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 חתימה וחותמת  18מתוך  1עמוד  

 הזמנה להגשת הצעות  –קול קורא 

 חוגים במרכז וייל לשירותי הפעלת 

 מסמכי הקול הקורא  –נספח א' לחוזה 

  כללי .1

הפעלת  לקבל הצעות לשירותי"( מעוניינת /המזמין"המועצה )להלן: המועצה המקומית כפר שמריהו .1.1

על פי הדרישות המפורטות  )להלן: "השירותים"(,חוגים בתחומים שונים, במסגרת מרכז וייל שבמועצה 

 בקול קורא זה. להלן 

הליך זה אינו הליך מכרזי, ונעשה מכוח נוהל התקשרויות עם יועצים שנקבע בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים  .1.1

( לתוספת 8)3שירותים בפטור ממכרז לפי סעיף , הקובע את אופן ההתקשרות עם נותני 5/1017 -ו 8/1016

 הרביעית לצו המועצות המקומיות.

במסגרת הליך זה, מגיש המציע בקשה להירשם במאגר היועצים של המועצה. מציע בעצם הגשת הצעה  .1.3

ויאושר על ידי ועדת ההתקשרויות של המועצה יצורף למאגר היועצים של אשר יעמוד בתנאי הסף 

 המועצה בתחום "מפעילי חוגים". 

כזוכה בהליך על פי הצעתו במסגרת ככל שמציע יצורף למאגר כאמור, אף אם המועצה לא תתקשר עמו  .1.1

תו במסגרת על בסיס הצע לערוך אליו פניה בעתיד)אך לא חייבת( , תהא המועצה רשאית זה קוראקול 

 שירותים למועצה. הליך זה, ולהתקשר עמו להספקת

 שיעבירו את השירותים בפועל מדריכי החוגיםיש לצרף להצעה  תעודות המעידות על השכלה וניסיון של  .1.5

 .והמלצות

 תנאי הסף להצטרפות למאגר היועצים של המועצה: .1.6

החוג המוצע על ידו ל לפנות שנתיים בהפעלת והדרכת חוגים, דוגמת המציע בעל ניסיון ש .1.6.1

  למועצה.

 ./פטורמורשה בעל תעודת עוסק המציע .1.6.1

 -ת גופים ציבוריים, התשל"ו בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאו המציע .1.6.3

 בתוקף המועד הגשת ההצעה. –, ואישור על ניכוי מס הכנסה במקור 1976

התאגדות כדין מרשם החברות, העמותות או הוא תאגיד, עליו להיות בעל תעודת  המציעשככל  .1.6.1

 השותפויות לפי העניין.

לא הורשעו גיד, בעלי השליטה בתאגיד ומנהליו, התא –הוא תאגיד  שהמציעהמציע, וככל  .1.6.5

בעבירות )שטרם התיישנו( המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, 

 .פתהמצור בהצהרה, כמפורט 1981 -התשמ"א

תוספת השלישית בחוקי העבודה המפורטים לפי  עבירההאחרונה ב הלא הורשע בשנהמציע  .1.6.6

 ו/או צווי ההרחבה מכוחם. 1011-בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

לדווח למועצה אין למציע ניגוד עניינים בקשר עם התקשרות בינו ובין המועצה, והוא מתחייב  .1.6.7

 במהלך התקשרותו עם המועצה. ני ו/או מראש על חשש לקיום ניגוד עניינים לפ

והמסמכים המצורפים המציע יצרף להצעתו את כלל האישורים כמפורט לעיל, לרבות ההצהרות  .1.6.8

   למסמכי הליך זה.
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 הגשת הצעה להפעלת חוגים במרכז וייל .2

מרכז לתרבות וקהילה השוכן במרכז כפר שמריהו, ובו פעילויות תרבות ואומנות לכל  הוא מרכז וייל .1.1

הגילאים. המרכז השוקק חיים רוב שעות היום והלילה מעמיד לרשות הקהל הרחב פעילויות מגוונות 

ברמה גבוהה ואיכותית: הצגות תיאטרון, מופעים, קונצרטים, קולנוע, מחול, מועדון לאוכלוסייה 

ספרייה עדכנית, סדרת הרצאות ותערוכות. בנוסף מתקיימים במרכז עשרות חוגים בתחומי המבוגרת, 

 .הספורט, המוסיקה, האומנות הפלסטית, ההעשרה, התנועה והמחול והתיאטרון

ו/או בתחומים המועצה מבקשת לקבל הצעות להפעלת חוגים במרכז וייל, בתחומים המפורטים להלן,  .1.1

 :)ניתן להגיש הצעה בכל תחום( אחרים

 חוגים למבוגרים ים לילדים ונוערחוג

 תיאטרון תאטרון  בי"ס למוזיקה מלאכה

 ציור  כדורגל טכנוטריק ציור 

 כושר כדורסל בלט  סדנת אומנות

 פיסול טרום כלי היפ הופ  אומנויות לחימה

 ספינינג פלאי מדע טרום כלי התעמלות קרקע

 גרויטי אנגלית גלגיליות מבוכים ודרכונים

 ברידג'  כדורסל מחשבים

 

שר יהיו רשומים במאגר, חוגים א מפעילי מי מהמצעים ו/או עםהמועצה אינה מתחייבת להתקשר עם  .1.3

 .  המפעיליםכמו כן יהיה למועצה שיקול דעת מוחלט לעניין היקף וכמות שעות הפעילות של 

מספר המשתתפים בכל חוג וכן להגביל את השתתפותם המועצה שומרת לעצמה את הזכות, להגביל את  .1.1

 של משתתפים שאינם תושבי המועצה.

המועצה תעמיד לרשות המפעיל, מקום ותשתיות בסיסיות לקיום החוג. הספקת ציוד וחומרים מתכלים  .1.5

 הנדרשים לשם הפעלת החוג תהיה באחריות המפעיל ועל חשבונו.

המדריך שיעביר את החוג התעמלות קרקע וכיוצ"ב( על  בחוגים ללימוד ענפי ספורט )כגון: כדורגל, .1.6

 להיות בוגר קורס מדריכים / מאמנים בתחומו. בפועל

 :התמורה .1.7

   תשלם המועצה תמורה חודשית שתחושב בהתאם לתמהיל הבא:למפעיל עמו תתקשר המועצה 

בגין כל תלמיד בחוג או סדנא או פעילות אשר תתקיים ע"י המדריך, תשלם המועצה חלק יחסי  -

מאת  על ידי המועצה )בהתאם לשיקול דעתה( מתשלום שייגבה האחוז הנקוב בהצעהבגובה 

)גביית דמי ההשתתפות ממשתתפי החוג ע"י המועצה,  המשתתפים בפעילות מידי חודש בחודשו

 . ריך מדי חודש(העברת החלק היחסי למד

הסכום לחישוב התמורה הנ"ל ייקבע על ידי המועצה כאשר מהסכום החודשי שישולם ע"י  -

ומיתרת הסכום בגין השירותים המשרדיים והמנהליים,  שקלים 20המשתתפים בחוגים ייגבו 

 .תחושב התמורה הקבועה לעיל
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 מפרט השירותים: .3

המועצה וכל מפעיל שייבחר, יסכמו מראש את מספר ומשך המפגשים שיערכו בכל חוג וחוג, ויכינו ויפיצו  .3.1

במקרה של ביטול מפגש שנקבע מראש, באחריות המפעיל להודיע על רשימה מפורטת של מועדים אלו. 

 הביטול לכל משתתפי החוג וכן לקיים מפגש השלמה, במקום זה שבוטל.

אשר עם גורמי המועצה, תיאור קצר של החוג אותו נבחר להעביר, כולל אפיון שכבת על המפעיל להכין ול .3.1

גיל המשתתפים, אופי הפעילות, תכניה ותיאור קצר שלה. כאמור יכלול המפעיל רשימה מפורטת של 

תאריכים ומועדים בהם יתקיים החוג, את מספר המשתתפים המינימלי לפתיחת החוג והנחיות נוספות.  

 לנרשמים בעת הרשמתם.  ןנתמסמך זה יי

, המועדים המדוייקים יקבעו בתיאום עם יוני( –חודשים )ספטמבר  10ככלל, שנת הפעילות תימשך  .3.3

 המועצה, כאמור לעיל.

 .תיקבע בתיאום עם המועצה ובאישורהלנרשמים עלות החוגים  .3.1

 המועצה ובאישורה. עם מס' מינימאלי של משתתפים לפתיחת החוג ייקבע בתיאום .3.5

גביית התשלומים מהמשתתפים תהיה על ידי המועצה בלבד, המפעיל אינו רשאי לגבות תשלומים  .3.6

. התמורה למפעיל תשולם )למעט במקרים חריגים באישור המועצה מראש( כלשהם ממשתתפי החוגים

 ע"י המועצה, בהתאם לאחוז המוסכם מתוך תשלומי המשתתפים.

ז וייל ולוודא, שכל משתתפי החוגים שיפעיל במרכז, לעמוד בתקנון החוגים של מרכ המפעיל מתחייב .3.7

 יכירו ויעמדו בכללי תקנון זה.

לעמוד בתקנות הבטיחות והביטחון הקבועות בחוק והנהוגות על ידי החברה למתנסים  המפעיל מתחייב .3.8

 ומשרד החינוך במקרים דומים.

על בשום מקרה לא יצאו משתתפי החוגים, מחוץ למקום הפעילות הרגיל, ללא אישור כתוב וחתום  .3.9

המאשרים ואישור הורים ייעודי, בכתב, במקרה  מהגורמיםפעילות ייעודית שכזאת, מהמועצה ו

  שמשתתף בפעילות הינו קטין. 

מקום המפגש ויקבל את דקות טרם מועד המפגש, יכין ויסדר את  15המפעיל יגיע למקום לפחות  .3.10

 משתתפי החוג, תוך שהוא מוודא שכל המשתתפים מכירים ועומדים בתקנון.

 של המשתתפים בכל אחד ממפגשי החוג.המפעיל יקיים רישום  .3.11

 ומקצועי. המפעיל יעביר את החוג באופן מקצועי מיטבי .3.11

 בסיום המפגש, ידאג המפעיל לסידור והחזרת מקום המפגש לקדמותו. .3.13

שעות קודם למועד המפגש ויודיע/יוודא  11דחיה של מפגש, יודיע המפעיל למועצה, לפחות לצורך ביטול/ .3.11

נבצר מהמפעיל לקיים למעט במקרים בהם  המפגש, נמסרה לכל המשתתפים. שההודעה על ביטול/דחיית

, שאז יודיע המפעיל למועצה ולכל המשתתפים על ביטול / דחיית המפגש מפאת כוח עליוןאת המפגש 

  היוודע לו על הנסיבות המונעות את קיום המפגש.ממועד 

מעת לעת על ידי משרדי הממשלה ו/או והכללים שיוגדרו  ההוראותהמפעיל מתחייב לקיים את כל  .3.15

, ולא יהיה למפעיל כל טענה ו/או דרישה כספית כלפי המועצה בעניין בעניין מגבלות הקורונה המועצה

 זה.
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 ות ושאלות הבהרהאופן הגשת הצע .4

 on.com-noa@cלדוא"ל  12:00עד השעה  18/7/2022 ב' ליוםמציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה עד  .1.1

 .רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה. 

 עד ליום  וזאת   noa@c-on.comיש להעביר במייל  לכתובת  את מסמכי הצעת המציע המלאים,  .1.1

 אחר מועד זה, לא תידון ותיפסל.. הצעה שתגיע ל12:00שעה עד ה 7/202282/ה' 

 .7' של 01-6336070בטלפון  וההצעות חלה חובה לוודא קבלת השאלות .1.3

ולצורך קבלת ניקוד המציע יצרף להצעתו כל אסמכתא הנדרשת להוכחת עמידתו בתנאי הסף לעיל  .1.1

 .להלןהאיכות כמפורט 

, להכניס שינויים ותיקונים ההזמנה, ההצעותהאחרון להגשת  דרשאית בכל עת, קודם למוע המועצה .1.5

השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי  ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

 ההזמנה ויובאו בכתב לידיעתם של כל המציעים.

הנובעות ממתן וצאות, הישירות והעקיפות, מחירי השירותים, המפורטים במסמך זה  יכללו את כל הה .1.6

 בבקשה זו ובין לאו.השירותים, בין אם צוינו 

 

 יםתנאי ההליך ואופן בחירת הזוכ .5

 .המועצה תבחר באילו חוגים היא מעוניינת על פי שיקול דעתה הבלעדי .5.1

 , והמועצה מעוניינת בקבלת שירותים בתחום זה, שתי הצעות או יותרככל שבתחום כלשהו התקבלו  .5.1

להתקשר עם  תבקש המועצהש)ככל  תיערך השוואה בין ההצעות ודירוגן לקביעת הזוכה כמפורט להלן

 , ולא הוגשו הצעות מתחרות ביחס לחוג המוצע על ידו, רשאית המועצה להכריז על המציע כזוכהמפעיל

 . ללא בחינת ההצעה ע"פ התבחינים להלן(

  :לאסמכתאות שיצורפו על ידם להצעתםאת בהתאם , זלהלןההצעות יבחנו לפי אמות המידה כמפורט  .5.3

 מרבי ניקוד פרטים פרמטר 

המציע בעל ההצעה המיטיבה עם המועצה יזכה בניקוד המירבי,  הצעה כספית  .1
ההצעות המתחרות יקבלו ניקוד יחסי על פי הפער בין הצעתם 

 להצעה המיטיבה עם המועצה

 נקודות 10

בהעברת  המציעניסיון   .1
 החוג המוצע

 נקודות 15 נקודות 5)החל מהשנה הרביעית ומעלה( לכל שנת ניסיון 

התרשמות כללית  .3
 המציעמאיכות 

 .ו/או על בסיס המלצות מלקוחות המציע על בסיס ראיון אישי
מובהר כי במסגרת רכיב זה תוכל המועצה להביא בחשבון את 

  המציעשל חוות דעת מקבלי שירותים קודמים ו/או ממליצים 

 נקודות 60

שביעות רצון  .1
 מהתקשרויות קודמות

ניסיון טוב עמו שקיים  למציעבמסגרת רכיב זה יינתן יתרון 
  בהעברת חוגים במרכז ויילמהתקשרויות קודמות 

 נקודות 5

 נקודות 100  סה"כ 
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למזמיני שירותים קודמים ו/או ממליצים של המציע, לצורך  .5.1

 בחינת הצעת המציע.

 ככלל, תבחר המועצה בהצעה בעלת הציון המצרפי הגבוה ביותר. .5.5

המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, וההצעה הזוכה תתקבל על ידי המועצה לפי שיקול דעתה  .5.6

 הבלעדי.

 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל אחד ואחד עם המציעים לקול קורא זה.    .5.7

mailto:l@c-on.com
mailto:noa@c-on.com
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 ביטוח .6

והמועצה תבחר  יצורף למאגריע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )המצ .6.1

את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש ימציא למועצה ויתבקש להפעיל חוג, ( להתקשר עמו

בקול קורא זה ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר שינוי בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם 

 הצעתו. הגשת

 אצלזה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו  קול קוראמובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה ל .6.1

ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי  קול קורא זהחברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש ב

 הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה.

וציא לפועל את כל דרישות הביטוח באמצעות "אישור מאחר ואין אפשרות לה –לתשומת לב המציע  .6.3

קיום ביטוחים" , יהיה על המציע הזוכה למסור למועצה העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על 

 ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .6.1

ן כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעו .6.5

עצה לא וו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המ קול קורא זההביטוח שלו לנדרש ב

 נלקחו בחשבון בהצעתו.

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד הרשום בהסכם או  .6.6

, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות קול קורא זהאחר בבכל מקום 

זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת  קול קוראשהגיש, לבצע את הנדרש ב

 לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה.

 .קול קוראיועץ הביטוח של המועצה יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים ב המועצה ו/או .6.7

 

 יםהתקשרות עם הזוכ .7

כמות מפעילים בהיקף הדרוש לה על פי שיקול דעתה להתקשר עם שומרת לה את הזכות המועצה  .7.1

 עמם תתקשר לפי צרכיה. השונים מפעילים ולהזמין שירותים מה, הבלעדי

ולהמציא  ,חודשים 11לתקופה של  לחתום על הסכם למתן השירותים נשוא הליך זה,  שיידרהמציע  .7.1

 אישור קיום ביטוחים בנוסח הנספח להסכם חתום על ידי חברת הביטוח בישראל.פוליסות וכן 

)עד תקופה כוללת של  לתקופות נוספותניתנת למועצה הזכות להאריך את ההתקשרות עם המציע הזוכה  .7.3

 שנים(. 5

 תעשה אך ורק כנגד הזמנת עבודה חתומה כדין ולפיה. השירותיםהספקת  .7.1

ולמציע לא  מובהר בזאת כי המועצה רשאית לצמצם את היקף ההתקשרות על שיקול דעתה הבלעדי .7.5

 .תהיה כל טענה לרבות טענה כספית בעניין

לאחר ביצוע בהתאם לכמות הנרשמים לחוג,  לכל חודש, 5 -עד היועבר לספק התשלום  :תנאי תשלום .7.6

 הקודם. הגשת חשבונית עד סוף החודשובכפוף למעקב תשלומים של ילדים 
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 נספח ב' לחוזה

 שירותים המבוקשיםה להספקת הבקשה להירשם במאגר היועצים של המועצה והצע

אני הח"מ מבקש להיכלל במאגר היועצים והמתכננים של מועצת כפר שמריהו, מאשר כי קראתי את כל  .1

ואני מסכים ומקבל  5/1017 -ו 8/1016להגשת מועמדות ואת חוזרי מנכ"ל משרד הפנים  מסמכי ההזמנה

 את כל האמור בהם.

מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע הח"מ  .1

 העבודות והשירותים נשוא הליך זה, כמפורט לעיל.

קיבל כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב  הליך לבחירת המפעיל,מסמכי הקרא והבין את תוכן  הח"מ .3

 לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

החזר נסיעות, עלויות ביטול זמן וכל ת מע"מ ו/או כל מס והיטל אחר, כוללהתמורה המבוקשת להלן,  .1

 .ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים למועצה

הפעלת חוג במרכז וייל כמפורט במסמכי ההליך היא לתמורה בשיעור הצעת המחיר להספקת שירותי  .5

של __________% )במילים: _________________________אחוזים( מסך התשלומים שתגבה 

 . המועצה ממשתתפי החוג

 משתתף יחיד( הדרכה של) לחוג פרטני 95%-לחוג קבוצתי, ו 80%אין להציע הצעה העולה על 

מהסכום החודשי ₪  20יחושב מתוך הסכום המתקבל לאחר הפחתה של  )הבהרה: אחוז התמורה

 .שישלם כל משתתף בגין הוצאות משרד(

 

 ________________________: המוצע מפעיל/שם החוג המוצע :  _____________________       

 ____________________________: ____________, ע.מ/ ח.פ: ___העסק/התאגיד/המעסיקשם 

 נייד: _______________   כתובת: ___________________________  טלפון: ______________

 דוא"ל: ____________________________________

 
 מצורפים בזאת:

 תעודת תואר/הסמכה רלוונטית 

 ים לעניין אמות המידה לבחירת המפעילפרט 

 מידע אודות מהות ותכני ההדרכה 

 של המציע /פטורתעודת עוסק מורשה 

  ניהול פנקסי חשבונות על שם המציעאישור 

 ר על ניכוי מס במקור על שם המציעאישו 

 לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים הצהרה 

 על העדר ניגוד עניינים הצהרה 

 על העדר הרשעות פליליות  הצהרה 

  המציעתעודת רישום תאגיד של 
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 המציע יוןסינלעניין  פרטים

השירותים  החוג/ תיאור  המזמין שם 
 ע"י המפעיל שסופקו

  ביצוע החוג/מועד 
)טווח  השירותים

 שנים(

שם,  -פרטי איש קשר 
 תפקיד ומס' טלפון
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 לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים הצהרה
 ימולא רק ע"י מציעים המעסיקים עובדים 

 ע"י תאגיד ימולא ע"י מורשה חתימה בתאגיד()ככל שהמציע מועסק 

 )להלן: "המציע"(. _______________________ב  ________________כ משמש הנני .1

 שם המציע   תפקיד 

 המציע. מטעם הצהרה זו לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש . 3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 המענה לקול קורא זה  האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה חלפה

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק1בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02 יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה

 החיקוקים הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע ,דיני העבודה של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות

 

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 1

חוק שוויון )להלן: " 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 "( אינן חלות על המציע.זכויות

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

 :להלן הרלוונטיות המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף ב' החלופה את שסימן . למציע5

 .עובדים -100 מ פחות מעסיק המציע - (1) חלופה  

 והשירותים הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן

 פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא התקשרות שלגביה עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש

למנכ"ל משרד העבודה  וז מהצהרההמציע מתחייב להעביר העתק  –לעיל  5. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 6

ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות  30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 כאמור(.

  חתימה:_______________ תאריך:_______________ ____________________שם מלא:
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 והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים הצהרה

 

____________________ אני ___________________________, ת"ז _____________, המשמש 

 מתחייב בזאת כדלקמן :( המציע"בחברת________________________, )להלן: "

או  או לספקי / קבלני משנה מטעמו למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע יהיה מתחייב שלא הנני .1

 בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

צפוי לכל , וכי המציע אינו מילוי תנאיו)להלן: "ההסכם"( והפעלת חוגים הסכם למתן שירותי   בתחום עניין

 תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד  .1

מור עלולה להעמיד את עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כא

 המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

 של המציע במצב להימצא עלול שבשלהם מצב או נתון כל על מידי למזמין באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד

הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת ההסכם שלא למטרת ביצוע  .1

 זה. בהליךהתחייבויות המציע כאמור 

 גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל למזמין על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .5

בעניין.  להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא רשאי המזמין

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב והמציע

גין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא ב .6

 עניינים.

זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד  הסכםמובהר בזאת שלעניין  .7

 עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 חתימה:_______________ תאריך:_______________ ____________________שם מלא:
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 בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות הצהרה

 )ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא ע"י מורשה חתימה בתאגיד(

 

ית חתימה מטעם ____________ \מורשה’_______________ ת ת"ז מס\__________ נושאאנו הח"מ מר/גב 

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ה ומתחייב\"(, מצהירהמציעזיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: " ’מס

בתמיכה לבקשה  הצהרה זו( לחתום על המציע"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1

 המקומית כפר שמריהו.להירשם למאגר היועצים של המועצה 

 כדלקמן: /ההרייני מצהיר .1

; פקודת מס הכנסה ; 1951-המציע לא  הורשע בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .1.1

; סעיפים 1978-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 למעט הרשעות שנמחקו או, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 138עד  111-ו 393עד  383, 197עד  190

 . 1981-התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 )מחק את המיותר( או

ביצוע העבירות הבאות:___________________________ בהמציע הורשע בעבר  .1.1

__________________________________________________________________ )יש 

 לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(.

, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע הואיל וכך .3

 . 1981-במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת רישום המציע במאגר.  .1

 

 

 

 חתימה:__________________ תאריך:_______________ ____________________שם מלא:
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 למתן שירותי הדרכה הסכם

 שנערך ונחתם בכפר שמריהו  ביום ___ לחודש ___ בשנת ______                 

 

  המועצה המקומית כפר שמריהו בין: 

 , כפר שמריהו18מרח' קרן היסוד    

מצד    "(המועצה)להלן: "   
 אחד

 ________________________ לבין:    

 _________________ ע.מ./ח.פ.             

 מרח'  ____________________             

 טל' _____________________             

  מצד שני   "(המדריך)להלן: "             

 

וייל המצוי בתחומי המועצה ופרסמה קול קורא להפעלת חוגים בתחומים שונים במרכז והמועצה  הואיל:

 ;א' והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו, אשר מסמכיו מצורפים בזאת להסכם כנספח המקומית כפר שמריהו

, באופן ובתנאים המפורטים ________________ להפעלת חוג הגיש מועמדותו לקול קורא, והמדריך והואיל:

 בהסכם זה; 

והמדריך בחן את הוראות הסכם זה והתניותיו והוא מצא אותם מתאימים למתן השירותים על  והואיל:

 .ביניהם ההתקשרותו להסדיר את תנאי הפעלת החוגהצדדים ברצון ההתחייבויות והזכויות הקבועות בו ו

 

 כדלהלן: לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים

 

 מבוא וכותרות .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

 הסכם זה הינו הסכם אישי ואינו ניתן להעברה והוא מסדיר באופן ממצה את היחסים בין הצדדים. 1.1

 הסעיפים בהסכם זה הינן לנוחיות בלבד והן לא תשמשנה בכל צורה ואופן לפרשנות ההסכם.כותרות  1.3

  

 אישור יועמ"ש המועצה  לחוזה
החוזה הוא חלק ממסמכי הליך 

ידי -שפורסם. החוזה נבדק על
 הח"מ והוא מאושר לחתימה. 

 

 _____________, עו"ד
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 הצהרות והתחייבויות המדריך .2

 המדריך מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

כי הינו בעל הידע המקצועי, הכלים, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה במלואו,  1.1

 ובנאמנות.במקצועיות, במומחיות 

 כי לא הורשע בעבר בעבירות, לרבות עבירות על חוקי העבודה וחוקי המגן. 1.1

כי לא תלויה נגדו כל תביעה פלילית , ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר ימנעו ו/או  1.3

 עשויות למנוע ממנו למלא אחר התחייבויותיו על פי ההסכם.

הסכם זה הרי שהמדריך מתחייב לדאוג למחליף בימים  על אף שהמדריך אינו רשאי להסב או להמחות 1.1

בהם הוא נעדר מפעילות והכול בתאום ובאישור רכז החוגים. לחילופין ישלים את ההדרכה במועד 

 שיוסכם עם משתתפיה ובאישור רכז החוגים.

המדריך יהא רשאי למנות עובדים מטעמו באופן קבוע לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ומתחייב  1.5

ג למחליפים בימים בהם הוא או עובדיו יעדרו מן הפעילות. בכל מקרה, מינוי עובדים מטעם לדאו

המדריך או מחליפים של המדריך או עובדיו יקבלו את אישור רכז החוגים מראש ובכתב.  מובהר 

ומודגש כי בכל מקרה לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המדריך ו/או מחליפיו ו/או עובדיו לבין 

 ה ו/או מי מטעמה.המועצ

כי הוא יפעל בהתאם להנחיות רכז החוגים וינהל רישום מסודר של מספר הילדים בכל שיעור ודיווח  1.6

 שעות הפעילות ו/או כל דיווח נוסף ככל שיידרש ע"י רכז החוגים. 

כתנאי לתוקפו של הסכם זה, יציג המדריך אישור משטרת ישראל בדבר היעדר הרשעות בעבירות מין  1.7

וכן לכל עובד מטעמו או  1001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א חוקלפי 

 מי ממלוויו, באופן זמני או באופן קבוע. 

 

 תקופת ההסכם .3

 (. "תקופת ההסכם")להלן:  חתימת ההסכם  חודשים החל מיום 11הסכם זה יעמוד בתוקפו למשך  3.1

את הפעלת החוג וזאת באמצעות מתן הודעה על אף האמור לעיל, המועצה תהא רשאית להפסיק  3.1

יום מראש, ומבלי שהמדריך יהיה זכאי לתשלום ו/או פיצוי כלשהו, מלבד  30בכתב למדריך של 

 התשלום היחסי המגיע לו עבור השיעורים אשר התקיימו בפועל.

לתקופות להאריך את ההסכם  תרשאי המועצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תהיה מובהר בזאת כי  3.3

 שנים.  5רבית של עד לתקופה מוזאת , (ת ההארכה"ו"תקופ)להלן:  נוספות

חייבו מעצם הארכת בתקופת ההארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שית 3.1

יד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם, ידאג המדריך לחידוש אישורי הביטוח וכל מסמך ההסכם. מ

 דוש.אחר הטעון הארכה ו/או חי

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, המדריך מחויב להעביר למועצה את כל החומר,  3.5

ו/או הקשור למתן השירותים  השייך למועצה ו/או שנמסר לו על ידה כלים או מידע וכל דבר אחר 

 נשוא הסכם זה עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. 

ף ולקחת כל מוצר או אביזר או כלי או מכשיר השייך למדריך מנגד, תאפשר המועצה למדריך לאסו 3.6

 ואשר יהיה מצוי במועד סיום השירותים במרכז או בשליטת המועצה.
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 מהות ותוכן השירותים .4

, במסגרת הקול הקורא   בהתאם להצעתוהמדריך מתחייב לספק למועצה שירותים בתחום ההדרכה  1.1

 "( .  השירותים)להלן: " להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד כנספח ב'המצורפת 

המדריך יעביר לרכז החוגים מדי חודש בחודשו דו"ח מסודר המפרט את מספר ימי הפעילות בהם הוא  1.1

והשירות שביצע עבורה ויאפשר לנציג  ,בכל שיעור ושנכח המשתתפיםקיים הדרכה לרבות מספר 

המועצה או מי מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ההסכם, לרבות פיקוח על השירותים לשם הבטחת 

 קיום ההסכם והוראותיו.

 

 שימוש במבני המועצה .5

 המדריך מתחייב ליתן את השירות נשוא ההסכם במבנה שהמועצה תקצה לו לשם כך.  5.1

במבנה שתקצה לו המועצה  מעבר לשירות ו/או חורג כל שימוש אחר המדריך לא יהיה רשאי לעשות  5.1

 נשוא ההסכם ובזמני הפעילות ולא תהיה לו כל זכות בו, בין במקרקעין ובין אחרת.

תחילת הפעילות לשם היערכות  זמן סביר לפני על אף האמור לעיל, המועצה תאפשר למדריך להגיע 

הפעילות, וזאת לשם איסוף חומרים ואביזרים  לאחר קיוםלמשך זמן סביר והכנת המקום וכן 

 והסדרת סביבת הפעילות.

 המדריך ישמור על ניקיון המבנה שהוקצה לו ויתקן כל נזק שיגרום לציוד ו/או לנכסי המועצה.  5.3

את כל הציוד הנדרש להפעלת החוגים, כשהוא עומד בדרישות הדין והתקנים.  המדריך מחויב לספק

ככל  בהתאם להוראות ההפעלה והנחיות היצרן ומנהל המרכז.בציוד ש המדריך מתחייב לעשות שימו

אשר יצורף שיוסכם בין הצדדים כי על המועצה לספק ציוד נדרש לחוג, יערך בין הצדדים נספח 

בו יפורט הציוד הנדרש בחתימת שני הצדדים, וזאת כתנאי להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ו

 לאספקת הציוד על ידי המועצה. 

 מורה הת .6

, תמורת ביצוע כל התחייבויות המדריך כמפורט בהסכם זה ובנספחיו, תשלם המועצה תמורה חודשית 6.1

   שתחושב בהתאם לתמהיל הבא: ב',  כנספחבהתאם להצעת המדריך המצורפת 

ע"י המדריך, תשלם המועצה חלק יחסי יתקיימו בגין כל תלמיד בחוג או סדנא או פעילות אשר  .א

, בניכוי עלות שירותים משרדיים מתשלום שייגבה מאת המשתתפים __________%בגובה 

 בפעילות מידי חודש בחודשו. כמפורט בסעיף ב להלן,

כל הסכום לחישוב התמורה הנ"ל ייקבע על ידי המועצה כאשר מהסכום החודשי שישולם ע"י  .ב

סכום ומיתרת הבגין השירותים המשרדיים והמנהליים,  שקלים 20תנכה המועצה בחוג משתתף 

 .תחושב התמורה הקבועה לעיל

 מובהר, כי התמורה המצוינת לעיל תכלול בתוכה תשלום מע"מ כשיעורו על פי דין ובמועד התשלום.   6.1

 וסופית לעיל, הינה תמורה כוללת ממצה 6.1מוצהר בזאת למען הסר ספק כי התמורה הנקובה בסעיף  6.3

, תשלום כמפורט להלן והיא תועבר למדריך בתנאי בגין כלל השירותים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו

 למעט תשלומים עבור רכישת מוצרים לתלמידים או השתתפות בטקסים )להלן: "תשלומים נוספים"(.
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ובכל מקרה לא  מרכז וייל מובהר בזאת כי תשלומים נוספים מותנים באישור מראש ובכתב של מנהל 6.1

יועברו לאישור גזבר המועצה אשר ₪  1,000ים על .תשלומים נוספים העול₪ 1000סכום של יעלו על ה

בכל מקרה התשלום מותנה בהצגת חשבוניות. מעבר לתמורה המפורטת לעיל  ינתן מראש ובכתב. 

 המדריך לא יהא זכאי  המדריך לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא.

המועצה דו"ח נוכחות חודשי שיכלול פירוט בהתאם לדרישת  מדי חודש יעביר המדריך למועצה 6.5

  קבלת אישור חתום של הגורמים המוסמכים במועצה.ל

א לתקנות מס ערך מוסף, 6כמו כן, מדריך שהינו עוסק פטור יידרש ליתן הצהרה בהתאם לסעיף  6.6

. מובהר בזאת כי ללא מתן הצהרה כאמור, לא תועבר התמורה למדריך. בסעיף זה 1976התשל"ו 

 .1976-מוסף, התשל"ולחוק מס ערך  1"עוסק פטור" כהגדרתו בסעיף 

בכל חודש, עבור  10-גביית התשלומים החודשיים מהמשתתפים תיערך ע"י המועצה עד ליום ה 6.7

במועד זה תודיע המועצה למדריך את סך התמורה לה הוא זכאי  .הפעילות החוגית לאותו החודש

ובה באותו החודש על פי נוסחת החישוב המפורטת לעיל, והמדריך ימציא למועצה חשבונית בג

 .לאותו החודש 15 -ליום ההתמורה החודשית לה הוא זכאי עד 

בכפוף להמצאת כל  לאחר ביצוע מעקב תשלומים של ילדיםהתמורה עבור השירותים תשולם למדריך,  6.8

 לחודש העוקב לחודש השירות.   5-היום עד המסמכים הנדרשים במועד, 

 

 אחריות, פיצויים, שיפוי וקיזוז: .7

יפעל באחריות בזהירות ובאופן סביר כמתחייב מעבודת מדריך עם תלמידים  ו/או מי מטעמו המדריך 7.1

במתקן בו יפעלו במיומנות ובמקצועיות, בהתאם לנדרש בהנחיות משרד החינוך ו/או המועצה ועל פי 

 כל דין. 

לרבות עובד מטעם  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שייגרם נזק גוף ו/או רכוש למועצה או לצד ג' אחר 7.1

כמפורט בהסכם זה, יהיה המדריך ו/או מי מטעמו , כתוצאה מהפעילות שמקיים המדריך יךהמדר

, לרבות פיצוי לפי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או כל דין אחר אחראי בגין נזק זהו/או מי מטעמו 

ויהא מחויב לפצות ולשפות את המועצה על חשבונו בגין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש בקשר  הניזוק

 . בשל כך ך ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שייקבעולכ

המדריך ו/או מי מטעמו משחרר לחלוטין ומראש את המועצה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה ו/או  7.3

מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש, שאירעו כתוצאה 

 רכוש בכל עילה שהיא.מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף ו/או 

של שגיאות ו/או רשלנות אחריותו של המדריך ו/או מי מטעמו על פי סעיף זה תחול גם לגבי מקרים  7.1

   של המדריך ו/או מי מטעמו במעשה ו/או במחדל ובכל דרך אחרת שיתגלו לאחר תום תקופת ההסכם.

א לתביעה כנגד המדריך המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים למדריך בגובה הסכומים אשר יהיו נוש 7.5

ו/או מי מטעמו בגין נזק או אובדן כאמור לעיל, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט 

 ולשביעות רצון המועצה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי המועצה תהא רשאית לקזז מהסכומים המגיעים  7.6

 ממנה למדריך כל סכום המגיע לה על פי הסכם זה מהמדריך.  
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לפעילותו בכיסויים ובהיקפים נאותים וסבירים. המועצה  ריך ידאג לקיום ביטוחים מתאימיםדהמ 7.7

העתק פוליסת הביטוח אותה רכש בקשר עם שירותיו תהיה רשאית לדרוש מהמדריך בכל עת, 

 במועצה. 

 

 העדר יחסי עובד ומעביד  .8

נותן  וכי ,עבודה חוזה מהווה ואינו עצמאי ספק לבין מזמין בין הסכם הינו זה הסכם כי בזאת מובהר 8.1

 עובד יחסי מתקיימים לא המזמין לבין בינו וכי םהשירותי לאספקת עצמאי עסק בעל השירות הוא

 .ועניין דבר כל לצורך ,שותפות או סוכנותשליחות,   ,הרשאה- יחסי ,מעביד

 בקשר יחול אשר אחר חובה תשלום כל וכן המסים תשלומי כל לביצוע אחראי יהיה נותן השירות 8.1

 .זה חוזה פי על התחייבויותיו ולקיום למתן השירותים

 כן כמו .כעצמאי הכנסה מס ומשלם כדין חשבונות ספרי מנהל הוא כי בזאת מצהיר נותן השירות 8.3

 לביטוח במוסד וכעצמאי מוסף ערך מס לעניין מורשה כעוסק רשום הוא נותן השירות כי מצהיר

 .לאומי

 המעניקים מטעמו הפועלים כל של הבלעדי המעביד או/ו המעסיק הוא נותן השירות כי בזאת מובהר 8.1

 יחסי ,מעביד עובד יחסי המזמין  לבין בינם אין וכי ,זה לחוזה בהתאם לחברה שירותים ועבודות

 .ועניין דבר כל לצורך ,שותפות או סוכנות- ,הרשאה

מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי  8.5

בהסכם זה, רואים את נותן השירותים או מי מעובדיו או מי מטעמו  כעובד המזמין , הרי ששכרו של 

השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג על פי השכר שהיה נותן 

משולם לעובד המזמין שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה  של מתן השירותים; ועל נותן 

השירותים יהיה להשיב למזמין  את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע 

 .המזמין  לו כעובד

נותן השירותים מתחייב להפריש מסך התמורה המשולמת לו מידי חודש על ידי המזמין הפרשות  8.6

סוציאליות וזאת על פי צו הפנסיה ובשיעורים הקבועים בצו הפנסיה ) הן לתגמולים והן לפיצויים(, 

 והכל בהתאם לחוקים והתקנות החלים על המדריך עלפי נתוניו האישיים וכל דין.

 

 חביטו .9

להבטחת אחריותו של המדריך כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב  9.1

המדריך לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו 

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים 

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ' גנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח והת

 "(.  אישור קיום ביטוחים)להלן: "

המדריך ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי  9.1

ידי מבטחי המדריך -המדריך על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על

למועצה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את המועצה בתרופות בגין הפרת 
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. המדריך ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של ההסכם

 הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמועצה.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למועצה  9.3

וחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך לא יהוו אישור כלשהו מהמועצה על התאמת הביט

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של המדריך על

המדריך לבדו אחראי על תשלום  דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות  9.1

 הקבועות בפוליסות הביטוח.

שר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של המדריך ו/או המדריך לבדו יהיה אחראי לנזקים א 9.5

הפועלים מטעמו, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין 

אותם נזקים. מובהר, כי המדריך יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת 

 לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

מדריך מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות ה 9.6

האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת המועצה  

 לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך

קיע את זכויות המועצה, יהיה המדריך אחראי לנזקים הפר המדריך את הוראות הפוליסות באופן המפ 9.7

באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי המועצה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו 

 עקב זאת.

על המדריך לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן  9.8

 ם.בביטוח עובדים על ידי מעבידי

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את התנאים הבאים 9.9

 המדריך ו/או המועצה: –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  9.9.1

 "המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי: חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. 9.9.1

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה  9.9.3

 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  מחדל של המדריךאו 

ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים  9.9.1

 בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי המדריך בקשר עם ביצוע השירותים.

ו/או בקשר עם הפרת חובה ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את המועצה ועובדיה בגין  9.9.5

 מקצועית של המדריך ומי מטעמו בביצוע השירותים.

ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח אחריות  9.9.6

בו יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות  –כלפי צד שלישי 

 אחריות משותפים.

י לא יחול בפוליסות, אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח חריג רשלנות רבת 9.9.7

 וזכויות המבטח על פי חוק.

סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח  9.9.8

 ₪ . 50,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 
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 שינוי, ביטול וויתור .10

סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה חתום על ידי כל שינוי ו/או ביטול של  10.1

 שני הצדדים.

המועצה תהא רשאית להשתמש בזכויותיה לפי חוזה זה לפי ראות עיניה ואי שימוש בזכות כלשהי  10.1

 יתור ו/או דחייה ו/או הודאה מצידה.וו/או אי שימוש במועד לא יחשב כו

 

 הודעות .11

הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי  כתובות הצדדים להסכם זה

כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה בבית דואר בישראל 

 בעת מסירתה. -ואם נמסרה ביד 

 

 

 ולראיה לנכונות כל האמור לעיל באו הצדדים על החתום

 

 

 

      _______________           _______________   

  המדריך                         המועצה             
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 ם ביטוחיםואישור קי -לחוזה ג' נספח 
 

 הנפקת האישור:תאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

מועצה מקומית כפר שמריהו 
ו/או חברות בנות ועובדים של 

 הנ"ל

 שם
 

 

 
Xשירותים 

 אספקת מוצרים☐
 
X : אחר 
 

הפעלת חוג ______________ ו/או 
 ו/או פעילויות נלוות.

 

 

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐
 

 משכיראחר: ☐

 ת.ז./ח.פ.
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 

 מען
 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

לפי  חלוקה
אחריות  גבולות

 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

  1,000,000 
 

 אחריות צולבת  302 ₪ 
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור יחשב  329

 כצד ג 

 צד ג' – אחר
 אחריות חריג

 אינו, מקצועית
 גוף נזקי על חל

ביט   אחריות מעבידים
______ 

ויתור על תחלוף מבקש  309 ₪      10,000,000  
 האישור 

מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם 

 ראשוניות  328
         אחריות מקצועית

 
 

 ת. רטרו: 
 

_____ 

 
 
 
 

 

1,000,000   ₪ 
 

 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת  309

 מבקש האישור 
 ראשוניות 328
 חודשים.   6תקופת גילוי  332

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת 
 בנספח ג'(*:

 /אימונים ספורטחדר כושר  031
 שכירויות והשכרות 096

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
 *ניתן להמציא פוליסת אחריות מקצועית כחלופה לביטול חריג אחמ"ק בצד שלישי.

 להמציא אישור בגין פוליסת חבות מעבידים. ש**ככל והמפעיל אינו מעסיק עובדים, הספק לא יידר
להמציא אישור בגין פוליסת אחריות מקצועית או ביטול חריג  ***ככל ומדובר בחוג שאינו כולל פעילות ספורטיבית המפעיל לא ידרש

 אחריות מקצועית בפוליסת צד שלישי.
 


