גבול אחריות/סכום 
 ביטוח/שווי עבודות

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
מט סכום

 בע
יש לציין קוד כיסוי 

 לפי נספח ד'

 :רכוש
 

אחריות צולבת  ₪  4,000,000    
(302 ) 
יתור על תחלוף ו

לטובת מבקש 
 ( 309האישור )

כיסוי בגין נזקי 
 (.313טבע )

כיסוי גניבה, 
פריצה, שוד 

(431 ) 
כיסו רעידות 

 (316אדמה )
 ( 328ראשוניות )

רכוש מבקש 
האישור ייחשב 

 (329כצ"ג )

הרחבות לדוגמא 
)ניתן לפרט בהתאם 

 פוליסה(לפרקי ה

      

       גניבה/פריצה
       רכוש סמוך

       
       
       
       
       

        

אחריות צולבת  ₪ 4,000,000     צד ג'
(302 ) 

הרחבת שיפוי 
(304 ) 

קבלנים וקבלני 
 (  307משנה )

ויתור על תחלוף 
לטובת מבקש 

 ( 309האישור )
תביעות המל"ל 

(315 ) 
מבקש האישור 

מבוטח נוסף 
(123) 

מבקש האישור 
ייחשב כצ"ג 

 (322לפרק זה )
 ( 328ראשוניות )
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רכוש מבקש 
האישור ייחשב 

 (329כצ"ג )
        

אחריות 
 מעבדים

הרחבת שיפוי  ₪  20,000,000    
(304 ) 

ויתור על תחלוף 
לטובת מבקש 

 ( 309האישור )
תביעות המל"ל 

(315 ) 
 מבוטח נוסף
היה ויחשב 

כמעבידם של  
מי מעובדי 
 (319המבוטח )

 ( 328ראשוניות )
        

        אחר
 )*( ניתן לקבל ביטוח אחריות מקצועית המשלב ביטוח חבות מוצר בגבולות אחריות משותפים.

 
 פירוט השירותים

ירות מתוך הרשימה )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד הש
 * המפורטת בנספח ג'(

 הסעת נוסעים. – 250
 

 ביטול/שינוי הפוליסה*
 06 שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא

 .יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול

 
 חתימת האישור

  המבטח:
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 נספח ה'
 

 לכבוד
 ת רהטעיריי

 
 א.נ.

 
 כתב ערבות  הנדון:

 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום  "המבקשים"( -)להלן  על פי בקשת _______________
( בתוספת הפרשי הצמדה וחמש מאות אלףושישים ושתיים  מאות חמש) ₪ 0062,55עד לסך של 

 וזאת "(,צמדה"הפרשי הה -למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן 
 חוזה לביצוע שירותים של הסעות תלמידיםו 10/2022מכרז להבטחת כל התחייבויותיהם לפי 

 שנכרת מכוחו. 
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם 
תכם בתהליך דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דריש

כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל 
דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב 

 כלשהו כלפיכם.
 

שות, שכל אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרי
אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל 

 הנ"ל.
 

 במכתבנו זה:
 

משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   - "המדד"
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
"המדד  -רסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן אם יתברר מתוך המדד שפו

החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _________ שפורסם ביום__________ 
"המדד היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה  -היינו נקודות __________ )להלן 

 בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין 
 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.
 _________ לא תענה. דרישה שתגיע אלינו אחרי

 לאחר יום _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 

 ל צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכ
 

 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
 
 

     בנק:____________                               תאריך:___________
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 נספח ו'
 

 הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה
 
 

 _(_____________ הלימודים)שנת  חוזה שנערך ונחתם ביום __________ סימוכין: 
 

 עיריית רהט בין:
 

 שכתובתו:________________ ________________________ לבין:
 (ספק___________________ עוסק זעיר/מורשה מס' ______________ )להלן ה

 
 של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת; 8.2ובהתאם לסעיף  הואיל 

 
 וזה עד ליום _____________.וברצוננו להאריך תוקף הח והואיל 

 
 מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן:

 )מצ"ב העתק מהחוזה המקורי(
 
מסלולי החוזה המקוריים ימשיכו לפעול במתכונתם המקורית גם בתקופת הארכת החוזה,  .1

והתמורה תהיה בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת התוספת וההתייקרויות 
 המאושרות.

 
במסלולים המפורטים להלן יחולו השינויים הבאים לעומת החוזה שהסתיים )יש לפרט  .2

שינויים לגבי מסלולים שהתארכו ו/או התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או 
 שהיו קיימים ובוטלו.

 
במקום סכום של _________ש"ח תמורת מתן השירותים כמפורט בחוזה יבוא  . 3

 )לא כולל מע"מ(. ₪ ___________הסך
 
( _______________________________במקום האמור בסעיף )מס' . 4

_______________________________________ 
 

  יבוא _________________________________________________________
 
קצין בטיחות מצהיר כי דאג לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבורה, לרבות העסקת  ספקה . 5

לתקנות התעבורה, לרבות רישום במשרד הסעות,  84לתעבורה, ומהוראות הנוהל של תקנה 
רישום הרכב כמורשה להסיע נוסעים תמורת שכר, וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לגבי 

 הוראות התקינה של משרד התחבורה לרכב המסיע נוסעים תמורת שכר.
 
 שנים. 10לחוזה, שגילם לא יעלה על  3על סעיף מצהיר כי דאג לכלי רכב שיענו  ספקה .6
 

 פרט לשינויים שפורטו לעיל יחולו כל התנאים כמפורט בחוזה הנ"ל. 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

_________________ _______________________ 
 חתימה וחותמת הרשות המקומית  ספקחתימה וחותמת ה

 
 שריון תקציבי: ____________

 
 _____________ המקורי החוזה חתימת שנת
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 נספח ז'
 

 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה
 

 הערות כמות הפריט שם 'מס

  1 לתכולה תואם גב תרמיל 1
  5 בד משולש 2
  2 אישית תחבושת 3
  1 בינונית תחבושת 4
 (CTA)מומלץ מסוג  1 עורקים חסם 5
 שונים מגדלים 5 )תחבושת( אגד 6
  3 (מיקרופור) יתאיספלנ 7
  20 פלסטר 8
  1 "כ )מספריים(מלע 9
  20 סטרילי גזה פד 10
 מומלץ סד מדגם 1 לקבוע קשיח סד 11

SAMSPILNT) 
  2 סביעור 21
  1 להנשמה כיס מסכת 31
  3 (ברנשילד)כדוגמת  לכויות תחבושת 41
  1 היפוטרמית שמיכה 51
 זוגות 10 פעמיות חד כפפות 61
 לפנס מחוץ סוללות 1 שרא פנס 71

  3 ס"מ 8רוחב בתחבושות אלסטיות  18
 

בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך  נועל כל בקבוק ועל כל קופסה יצוי הערה:
 האחרון לשימוש. 

 .אחת מתקפלת אלונקה ברכב תהיהכן -כמו
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 'ח נספח
 

 בטיחות, ביטחון ושעת חירום
 

 ביטחון
 חנייה הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי -ן בבתי הספר נוהלי ביטחו

 

 כללי  .1
 

הרשות המקומית אחראית על ארגון ההסעות של התלמידים אל מוסדות החינוך  1.1
 ומהם.

 
זמנית -כאשר תלמידים מגיעים בהסעות מאורגנות, המורידות את התלמידים בו 1.2

ב של הצטברות מאות תלמידים מכמה אוטובוסים בצמוד למוסד החינוכי, נוצר מצ
 זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה העלולה לשמש יעד לפיגוע.-בו
 

ההנחיות בסעיף זה נועדו לפרט את הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של 
תלמידי מערכת החינוך בבתי הספר שיש בהם הסעות, יחד עם הרשות המקומית 

 ועם המשטרה שעיקרן:
 
ר ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה נקודת זמן הן מיפוי בתי הספ -

 בתחילת יום הלימודים והן בסיומו )בעת פיזור התלמידים(
 
קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי,  -

בלוויית קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית 
 האבטחה. 

 
 -במפרצי החנייה )בנקודות ריכוז התלמידים( תתבסס על  האבטחה 1.3

 
מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות  -

 המחוז/המרחב/התחנה המשטרתיים;
 
סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם  -

 יש תחנות הסעה.
 

ייה ונקודת ריכוז התלמידים בהסעות היא על האחריות הכוללת לאבטחת מפרצי החנ 1.4
 משטרת ישראל.

 
 הנחיות ביטחון בהסעות .2

 
 כללי   2.1

 
ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון  2.1.1

באזורים השונים. ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים: צה"ל 
 ומשטרת ישראל.

 
, גורמי הביטחון והבטיחות האחראים מוסמכים לקבוע נוסף למובא בהמשך 2.1.2

ולשנות את סדרי האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון 
 "ל.צהאו /ו ישראל משטרת להנחיות ובהתאםוהבטיחות שייקבעו מעת לעת, 

 
 נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית. 2.1.3
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 ן:אפשר לסווג את ההסעות כדלקמ 2.1.4
 

 עירייה / מועצה מקומית. –הסעות בתחום היישוב העירוני  א.
 

הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות )בעיקר  ב.
 הסעות לבתי ספר אזוריים( ורשויות "קו התפר".

 
 הסעות בקו העימות וביהודה ובשומרון. ג.

 
 הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון   2.2

 
 חימוש ומיגון 2.2.1

 
 על בדגש, הירוק הקו בתחומי אזוריות במועצות תלמידים בהסעות א.

, מחוזי וחירום בטיחות, ביטחון תחום מנהל רשאי יהיה, תפר קו רשויות
 אקדח נושא יהיה הנהג כי להנחות, המקומית הרשות עם בתיאום
 .שעה להוראות בהתאם

 
 באקדח.בהסעות תלמידים ברחבי יהודה ושומרון על הנהג להיות חמוש  .ב

   
 אבטחה וביטחון 2.2.2

 
הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה בכלי רכב ממוגני ירי  א.

 ו/או על פי הנחיות צה"ל.
 

דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הסעת התלמידים  ב.
 בשטחי יהודה ושומרון.

 
 אבטחת האוטובוס בחנייה ג.

 
המטען  ותאייש לוודא שהדלתות, החלונות בעת חניית האוטובוס  (1

 נעולים.
 
 אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים. (2
 
אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות הפלסטינית  (3

 ברכבים להסעות תלמידים בכל עת.
 
לפני כל העלאת תלמידים לאוטובוס יש לבצע בדיקה על פי הטופס  (4

 בנספח שלהלן.
 

 רקש  2.2.3
    

כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו או בטלפון 
 סלולארי.

 

 הנחיות בטיחות בהסעות .3
 

 הסכנות בהסעות מאורגנות   3.1
 

 תאונה במהלך העלייה לרכב ההסעה והירידה ממנו.
 

 אלימות והתפרעות תלמידים במהלך הסעה מאורגנת.
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 הסעה בתום הנסיעה.חוסר תשומת לב הנהג והשארת ילד ברכב ה
 

 ילד היורד מההסעה נדרש לחצות כביש בדרך לביתו.ה בהתאונה 
 
 .הרכב לגלגלי ובסמוך לרכב בצמוד והולך מההסעה היורד הילד בה אונה.
 
 .הנהג מעיני נעלם מההסעה היורד הילד בה תאונה.
  

 וממנו בעלי תפקידים המשפיעים על הבטיחות בהסעות מאורגנות אל מוסד החינוך   3.2
 

 מנהל המוסד 3.2.1
 

 פעולות לתכנון: א.
 

המנהל ישקול מינוי רכז הסעות ומינוי נאמני הסעות וייזום פעולות 
 חינוך והסברה במהלך השנה.

 
 שיתוף ההורים: ב.

  
מנהל המוסד ישתף את ההורים, וידריך וינחה אותם בכל הנוגע  

הורדה, בזמן לאחריותם הישירה להתנהגות הילדים בתחנת האיסוף וה
 הנסיעה, בחציית כביש וכדומה.

 
  אירועים חריגים והפקת לקחים: תבדיק .ג
 

מנהל המוסד יקבע נהלים פנימיים להתנהגות במקרה שילד אינו מגיע 
 למוסד החינוך. 

 
 הסעות תלמידים בחינוך המיוחד: .ד
 

בהסעות לתלמידי החינוך המיוחד ידאג המנהל לוודא שהמלווים  
 בכל הנוגע לבטיחות ההסעה על ידי הרשות המקומית.מתודרכים 

 
 המחנך 3.2.2

 
מחנך הכיתה יתדרך את תלמידיו בהנחיות ובהוראות להתנהגות בטוחה  א.

 בהסעות.
 

המחנך יעודד את תלמידיו לדווח על אירועים חריגים בהסעות. עליו  ב.
לבדוק אירועים אלו, לנתח אותם עם התלמידים ולהעביר את הלקחים 

 נלמדים מהם להנהלת בית הספר.ה
 

 המורה התורן 3.2.3
  
בבוקר ועוזב אותו בסוף היום, ייתן  7.30-המורה התורן, המגיע לבית הספר ב 

את דעתו בין השאר גם לכל הקשור בהסעות: עלייה בטוחה להסעה, איסור 
בצמוד אליו, סיוע לילדים קטנים סביב  אומעבר מאחורי רכב ההסעה, מלפניו, 

ה וההתגודדות במסופים ושמירה על סדר ועל התנהגות נאותה במסופי ההמול
 ההסעה.
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 רכז התחבורה ברשות המקומיתו המקומית הרשות 3.2.4
 

רכז התחבורה ברשות המקומית ידאג למפות את כל תחנות האיסוף  א.
שתחנות אלו מאפשרות  וההורדה של הילדים ברשות המקומית ויוודא

 ללא הפרעה לתנועה הזורמת. גישה בטוחה לרכב ההסעה,
 

רכז התחבורה ידאג שהורדת הילדים תתבצע בצד שבו נמצא מוסד  ב.
 .כביש לחצות צורך ללאהחינוך ובצד שבו נמצא ביתו של התלמיד, 

 
רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה ואת הנהגים שלהן  ג.

 בנושאים הנוגעים לבטיחות בהסעות.
 

ל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי הנחיות רכז התחבורה יתחקר כ ד.
הרשות ויהיה בקשר רצוף עם ההנהלות של מוסדות החינוך ועם רכזי 
ההסעות כדי לעדכן אותם בממצאי בדיקות האירועים החריגים ובטיפול 

 המחייב הנדרש.
 

הרכז יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות משרד  ה.
 ת להסעות ילדים.התחבורה ובתקנות המחייבו

 
את משרד החינוך לגבי כל  מיידיתהמקומית תהיה חייבת לעדכן  הרשות . ו

 אירוע חריג שקרה במהלך הנסיעה, לרבות תאונת דרכים.
  

 הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות .3.3
 

 חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה 3.3.1
 

על חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח  א.
התעבורה במשרד התחבורה. כמו כן, הסעת התלמידים תבוצע ברכב 
שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון 
אוטובוסים או אוטובוסים זעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות 

 חגורות בטיחות. ןשמותקנות בה
 

ל מינוי לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיב ב.
 מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.

 
תלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רישיון להסעת  9נהג המסיע  ג.

תלמידים. על הרישיון שברשותו תהיה חותמת "רשאי להסיע 
 אין צורך בחותמת.  1996תלמידים". אם הרישיון ניתן לנהג לאחר 

 
 מין בעבירת הורשע לא כי רהמהמשט אישור יחזיק תלמידים המסיע נהג .ד

 .להעסקתו מניעה ואין
 
 חברת ההסעה תקפיד על הוראות הדין בעניין שעות נהיגה ומנוחה. .ה
 
 רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה. .ו
 
שנים לכל היותר, שעבר את כל הבדיקות  10כב ההסעה יהיה תקין, בן ר .ז

 ל קצין בטיחות בתעבורה.הנדרשות והוא בפיקוח ש
 
כלי הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד  .ח

התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים, לרבות ערכת 
 מילוט, מזגן, ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.
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 שמתחייב כפיעשן, /אש לגילוי אוטומטית מערכת גם יכללו אוטובוסיםה
 .התחבורה משרד יותמהנח

 
 התנגשות למניעת התראה מערכת תותקן הזוכה החברה של הרכב בכלי .ט

 (.אדם ובני רכב)בכלי 
 
כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט  .י

 "הסעת תלמידים" ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.
 

ו/או התקנת וילונות אטומים מכל איסור מוחלט על הדבקת מדבקות  חל .יא
לתוך מרכב  צפיהסוג שהוא על כל חלונות הרכב, אשר מונעים אפשרות 

 הרכב מחוצה לו, במקרה של חשד לשכחת ילד ברכב ההסעה.
 

הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידים ישובים במושבי הרכב וחגורים  .יב
ה גם אם בחגורות בטיחות ובהתאם לרישיון. לא יוסעו תלמידים בעמיד

  רישיון הרכב מתיר זאת.
 

מבוגרים שאינם למען הסר ספק, חל איסור על הסעה בעמידה של  
 ברכב ההסעות. תלמידים

 
כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני  .גי

 להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה במשרד התחבורה.
 

לרשות המקומית על כל  מיידיתה לדווח על חברת ההסעות חלה חוב .יד
אירוע חריג בו מעורבים התלמידים או רכב ההסעה, לרבות תאונת 

 דרכים.
 

 ספרי הבית ההסעות במסוף ההסעה סדרי ארגון 3.3.2 
 

 תקבע, הספר בית מנהל עם פעולה שיתוף תוך, המקומית הרשות 3.3.2.1
 קבענהתי אלה תחנות כי מומלץ. וההורדה האיסוף תחנות את

 עלייתם לפני כבישים לחצות נדרשים לא הילדים שבהם במקומות
 .ממנו רדתם ואחרי המסיע הרכב על

 
 הלימודים את יותר מוקדם המסיימים תלמידים וישנם במידה 3.3.2.2

 סידורים לקבוע הספר בית מנהל על, להסעה להמתין ואמורים
. השגחה תחת נמצאים התלמידים כי שיבטיחו מתאימים

 באחריות היא לתלמידים הסעה תחנות של ותחזוקתן תןהתקנ
 בעלות./המקומית הרשות

 
 : ספרי הבית ההסעות מסוף 3.3.2.3

 
 המסוף יאושר ע"י הרשות המוסמכת וכל קווי ההסעה .א

 .ישולטו
 

מגן להפרדת התלמידים מאזור התנועה, -תוקמנה גדרות .ב
 באזור זה. והתלמידים לא יורשו להימצא

 
ל התנועה בתחנה יאפשר יציאה ללא יש לשאוף כי מסלו .ג

שחייבים להשתמש  שימוש בהילוך אחורי. במקרים
בהילוך אחורי, יפעל הנהג על פי ההנחיות הבטיחותיות 

 תקנות התעבורה.בהמחייבות 
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באופן ברור. תותקן מדרכה מוגבהת  תשולטתחנת ההסעה  .ד
שבה יוכלו הילדים לחכות  סככה מעל פני הכביש ותותקן

 התנועה של המכוניות.  מחוץ לאזור
 

האחריות לסדר ומשמעת במסוף הינה של הנהלת המוסד  .ה
מורים תורנים במידה מספקת  החינוכי. מנהל המוסד ימנה

 שיפקחו על הסדר בעת העלאת התלמידים ויוודאו
 שהתלמידים לא יכנסו או יחצו את אזור התנועה. 

 
 הכיתות למידית מתוך הסעות נאמני לקבוע הספר לבית מומלץ  .43.3.2

 הסדר שמירת על כמסייעים עול אותם ולהכשיר הבוגרות
 .ההסעה בתחנות והבטיחות

 
 ההיסעים לסדרי מפגעים להסרת הפיסית לתקינות האחריות 3.3.2.5

הרשות /הבעלות של הינה הנהגים"י ע ההנחיות ולמילוי
 .המקומית

 
תלמידים והורדתם במסוף תתבצע באמצעות הדלת  העלאת 3.3.2.6

 הקדמית בלבד. 
 

 המיועדת בתחנה תתבצע במסוף והורדתם תלמידים העלאת 3.3.2.7
 . בלבד וההורדה ההעלאה לפתח בצמוד

 
הכניסה  –שילוט אזהרה בולט "שטח תמרון אוטובוסים  יותקן 3.3.2.8

 אסורה". 
 

ההסעה יהיו ברורים ויובאו לידיעת התלמידים והוריהם.  סדרי 3.3.2.9
תנהגות באירועים חריגים )תאונות, פגיעה סדרים אלו יכללו ה

 חבלנית, שרפה(.
  

 ההתנהגות כללי את לילדים יסבירו ומוריו הספר בית מנהל 3.3.2.10
 הוצאת איסור, ממנו וירידה הרכב על)עליה  בדרכים והזהירות

 (.וכדומה לב שימת תוך כבישים חציית, הרכב מן ידיים או ראש
 

 התנהגות הוראות לתלמידים להעביר ידאג הספר בית מנהל 3.3.2.11
 לסייע כדי להורים דף יעביר ובנוסף, הנסיעה ובזמן הסעה בתחנת

 :האלו בהוראות ילדיהם את להדריך להם

 
אין לרוץ אל רכב הסעה העומד בתחנה או מתחיל  113.3.2.1.

 בנסיעה.
בשעת המתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה,  .2.112.3.3

משפתה. במקום שאין  במרחק של צעד אחד לפחות
מדרכה יש להמתין ליד עמוד התחנה במרחק שני 

 צעדים משפת הכביש.
 .ההסעה בתחנת לשחק אין .3.112.3.3
 שהוא עד להמתין יש, לתחנה ההסעה רכב הגיע .4.112.3.3

 .התור ולפי בטור אליו ולעלות לחלוטין נעצר
 בדלת היא, ממנו והיציאה ההסעה לרכב הכניסה .5.112.3.3

 !בלבד הקדמית בדלת, נוסעים לעליית מיועדתה
תהיה כאשר התלמיד חגור בחגורת  הנסיעה .6.112.3.3

 בטיחות. 
 .מהחלון הראש או היד את להוציא אין .7.112.3.3
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 .בתנועה הוא עוד כל מהרכב לרדת אין .8.112.3.3
 מהדלת ורק ובמתינות בזהירות מהרכב לרדת יש .9.112.3.3

 המדרגות גובה באוטובוס כי לזכור יש. הקדמית
 .המקובל הגובה על עולה

 לרדת אחר לתלמיד להפריע חמור באיסור אסור .01.112.3.3
 .החוצה אותו לדחוף או ההסעה מרכב

 ההסעה מרכב מיד להתרחק יש הירידה אחרי .11.112.3.3
 את לחצות אין. שייסע עד המדרכה על ולחכות
 .אליו צמודב או, מאחוריו, ההסעה רכב לפני הכביש

 במקרים כי לילדים יבהירו ומוריו הספר בתי מנהלי .21.112.3.3
 נזק גרימת או הנסיעה בעת ברכב התפרעות של

 נגד סנקציות תופעלנה הנסיעה בעת לרכב
 השעיה זה ובכלל, הנזק גורמי או המתפרעים

 פיצויים תשלום וכן מסוימת לתקופה מההסעה
 .שנגרם הנזק עבור

 עם, המקומית הרשות עם יאוםבת תבוצע ההשעיה 
 הגורמים וכל, התלמיד הורי ועם הספר בית מנהל

 .ההשעיה משך על דיווח יקבלו האלה
 אל שהוא סוג מכל פרטיים רכב כלי כניסת תיאסר .31.112.3.3

. והסברה מתאים בשילוט, ההסעה רכבי מתחם
 .אכיפה תבוצע הצורך במידת

 
 ליווי בהסעה על ידי מבוגר 3.3.3

 
צוי שרכב המסיע ילדים ילווה על ידי אדם מבוגר )הורה, מורה ר א.

 וכדומה(, ובמיוחד בהסעות אזוריות שבהן מסלול הנסיעה ארוך.
 

ליווי על ידי מבוגר הוא חובה בהסעת תלמידים של מוסדות החינוך  ב.
 המלווה על כי מודגש, ספק הסר למען. הקשות הלקויות בעליהמיוחד, 

 מקרה בשום .הרכב של האחורי במושב וויםהמל התלמידים עם לשבת
 .הנהג שליד במושב המלווה יישב לא

 
הסעה מאורגנת של תלמידי פנימיות למוסד חינוכי או לבתיהם תלווה  ג.

 על ידי מבוגר או על ידי תלמיד כיתה י"ג שעבר הכשרה מתאימה.
 

המלווה יעבור הכשרה ותרגול בבית הספר. המלווה גם יקבל רשימה של  ד.
 ספרי הטלפון של המוסד ושל הורי התלמידים.מ

 
אם ילד היורד מרכב ההסעה צריך לחצות כביש, יעשה זאת המלווה יחד  ה.

 אתו. בסוף הנסיעה יוודא המלווה שלא נשאר ילד ברכב.
 

 הסעת תלמידי החינוך המיוחד 3.3.4
 

 התלמידים הבאים זכאים להסעה מיוחדת ללא הגבלת מרחק: 3.3.4.1

 
 וטיסטיםתלמידים א

 תלמידים חולי נופש
 תלמידים עם נכויות פיזיות קשות 

 תלמידים עם פיגור קשה
 תלמידים עם פיגור בינוני

 תלמידים עיוורים
 תלמידים חירשים
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 כולל, הלקות לסוג קשר ללא, המיוחד החינוך תלמידי בהסעת 3.3.4.2
 בבוקר האיסוף בהסעת כי לדאוג ההורים על חובה, קלות לקויות

; ההסעות רכב הגעת עד מבוגר אדם ביתו ליד התלמיד עם ןימתי
 בתחנת ימתין התלמיד לבית הספר מבית בצהרים הפיזור בהסעת

 ויוביל התלמיד את שיקלוט מבוגר אדם התלמיד בית ליד ההורדה
 .לביתו אותו

 
לאפשר המתנת התלמיד לבדו עד להגעת רכב ההסעה בבוקר,  אין 

השארת התלמיד לבדו בדרכו ואין לאפשר הורדה ליד הבית ו
לביתו בצהרים. זאת, למעט מקרה בו ההורים יעבירו למנהל אגף 

כי התלמיד מסוגל ורשאי  בכתב הצהרההחינוך ברשות המקומית 
להישאר לבד, וכי הם אחראים בלעדית לילדם בכל אירוע שעלול 

 לקרות )תאונה, היעלמות, חטיפה, אסון וכיו"ב(.
  
 המיוחד החינוך על מהמפקח אישור לקבל וידאג ההוריםכן, -כמו  

 מסוים תלמיד של במקרה כי והמאשר)ה(, התלמיד את המכיר
 .ההורים רצון את למלא לאפשר ניתן

 
לתקנות החוק להסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם  בהתאם 3.3.4.3

, הסעות תלמידים מהחינוך המיוחד 1994 –מוגבלות התשנ"ד 
וצב לתפקידו על פי קביעת מנהל המוסד תלווינה על ידי מבוגר שי

החינוכי או הרשות המקומית או הבעלות של המוסד. המלווה 
 דרכי את יכיר, חירום למצבייעבור תהליך הכשרה הכולל הדרכה 

 רכז של משרדו וכן עירוני מוקד, הילדים להורי התקשורת
 .הרשות של וההסעות התחבורה

 
מיוחד, אשר מגבלותיהם  כלי הרכב המסיעים ילדי חינוך 3.3.4.4

מפורטות ברשימה דלעיל, יהיו מצוידים במושב בטיחות המיועד 
 3מגביה )בוסטר( המיועד לילדים מגיל  ובמושב, 3לילדים עד גיל 

, כמתחייב מתקנת התעבורה בנושא זה, ובחגורות 8ועד גיל 
 בטיחות תקניות לכל הנוסעים.

 
 הנחיות בטיחות לנהג 3.3.5

 
 .עצמו דעת על הנסיעה מסלול את לשנות רשאי ינוא הנהג 3.3.5.1

 
 עוד כל ההסעה רכב את לעזוב, מקרה בשוםאינו רשאי,  הנהג  3.3.5.2

 אם גם מחייבת זו הנחיה, ספק הסר למען. תלמידים בו נמצאים
 .הרכב מן ירידתו טרם המנוע את מכבה הנהג

 
 או עההס בתחנות תורנים מורים, הסעות על אחראים מורים  3.3.5.3

 את ויבדקו הנהגים את ינחובעלות, /הרשות מטעם פיקוח
 :הבאות בדרישות עמידתם

 
 הדלת את לפתוח הנהג על האיסוף לתחנת כשמגיעים . א

 בצורה לרכב ייכנסו שהתלמידים ולדאוג בלבד הקדמית
 .מסודרת

 
 .בעמידה תלמידים להסיע אין  .ב
 
 איסוף בעת לאחור הסעות רכב הסעת על מוחלט איסור חל . ג

 בית של ההסעות ממסוף ביציאה למעט, תלמידים פיזור או
 (.התעבורה לתקנות 45)תקנה  הספר
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 בתוך למתרחש גם ערני להיות הנהג על הנסיעה במהלך . ד
 פרועה התנהגות, לרכב מחוץ וראש ידיים)הוצאת  הרכב

 (.אחרות מסוכנות והתנהגויות תלמידים של
 
 ורק אך מהרכב ירידה הנהג אפשרי היעד לתחנת כשמגיעים . ה

 .הקדמית הדלת דרך
 
 נמצא שבו בצד תתבצע הילד של ההורדה כי לשאוף יש . ו

 לחצות ייאלצו שלא כדי, התלמיד של ביתו או החינוך מוסד
 .כבישים

 
 ומוסדרות קבועות הסעה בתחנות ייאספו התלמידים . ז

 במקומות תלמידים להוריד או להעלות אין. מראש
 .מזדמנים

 
 נשאר שלא לוודא כדי ההסעה בתום הרכב את יבדוק הנהג .ח

 .חפץ או ילד בו
 
מכל סוג שהוא, לרבות  דלקיםאיסור מוחלט על אחסנת  חל .ט

תוספי דלק או שמן, ו/או כל חומר דליק או מסוכן אחר, 
 בתא המטען או בכל מקום אחר ברכב.

 
 נת )לא במכוניות פרטיות(גיל ילד היושב ליד הנהג בהסעת תלמידים מאורג  3.3.6

 
 חלו העדכון ומאז, שנים מספר לפני עודכנה התעבורה לתקנות' א 83 תקנה

 .הנהג ליד הקדמי במושב להושיב שמותר הילד גיל לגבי שינויים
 

, 8 גיל עד 3 מגיל ילד הרכב של הקדמי במושב להושיב מותר לעדכון בהתאם
 )בוסטר(. מגביה מושב על יושב שהוא בתנאי

 
, הילד מול המותקנת האוויר כרית ניתוק חובת אין כאלה במקרים, רוניתעק
 של במקרה הכרית שהפעלת מאחר, האחורי במושב אותם להושיב מומלץ אך

 .הילד שלום את לסכן עלולה תאונה
 

 פרט, עזר אמצעי כל ללא הקדמי במושב ילד להושיב מותר, שנים 8 מגיל החל
 .הרכב של ניתהתק הבטיחות בחגורת כחוק לחגירתו

 
 .הילד לגובה בהתאם החגורה גובה לכוונון לדאוג יש

 
אוטובוסים,  –למושב האחורי של הרכב, בכלי הרכב של חברות ההסעה  אשר

אין חובת שימוש במושב מגביה  -אוטובוסים זעירים ציבוריים או מוניות 
  , אך יש חובה לחגור חגורות בטיחות.8עד גיל  3)בוסטר( לגבי ילד מגיל 

 
 ילדים להושיב אין, אלה בגילאים בטיחותיות הינן מותניים חגורות ורק מאחר

 .אלכסונית חגורה יש בהם במושבים
 

 הבעלות או הרשות ידי על מאורגנות בהסעות הבטיחות הוראות של תוקפן 3.3.7
 

 הבטיחות הוראות כל לביצוע תדאג, הבעלות או המקומית הרשות 3.3.7.1
 ומהוראות התחבורה משרד של עבורההת מתקנות המתחייבות

 החינוך משרד של הבטיחות
 

והנחיות אלו בנושא בטיחות ייכללו בנוסח האחיד של  הוראות  3.3.7.2
   המכרז והחוזה להסעות תלמידים.
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 לקיזוז יגרום כלשהו מסיע ידי על הבטיחות הוראות קיום אי
 תההתקשרו הפסקת כדי עד, ההסעה בגין לו המגיעים תשלומים

 .החברה עם

 

 אבטחת מפרצי חנייה .4
 

 כללי   4.1
 

במערכת החינוך מתקיימות הסעות תלמידים אל מוסדות החינוך ומהם, בעיקר 
למוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים מכמה רשויות או מכמה יישובים. תלמידים 

זמנית מכמה אוטובוסים -אלו מגיעים בהסעות מאורגנות המפנות את התלמידים בו
למוסד החינוכי. מצב זה, המאפיין בעיקר בתי ספר של המועצות האזוריות,  בצמוד
זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה, העלולה -בו רביםתלמידים  להתגודדותגורם 

 לשמש יעד לפיגוע.
 

באותם בתי  הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך   4.2
 ספר

 
ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה נקודת זמן הן מיפוי בתי הספר  4.2.1

 .בתחילת יום הלימודים והן בסיומו )פיזור התלמידים(
 

קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסה"ח הרשותי, בלוויית  4.2.2
קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית 

 האבטחה. 
  

  –ם מפרצי חנייה )נקודות ריכוז התלמידים( תתבסס על האבטחה באות   4.3
 

מערך אבטחת מוסדות החינוך ו/או מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה  4.3.1
 רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה המשטרתיים;

 
סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם יש  4.3.2

 תחנות הסעה.
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 טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים

 
 החודש: ________________  מס' הרישוי של האוטובוס: ______________

 
 שם הרשות: ________________________

 
 
 

    
 

       

שם  השעה התאריך
 הנהג

תאי 
 המטען

תא 
 המנוע

אזור 
 הגלגלים

אזור 
מיכל 
 הדלק

גחון 
 האוטובוס

פנים 
 בוסהאוטו

חתימת 
 הנהג

 הערות

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

  

 מקומות הבדיקה באוטובוס
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 נספח ט'
 

 תצהיר עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים
 

אני הח"מ, _____________ בעל ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עליי 
, מצהיר בכתב להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 כדלהלן: 
 

 "(.המציעאני משמש כמנהל/בעל מניות בחברת ___________________ בע"מ )להלן " .1
 

 1976 -אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2
למכרז מס'  המציע"(, זאת כחלק מהגשת הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "

 "(. המכרז" עיריית רהט )להלן: ידי-שפורסם על 2210/20
 

הל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס נהריני לאשר כי המציע מ .3
 ;1975-ערך מוסף, התשל"ו הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס

 

 מוסף ערך מס למנהל ולדווח ויהכנסות על השומה לפקיד לדווח הגנו הריני לאשר כי המציע .4
 .מוסף ערך מס חוק לפי מס עליהן שמוטל עסקאות לע

 

עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע/ה המציע/ה ולא הורשע/ה בעל/ת זיקה אליו/ה  .5
)כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

ולפי חוק שכר מינימום,  9911 -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 .1987 -התשמ"ז 

 

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם  .6
 המציע, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

 

 אמת. -אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  .7

 
_____________ 
 חתימת המצהיר/ה

 
 אישור

 
"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי ביום _______________ אני הח"מ, עו

התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה 
____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

עונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה ל
 וחתם/ה עליו בפניי.

 
 

________________ 
 עו"ד )חתימה +חותמת(
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 י' נספח
 

 תצהיר התחייבות בדבר קיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 י/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:אהיה צפו

 
הנני נותן תצהיר זה מטעם _________________ )להלן: "המציע"(, במסגרת מכרז מס'  .1

ומסגרות  יוחדמשירותי הסעת תלמידים למוסדות חינוך  שעניינו"( המכרז)להלן: " 10/2022
 עות אקראיות ומיוחדות לבעלי מוגבלותוהס מוגבלות עם ופעוטות ילדים הסעת, רווחה

(2022). 

 

 אני משמש בתפקיד ________________ אצל המציע, ומוסמך לתת תצהירי זה מטעמו.  .2
 

הריני להצהיר כי המציע מקיים את כל החובות המוטלות עליו בעניין שמירת זכויות עובדים,  .3
על המציע כמעסיק. לעניין פי חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים -על

", הם כל אחד מן החוקים המפורטים להלן, וכן, תקנות שהותקנו חוקי העבודהתצהירי זה, "
 מכוח חוקים אלה:

 

 ;1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  .3.1
 ;1946פקודת הבטיחות בעבודה,  .3.2
 ;1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט .3.3
 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א .3.4
 ;1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א .3.5
 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג .3.6
 ;1953-ת הנוער, תשי"גחוק עבוד .3.7
 ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד .3.8
 ;1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .3.9

 ;1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח .3.10
 ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט .3.11
 ;1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז .3.12
 ;1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה .3.13
 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.14
 ;1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז .3.15
 ;1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח .3.16
 ;1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א .3.17
 ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו .3.18
 ;1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח .3.19
 ;1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  .3.20
 ;1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז .3.21
 ;2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א .3.22
 ;2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  .3.23
  ;2002-(, תשס"בחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה .3.24
 ;2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו .3.25
א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל 5ף סעי .3.26

 ;1997-תשנ"ז התקין(,
  

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.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
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.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
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.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
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.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
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.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.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
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.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/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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הריני להצהיר כי המציע, וכן, כל בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים  .4
השנים  3-"( לא הורשעו ביותר משתי עבירות בזיקה בעל)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו

ות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בעבירה האחרונ
 שעניינה הפרת חוקי העבודה.

 

כמו כן, הריני להצהיר כי לא הוטלו על המציע או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל  .5
יותר משש הפרות של חוקי העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות שלפני המועד האחרון 

 שת הצעות למכרז. להג
 

לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל 
ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל 

 בסיסה משתלם לו שכר. 
 
ודות הכלולות הריני לאשר כי ככל שהצעתו של המציע תיבחר במסגרת המכרז לביצוע העב .6

 בכל תקופת החוזהבו, הריני להתחייב )גם בשם המציע(, כי המציע ו/או מי מטעמו יקיימו 
ו לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה לגבי העובדים שיועסקו על ידשייחתם מכוח המכרז, 

)כהגדרתם לעיל(, וכן, בכל  חוקי העבודהדרישות החוק המפורטות בכל אחד מאת כאמור, 
)לרבות, תיקון לחוקי עבודה קיימים(, וכן, בכל  דה העתידיים שיהיו בתוקףחוקי העבו

החלים על המציע כמעסיק ובכל ההסכמים העתידיים, ככל הוראות ההסכמים הקיבוציים 
 לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.ו/או יתוקנו , שייחתמו

 
בתצהירי זה, תהווה הפרה של  הובהר לי היטב כי הפרת ההתחייבויות של המציע כמפורט

 זה.  חוזההחוזה שייכרת בין המציע לבין עיריית רהט, והעירייה תהיה רשאית לבטל 
 

 זה שמי וזו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.  .7
 
 

  ___________________ 
   
 

 מות חתימהאי

 
הנני מאשר כי ביום __________ הופיע בפני _________ עו"ד, מר/גב' 

, ולאחר _______________ _________ 'ת.ז. מס ת/נושא _____________________
זהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת סברתי לו/ה את משמעות חתימתו/ה על התצהיר לעיל, והשה

וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה 
  י.דלעיל וחתמ/ה עליה בפנ

 
 
 
 

 _______________, עו"ד  
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 י"א נספח

 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  אני

קבועים בחוק, מצהיר בזאת להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים ה
 כדלקמן: 

 
_______________ )להלן:  בחברת___________________  בתפקיד משמש אני .1

 (תאגיד הינו המציע כאשר"( )ימולא המציע"
 
שירותי  עניינוש 10/2022 זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי מס' תצהיר .2

 מוגבלות עם ופעוטות ילדים הסעת, רות רווחהומסג יוחדמהסעת תלמידים למוסדות חינוך 
 "(. המכרז)להלן: " (2022) והסעות אקראיות ומיוחדות לבעלי מוגבלות

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

 את הסעיף ביחס לכל אחד מבעלי המניות(: 

 
 ח.פ. _______________.ז./ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.1

 

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

 

 .ז./ח.פ. _______________ת)חברה/מר/גב'(: ____________  שם .3.3
 

 הסעיף את להשלים)יש  הבאים האנשים הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .4
"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, דירקטוריון חברי: "משרה נושא. "המשרה מנושאי אחד לכל ביחס
 מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(: ,מנהלי תפעול ,כספים מנהל"ל, סמנכ

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

 

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

 

 ה: _________________./תפקידוז. __________ .תגב' ____________ /מר .4.3

 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7לא הורשע במהלך  המציעמצהיר כי  הנני .5
עבירה שיש עמה קלון היא כל עבירה שהיא "עוון" הורשעתי בעבירה פלילית שיש עמה קלון )

  (.או "פשע" ו/או כל עבירה על טוהר המידות
 

 , נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: קלון עמה שיש בירהבע הורשע המציעאם 

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

 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.2
 

 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3
 

 : ______________.הדין גזר .5.4
  



 

  

 
 

 

   

 סופיהסעות תלמידי חינוך מיוחד:  :10/2022מכרז מס' 
 חתימת המציע: ___________________

 
 87מתוך  75עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז  7א הורשעתי במהלך ל אנוכימצהיר כי  הנני .6
  בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.

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

 עבירה(: 

 
 (: _____________.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
 

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

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

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

 (: בנפרד דםא 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  נגד ועומד תלוי לאתי, בדיקה שביצע לאחרמאשר כי  הנני .8
עמה קלון  שישאישום בגין עבירה  כתבאו כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, /והמציע 

 )כהגדרתה במכרז(. 
 

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

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

 
 : _______________.המשרהנושא /המניות בעל שם .8.1

 

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .8.2

 

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .8.3
 

 : _______________.הפלילי ההליך ימצו בו השלב .8.4
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 .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
__________( ' _______מס.ז. ת פי עלת /זיהיתיו______________ המוכר/ת לי אישית )

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

 
 

 "דעו_____________,  
  



 

  

 
 

 

   

 סופיהסעות תלמידי חינוך מיוחד:  :10/2022מכרז מס' 
 חתימת המציע: ___________________

 
 87מתוך  77עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 
 נספח לתצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית

 ניות ואת כל נושאי המשרה על נספח זה()יש להחתים בנפרד את כל בעלי המ
 
 

אני, הח"מ ___________________ ת.ז./ח.פ. ____________, נותן בזה ייפוי כח והרשאה 
לעיריית רהט ו/או ליועץ המשפטי של עיריית רהט )עו"ד שרון שטיין( ו/או למבקר עיריית רהט )מר 

ם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי עאמר אבו האני(, לעיין ולקבל מידע אודותיי שמצוי במרש
 של משטרת ישראל, ירושלים.

 
לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 

 , 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 יחד עם ההצעה למכרז.
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 י"ב נספח
 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
 נושאי המשרה של המציע[מבעלי המניות, הדירקטורים ו דחא לכ דרפנב םותחי הרהצהה לע]
 

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

 
הצהרה זו ניתנת במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.ז.  .1

שירותי הסעת תלמידים שעניינו  10/2022"( למכרז המציע________________ )להלן: "
והסעות  מוגבלות עם ופעוטות ילדים הסעת, סגרות רווחהומ יוחדמלמוסדות חינוך 

 "(. המכרז)להלן: " אקראיות ומיוחדות לבעלי מוגבלות

 

ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה  .2
זכה זו, תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע י

שייכרת עם המציע  חוזהבמכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ה
ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי עיריית -על חוזהולביטול ה

 רהט ו/או מי מטעמה. 
 
 עירוני הצהרה בעניין ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד עיריית רהט או עובד תאגיד .3

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

 אשר קובע כדלקמן: 
 

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

ום עבודה סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובש
 המבוצעת למענה.

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

  

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

 
 : או

 

עובדים בעיריית רהט או בתאגיד עירוני השייך לעיריית אנוכי או בן/בת זוגי  .3.2.2
 .רהט

 
_______________.________________________________ 

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

 

למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד עיריית רהט או הועדה  .3.3.1
 המקומית לתכנון ובנייה רהט.

 
 לעניין הצהרה זו:

, תחוא בת, אח או, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בן זוג –" קרוב"
הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של אח או 

 אחות )גיס/ה(, אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה;
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שייכרת בין המציע  חוזהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ה .3.4
ית רהט, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע )אם יזכה במכרז( לבין עירי

, בין חוזהלבין עובד עיריית רהט ולא ידוע לי כי עובד עיריית רהט נגוע או מעוניין ב
 במישרין ובין בעקיפין. 

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור .4
 
]נוסח חדש[,  א)א( לפקודת העיריות122הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף  .4.1

 אשר קובע כדלקמן: 
 

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

ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה 
בן  –, "קרוב" לענין זהצד לחוזה או לעסקה עם העיריה; 

 תחוא בת, אח או, הורה, בן או זוג
 

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

 

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

 
 או
 

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

._______________________________________________ 
 

____.___________________________________________ 
 

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

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

 

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

ן , ביחוזהציבור בעיריית רהט ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור ברהט יש נגיעה כלשהי ל
 במישרין ובין בעקיפין. 

 
 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים .5

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש  .5.1
עיריית רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים 

 העירוניים של עיריית רהט. 
 

 לעניין סעיף זה:
יו"ר דירקטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור  ":נושא משרה"

)או חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, 
סמנכ"ל, מנהל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד 
מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת 

 ביקורת;
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זה, אחד מאלה: הועדה המקומית  חוזהחתימת  נכון למועד ":תאגיד עירוני"
לתכנון ובנייה רהט, תאגיד המים והביוב "מי רהט"; "עידן הנגב" 
)החברה המנהלת את אזור התעשייה עידן הנגב(, אשכול הנגב 
המערבי )בהקמה(, חברה כלכלית לרהט )בהקמה(, עמותת 

  המתנ"ס ברהט.
 

מתי על הצהרה זו, לא כיהנתי כראש הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתי .5.2
עיריית רהט ו/או כחבר במועצת עיריית רהט ו/או כנושא משרה באחד מן התאגידים 
העירוניים של עיריית רהט, וכי במהלך חמש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו 

 לא הייתי מועמד לאחד התפקידים שפורטו לעיל. 
 

 לעניין סעיף זה:
קטוריון )או גוף מנהל של תאגיד בעל שם אחר(, דירקטור יו"ר דיר ":נושא משרה"

)או חבר בגוף המנהל של התאגיד(, מנכ"ל, משנה למנכ"ל, 
סמנכ"ל, מנהל כספים או אחד מסגניו, מנהל תפעול או אחד 
מסגניו, מנהל כוח אדם, מבקר )פנימי או חיצוני(, ראש ועדת 

 ביקורת;
 
זה, אחד מאלה: תאגיד המים והביוב  חוזהנכון למועד חתימת  ":תאגיד עירוני"

"מי רהט"; "עידן הנגב" )החברה המנהלת את אזור התעשייה 
עידן הנגב(, אשכול הנגב המערבי )בהקמה(, חברה כלכלית לרהט 

  )בהקמה(, עמותת המתנ"ס ברהט.
 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה מטעם המציע כיהן באחד 
, ו/או במהלך חמש השנים האחרונות היה מועמד לאחד התפקידים המפורטים לעיל

נא לפרט את הדברים )התפקיד בו כיהן היועץ או היה מועמד לו,  –התפקידים הללו 
 הגוף שבו היה כיהן היועץ או היה מועמד לו, התקופות הנוגעות בדבר(: 

 
._____________________________________________________ 

 
______________._______________________________________ 

 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי  .5.3
כנושא משרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית רהט שירותים 
כלשהם )עבודות קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים 

וך, ייעוץ פיננסי(, בין כספק יחיד עצמאי )עוסק(, חברה, עמותה )לרבות, בתחום החינ
  חברה לתועלת הציבור(:

 
 לעניין סעיף זה:

 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
בעל תפקיד בכיר אצל הספק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק  ":בעל תפקיד"

עצמאי החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, 
 סיים, תקציב או כוח אדם; פיננ

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה כיהן באחד התפקידים 

נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה  –המפורטים לעיל 
 כיהן(: 

 
._____________________________________________________ 

 
_________________________________.___________________ 
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הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי  .5.4
כנושא משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות 
מקומית המצויה במחוז הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי 

  הנ"ל:בעל תפקיד לאחד הגורמים 
 

 לעניין סעיף זה:
 
 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית; ":רשות מקומית"
 
רשות רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית או  ":מוסד תכנוני"

 ועדת משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
 כהגדרתו לעיל; ":בעל תפקיד"
 
ותה, חברה לתועלת הציבור(, אשר לרשות כל תאגיד )חברה, עמ ":תאגיד עירוני"

, הזכות למנות 20%מקומית יש בו מניות בשיעור העולה על 
דירקטורים או מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום 

 העיסוק של התאגיד אשר יהיה;
 

ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד 
נא לפרט את הדברים )שם הרשות המקומית ו/או שם  – התפקידים המפורטים לעיל

 התאגיד העירוני, התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופה בה כיהן(: 
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

מו לחתימתי על הצהרה זו, לא סיפקתי הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקד .5.5
שירותים אישיים לנבחר ציבור בעיריית רהט ו/או לעובד בכיר בעירית רהט או עובד 
בכיר בועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או למנהל בתאגיד עירוני, לרבות, עבור 

 תאגיד הקשור לנבחר ציבור או עובד בכיר בעיריית רהט או מנהל בתאגיד עירוני.
 

 לעניין סעיף זה:
 
כל אדם שהיה מועמד או כיהן כחבר מועצת עיריית רהט במהלך  ":נבחר ציבור"

זה, לרבות, נבחרי ציבור  חוזהשלוש השנים שקדמו לחתימה על 
אשר כהונתם הופסקה מכל סיבה שהיא )בחירות, התפטרות, 

 פטירה(, ואינם מכהנים יותר במועצת עיריית רהט;
 
מנכ"ל העירייה, סגן המנכ"ל, מזכיר העירייה, מהנדס  ":עובד בכיר בעירייה"

העירייה, סגן מהנדס העירייה, גזבר העירייה, סגן גזברות 
העירייה, מבקר עיריית רהט, יועץ משפטי לעיריית רהט, וטרינר 
העירייה, מנהל אגף בעירייה; מנהל כוח האדם, מנהל התשלומים, 

 חברי ועד העובדים; 
 
ל אחד מן המנויים לעיל בהגדרת עובד בכיר בעירייה, כ ":עובד בכיר בועדה"

אשר מתוקף תפקידו הוא משמש גם כבעל תפקיד בועדה 
המקומית, וכן, מנהל הועדה המקומית, תובע עירוני העוסק 
בתחום התכנון ובנייה )לרבות, תובע חיצוני שאינו עובד של 

 העירייה או של הועדה(, מנהל יחידת הפיקוח על הבנייה; 
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 לעיל; 4.2": כהגדרתו בסעיף אגיד עירונית"
 
מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהל כספים, מנהל תפעול, מנהל כוח  ":מנהל בתאגיד עירוני"

   אדם או מבקר בתאגיד;

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

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

 השירותים(: 
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

__________________________________________________.___ 
 

הריני לאשר כי במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי  .5.6
כנושא משרה או כבעל תפקיד מקצועי אצל ספק אשר סיפק לעיריית רהט שירותים 
כלשהם )עבודות קבלניות, עבודות אחזקה, שירותים בתחום הרווחה, שירותים 

אי )עוסק(, חברה, עמותה )לרבות, בתחום החינוך, ייעוץ פיננסי(, בין כספק יחיד עצמ
  חברה לתועלת הציבור(:

 
 לעניין סעיף זה:

 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
בעל תפקיד בכיר אצל הספק, בין שהועסק כשכיר ובין כספק  ":בעל תפקיד"

עצמאי החיצוני לספק, לרבות יועץ חיצוני בתחומי תפעול, 
 פיננסיים, תקציב או כוח אדם; 

 
ך שלוש השנים האחרונות, נושא המשרה כיהן באחד התפקידים ככל שבמהל

נא לפרט את הדברים )שם הספק, התפקיד בו שימש, התקופה בה  –המפורטים לעיל 
 כיהן(: 

 
._____________________________________________________ 

 
.____________________________________________________ 

 

במהלך שלוש השנים שקדמו לחתימתי על הצהרה זו, לא כיהנתי  הריני לאשר כי .5.7
כנושא משרה אצל רשות מקומית המצויה במחוז הדרום או תאגיד עירוני של רשות 
מקומית המצויה במחוז הדרום ו/או של מוסד תכנוני במחוז הדרום ו/או לא הייתי 

  בעל תפקיד לאחד הגורמים הנ"ל:
 

 לעניין סעיף זה:
 עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית; ":רשות מקומית"
 
רשות רישוי, ועדה מקומית או ועדת משנה שלה, ועדה מחוזית או  ":מוסד תכנוני"

 ועדת משנה שלה;
 
 כהגדרתו לעיל;  ":נושא משרה"
 
 כהגדרתו לעיל; ":בעל תפקיד"
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כל תאגיד )חברה, עמותה, חברה לתועלת הציבור(, אשר לרשות  ":תאגיד עירוני"
, הזכות למנות 20%מקומית יש בו מניות בשיעור העולה על 

דירקטורים או מנהלים ו/או זכות לקבלת רווחים, יהיה תחום 
 העיסוק של התאגיד אשר יהיה;

 
ככל שבמהלך שלוש השנים האחרונות, נושר המשרה מטעם המציע כיהן באחד 

ית ו/או שם נא לפרט את הדברים )שם הרשות המקומ –התפקידים המפורטים לעיל 
 התאגיד העירוני, התפקיד שבו כיהן נושא המשרה, התקופה בה כיהן(: 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 
._____________________________________________________ 

 

במהלך ששת החודשים שקדמו לבחירות האחרונה לרשויות הריני לאשר כי  .5.8
(, לא שימשתי בתפקיד רשמי )בהתאם לחוקי 2013)נערכו בחודש אוקטובר  המקומיות

עבור מועמד כלשהו שהתמודד לראשות עיריית רהט  הבחירות לרשויות המקומיות(
פים ו/או עבור רשימה שהתמודדה למועצת העיר רהט; כמו כן, לא עסקתי בגיוס כס

ו/או גיוס תרומות למועמד שהתמודד לראשות עיריית רהט ו/או לרשימה כלשהי 
שהתמודדה למועצת העיר רהט; כמו כן הריני לאשר, כי אני בעצמי לא תרמתי כספים 
ו/או לא ספקתי שירותים כלשהם ללא תמורה, למועמד שהתמודד לראשות עיריית 

 צת העיר רהט. רהט ו/או לרשימה כלשהי שהתמודדה בבחירות למוע

 
ככל שבמהלך שששת החודשים שקדמו לבחירות לרשויות המקומיות, המציע ו/או 
נושא המשרה בו עסק באחת הפעולות המפורטות לעיל, עבור מועמד לראשות עיריית 
רהט ו/או עבור רשימה שהתמודדה למועצת העיר רהט, עליו לפרט את הדברים )שם 

ולות, מהות התפקיד ו/או הפעילות שבוצעה המועמד או הרשימה שעבורם בוצעו הפע
  ידי המציע או נושא המשרה בו(:-על
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 

._____________________________________________________ 
 
בהר לי היטב כי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רהט ו/או עיריית רהט הריני לאשר כי הו .6

שנכרת מכוחו  חוזהשומרות לעצמם את הזכות לבטל את השתתפות המציע במכרז ו/או ה
אם יתברר כי  חוזהבין המציע לעיריית רהט ו/או כל התקשרות אחרת שנעשתה במסגרת ה

שקיימת מניעה המונעת את התקשרות הצהרותיי לעיל אינן נכונות או אינן מדויקות או 
לרבות בגין בשל ניגוד עניינים ו/או קרבת משפחה,  חוזההעירייה ו/או הועדה המקומית ב

, ואני זה חוזהמצבים שבהם יווצר ניגוד עניינים או קרבת משפחה במהלך תקופת קיומו של 
ת רהט ו/או הועדה מוותר בזאת מראש על טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה כנגד עיריי

 המקומית ו/או מטעמן, בגין ביטול ההתקשרות בנסיבות אלה. 

 

הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו,  .7
 והריני לאשר כי כל אשר הוצהר לעיל הנו נכון. 
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עשויות להעמיד אותי/ אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר  .8
במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של העירייה ואפעל  מציעאת ה

 בהתאם להנחיותיה.
 
 
 

 חתימת המצהיר/ה 
 
 

 אישור
 

................. הופיע בפני מר/גב'  אני, ...................................... עו"ד, מאשר כי ביום
כי  ה/לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו ת/..................... המוכר............

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.

 
 

 
 חתימה + חותמת עוה"ד 
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 י"ג ספחנ
 

 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותפי -לע תצהיר
 
 

 עליי כי שהוזהרתי לאחר____________,  שמספרה.ז. ת בעל"מ, _____________ הח אני
 .כדלהלן בכתב מצהיר, בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה כן אעשה לא אם וכי, האמת את להצהיר
 

 "(.המציע"מ )להלן "בע_______________ ____ב מניותבעל /מנהל/כשותף משמש אני .1
 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  ל 9בהתאם להוראות סעיף עושה תצהירי זה  אני .2

 הצעת מהגשת כחלק זאת(, "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חוק)להלן: ", 1998-תשנ"ח
ומסגרות  יוחדמוך שירותי הסעת תלמידים למוסדות חינשענייננו  10/2022כרז למ המציע
 והסעות אקראיות ומיוחדות לבעלי מוגבלות מוגבלות עם ופעוטות ילדים הסעת, רווחה

 "(. מכרזה)להלן: "
 

 :1998-"חהתשנ, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף להוראות בהתאם הצהרה .3
 

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף אתהמציעים לסמן  על .3.1
 

, מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות :'א חלופה  .3.1.1
 . מציעחלות על ה אינן

 :או
 

 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 9סעיף  הוראות ':ב חלופה  .3.1.2
  .אותן מקיים והוא מציעעל ה חלות

 
משיך ולסמן בחלופות המשנה לה יש -לעיל  3.1שסימן את החלופה ב' בסעיף  למציע .3.2

 הרלוונטיות להלן: 
 

 .עובדים 100-מ פחות מעסיק מציעה ':א חלופה  .3.2.1
 

 :או
 

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות  100מעסיק  מציעה : ב' חלופה  .3.2.2
למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

לחוק שווין זכויות,  9לפי סעיף  לשם בחינת יישום חובותיו
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  –ובמידת הצורך 

 
 4.2 סעיף למילוי דגשים .3.3

 
 הרווחה העבודה משרד"ל למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .3.3.1

לעיל(,  4.2.2( לעיל )ראה: סעיף 2) חלופה הוראות לפי החברתיים והשירותים
 הוא, חלופה באותה כאמור התחייב הוא שלגביה התקשרות עמו נעשתהוכבר 

 9מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 . ליישומן פעל גם הוא,1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 
 מתחייב הוא(, לעיל 4.2.2 סעיף )ראה: לעיל (2שסימן את החלופה ) למציע .3.3.2

יר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים להעביר העתק מתצה
שתהיה התקשרות  ככל) העירייהימים ממועד התקשרותו  30החברתיים בתוך 

 כאמור(. 
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 מטעם כהצהרה אף תיראה היא מכך לגרוע ומבלי, ובאחריותי אישית הינה זו הצהרתי .4
 .זו הצהרה למסור אותי הסמיך אשר, המציע

 
 .אמת - תצהירי ותוכן תימתיח זו, שמי זהו כי מצהיר אני .8

 
 

 
_____________ 

 ה/המצהיר חתימת
 

 אישור
 

.ר. _____, מאשר/ת בזה כי ביום ____________ התייצב/ה בפניי מהח"מ, עו"ד _________  אני
____________/המוכר/ת  שמספרה.ז. בתמר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה 

 כןתעשה /יעשה לא אם וכי האמת את להצהירה /עליו כיה /שהזהרתיו ולאחר, אישי באופן לי
 .בפניי עליוה /וחתםה /תצהירו נכונות אתה /אישר, בחוק הקבועים לעונשיםה /צפויתהא /יהא

 
 

_____________ 
 "דעוה חתימת
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 י"ד נספח
 

 טופס רישום מוקדם :10/2022מכרז 
 ]את טופס הרישום המוקדם יש למסור למזכיר עיריית רהט 

 [13:00בשעה  2220 ספטמבר 82ליום  דע
 

 לכבוד 
 מר עלי אבו אלחסן
 מזכיר עיריית רהט

 
 .9914860-08ובפקסימיליה:  mazker@iula.org.ilבדוא"ל:

 
 א.נ,

 
 10/2022מכרז  –טופס רישום מוקדם  הנדון:

 עם ופעוטות ילדים הסעת, ומסגרות רווחה יוחדמשירותי הסעת תלמידים למוסדות חינוך 
 (2022) והסעות אקראיות ומיוחדות לבעלי מוגבלות ותמוגבל

 
 המשתתף פרטי להלן, שבנדון למכרז הצעות להציע להזמנה 27. בסעיף למפורט בהתאם

 
 ___________________________.   שתתף:שם המ .1

 
 ________________________.___    .:ח.פ.ת.ז./ .2

 
 ___.________________________  )משרד ראשי(: כתובת .3

 
 ____._______________________   טלפון משרד ראשי: .4

 
 ____._______________________   משרד ראשי: פקס' .5

 
 ____._______________________  דוא"ל משרד ראשי: .6

 
 ____._______________________  שם הנציג של המשתתף: .7

 
 ___________________________.   תפקידו של הנציג: .8

 
 ____________________._______  :דוא"ל של הנציג כתובת .9

 
 ________________.___________  :טלפון של הנציגנייד/מס'  .10
 
 
 
 

       
 חתימה  תאריך  תפקידו  שם החותם

 
 יש למלא את הטופס בצורה ברורה ובכתב קריא



 

 

 
 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

 נספח א'
 ומחיריםמסלולי הסעה  פירוט

 הכספית ההצעה את להגיש חובה"ב. הרצ הטבלה את או גלוי באופן ההצעה את למלא אין]
. הסף בתנאי המשתתפים עמידת בדיקת לאחר רק תפתח אשר, ואטומה סגורה במעטפה

 בהוראות לעיין המשתתפים על. הסף על תיפסל, גלויה בצורה שתוגש כספית הצעה
, לרבות, צירוף קובץ מגנטית מדיה גבי על כספית הצעה הגשת לגבי הצעות להציע ההזמנה

 [פיזי חתום
  

 ברורה בצורהר לפי הטבלה המצורפת להלן בנספח זה, המחי הצעתהמציעים למלא את  על .1
יחייב את המציע לכל תקופת ההתקשרות  המחיר, ללא מחיקות או שינויים בלבד כחול ובעט

 בינו לבין העירייה. 
 
 אותם ישמשוהרכב אשר  כליאת בטבלה המצורפת לנספח הצעת מחיר זו, המציעים לפרט  על .2

 שהמציע ככל. )סוג כלי הרכב, יצרן, מס' רישוי וכיו"ב( במכרז הכלולות ההסעות ביצוע לצורך
 ישמשוהרכב אשר  כלילציין את כל  עליורכבים גדול יותר,  מספרב שימוש לעשות מתעתד

, כל זאת לפי המסלולים ומספר וסוג כלי בדרישות המכרז יעמודרכב  כליאותו, ובלבד שכל 
 .הרכב הנדרשים

 
לא ניתן להציע ) ידי המציע לביצוע כל ההסעות לפי המכרז-להלן הצעת המחיר המוצעת על .3

 :בר לאומדן לעירייה, אולם ניתן להציע את המחיר המופיע באומדן(מחיר שהוא מע
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

מס'  סד
 קו

 

תיאור 
מסלול 
 נסיעה

 ימים
 

שעת 
 איסוף

שעת 
 פיזור

סוג רכב 
 נדרש

כמות 
כלי 
רכב 

לכיוון 
 אחד

 אומדן
נסיעה 
בודדת 
לכיוון 

 אחד
 )ללא

 מ("מע

סה"כ 
נסיעות 
 לקו ביום
)איסוף 
ופיזור 
 ביחד(

הצעת 
המציע 
לנסיעה 
בודדת 
לכיוון 
אחד 
)ללא 
 מע"מ(

סה"כ 
הצעת 
המציע 
למסלול 

 ליום
 X 9)טור 
 ( 10טור 

רהט  700  .3.1
 -שכונות
 -תל שבע
בי"ס 

הקריה 
לחינוך 
 מיוחד

רכב  16:30 07:00 ה-א
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

4 140 8   

רהט  700  .3.2
 -שכונות
 -תל שבע
בי"ס 

הקריה 
לחינוך 
 מיוחד

 14:30 07:00 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

3 121 6   

רהט  701  .3.3
 -שכונות

בתי ספר: 
 -אלחנאן
 לאמל

 14:30 07:30 ה-א
 

רכב 
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

8 95 16   

רהט  702  .3.4
 -שכונות

בתי ספר: 
 -אלחנאן
 לאמל

 14:30 07:30 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

8 83 16   

רהט  703  .3.5
 -שכונות

 14:30 07:30 ה-א
 

רכב 
להסעת 

5 94 10   
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גנים 
שיקומי 

 רהט

נכים ע"ג 
 מעלון

רהט  704  .3.6
 -שכונות
גנים 

שיקומי 
 רהט

  07:30 ה-א
 

14:30 
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

4 83 8   

רהט  705  .3.7
 -שכונות

ב"ש בתי 
ספר: 

מגן  -שחר
 -אורים
 -מקיף
 -רבין

-רימונים
 -יחדיו

 -אילנות
צעד 
 -קדימה

גן 
 רימונים

רכב  14:30  07:00 ה-א
הסעה 

10 
 מקומות

1 125 2   

 -ב"ש 705  .3.8
בי"ס 

ממלכתי 
 -יחדיו

שכונות 
 ברהט

רכב  15:30 -- ה-א
הסעה 

10 
 מקומות

1 122 1   

 -ב"ש 705  .3.9
בי"ס 
 -אורים

שכונות 
 ברהט

רכב  16:45 -- ה-א
הסעה 

10 
 מקומות

1 122 1   

רהט  706  .3.10
 -שכונות

בתי ספר 
"שגב 
 -שלום" 
תיכון 
 ויסודי

 14:30 07:00 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 140 2   

רהט  706  .3.11
 -שכונות
בי"ס 
יסודי 
חזרה 
 -בלבד

רהט 
 שכונות

 13:00 -- ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 96 1   

רהט  707  .3.12
 -שכונות

בתי ספר 
חורה 

)אוטיזם 
וחינוך 
 יסודי(

 16:45 07:00 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

4 136 8   

 -חורה 707  .3.13
בי"ס 
יסודי 
חזרה 

 14:30 -- ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 136 1   
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-בלבד
רהט 

 שכונות
 –רהט  709  .3.14

שחר  ,מגן
 ב"ש

רכב  14:30 07:00 ו-א
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

2 149 4   

רהט  710  .3.15
 -שכונות

בתי ספר 
פנימי 

יסודי/חט
 -"ב רהט
כולל 

 מתחמים

  07:30 ה-א
 

עפ"י 
מערכ

 ת
 

רכב 
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

8 100 16   

רהט  710  .3.16
 -שכונות

בתי ספר 
פנימי 

יסודי/חט
 -"ב רהט
כולל 

 מתחמים

עפ"י  07:30 ה-א
מערכ

 ת
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

8 88 16   

רהט  711  .3.17
 -שכונות
גנים 
 -פנימי

כולל 
 מתחמים

עפ"י   07:30 ה-א
מערכ

 ת
 

רכב 
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

1 100 2   

רהט  711  .3.18
 -שכונות
גנים 
 -פנימי

כולל 
 מתחמים

עפ"י   07:30 ה-א
מערכ

 ת
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

8 91 16   

רהט  712  .3.19
 -שכונות

 בתי ספר:
לפרדוסא

אלרחמה
 -אבו /

 -עובידה
 רהט

עפ"י   07:30 ה-א
מערכ

 ת
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

4 87 8   

3.20.  713 
 חדש

רהט 
שכונות 

בה"ס אל 
 סייד

עפ"י  07:30 ה-א
מערכ

 ת
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 136 2   

רהט  715  .3.21
 -שכונות
מוסד 
 -ביתנו
רהט 
בי"ס 

אלחנאן 
 ולאמל

  07:30 ה-א
 

 -פ
14:30 

 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 68 2   

רהט  717  .3.22
 -שכונות

עלה נגב 
 מרחבים

רכב  14:30 07:00 ה-א
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

3 152 6   
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רהט  717  .3.23
 -שכונות
-עלה נגב

מרחבים 
חזרה 
 בלבד

  07:00 ה-א
 

15:30 
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 133 2   

עלה נגב  717  .3.24
 -מרחבים
שכונות 

 רהט

 18:00 -- ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 133 1   

רהט  720  .3.25
 -שכונות

 -ב"ש
גנים 

שיקומיי
ם: 

אלי"ע/מי
חה/צעד 
קדימה 
 )רווחה(

 15:30 07:00 ו-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

2 107 4   

רהט  722  .3.26
 -שכונות

מעון יום 
שקומי 
"אלראזי

 "
ברהט)רוו

 חה(

  07:30 ה-א
 

15:30 
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

5 104 10   

רהט  723  .3.27
 -שכונות

באר שבע 
מרכז  -

יום יותם 
באר שבע 

 )רווחה(

  07:00 ה-א
 

15:00 
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 131 2   

רהט  724  .3.28
 -שכונות

עלה נגב 
מרחבים 
 )רווחה(

 15:00 07:00 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

1 131 2   

רהט  725  .3.29
שכונות 

מרכז יום 
מעונות 
סלאם 
 )רווחה(

 15:00 07:00 ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

4 114 8   

רהט  726  .3.30
שכונות 

מרכז יום 
מעונות 
סלאם 
 )רווחה(

 15:00 07:00 ה-א
 

רכב 
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

4 124 8   

רהט  730  .3.31
 -שכונות

בתי ספר 
אוטיסטי

 -ם
אלופא/א

שכול 
 גנים

  07:30 ה-א
 

16:45 
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

4 95 8   
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 -רהט 7021  .3.32
בתי ספר: 

 -אלחנאן
אלאמל 
מרכז 

רהט  -יום
 שכונות

 18:00 -- ה-א
 

רכב 
להסעת 

נכים ע"ג 
 מעלון

7 97 7   

 -רהט 7071  .3.33
בתי ספר: 

 -אלחנאן
אלאמל 
מרכז 

רהט  -יום
 שכונות

 18:00 -- ה-א
 

רכב 
הסעה 

10 
 מקומות

7 88 7   

 סה"כ          
)פני 

 מע"מ(

 

  מע"מ          

 סה"כ:          
 )כולל(

 

 
 :הערות לטבלה

 
 .* מספר הנוסעים הסופי ייקבע בהמשך

)סה"כ הצעה כספית  11)הצעת הספק לכיוון אחד( לבין טור  10** במקרה של סתירה בין טור 
 !!! 10יגבר האמור בטור למסלול ליום(, 

 ., יגבר המחיר ללא מע"מעם מע"מ*** במקרה של סתירה בין מחיר ללא מע"מ לבין מחיר 
יגבר האמור במחיר **** במקרה של סתירה בין הסיכום הכולל של ההצעה, לבין מחיר למסלולים, 

 .למסלולים
. מציע ייחשב האומדן כהצעתו הכספית למכרז***** מציע אשר לא ימלא מחיר למסלול מסוים, 

 .הצעתו למכרז תיפסל במלואה, מסלולים( 5חמישה )לא ימלא הצעת מחיר ליותר מאשר 
****** ההצעה הכספית של המציע למסלול בודד, תהווה בסיס להתחשבנות עתידית )הוספה או 

 הפחתה של רכבים למסלול/קו, או הערכה של מסלולים נוספים(.
 
עבור כיוון אחד בלבד ויידרש לבצע הסעות לשני הכיוונים, המחיר עבור המחיר המוצע הוא  .4

 ידו בשתיים.-היה מכפלת הסכום המוצע עלשני הכיוונים י
 

אם הספק יציין בהצעתו מחיר עבור כוללים מע"מ. המע"מ יתווסף למחירים  אינםהמחירים  .5
( 50%כיוונים ויידרש לבצע הסעות לכיוון אחד בלבד, המחיר עבור כיוון אחד יהיה מחצית ) 2

 מן הסכום המוצע על ידו.
 

הספק מתחייב כי כל כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים בכיסאות גלגלים, רגילים  .6
או ממונעים, יהיו מצוידים בשתי מערכות )סטים( של חגורות בטיחות, האחת לעיגון הכיסא 
דרך ההתקנים שבכיסא אל רצפת הרכב, והשנייה לריתום התלמיד לכיסא, זאת בהתאם 

)ניתן לרכישה אצל מתקיני אביזרים לרכב נכים  2012משנת  10542מס'  ISOלתקן המחייב 
 או באינטרנט(

 
ה במספר מסלולים ומספר מינימלי של ימובהר בזה כי לא ניתן להתנות את ההצעה בזכי .7

 מסלולים. 
  



 

  

 
 

 

   

 למשתתפים: הסעות תלמידי חינוך מיוחד: 10/2022מכרז מס' 
 חתימת המציע: ___________________

 
 6מתוך  6עמוד 

 

رهـــط ةبـلـديـ  

רהט עיריית  

 

 

המחיר עבור המלוות הוא במידה ויקבע כי על הקבלן לספק שירותים של מלוות בהסעה,  .8
 . לשעת ליווי מע"מ₪ +  46קבוע ואינו משתנה: 

 
בשלב זה, מובהר כי הדרישה להצמדת מלווה לכל הסעה, מתייחסת למסלולים, המסומנים 

 בלבד.  מעלון, וכן, כאלה שהרכב הוא עם לרווחהכשייכים 
 

עוד מובהר, כי עלות המלוות לא תיכלל בסיכום ההצעה הכספית )אלא רק התמורה בגין 
וות יהיה לפי אישור מצד העירייה וביצוע בפועל ההסעות עצמן(. התשלום עבור המל

 בהתאם לאישור זה. 
 
 פירוט הרכבים שישמשו לצורך ביצוע ההסעות .9
 

בעלים  מס' מושבים שנת ייצור היצרן מס' הרכב מסד
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