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 'א מסמך

 קול קורא פרסום בדבר הודעה

מטפלים ליחידה לטיפול למתן שירותי  מטפלים לפנות בהצעות"( מזמינה בזאת העירייהעיריית בית שאן )להלן: "
נדרשים  ".השירותים" -והחוזה, אשר יקראו להלן קול קוראעבור עיריית בית שאן, הכל על פי דרישות ה משפחתי

 שה מטפלים, אך העיריה רשאית לקבל מספר קטן או גדול יותר על פי צרכיה.שלוב זה בשל

ניתן . קול קוראכאמור בתנאי ה טיפול משפחתיהמתמחים במתן שירותי  אנשי מקצוע קול קורארשאים להשתתף ב
אתר העירייה או ב 13:00 – 8:30בין השעות  בלשכת מנכ"ל העירייה קול קוראהלעיין בטפסים, תנאי הסף ותנאי 

  ים ודרושים".מכרזתחת הלשונית " shean.org.il-www.betבכתובת 

 הגשת ההצעות:

שבמשרדי  לתיבת המכרזים, במעטפה סגורה במסירה אישיתיש למסור  קול קוראאת ההצעות בהתאם לתנאי ה
. ניתן להגיש 13:00 שעהב 22/06/2022 י המעטפה, וזאת עד ולא יאוחר מיוםעל גב קול קוראהעירייה, תוך ציון מספר ה

 לא תתקבלנה. או שתוגשנה אחרי המועד . הצעות שתישלחנה בדואר08:30-13:00ה בין השעות -הצעות בימים א

 :הבהרות

 ל דעתהלק מההצעה לפי שיקואין העירייה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל רק ח
 הבלעדי.

 

 

 

 בברכה, 
 

 
 

 ז'קי לוי, ראש העירייה

http://www.bet-shean.org.il/
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 'במסמך 

 והוראות למשתתפים קול קוראתנאי ה

 כללי .1

מטפלים "( מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי העירייהעיריית בית שאן )להלן: " .1.1

והכל בהתאם להוראות  עבור העירייה"(, השירותים)להלן: " ליחידה לטיפול משפחתי
 זה. ל קוראקוים לוהמסמכים המצורפ

"( מהווים חלק קול קוראמסמכי הזה )להלן: " קול קוראכל המסמכים המצורפים ל .1.2

 בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה.

והסכם  קול קוראיהיו על פי תנאי ה קול קוראתנאי ההתקשרות עם הזוכה ב .1.3

סכם כי הה "(. יובהרההסכם" ו/או "החוזהההתקשרות המצ"ב כמסמך ה' )להלן: "
 .קול קוראמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה

נועדו אך ורק לנוחיות ההתמצאות ואין להן  קול קוראכותרות הסעיפים בכל מסמכי ה .1.4

 .קול קוראנפקות כלשהי בפרשנות מסמכי ה

ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה  קול קוראאם תמצא סתירה בין מסמכי ה .1.5

תה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את קול דעהעירייה רשאית לבחור, לפי שי
, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה הנובעת קול קוראהפירוש העדיף של מסמכי ה

מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר ע"י העירייה. כל סתירה 
אותו בתוך  השונים, ו/או בין הוראות שונות קול קוראו/או אי התאמה בין מסמכי ה

 מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות העירייה.

זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים  קול קוראוההסכם ל קול קוראה .1.6

 המינים כאחד.  2-ל

יחד בויקראו להלן  קול קוראהמסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מה .1.7

 :"ראקו קולמסמכי ה"ולחוד, 

 ;קול קוראהודעה בדבר פרסום   – 'אמסמך 

 ;והוראות למשתתפים קול קוראתנאי ה  – 'במסמך 
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 ;קול קוראהצהרת משתתף ב   –מסמך ג

 טופס הצעה;  – 'דמסמך 

 הסכם התקשרות;  – 'המסמך 

 ;נמחק    – 'ומסמך 

 ;נמחק   –מסמך ז' 

 התחייבות לשמירת סודיות;   –מסמך ח'

 ;ר עריכת ביטוחיםאישוח וסנ   –מסמך ט'

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים;   –מסמך י'

 נמחק;  -מסמך י"א

 היעדר קרבה.       - ב"ימסמך 

 השירותים .2

המחלקה לשירותים מנהל עם  ובכפיפות יידרש לספק לעירייה את השירותים בתיאום קול קוראהזוכה ב
ים ייעשה על ידי מגיש ההצעה בלבד ולא השירותביצוע  .1כאמור בנספח ה', ("המנהל")להלן  ,חברתיים

 באמצעות עובדים או גורמים אחרים.

לכל אחד מהמטפלים שיתקבל תוגדר מסגרת שעות על ידי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים. אין כל 
שעות שבועיות עם אפשרות  10 -ל 5התחייבות למספר שעות מסוים. כהערכה ראשונית ינתן שירות של בין 

חתה בהתאם לשיקול הדעת של מנהל המחלקה לשירותים חברתיים ובכפוף לאישור תקציבי או הפ להגדלה
 וליתר הכללים המחייבים את העיריה.

 

 כל תוצרי עבודת הזוכה ו/או עובדיו הינם רכושה הבלעדי של העירייה.

 תקופת ההתקשרות .3

 12 ופה שלזה, הינה על פי תנאי ההסכם, לתק קול קוראההתקשרות עם הזוכה על פי  .3.1

 12תקופות נוספות בנות  3-חודשים והיא ניתנת להארכה על פי בחירת העירייה, ל
 חודשים או פחות כל אחת.

)להלן:  קול קוראתחילת התקופה תהא במועד שיימסר בהודעה מטעם העיריה לזוכה ב .3.2

 "(.תקופת ההסכם"
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, וכהם הזע העירייה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות .3.3
יום בכתב לזוכה, כמפורט בהסכם, ולזוכה לא תהיינה כל  30בהודעה מוקדמת של 

תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין 
השירותים שניתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף 

 ת בין הצדדים.התקשרווזאת בהתאם לאמור בהסכם ה

, מתחייב הזוכה להשיב קול קוראבמידה והופסקה ההתקשרות בין העירייה לזוכה ה .3.4
לעירייה כל מידע או מסמך או כל חומר רלוונטי אחר, השייכים לעירייה או בקשר עמה. 
כמו כן, מתחייב הזוכה לבצע העברה מסודרת של התכנים ולבצע חפיפה מתאימה לכל 

לתוכנית שתיקבע על ידי ראש העיריה בפרק הזמן של  בהתאם גוף שיחליף אותו,
  ההודעה המוקדמת. 

קול אם הזוכה לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי מסמכי החרף האמור לעיל,  .3.5
או ההסכם, העירייה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר, במקרה זה  קורא

קציב לזוכה זמן מוגדר לתיקון האם להלעירייה שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, 
 ההפרה.

 קול קוראתנאי סף להשתתפות ב .4

זה ולהציע הצעות למתן השירותים, אך ורק מציעים,  קול קורארשאים להשתתף ב .4.1
 התנאים המצטברים המפורטים להלן: בכלהעומדים במועד האחרון להגשת הצעות 

יע המצ .יטיפול משפחת עיסוקו העיקרי של המציע הוא אספקת שירותי 4.1.1
 הוא יחיד ואינו תאגיד.

המציע מנהל ספרים כחוק )יש לצרף אישור ניהול ספרים, אישור עפ"י  4.1.2
 חוק עסקאות גופים ציבוריים, ואישור על פטור מניכוי מס במקור(.

יש  המציע הינו עובד סוציאלי הרשום בפנקס העו"סים ו/או גורם טיפולי. 4.1.3
 לצרף תעודת רישום.

ומעלה בעלי תעודה לטיפול  M.Aתואר מטפלים משפחתיים בעלי  4.1.4

. יש לצרף את התעודה של הטיפול המשפחתי. ככל שיש תעודות משפחתי
על השתלמויות בתחום הטיפול המשפחתי ו/או עבודה קבוצתית יש 

 לצרפן.
 100שיש בידיו אישור של לפחות  בתהליך הסמכה לטיפול משפחתי או

יש להציג את  .קומיתשעות פרקטיקום בתחנה לטיפול משפחתי ברשות מ
 האישור מהתחנה.

 .MAבשני המקרים יש לצרף תעודת 

כשהם חתומים בעט כחול )לרבות  קול קוראהמציע יגיש את כל מסמכי ה 4.1.5
 כל עמוד ועמוד( על ידי המציע או מורשה חתימה של המציע.

קול המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש ב 4.1.6
 זה. קורא
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ות משפטית אחת בלבד. כל המסמכים והאישורים ע"י ישהצעה תוגש  4.1.7
 בלבד. )המציע(  קול קוראהמשתתף ב ל שם, יהיו עקול קוראהנדרשים ב

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד  4.2 -
 בהם, רשאית העירייה לפסול את הצעתו.

עיל, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, אמור למבלי לגרוע מכלליות ה 4.3 -
, להשלים מידע חסר ו/או אישורים קול קוראלדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות ל

 דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.

 תנאים כלליים 5

נדרשות וישיג לעצמו ועל יקות ההמציע יקרא בעיון, יבדוק ויערוך על חשבונו את כל הבד 5.1
אחריותו הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע 

בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו וההתקשרות בהסכם. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את 
שלהלן. המציע יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס  מסמכיםוה, החוזה קול קוראכל מסמכי ה

עקב אי הכרה ו/או ידיעת נתונים כלשהם אודות התנאים  עירייהכנגד הכלשהי תביעה 
 זה. קול קוראלמתן השירותים וקיום יתר התחייבויותיו עפ"י 

שומרת לעצמה את הזכות להזמין רק חלק מהשירות, הכל על פי שיקול דעתה  העירייה 5.2
 הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

הצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא תהיה ל את האין העירייה מתחייבת לקב 5.3
רשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע, 
באיכות הצעתו, בניסיון קודם של העיריה עם המציע ובכושרו לבצע את העבודות 

 הנדרשות ברמה מעולה. 

קול לן, ולבטל את האת כו העירייה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה, או 5.4
, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי. במקרה של ביטול, לא תהיה למציעים כל קורא

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך והעירייה לא תהא חייבת לפצות את המציעים 
 ו/או לשלם להם תשלום כלשהו.

בר ו/או מתן הסהעירייה רשאית לבטל הזמנה זו או לצאת בהזמנה חדשה ללא צורך ב 5.5
 הודעה כלשהי למציעים. 

זה בכדי לחייב את העירייה בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו/או הגשתה של  קול קוראאין ב 5.6
זה בכדי לקשור את העירייה  קול קוראההצעה המבוקשת או חלק ממנה, כמו כן אין ב

 בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך.
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או כל הסתייגות לגביהם,  ל קוראקוכי הכל שינוי או תוספת שייעשו על ידי מציע במסמ 5.7
בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך 

 אחרת, ייחשבו כאילו לא נכתבו והעירייה תהא זכאית לפסול את ההצעה בשלמותה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים בהצעה כלשהי, ובתנאי  5.8
זה לא יגרום נזק לעירייה. העירייה תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר יתור כשוו

למציע שהצעתו חסרה ו/או פגומה, לתקן ו/או להשלים את הצעתו, לפי שיקול דעתה 
 המלא, בתנאים שתיקבע.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חקירות אודות המציעים, לפי ראות עיניה,  5.9
ת עברם וניסיונם, וכן את הזכות לדרוש הבהרות ר אודוכולם או מקצתם, בין הית

. סרב קול קוראוהסברים להצעות, על מנת לבחון את התאמת המציעים לדרישות ה
להביא הדבר ה ירשאית העירי ,הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור ,המציע למסור מסמך

 .ואף לפסול את ההצעה במסגרת שיקוליה

 קבלתתתף, בכל עת, לרבות לאחר וש ממשהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לדר 5.10
ההצעות, הסברים וניתוחי מחיר, והמשתתף מתחייב למסור את כל ההסברים 

דרישה. אם המשתתף יסרב למסור הסבר ו/או הזמן שנקבע ב והניתוחים הנדרשים בתוך
ניתוח כאמור, או שההסבר שיספק לא יניח את דעתה, רשאית העירייה להסיק מסקנות 

 ף לפסול את ההצעה.ניה ואלפי ראות עי

המציע מתחייב לעדכן את העירייה, ללא דיחוי, בכל שינוי ו/או עדכון לגבי מידע שמסר,  5.11
ועד לקבלת  קול קוראבמידה וקרה השינוי ו/או העדכון בתקופה שבין הגשת מסמכי ה

 .ות הזוכותההחלטה בדבר ההצע

 הבהרות, שינויים והארכת מועדים 6

, לתת קול קוראמועד האחרון להגשת הצעות לקודם להעירייה רשאית, בכל עת,  6.1
, לרבות קול קוראהבהרות, וכן להכניס שינויים ותיקונים מכל סיבה שהיא במסמכי ה

אלו יפורסמו באתר העיריה בכתובת  הארכה של המועד האחרון להגשת הצעות.
www.bet-shean.org.il קול תחנת הלשונית "מכרזים ודרושים", בצמידות לנוסח ה

 מפורסם באתר.ה קורא

זה ו/או מסמכיו ו/או נספחיו ו/או כל הבהרה  קול קוראשאלות הבהרה בקשר עם תנאי  6.2
simchis@bet-לכתובת הדוא"ל  13:00בשעה   13/06/2022ליום  אחרת, ניתן להגיש עד

shean.org.ilבאחריות  .7065192-050פרו "ל לטלפון שמס. יש לוודא טלפונית קבלת הדוא
הודעות שתופצנה מעת לעת ע"י התשובות וכן אחר כל ה המציעים לעקוב בעצמם אחר

רק תשובות שניתנו  .לעיל 6.1באתר העיריה כאמור בסעיף  קול קוראהעירייה בנושא ה
 ם.בכתב יחייבו את העירייה. על המציעים לצרף להצעתם את מסמך התשובות כשהוא חתו

mailto:simchis@bet-shean.org.il
mailto:simchis@bet-shean.org.il
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הבהרות, השינויים והתיקונים מטעם העירייה, יחייבו את העירייה כאשר יובהר כי ה 6.3
ו/או לבין הבהרות, שינויים  קול קוראבכל מקרה של סתירה בינם לבין מסמכי ה

 ותיקונים קודמים מטעם העירייה, כוחם של האחרון יהיה עדיף.

ואלה  ראקול קושתתפי ההעירייה לא תישא באחריות כלפי פירושים שניתנו בעל פה למ 6.4
 לא יחייבו אותה.

העירייה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את  6.5
זה, בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר. הודעות על  קול קוראהמועדים הנקובים ב

. על המועדים החדשים יפורסמו גם הם באתר העיריה כאמור לעיל דחייה כאמור
אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים  ידי העירייה, שיקבעו על

שקדמו להם. להסרת ספק מובהר שאין באמור בסעיף זה לעיל, משום התחייבות ו/או 
זכות לדרוש  קול קוראהבטחה של העירייה למתן ארכה כלשהי, ולא תהיה למשתתפים ב

 מהעירייה ארכה כלשהי.

ך מועדים בכדי לגרוע מהוראה אחרת העירייה להארילא יהיה במימוש זכותה של  6.6
או  קול קוראו/או מכל זכות הנתונה למועצה על פי מסמכי ה קול קוראכלשהי במסמכי ה

יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או  קול קוראעל פי דין, והמשתתפים ב
 תביעה בכל הקשור למימושן ו/או אי מימושן של זכויות העירייה.

 ת הצעותהגש אופן 7

 שתוגש הצעה. 13.00 עהבש 2022/22/06 ביום יהא ההצעות להגשת האחרון מועדה 7.1
 . תתקבל לא זה מועד לאחר

, ימלא את כל הפרטים הנדרשים קול קוראמסמכי ה כלהמציע יחתום בעט כחול על  7.2

בכתב יד קריא וברור ויגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים 
 ההגשה. קול קוראסגורה הנושאת את שם ומספר הבתוך מעטפה  קוראל קובמסמכי ה

 כנקוב ההצעות להגשת האחרון למועד עד , מכרזיםה לתיבת ,בלבד ידניתבמסירה  תהא
 . ההצעה לפסילת ויגרום יתקבל לא אחרת דרך בכל הצעה משלוח .לעיל

מכים הכלולים אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להעיר הערות על המס 7.3
. העירייה רשאית לראות בכל שינוי, קול קוראאו תנאי כלשהו מתנאי ה קוראקול ב

ולפסול את  קול קוראמחיקה, תיקון או תוספת כאמור משום הסתייגות המציע לתנאי ה
  הצעתו.

 הצעה שתחרוג מתקרת המחיר החודשי שנקבעה, תיפסל. 7.4

יום  90משך נספחיה וצרופותיה לכל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה,  7.5
ך את ה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריילהגשת ההצעות. העירי אחרוןמהמועד ה
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והמציע חייב יהיה  , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,יום נוספים 90למשך  תוקף הצעתו
 .לעשות כן

 בהגשת הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל כי, ספק הסר למען, בזאת מובהר 7.6
 .בלבד המציע על תחולנה ההצעה בהגשת ותבהשתתפ או/ו ההצעה

 חתימה על ההצעה 8

מספר ו, יחתום המציע תוך ציון כתובתו / עוסק מורשה על ידי יחידשהוגשה הצעה  8.1
 .צילום תעודת הזהות שלוהזהות שלו, ויצרף את 

 על ידי שותפות, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשםשהוגשה הצעה  8.2
שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצרוף חותמת השותפות. כן  השותפות, תוך ציון

 תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.

ע"י חברה רשומה, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם התאגיד שהוגשה הצעה  8.3
ד. כמו ובצרוף חותמת התאגיתוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו 

והוכחה על רישום  )אישור רו"ח( כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד
 )תעודת רישום(. התאגיד

 וחתימה על ההסכם קול קורא, הודעה על תוצאות הבחירת הזוכה 9

העירייה תבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף,  9.1
 הצעתו תיפסל.

יבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, כהצעה העירייה אינה מתחי 9.2

 הזוכה.

העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  9.3
 .קול קוראותנאיו או בשל חוסר התאמה לאומדן של העירייה ל קול קוראמהות ה

דתם לשביעות לא ביצעו בעבר עבו העירייה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר 9.4
רצונה היא או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישורי המציע אינם מספקים לפי 

 שיקול דעתה, או שפועלים ו/או פעלו בעבר בהליכים נגד העירייה.

סיונו י, ביכולתו של המציע, בנהיתרבין  ,יה רשאית להתחשביהעירבקביעת הזוכה תהא  9.5
מסמך או  יב מעולה, ובמחיר הצעתו, ובכלבט לבצע את העבודותשוריו של המציע יובכ

והוראותיו. מבלי  קול קוראתנאי ה "יפרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא עפ

יה תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע לבצע ייצוין כי העיר ,לגרוע מהאמור לעיל
 , אם היה כזה.מוסיונה הקודם עיזה גם על סמך נ קול קוראאת העבודות נשוא 
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לשעה למטפל/ת  ₪ 115מורה שתשולם הינה קבועה ואינה ניתנת לשינוי והיא הת 9.6
 לשעה למטפל/ת בתהליך הסמכה. ₪ 90 -משפחתי/ת מוסמכ/ת ו

 הבאים:, על פי הקריטריונים פרמטר איכות בלבדהפרמטרים לזיכוי המציע הינם  9.7

 ניקוד משקולת הניקוד רכיב איכות למדידה

ודות נק 40מירבי השכלה ציון 

 M.Aאי סף תנ

MA   30  נקודות 

 נקודות 40ד"ר 

 

 נקודות 25מטפל מוסמך  נקודות 25התמחות ציון  מירבי 

 15מטפל בתהליך להתמחות 

 נקודות

 

 15 1-3משנה  נקודות 25ניסיון וותק 

 20 3-5משנה 

 25והלאה  5משנה 

 

 5 1-2המלצה  נקודות 10המלצות 

 10 2-5המלצה 

 

ות ימי עבודה מיום בחירת ההצע 7תוך  הודעה על זכיתימסר ה קול קוראב יםלזוכ 9.8
 . הזוכות

 משתתפים שהצעתם לא תבחר כזוכה, יקבלו הודעה על כך בדואר רשום. 9.9

, מהווה את הצעת המציע להתקשר עם קול קוראחתימת המציע על כל מסמכי ה 9.10
החתמת המבטח  ה,העירייה בהסכם. עם מסירת הודעת העירייה על בחירת ההצעה הזוכ

תשתכלל  נספח ט' )נספח ביטוח( וקבלת אישור יועץ הביטוח של העיריה לנספח,על 
 ההצעה הזוכה להסכם התקשרות מחייב בין הצדדים. 

 הסבת ההסכם, העברת זכויות  10

, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או ההסכםלא יסב ולא יעביר את  הזוכה 10.1
 מישרין או בעקיפין.התחייבות על פיו לאחר ב

לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מהעירייה לפי הסכם זה הזוכה  10.2

 .מאת העירייההסכמה לכך בכתב מראש לאחר, אלא אם קיבל 

העירייה תהא רשאית לסרב לבקשות הזוכה בעניין זה, לרבות סירוב להמחות סכומים  10.3
 קול דעתה הבלעדי. או התניית ההמחאה בתנאים שייראו לה לפי שי
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  רכוש העירייה – קול קוראהמסמכי  11

הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים  קול קוראהמסמכי  11.1
לא  קול קוראהולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי  קול קוראלהצעות הגשת למטרת 

 .יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו

 הצהרות המציע 12

וההסכם  קול קוראהצעתו כמוה כהודעה ואישור שכל פרטי הע מצהיר כי הגשת ציהמ 12.1
 ידועים לו ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות בהצעה ובהסכם.

המציע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או  12.2
ל לאחר בל מסמכיהם, לא תתקו/או החוזה, על כ קול קוראלפרטים כלשהם מפרטי ה

 הגשת הצעת המציע.

 קול קוראהמציע מצהיר שכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת ההצעה ל 12.3
 יחולו עליו. קול קוראוההשתתפות ב

המציע מצהיר כי ידוע לו שאין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או  12.4
לפי שיקול ק חלק מההצעה וזאת כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא אל הפועל ר

 דעתה הבלעדי.

המציע מצהיר כי ידוע לו שהעירייה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל את  12.5
הצעתו של מציע שהיה לה ו/או לרשות אחרת ניסיון רע או שנוכחה לדעת על סמך 

 בירורים שערכה כי כישוריו של המציע אינם מספקים על פי שיקול דעתה.

"הצעה" בגוף המסמך אין בו כדי להכשיר, בשום דרך, את  ימוש בלשוןיע כי השידוע למצ 12.6
 שיוגשו על ידי המשתתף. המסמכים

שהצעתו תוכרז כזוכה, מתחייב הזוכה  ,מבלי לגרוע מהאחריות החוקית של המציע 12.7
 להחזיק בכל עת ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות העירייה.

 

 

 ז'קי לוי

 ראש העיר
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 מסמך ג'

 לכבוד

 ריית בית שאןיע

 נ,א.ג.

 2022/13פומבי מס'  קול קוראהצהרת משתתף ב הנדון:

 , מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:קול קוראאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ה

פדנית של והגשנו את הצעתנו בהתאם, לאחר בדיקה ק קול קוראאנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי ה
ומצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות  קול קוראם הרלוונטיים; אנו מסכימים לכל האמור במסמכי הכל הנתוני

המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או בדיקת נתונים; לא תישמע בעניין זה כל טענה של "חוסר 
מדים בכל התנאים הנדרשים הירים כי אנו עומצ אנו התאמה"/"טעות"/"הטעיה" ואנו מוותרים על כל טענה כאמור.

, וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את קול קורא, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הקול קוראמהמשתתפים ב
 .קול קוראמסמכי ה בהתאם לתנאיו, להסכם וליתר קול קוראהשירותים נשוא ה

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה  ים.אום עם משתתפים אחראנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תי
 .קול קוראיום מהמועד האחרון להגשת הצעות ל 90ניתנת לביטול או לשינוי ותנא תקפה למשך 

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת 
 בינינו לבינכם.

משתתף, מצהירים כי הצעתו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף שי החתימה של המור אנו,
כל דין או הסכם בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין מניעה על פי 

 לחתימתנו על הצעה זו.

 

 

                                                                                             ____________________________ 
 חתימת המשתתף
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 מסמך ד'

 טופס הצעה

 כללי

 . קול קוראיש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה ל

ום אם השאלה אינה רלוונטית למציע יש לציין במפורש "לא רלוונטי" ולא להשאיר מק -יש להתייחס לכל הסעיפים 

 ריק.

בו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט המצופה מהמציע. ניתן בכל סעיף ש

 להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך. 

 בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע.

קשר, יש לציין את שם איש הקשר, תפקידו ופרטי יע למסור פרטי איש בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המצ

 התקשרות עימו )כתובת, טלפון, פקס ודואל(.

זה מובאות לנוחות המציעים בלבד; רשימת הדרישות המחייבות הינה  מסמךהדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף 

 . קול קוראכאמור בגוף ה

 

 פרטי המציע

 שם המציע

 

 עכתובת המצי

 טלפון 

 

 "לדוא פקס

 

 מעמדו המשפטי של המציע 

 חברה/שותפות/אחר( ______________יחיד/המעמד המשפטי של המציע )

 מסמכים נדרשים בחלק זה:

 אם צורף סמן  המסמך

  ותצלומי תעודות השכלה קורות חיים 

 



 

15 
 

 המציעניסיון 

 ו:סף, ככל שישניון נוכן ניס, והמציע את ניסיונו שלשלהלן  טבלהה לפרט באמצעותיש 

 שם הגוף עבורו

 בוצע השירות 

 תקופת אספקת 

 /עד(-השירותים )מ

 מהות השירותים שסופקו 

 על ידי המציע

 מספר שעות העבודה

 שהושקעו ע"י המציע לשנה/לפרויקט 

 פרטי איש קשר מטעם הלקוח

 כולל מספרי טלפונים

     

     

     

     

     

     

 

 בחלק זה: מסמכים נדרשים

 אם צורף ן סמ המסמך

  אישורים מטעם רשויות מקומיות וגופים איתם עבד המציע



 

 חתימת המציע: __________________
 

 'המסמך 
 

 הסכם
 

 

  2022 ביום  ____  לחודש ___________  בשנתבבית שאן שנערך ונחתם 
 

 

 

  עיריית בית שאן    בין:
 , בית שאן.1מרח' ירושלים הבירה           

 ;ד אחדצמ      "( העירייהלן ")לה

 

 __________________________________  לבין:

 __________________________________ 
 ;מצד שני       "(ספק השירות: "להלן)
 
 

)להלן:  מטפלים ליחידה לטיפול משפחתימעוניינת לקבל שירותי  והעירייה  הואיל
   (; outsourcingחוץ )-"(, על בסיס קבלני במסגרת מיקורהשירותים"

 ;ם כאמורירות עוסק במתן שירותיוספק הש והואיל 

וספק השירות מצהיר כי הוא בעל היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע הוראות הסכם  והואיל
 זה;

שפורסם על ידי  2022/13מס'  קול קוראבובהתאם להצהרותיו ומצגיו זכה ספק השירות  הואיל ו
 תים נשוא הסכם זה;"( לשם קבלת השירוקול קוראההעירייה )להלן: "

 

 אי לכך הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא .1

 זה וכל יתר מסמכיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.להסכם המבוא 

  הגדרות .2

)אלא אם  םבצידשהגדרות המשמעות בהתאם ללהלן המפורטים יהיו למונחים בהסכם זה 
 כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 .בית שאןית יעיר -" העירייה"



 

 חתימת המציע: __________________
 

 .  בעירית בית שאן המחלקה לשירותים חברתייםמנהל  -"המנהל"

למתן  2022/13מס'  קול קוראבהמשתתף/המציע שהצעתו נבחרה כזוכה  -"ספק השירות"
  .עבור העירייה השירותים כאמור לעיל

 קול קוראלספק לעירייה על פי מסמכי ה ספק השירותכל השירותים שעל  -השירותים""
 סכם זה.והוראות ה

 םמסמכי ההסכ .3

 מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:, המסמכים להלן

 ;קול קוראהודעה בדבר פרסום   – 'אמסמך 

 ;והוראות למשתתפים קול קוראתנאי ה  – 'במסמך 

 ;קול קוראהצהרת משתתף ב   – מסמך ג

 טופס הצעה;  – 'דמסמך 

 הסכם התקשרות;  – 'המסמך 

 נמחק;   – ו'מסמך 

 ;חקמנ  –מסמך ז' 

 ייבות לשמירת סודיות;התח  –מסמך ח'

 ;נוסח אישור עריכת ביטוחים –מסמך ט'

 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים; –מסמך י'

 נמחק; -מסמך י"א

 הצהרה בדבר היעדר קרבה.          - ב"ימסמך 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 הצהרת ספק השירות

 ספק השירות מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:

, לעסוק בכל הפעילויות הדרושות מסמכי ההתאגדות שלוספק השירות מוסמך, בהתאם ל .3.1
 לביצוע התחייבויותיו בהסכם זה.

 ספק השירות עומד בתנאי הסף להגשת הצעה למתן השירותים. .3.2

בעל ידע וניסיון במתן השירותים לרשויות מקומיות, ויש לו את הידע, היכולת, המשאבים  .3.3
 וכיוצ"ב.כאמור  וע השירותיםניסיון בביצ, הידע וההכספיים, הכישורים, המיומנות

ידועות ומוכרות לספק השירות הוראות הדין ומשרד הפנים בנוגע לביצוע השירותים,  .3.4
והוא מתחייב לספק את השירותים ולקיים את יתר התחייבויותיו תוך קיום קפדני 

, באופן ראוי ההולם פעילות של רשות ציבורית, ותוך הקפדה על סדרי מנהל הןשל
 על צנעת הפרט והגנת הפרטיות.על סודיות, שמירה  תקינים, שמירה

כי נהירים לו כל תנאי ההסכם וכי הוא בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים  .3.5
במתן השירותים ו/או הנובעים מהם, ויש ביכולתו לקיים התחייבויותיו בהתאם לכל 

 הדרישות והתנאים בהסכם זה.

כל יחסי עובד מעביד.  וייווצר או עובדיו, אין ולאכי בין העירייה ובינו ו/או מי מטעמו ו/ .3.6
המבצע מצהיר כי הוא בעל משרד עצמאי וביחסים בינו לבין העירייה הוא קבלן 

 עצמאי לכל דבר ועניין.

כי הוא מאשר שידוע לו שהעירייה הסכימה להתקשר עימו בהסכם זה אך ורק על סמך  .3.7
 ה.אחר הוראות הסכם ז מצגיו והצהרותיו באשר לאפשרויותיו וכישוריו למלא

במצב של ניגוד  השירות לעירייה, בכדי להעמיד אותוכי אין במתן השירותים על ידי ספק  .3.8
עניינים עם שירותים אחרים שהוא מספק ו/או התקשרויות אחרות שלו ו/או מי 
מטעמו, והוא יימנע בעתיד מלקבל על עצמו התחייבויות שיש בהן כדי ליצור ניגוד 

להודיע לעירייה באופן מידי על כל מצב בו ספק השירות מתחייב עניינים כאמור. 
 חשש לקיום ניגוד עניינים כאמור, ולפעול בהתאם להנחיות העירייה בעניין. רייווצ

ספק השירות יספק עבור העירייה את השירותים בנאמנות, מקצועיות ובמסירות תוך  .3.9
דיניות העירייה הקפדה מלאה על כל הוראות הדין ותנאי הסכם זה, בהתאם למ

 העירייה, לשביעות רצונה של העירייה. ראשפוף להוראות שיקבל מובכ

 השירותים .4

  .קול קוראכמפורט בתנאי הספק השירות מתחייב, בין היתר, לספק את השירותים 



 

 חתימת המציע: __________________
 

כל תוצרי עבודת הזוכה ו/או עובדיו הינם רכושה  .למנהלכל השירותים יינתנו בכפיפות 

 הבלעדי של העיריה.

 העברת זכות ,זההחו הסבת .5

לא יסב ולא יעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו  ספק השירות .5.1
 .במישרין או בעקיפיןכל אדם, גוף או תאגיד אחר ו/או התחייבות על פיו ל

א מהעירייה לפי יכל שה זכותלא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת  ספק השירות .5.2
  הסכם זה לאחר.

מספק השירות ליתן את השירותים בעצמו לתקופה קצרה וקצובה, בשל במקרה בו יבצר  .5.3

מחלה או שירות מילואים, יסופק השירות על ידי מי מעובדי משרדו של נותן השירות, 
 בכפוף לכך שאותו עובד מוסכם ואושר מראש לשם כך על ידי העיריה.

 התמורה .6

ספק השירות, כאמור בהסכם זה, תשלם בתמורה למילוי וקיום מלוא התחייבויותיו של  .6.1
לשעה )בהתאם לנתוני המטפל כאמור  ₪ 115של תמורה העירייה לספק השירות 

 .למכרז( 9.6בסעיף 

, ולא ישתנה מכל סיבה שהיא, והוא כולל, קבוע וסופיסכום התמורה החודשית הינו  .6.2
ם מהווה תמורה מלאה עבור רווח ספק השירות ועבור הוצאותיו לשם קיו

 יבויותיו בהתאם להסכם זה.התחי

, כאמורספק השירות לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו, מעבר לתשלום התמורה  .6.3
לרבות בגין עליות מחירים, עליות שכר, הוצאות בלתי צפויות או כל עלות ו/או 
הוצאה, ישירה או עקיפה, משתנה או קבועה, בין שקיימת במועד חתימת הסכם זה 

 יד ו/או מכל סיבה אחרת.קף בעתובין שתיכנס לתו

התמורה תשולם בתוספת מע"מ, בשיעור שהיה בתוקף במועד ביצוע כל תשלום בפועל,  .6.4
 כנגד המצאת חשבונית מס כדין על ידי ספק השירות לעירייה.

)עשרה( ימים מתום כל חודש קלנדרי בתקופת ההסכם, יגיש ספק  10-לא יאוחר מ .6.5
ה החודשית בגין אותו חודש. בכפוף התמור השירות לעירייה חשבונית מס לתשלום

לאישור הסכום לתשלום ע"י גזבר העירייה, ובכפוף לזכויותיה של העירייה, תשלם 
ימים מתם החודש הקלנדרי שבגינו היא  15העירייה לספק השירות את התמורה עד 

לחודש שלאחר החודש  10-משולמת. לא הוגשה חשבונית המס לתשלום לגזבר עד ה
 יידחה מועד התשלום למועד לתשלום בגין החודש שלאחר מכן. בונית,נשוא החש

)שלושים( יום בביצוע איזה מהתשלומים כאמור בסעיף זה לעיל, לא  30איחור של עד  .6.6
 ע בתשלום ריבית ו/או פיצוי כלשהו.יייחשב כהפרה מצד העירייה ולא יזכה את המצ



 

 חתימת המציע: __________________
 

ו/או ההסכם ו/או על פי  אול קורקמבלי לפגוע בזכויות העירייה לכל סעד על פי מסמכי ה .6.7

דין, תהא העירייה רשאית לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מכספי ספק השירות ו/או 
מהכספים שיגיעו מהעירייה לספק השירות כל סכום קצוב או שאינו קצוב, לפי הסכם 

 זה או מכל מקור אחר, לרבות דמי נזקין ו/או פיצוי ו/או שיפוי.

יום  30 תה הבלעדי, להודיע לספק השירות בהתראה שלקול דעהעירייה רשאית, על פי שי .6.8
 מראש על סיום מתן שירותיו של ספק השירות לעירייה.

אישור חשבונית מס שיגיש ספק השירות ו/או ביצוע התשלום לפיה, במלואו או בחלקו,  .6.9
לא ייחשב כראיה ו/או כאישור מטעם העירייה ליב השירותים שסופקו, לעמידת ספק 

 ויותיו, להיעדר טענות כלפי ספק השירות או לכל עניין אחר.התחייבהשירות ב

 הסכם זה אינו כולל רכישת אמצעי פרסום אצל גורמים שלישיים באמצעות הקבלן. .6.10

 אי קיום יחסי עובד מעביד .7

הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה  ספק השירות כילמען הסר ספק, מצהירים הצדדים  .7.1
ו/או עובדיו ו/או  ספק השירותין עובד מעביד ביחסי  או בתנאי מתנאיו כדי ליצור

ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לכל ספק השירות ה, וכי אין העיריי מועסקיו לבין
 תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד. 

בנין ספק השירות מתחייב לספק את השירותים נשוא הסכם זה ממשרדו הפרטי מחוץ ל .7.2

 עיריה, ומתחייב לקיים את הנחיות משרד הפנים בעניין.ה

זכאי לפיצויי פיטורים ולהטבות  ספק השירותמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין  .7.3
 אחרות הנהוגות על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעביד. 

וראות מלא בכל עת אחר כל הוראות הדין, נוהג, צווי הרחבה והלמתחייב  ספק השירות .7.4
ועובדיו ביחסיהם, בקשר להעסקת  ספק השירותההסכמים הקיבוציים החלים על 

בהתאם להוראות חוק שרות התעסוקה, חוק שכר העסיקם עובדים ו/או מועסקים, ול
 ת בעבודה וחוק יסוד: חופש העיסוק.מינימום, חוק שוויון ההזדמנויו

אין בהסכם זה כדי ו וכי כי הוא המעביד של עובדי ספק השירותכמו כן מצהיר בזאת  .7.5

 ליצור יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו.

מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו תשלומי מס ההכנסה והביטוח  ספק השירות .7.6
חייב למלא בכל עת ספק השירות  דרש לשלם.יהלאומי וכל מס או תשלום אחר שי

ישלם  ספק השירותים. מועסק בקשר להעסקת עובדים ו/או הדיןאחר כל הוראות 
את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על  ,בעד עובד, המועסק בביצוע העבודה

כל לרבות תשלום דמי חופשה, הבראה, פנסיה / ביטוח סוציאלי וכיו"ב, וידי המעביד, 



 

 חתימת המציע: __________________
 

התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן בתשלומים אחרים בהם חייב 

 . יןדהמעביד על פי 

 ו/או מעובדיו ספק השירותלשלם סכום כל שהוא מן  תידרש ו/או תיתבעמידה והעירייה ב .7.7
את  ספק השירותישפה ויפצה , שמקורם בטענת יחסי עובד ומעביד, ו/או מועסקיו

מיד עם  העירייה בכל סכום בו תחויב כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד,
 . דרישה

 שיפויו , ביטוחאחריות .8

יישא באחריות המלאה בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מעובדיו  שירותספק ה .8.1
ו/או מי מהפועלים מטעמו, וכן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם, 

במישרין או בעקיפין, לעירייה ו/או לאדם ו/או לרכוש שנגרמו כתוצאה מאותו מחדל 
מעשה ו/או מחדל מצד  או מכלו/או מעשה בכל הקשור להסכם זה והנובע ממנו ו/

ו/או עובדיו. היה ותחויב העירייה בגין כל מעשה ו/או מחדל כאמור  ספק השירות
בכל הוצאות העירייה הנובעות מכך, לרבות קנסות שיושתו ספק השירות לעיל, יישא 

על העירייה וישלם לעירייה כל סכום שהעירייה נאלצה להוציא עקב מעשה ו/או 
 מחדל כאמור.

 ספק השירותעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  ספק השירותמאחריות  לגרוע מבלי .8.2
, קול קוראשל ה 'טמתחייב להוציא ולקיים את הביטוחים המפורטים במסמך 

ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו )ככל שיוארך(. עלות 
 השירותיםספק . בלבד ספק השירותהביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על 

 'טמסמך  , במעמד חתימת הסכם זה, אישור קיום ביטוחים בנוסחעירייהמציא לי

 .חדשו אחת לשנהילהסכם זה, חתום ע"י החברה המבטחת, ו

 רשאיספק השירות מהווים דרישות מינימום בלבד ו 'טבמסמך הביטוחים המפורטים  .8.3
 .וריות, על מנת לכסות את אחולבצע ביטוחים נוספים כראות עיני

בעקבות  מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן ספק השירות .8.4
 .הפוליסות ה ולפעול למימושן שלעירייל מידיתמקרה ביטוח להודיע על כך 

 שא בעלות הביטוחים ובכל סכומי ההשתתפות העצמית על פי כליי ספק השירות .8.5
 .הפוליסות

 ירשם סעיף ,ביצוע הגביה נשוא ההסכםקשור בואשר ספק השירות ערוך יבכל ביטוח ש .8.6
 ., הגופים העירוניים והבאים מטעמםעירייהבדבר ויתור על תחלוף כלפי ה

 ואשר קשור בביצוע השירותים נשוא ההסכם ירשםספק השירות ערוך יבכל ביטוח ש .8.7
 סעיף לפיו כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח

ה, הגופים העירוניים וכלפי עירייחר, לא יופעל כלפי היטוח אכאשר קיים ב



 

 חתימת המציע: __________________
 

הוא "ביטוח  ספק השירות, ולגבי הנ"ל, הביטוח על פי הביטוח של מבטחיהם

ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות 
בנטל בביטוחי הנ"ל, מבלי שתהיה למבטח זכות תביעה ממבטחי הנ"ל להשתתף 

 .1981-לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א 59חיוב כאמור בסעיף ה

ספק מסור יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, י ספק השירותאם  .8.8
 ה את העתק האישור על קיום ביטוחים המקורי כשהוא חתום על ידיעירייל השירות

 וד לאהמבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד הסכם זה בתוקפו וכל ע
 מבניהם.הסתיימו ההתחייבויות נשוא ההסכם, המאוחר 

מתחת  היה אחראי על נזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהםי ולבד ספק השירות .8.9
 .לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות

וגבולות  הביטוח סכומי על העולים נזקים על אחראי יהיה לבדו ספק השירות .8.10
 .בפוליסות הנקובים האחריות

 או/ו דרישה או/ו טענה כל לו תהיה לא כי מצהיר ספק השירות -הפטור""סעיף  .8.11

 פי על בגינו לשיפוי זכאי שהוא נזק מטעמה בגין הבאים או/העירייה ו כנגד תביעה

 אחריות העירייה מכל את בזאת פוטר והוא ,אחרים ביטוחים או הנ"ל הביטוחים

טוחים המפורטים בזה את הבימתחייב לבצע ולקיים  השירותים ספק כאמור. לנזק
, כאשר הם כוללים כיסויים, תנאים עירייהולהציגם ל העירייהלטובתו ולטובת 

 ן:וגבולות האחריות שלא יפחתו מהמפורט להל

 :כל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים .8.11.1

לכל צמצום או ביטול של הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה תוקף  (א
( יום לפחות, 30שים )לודמת של שעה מוקאלא אם ניתנה על כך הוד

  .במכתב רשום

המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או  (ב
 .ועובדיה העירייההשתתפות או חזרה מ

יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי  השירותים ספק (ג
הביטוח עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח 

 .תפוליסועל פי תנאי ה

 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על ספק (ד
 .השירותים

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את  (ה
, עירייהאחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי ה



 

 חתימת המציע: __________________
 

והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי 

 .פוליסות הביטוח

אישור הסכם במועד חתימת ה עירייהימציא לירותים השספק  (ו
 ., חתום על ידי המבטח'טכמסמך עריכת ביטוחים, בנוסח המצורף 

מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם  השירותים ספק (ז
להחזיק בתוקף את פוליסות  ,וכל עוד אחריותו קיימת העירייה

קופת אורך תהביטוח. הספק מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל 
החוזה ולהמציא אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי המבטח 

 .לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח לעירייה

מכל  השירותים אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את ספק (ח
זה, ואין לפרש את  הסכםחובה החלה עליו על פי דין או על פי 

או סעד המוקנים לה על פי  ל זכותעל כ עירייההאמור כוויתור של ה
 .זה הסכםדין או על פי 

מתחייב לפצות את העירייה ו/או לשפותה, מיד עם דרישה ראשונה,  ספק השירות .8.12
בגין כל נזק והוצאה שהוא אחראי להם, ובכל מקרה שהמועצה תיאלץ לשלם פיצויים 

 ירותספק השו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או הוצאה כאמור, מתחייב 
שלם כל פיצוי, הוצאה ותשלום כאמור במקום העירייה לפי הוראותיה או, אם ל

יידרש לכך ע"י לשלם כל סכום כזה לעירייה עצמה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה 
 וריבית והוצאות שהעירייה עמדה בהן בקשר לכך.

 תקופת ההסכם .9

שיהיה נקוב  במועד ( חודשים, שתחילתהנים עשר)ש 12תוקפו של הסכם זה לתקופה של  .9.1
בהודעה שתימסר על ידי העירייה למציע שהצעתו תתקבל על ידה )לעיל ולהלן: 

 "(. תקופת ההסכם"

 12תקופות נוספות בנות  3-תקופת ההסכם ניתנת להארכה על פי בחירת העירייה, ל .9.2
יחולו בתקופה  חודשים או פחות כל אחת. הוארכה תקופת ההסכם כאמור,

 נויים המחויבים לפי העניין.כם בשיהמוארכת כל תנאי ההס

על אף האמור לעיל, שמורה לעירייה בלבד הזכות להביא הסכם זה ואת מתן השירותים  .9.3
לפיו לידי סיום, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת ספק השירות על ידי 

ים( יום שלוש) 30 לפחות ספק השירותבתקופת החוזה, בהודעה בכתב שתמסור ל
זכאי לכל תשלום ו/או ספק השירות יה הודעה כאמור, לא יהיה העירי מראש. מברה

פיצוי כלשהם בגין ו/או בקשר להבאת החוזה לקיצו, פרט לתשלומים המגיעים לה 
בגין השירותים שסופקו על ידה בפועל לעירייה קודם מועד סיום החוזה, ובכפוף 

 לזכויות המוקנות לעירייה על פי חוזה זה ועל פי כל דין.



 

 חתימת המציע: __________________
 

ור ברישא לסעיף זה, במקרה בו העירייה תידרש ע"י משרד הפנים ו/או רף האמח

ו/או תיווצר  ספק השירותגורם מוסמך אחר לסיים לאלתר את ההתקשרות עם 
מניעות חוקית לביצועו של חוזה זה, תהיה העירייה רשאית להביא חוזה זה לידי 

 .ספק השירותסיום לאלתר, בהודעה בכתב שתמסור ל

ום תקופת החוזה, מכל סיבה שהיא, בין במועדה ובין בהתאם להודעת של סי בכל מקרה .9.4
העברה מסודרת של השירותים לידי העירייה ו/או  ספק השירותהעירייה, יבצע 

 ספק השירותלגורם אחר עימו תתקשר העירייה למתן השירותים, ובמסגרת זו יעביר 
המידע ו/או ו/או  באופן מסודר את כל המסמכים ו/או הדוחות ו/או הנתונים

ההנחיות בכל הקשור בשירותים, בין שנמסרו לו ובין שהוכנו על ידו לצורך ו/או 
ולשביעות  העיריהוהכל בהתאם להנחיות  -במהלך ו/או בקשר למתן השירותים

 המלא. הרצונ

)שלושים( יום קודם למועד תום  30בכתב,  ספק השירותמוקנית לעירייה הזכות להודיע ל .9.5
חדש למתן השירותים  קול קוראבשל התארכות הליכי  -שבתוקףתקופת ההסכם 

שתפרסם העירייה או משיקולים תפעוליים אחרים, על הארכת החוזה לפרק זמן של 
מתחייב להמשיך לספק לעירייה את השירותים  ספק השירות)שלושה( חודשים, ו3

 במהלך תקופה זו.

 נמחק .10

 

 קיזוז ועיכבון .11

ל בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר המפעי לעירייה שמורה זכות קיזוז כלפי .11.1

 יגיע לה ממנו, והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע למפעיל.

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי העירייה לעכב כל תשלום המגיע  .11.2

למפעיל וכל ציוד של המפעיל וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של חוזה זה, 

מהתחייבות מהתחייבויותיה על פי חוזה זה, או עד איזו  במקרה שהמפעיל יפר

 לקבלת כל סכום שיגיע לעירייה מן המפעיל.

 שמירת מידע וסודיות  .12

מצהיר כי ידוע לו כי במהלך מתן השירותים ייחשפו עובדיו למידע רגיש  ספק השירות .12.1
מתחייב שלא להעביר כל מידע של  ספק השירותולנתונים חסויים על פי חוק, ו

ו להרשות שימוש במידע כזה ו/או בכל מידע שהגיע אליו במסגרת מתן רייה אהעי
ספק השירות השירותים ו/או בקשר עם העירייה ושאינו נחלת הכלל. התחייבות 

 קף גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.תעמוד בתו

 עביר מידע כלשהו בכל אמצעי, לרבות אמצעים אלקטרוניים, ולאילא  ספק השירות .12.2
 ה, ברשותה ולאנשים שתורה.עיריימור אלא בהתאם להוראות הידע כאשמור מי

במסמך ח', על התחייבות לשמירת סודיות הכלולה  וחתים את עובדייספק השירות  .12.3
נתוני  ישמרו את כל וואלה הפועלים מטעמ ועל מנת שכל עובדי כל שביכולתועשה יו



 

 חתימת המציע: __________________
 

ולא יגלו  ת,מוחלט ה בסודיותעירייה וכל המידע אשר יגיע לידיהם בקשר לעירייה

התפקיד או  פרטים אלה לצד ג' כלשהו למעט כנדרש על פי חוק או למילוי הסביר של
 מתן השירותים. 

ובין אם ע"י  ספק השירותהיה ומידע כלשהו יתגלה בניגוד לאמור לעיל, בין אם ע"י  .12.4
 אחראי לכל נזק שייגרם עקבספק השירות הא י, וו/או הפועלים מטעמ ומעובדי מי

 ה עקב כך.עירייבכל תוצאה ו/או הוצאה שתיגרם ל אויישע י המידגילו

 תרופות .13

לה עפ"י מוקנה לכל סעד ו/או תרופה ה מזכויות העירייהאין באמור לעיל כדי לגרוע  .13.1
 .כל דיןהסכם זה ו/או 

על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות  ,מבלי לפגוע באמור לעיל .13.2
 .1970-תשל"א ,בשל הפרת חוזה(

זכאי ספק השירות טל ההסכם מכל סיבה שהיא, כמפורט בהסכם זה, לא יהיה בו .13.3
לתשלום כלשהו ו/או פיצוי כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר 

  ביטול ההסכם.

אחר ו/או  ספק השירותבנוסף לאמור לעיל, תהא העירייה רשאית להתקשר עם  .13.4
 .ספק השירותסכם, על חשבון שוא ההלהעסיק עובדים מטעמה בביצוע העבודות נ

אחר ו/או העסיקה עובדים מטעמה בביצוע  ספק השירותהתקשרה העירייה עם  .13.5
בתוספת בהוצאות שנגרמו לעירייה ספק השירות נשוא הסכם זה, ישא שירותים ה

וישלמן מסכום ההוצאות האמורות כתמורה להוצאות משרד כלליות ואחרות,  15%
ל ידי העירייה. סכום ההוצאות יקבע באופן סופי לכך ע דרשיימים מיום שי 10תוך 

ספרי העירייה והחשבונות ישמשו ראיה לכאורה בכל  ומוחלט על ידי מנכ"ל העירייה.
 ומועדיהם, ולשיעור הוצאות ההשלמה.  ספק השירותהנוגע לתשלומים ששולמו ל

 ספק השירותויתור על זכויות מצד  .14

ו בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו ויות אהשתמשה העירייה בסמכות כלשהי מהסמכ .14.1

לה בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או 
עילת תביעה כלשהי נגד העירייה בגין ביטול  ספק השירותמקצתו, לא תהיה ל

לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי  ספק השירותההסכם, הפסקה בביצועו או סיבה אחרת, ו
בעד נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת  כלשהו או תשלום

הביטול, ההפסקה או הסיבה האחרת, פרט לתמורה בעד אותם שירותים שבוצעו על 
  ידו עד למועד הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה.



 

 חתימת המציע: __________________
 

מבלי לגרוע מזכויות העירייה לפי הסכם זה, תהא העירייה רשאית, בכל אחד  .14.2

ההסכם כאמור, למסור את ביצוע המשך העבודות לאחר,  ביטול מהמקרים של
ללא מתן כל תמורה  ספק השירותולהשתמש ללא הגבלה בפעולות שנעשו על ידי 

 . ספק השירותנוספת ל

 יתור על סעדים מניעתייםו .15

לא יוכל בשום מקרה ונסיבות לבקש ו/או לקבל  ספק השירותמוסכם בזה במפורש, ש .15.1
עשה ו/או צווי ביצוע בעין ו/או צווי מניעה ו/או סעד צווי  מערכאה שיפוטית כלשהי

שיש עמם פגיעה הצהרתי, זמניים או קבועים, בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה או 
הסעדים היחידים להם  .ביצוע השירותים או הפרעה כלשהי בקידום ו/או בהמשך

יהיו  פטיים,ה, אם בכלל, במסגרת הליכים משיזכאי כלפי העירי ספק השירותהא י

 סעדים כספיים בלבד.

לא יהיה רשאי לעכב בידו בנסיבות כלשהן חלק  ספק השירותעוד מוסכם כי  .15.2
מהשירותים ו/או כל מסמך ו/או נתון ו/או תוכנה ו/או קובץ נתונים ו/או ציוד שנמסר 
לו ו/או הוכן על ידו וכיוצ"ב, בכל הקשור במתן השירותים וביצוע התחייבויותיו לפי 

מוותר בויתור סופי ומוחלט על כל  ספק השירותתימתו על הסכם זה, ה, ובחהסכם ז
 טענת עיכבון ו/או כל זכות עיכבון, על פי דין ו/או חוזה.

 שמירת זכויות .16

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה ו/או מהפעלת זכות כלשהי  .16.1

פי הסכם זה ו/או יה על ו/או מתן ארכה כלשהי לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויות
על פי כל דין ו/או כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או 

, אלא אם ויתרה העירייה על זכותה בכתב ספק השירותעם  בדרך אחרת ביחסיה
 ובמפורש.

ספק ש למען הסר ספק ומבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם, יובהר כי שירותים .16.2
וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי ון פגמים וליקויים, ות תיקלרבלא ביצע,  השירות
 םלעשותאחר תחתיו ו ספק השירותלשים רשאית העירייה  -והוא לא מילאה  ההסכם

ובלבד ו/או לבצע הפעולה בעצמה ו/או באמצעות עובדיה במקומו ועל חשבונו, 
נו רשת ממ, והדומוטעי מאו מהמנהל שנשלחה אליו לפני כן הודעה בכתב על ידי 

  למלא את התחייבותו תוך הזמן שנקבע בהודעה.

 שינוי .17

של העירייה  הוראה שינוי בעל פה.כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על 
ו/או המנהל שתוצאתה שינוי התמורה, לא יהיה לה תוקף אלא אם כן ניתנה בכתב ונחתמה 

 כדין בידי העירייה.

 הודעותכתובות  .18



 

 חתימת המציע: __________________
 

 ים הם:כתובת הצדד

  . , בית שאן1ירושלים הבירה רח'  -עיריית בית שאן 

 : ______________________________________________.ספק השירות

   החשב כאילו נתקבלתלפי מענו לעיל בדואר רשום הצדדים למשנהו מי משלח ע"י תשהודעה כל 
 כדבר דואר רשום.משעת מסירתה שעות  72 תוך  ע"י הנמען

 דדים על החתום:באו הצולראיה 

 __________________________________ שם ספק השירות )פירוט מלא( :

 כתובת : ______________________________________________

 מס' ת.ז. / ח.פ. _________________ 

 חתימת ספק השירות וחותמת: _____________________

 אישור 

 ,. . . . . . . מר/גב'. . . . . .הופיע בפני . . . . . . .. . . . . . . ., עו"ד , . . . הריני לאשר בזאת כי ביום . . 
 /היהיה צפוית/לומר את האמת וכי  /הכי עליו /הת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר שהזהרתיו

עליו  /מהדלעיל וחתם /הנכונות תצהירו /היעשה כן, אישרת/לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
  ____________________        בפני.

 עו"ד       

_________________  ___________________         __________________ 

 חותמת העיריהגזבר העירייה                                                              ראש העירייה   

 

 
 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 

 מסמך ח'

 סודיות לשמירת התחייבות
 השירותים ועובדיו( ספק ת)לחתימ

 לכבוד
 עיריית בית שאן

 א.ג.נ,
 סודיות לשמירת התחייבות: הנדון

  _______________אצל העובד_ ________________ת״ז ______________הח״מ  אני
 :כדלקמן "(העירייהעיריית בית שאן )להלן: " כלפי מתחייב/ת בזאת, ("השירות ספק" :)להלן

 
זולת , כלשהו גוף ו/או תאגיד ו/או אדם לכל לגלות ולא ומלאה טתמוחל תסודיו על לשמור .1

 ,רישום, עובדה, מידע כל, להלן כהגדרתו המידע את לקבל העירייה ע״י שהוסמכו האנשים
 ,פה בעל ובין בכתב בין, ב"וכיו כספיים נתונים, עיוני נתון, טבלאות, מסמך, מפרט, תוכנית

בקשר  שהגיעו לידיעתי או בעקיפין ו/או במישרין, ההעיריי ע״י לי ונמסרו לידיעתי שהובאו
 "(.המידע)להלן:" העבודה מן כתוצאה עם או

 :כדלקמן המידע לגבי מתחייב/ת אני .2

בחלק  או במידע לבצע לאחרים לאפשר לא ו/או לאחרים להרשות לא ו/או להעתיק לא .2.1
צוע בי ורךלצ אלא, אחרת העתקה צורת וכל תדפיס, צילום, העתקה, שכפול, ממנו

 בלבד. העבודה

 גם על יחול המידע לגבי האמור וכל, זו התחייבות הוראות יחולו המידע של העותקים על .2.2
 .עותקיה

 ו/או הגעתו אובדנו מניעת לשם הזהירות אמצעי בכל ולנקוט המידע על בהקפדה לשמור .2.3
 .אחר לידי

 .כלשהו מידע אובדן של מקרה בכל לעירייה להודיע .2.4

 .למידע ו/או לעבודה הנוגע נתון כל שהיא צורה בכל לפרסם לא .2.5

במסגרת  לעת מעת לי יימסרו אשר המידע נושא המידע/המסמך שלמות על לשמור .2.6
כל  ואת לי שהועבר המידע/המסמך את אמסור העירייה דרישת לפי. השירותים
מקרה  ובכל, בשלמותם למועצה ואחזירם כאמור המידע על בהסתמך שנעשו העיבודים

 . כאמור דרישה קבלת לאחר ואופן צורה בכל אותם שמורא ולא העתקה אבצע לא

חוזה  הפרת בגרם, חוזה בהפרת, בנזיקין העירייה כלפי אחראי/ת אהיה אני כי לי ידוע .2.7
 לעירייה או ייגרמו אשר, שהוא סוג מכל פגיעה או נזק לכל, דין כל פי על אחרת דרך ובכל
 .זה כתב פי על ותההתחייבוי אחת מהפרת כתוצאה, כלשהו שלישי לצד

גם  חלה והיא, כלשהו לזמן מוגבלת אינה, עת לכל הינה לעיל כאמור לסודיות ההתחייבות .3
 .השירות ספק לבין העירייה בין שנחתם/ייחתם ההסכם תקופת סיום לאחר

הנוגע  מסמך כל, דרישה לפי עת בכל או, העבודה סיום עם, ולמסור להחזיר מתחייב/ת אני .4
 לעבודה. או למידע

עם  העבודה לתחילת תנאי הינה זה התחייבות מסמך על חתימתי, היתר בין, כי לי ועיד .5
 .לעירייה כבדים לנזקים לגרום עלולה, סודיות לשמירת ההתחייבות הפרת וכי העירייה
 .תופר זו והתחייבות במידה דין פי על לה המוקנות הזכויות כל את לעצמה שומרת המועצה

סמכות  לפי שלא כאמור מידע גילוי,  1977 - ז"התשל נשיןהעו וקלח 118 סעיף י"עפ כי לי ידוע .6
 .הספק של עובדים על גם חל בסעיף המפורט האיסור וכי, פלילית עבירה מהווה, שבדין

 :החתום על באתי ולראיה

 ____________________              _______________ 

 חתימה           תאריך



 

 חתימת המציע: __________________
 

 נספח ט'

 אישור עריכת ביטוחים

 

 

 

 

 

 



 

 חתימת המציע: __________________
 

 מסמך י'

 עניינים ניגוד היעדר בדבר הצהרה

 המציע_____________)להלן: "המציע"( מצהירים בשם ולחתום להתחייב המורשים ,הח"מ אנו
 :כדלקמן המציע בשם ומתחייבים

 או עניינים ניגוד כל קיים לא .1
 של אחרת פעילות לבין כל זה קול קוראב המבוקשים השירותים בין עניינים לניגוד חשש

 ידו למתן השירותים על המוצעים הצוות מאנשי אחד כל של, במציע בכירים ל, שציעהמ
 .מאלה מי של ראשונה מדרגה משפחה קרוב של או

 לעמוד שלא מתחייב המציע .2
 נשוא השירותים בקשר למתן עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של במצב

 במצב אותו אחר שיעמיד גורם או גוף כלל ותיםשיר ממתן להימנע זה ובכלל ,קול קוראה
 להודיע מציע מתחייב  .העירייה כלפי עניינים ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של

 מטעמו מי או תפקידים בו בעלי ,המציע שבגינם מצב או נתון כל על מידי באופן לעירייה
 בקשר כאמור, נייניםיגוד עלנ חשש של במצב או עניינים ניגוד של במצב להימצא עלולים

 שלב בכל וזאת ,עליהם למציע היוודע עם מיד וזאת קול קוראה נשוא השירותים למתן
  .עמו תתקשר והעירייה היה העירייה, עם ההתקשרות או קול קוראה משלבי

 ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .3
 יםהשירות סיום מתן לאחר גם עניינים ניגוד של במצב לעמוד שלא מתחייב המציע

 או גורמים גופים מלייצג הימנעות לעניין לרבות ,בו ויזכה היה ,זה קול קוראב וקשיםהמב
זה  קול קוראב המבוקשים בעקיפין, לשירותים או במישרין הנוגעים, בעניינים שונים

 .כאמור השירותים למתן בקשר עניינים ניגוד של במצב המציע את להעמיד ושעלולים
עניינים,  ניגוד של לקיומו חשש או עניינים ניגוד של קיומו בדבר שההחלטה ידוע למציע

 לפעול מתחייב והמציע בלעדי, באופן לעירייה, נתונה ,ההתקשרות לאחר תקופת גם
 עת. בכל שיהיו כפי ,להנחיות העירייה בהתאם

 לבצע עצמו על מקבל המציע  .4
 של טהמוחל דעתה לפי שיקול ,זו להצהרתו הנוגעים בעניינים העירייה של החלטה כל

 צד לבין המציע או בין העירייה לבין בינו ההתקשרות הפסקת על החלטה לרבות העירייה,
 שהוא, והכול 'ג צד כל עם מהתקשרות הימנעות על החלטה כלשהו, ולרבות אחר ג'

 .שלוש שנים אחריה של ולתקופה העירייה עם ההתקשרות תקופת במהלך
אם הצעתי תזכה, אני מתחייב  .5

 ושא ניגוד עניינים בנוסח על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים.ופס בנלחתום על ט
 :החתום על באנו ולראיה

 

 

____________________       __________________     ___________________ 
 חתימה                    ושם משפחה                         תפקיד  פרטי שם   

____________________       __________________     ___________________ 
 חתימה                    ושם משפחה                         תפקיד  פרטי שם   

___________________      ____________________ 
 תאריך                                    המציע חותמת       



 

 חתימת המציע: __________________
 

  

 ב"ימסמך 

 ירבההצהרה בדבר העדר ק

 
 הצהרה והתחייבותהנדון: 

 
הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם עיריית בית שאן ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני 

 מצהיר כלהלן:
 

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א
 
 קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית שאן. (.1)

 
 העיר. סוכנו או שותפו של חבר מועצת (.2)
 

 בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שאן. (.3)

 

( לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים 2) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)
( לעיל מנהל או עובד 2) –( ו 1בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )

 אחראי בתאגיד. 
 

דה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או ות פקוהנני מצהיר כי ידועים לי הורא .ב
בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות 
הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים 
בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על 

הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור וראות ה
לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר 
ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם 

 את שוויו של מה שקיבלה.
 

י אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור חייב ככמו כן הנני מצהיר ומת .ג
 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

 
 
 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  

 


