
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עמותת הספורט כחול לבן
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 הזמנה להציע הצעות

 המועצה האזורית עמק יזרעאלביישובי  הפעלת חוגי אימון כדורגל לילדים

 01/2022מספר מכרז 

מבקשת לאתר במסגרת המכרז "(, המזמינהאו " "עמותה"ה)להלן:  עמותת הספורט כחול לבן .1
ביישובי המועצה האזורית  גורם מקצועי אשר יפעיל עבור העמותה חוגי אימון כדורגל לילדים

 .("השירותים"או  "העבודותמכרז )להלן: "מסמכי הכמפורט ב, יזרעאלעמק 

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים ונוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן  .2

שקלים מש מאות ח) ₪ 500תמורת סך של    27/7/2022 , החל מיוםאתר המועצה ב לרכושיהיה 
 .סכום זה לא יוחזר בשום מקרה ונסיבות לרוכשחדשים(. 

יוכלו המציעים להפנות שאלות הבהרה באמצעות דוא"ל  0016:בשעה  4/08/2022עד ליום 
 בלבד. באחריות בכתב וייענו בלבד בכתב ייעשו הפניות . כל kerenmk@eyz.org.ilלכתובת 

 .04-6520754 בטלפון המזמינה נציג ידי על התקבלו השאלות כי לוודא המציע

יהיה עליהם לצרפן להצעתם, כחלק ם ויועברו אל כל המציעי, הן יענו ששאלות ההבהרהכל כ
תשובות יישלחו אך ורק למציעים שרכשו את מסמכי המכרז.  –בלתי נפרד מתנאי המכרז 

 המזמינה אינה מתחייבת לענות לכל שאלות ההבהרה. 

ר יובהר כי המזמינה תהיה אחראית רק להבהרות שנשלחו בכתב ולא לכל פירוש ו/או הסב
 שינתן בעל פה למשתתפים. 

 משרדי רכזת המכרזיםב 15:00 בשעה  16/8/2022את ההצעה יש להגיש עד ולא יאוחר מיום  .3
 במסירה ידנית בלבד.  ,)בנין מפעם לשעבר(

הצעה אשר לא תוגש בסדר ובאופן המפורט בתנאי המכרז ו/או שלא במועד ו/או ללא כל  .4
 בחשבון. המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז, לא תילקח
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 תנאי המכרז

 מועדים .1

, שינויים בתוקף המזמינה רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו
. הודעה בדבר שינוי כאמור תימסר למשתתפים במכרז בהתאם לפרטים שמסרו בעת רכישת ההצעה

 מסמכי המכרז.

 מסמכי המכרז .2

 .להציע הצעותהזמנה 
 .תנאי המכרז

 במכרז. המציעפרופיל  – 1נספח 
 תצהיר עמידה בתנאי סף. – 2נספח 

 .המדריכיםפירוט ניסיון  – 2.1נספח 
 נוסח המלצות על המדריכים – 2.2נספח 

 במכרז. המשתתףהצעת  – 3נספח 
 ערבות מכרז. – 4נספח 

 ערבות ביצוע. – 5נספח 
 התחייבות להימנע מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות. – 6נספח 

 .מינימום ושכר זרים עובדים העסקת בגין הרשעות היעדר בדבר תצהיר – 7נספח 
 . עמותהאו לחבר  עמותהתצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד  – 8נספח 

 עסק בשליטת אישה. – 9נספח 
 הסכם. – 10נספח 

 תנאים מיוחדים. – 10.1נספח 
 .מפרט השירותים – 10.2נספח 

 הוראות ודרישות הביטוח. – 11נספח 
 אישור קיום ביטוחים.  – 11.1נספח 

 מטרת ההתקשרות .3

)להלן:  10.2נספח העמותה עורכת מכרז זה לשם קבלת הצעות ביחס לשירותים המפורטים ב .3.1
 בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם להוראות כל דין.  ("החוגים"

העמותה תהא אחראית לשריין את המגרש בו יתקיימו החוגים, לגבות את התשלום מהמשתתפים  .3.2
 ולפרסם את החוגים. 

 .מטעם המציע הזוכה מתאימיםמקצועי ובעל ידע והכשרה  םצוות מדריכיהחוגים יופעלו על ידי  .3.3

 15:00 שעה 16/8/2022עד יום  המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

 15/12/2022עד יום  תוקף ערבות המכרז

  

 22:00שעה  4/8/2022  עד יום  המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה

   17:00 שעה 9/8/2022עד יום  מענה לשאלות ההבהרה ישלח 



4 

 

לאפשר,  העמותה עשויהבלבד,  המתאימים. במקרים 1:15 יהיה בכל חוג: ילדים יחס מאמנים .3.4
  לכל היותר. 1:20חריגה ליחס של עד  ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

לעמותה שיקול דעת לשנות את יובהר כי . 10.2לנספח שעות פעילות כל חוג וחוג יהיו בהתאם  .3.5

 דעתה וצרכיה., לפי שיקול הימים, השעות ומקום הפעלת החוגים

לל, לשם הפעלת החוגים ו/או ביצוע יספק את כל הציוד הנדרש, ללא יוצא מן הכ המציע הזוכה .3.6
הפעילויות. הזוכה יהיה אחראי באופן בלעדי לציוד, שינועו, ביטוחו ואבטחתו וכן לוודא כי הציוד 

 יהיה תקין ובטיחותי.

הזוכה ידאג על חשבונו לכל האישורים הנדרשים מאת הגורמים המוסמכים, לצורך הפעלת  .3.7
 .החוגים

כל נזק שייגרם לציוד בו תבוצע הפעילות ו במקוםעל ניקיון  המציע הזוכה יהיה אחראי על שמירה .3.8
 או למבנה שבבעלות ו/או בחזקת העמותה.

  ותשלם 10.2בנספח  למפורטהעמותה תגבה מהמשתתפים את דמי ההשתתפות בחוגים בהתאם  .3.9
 .בהסכם ההתקשרות, כמפורט כולל מע"מ את חלקו לספק כולל מע"מ בפועלהסכום שיתקבל מ

יהיו זכאים להנחות בהתאם להחלטת העמותה והמועצה ולזוכה לא  מהמשתתפיםיובהר כי חלק 

  ו/או תביעה בקשר לכך. תהיה טענה 

 ותחת השם: ״עמותת ספורט כחול לבן״, והזוכה יהיה מנוע מלפרסם את עסקי ויופעל יםהחוג .3.10
 .עמותהלשירותים את ה מספק ואהפרטיים תוך שה

החלפת מדריך, בנסיבות של חוסר  , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,רשאית לדרוש העמותה .3.11
. לא תקים לזוכה כל תביעה ו/או דרישה כלפי המזמינה החלטה כאמורשביעות רצון מתפקידו, 

   המציע לקח עניין זה בחשבון.כמוה כהצהרה כי במכרז שת הצעה גה

נוספים ועל  מוקדי פעילותאת הפעילות ליובהר כי העמותה מתכננת להרחיב במהלך ההתקשרות  .3.12
 המציעים להיערך לכך. 

מוקדי הפעילות עשויה להתרחב ל במהלך ההתקשרות ובהתאם לשיקול דעתה של העמותה .3.13
מסוימים משיקולים של היענות  מוקדי פעילותנוספים / אחרים או לחלופין, להתבטל בפעילות 

סטיים ו/או אחרים, הכל בהתאם לשיקול נמוכה ו/או שיקולים תקציביים ו/או שיקולים לוגי

 דעתה הבלעדי של המזמינה. 

נכון להיום העמותה נמצאת במשא ומתן עם יישובים להרחבת מוקדי הפעילות ועל המציעים  .3.14

 במכרז להיערך לכך. 

להמשיך פעילות בכל חייבת , כי אין העמותה ים, מובהר למציעמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .3.15
 יםמצהיר ים, אף אם הוא זוכה להתעניינות גבוהה, והמציעוח כל חוג שהואחוג שהוא או לפת

 .כל טענה על כך הםכי לא תהיה ל מיםומסכי

 תקופת ההתקשרות .4

 (. "תקופת ההתקשרות", החל ממועד החתימה על החוזה )להלן: שנהההתקשרות תהא למשך  .4.1

נוספות, שנה אחת בכל שנים  (4) ארבעבשמורה האופציה להאריך את תוקפו של ההסכם  מזמינהל .4.2
 (."תקופת האופציה"שנים )להלן:  (5) חמשעל פעם, כך שסך תקופות ההתקשרות לא יעלו 
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הזכות להפסיק את ההתקשרות, עפ"י שיקול דעתה  מזמינהמבלי לפגוע באמור לעיל, תהא ל .4.3
קת ימים מראש. הפס 30הבלעדי, ובכלל זה בשל שיקולי תקציב, בהודעה בכתב שתינתן לזוכה 

, מכל מין וסוג מזמינהההתקשרות במקרה זה לא תקים לזוכה כל תביעה ו/או דרישה כלפי ה

שהוא, למעט הזכות לקבלת התמורה בגין השירותים שסופקו על ידו עד למועד הפסקת 
 ההתקשרות. 

 תנאי סף .5

על כל דרישות המכרז, ואשר  בעצמם רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים
 מתקיימים בהם, במצטבר, כל הדרישות והתנאים המפורטים להלן:

 תאגיד פעיל בישראל הרשום במרשם הרלוונטי בעת הגשת הצעתו למכרז. הינו יחיד אוהמציע  .5.1

בעלי ו/או  מדריכים מוסמכיםדריכים אשר יספקו את השירותים מטעם המציע יהיו כל אחד מהמ .5.2
בתחום הרלוונטי.  ,ע"י משרד החינוך והספורט בעלי תעודה ממוסד מוכרו/או  תואר אקדמי

 הינה בשיקול דעתה של וועדת המכרזים.  סעיף זהבדרישת  יםעומד המדריכיםההחלטה אם 

שנים לפחות  3ניסיון של  יבעל יהיו מטעם המציע כל אחד מהמדריכים אשר יספקו את השירותים .5.3
 ילדים, לפחות, בכל שנה.  30, כאשר בחוג היו רשומים (18)עד גיל  בהפעלת חוג כדורגל לילדים

כל אחד מהמדריכים אשר יספקו את השירותים מטעמו יחזיק ו)במקרה של מציע יחיד( המציע  .5.4
אישור ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה להעסיקם לפי הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני 

 .2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"א

יובהר בזאת כי רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל תנאי הסף. 
תנאי סף המתייחסים למציע ולניסיונו צריכים להתקיים במציע עצמו. יובהר כי קיום תנאי סף בתאגיד 

 קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב עמידה בתנאי הסף. 

במפורש, כי בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש מובהר 

 כי אלו יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה, לכל הפחות.

 המסמכים אותם יש לצרף להצעה .6

 המציעים נדרשים לצרף להצעתם בעת ההגשה, כל המסמכים להלן:

 .1נספח  בנוסח במכרז המציעפרופיל  .6.1

 תוכנית אימונים לגבי כל אחת משכבות הגיל.  .6.2

 לתנאי הסף.  5.1 המעידים על התקיימות תנאי מסמכים .6.3

 .2תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף בנוסח נספח  .6.4

צילום של התעודה מהמוסד המוכר ליחס לכל אחד מהמדריכים שיספקו  אישור על הסמכה ו/או .6.5
 .5.2את השירותים מטעם המציע, להוכחת תנאי סף 

 , להוכחת תנאי2.1נספח בנוסח  המדריכים אשר יספקו את השירותים מטעם המציעפירוט ניסיון  .6.6
 כולל מספרי טלפון ליצירת קשר עם הממליצים., 5.3סף 

 . 5.4להוכחת תנאי סף  אישור ממשטרת ישראל .6.7
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אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .6.8
 .1976 –ניהול חשבונות( תשל"ו 

 .6כנספח בנוסח המצורף  והיעדר ניגוד עניינים התחייבות חתומה בדבר שמירה על סודיות .6.9

 . 7כנספח הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום בנוסח המצורף  היעדר תצהיר בדבר .6.10

 . 8 כנספחבנוסח המצורף  המועצהאו חבר  המועצהקרבה לעובד  היעדר בדבר תצהיר .6.11

 .9מציע שהוא עסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק, יצרף מסמכים בהתאם להוראות נספח  .6.12

  .10כנספח המצורף העתק חתום של ההסכם  .6.13

 המעידה על רכישת חוברת המכרז.קבלה  .6.14

 להלן.  7.1בסעיף  כמפורטערבות מכרז  .6.15

 ערבויות .7

 )עשרת אלפים שקלים ₪ 10,000להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית צמודת מדד בסך  .7.1
 הערבות תהיה בלתי מותנית ובת תוקף עד לתאריך .4נספח "( בנוסח ערבות מכרז)להלן: " חדשים(

15/12/2022. 

למזמינה שמורה הזכות להאריך את תוקף ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, באמצעות  .7.2
הודעה בכתב שתימסר למציעים לפני פקיעת תוקף ההצעה. במקרה שכזה, יאריכו המציעים את 

 תוקף הערבות עד למועד המוארך להגשת הצעות.

 הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות המציע עפ"י תנאי המכרז. .7.3

אם תודיע המזמינה למציע עד לתאריך הנ"ל על זכייתו במכרז תחייב ההצעה את המציע עד  .7.4
ת לחתימת ההסכם עמו והמזמינה תהיה רשאית לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות עד לחתימ

ההסכם והפקדת ערבות להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם, והמציע מתחייב להאריך 
 את תוקף הערבות בהתאם.

מציע במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה, אשר לא יאריך את תוקף הערבות כאמור לעיל ו/או  .7.5
רבות, לא יקיים התחייבות אחרת עפ"י תנאי המכרז, תהא המזמינה רשאית לחלט את סכום הע

אשר יחשב כפיצוי מוסכם למקרה כנ"ל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של המזמינה לתבוע 
 נזקים ו/או סעדים נוספים. 

ימים מיום שניתנה הודעה על  30הערבות תוחזר לידי המציע, זולת מציע ההצעה הזוכה, בתוך  .7.6
 הזוכה במכרז.

 ₪ 30,000 ערבות בנקאית אוטונומית בסךערבות המכרז תוחזר לידי המציע הזוכה כנגד הפקדת  .7.7
)להלן:  5נספח שתשמש להבטחת קיום התחייבויותיו של המציע הזוכה עפ"י ההסכם בנוסח 

 "(.ערבות ביצוע"

, תהיה 5-7למען הסר ספק יודגש כי מציע אשר לא יעמוד בכל התנאים המצטברים המפורטים בסעיפים 

 המזמינה רשאית לפסול את הצעתו על הסף ו/או שלא לדון בה.

 אופן הגשת ההצעה .8
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ת ההצעה פירושה, כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאי הסף, הבין את מהות הגש .8.1
השירותים, הסכים לכל תנאי המכרז על נספחיו וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע 
האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא 

 רט ו/או תנאי כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו.ידע ו/או לא הבין פ

ומסמכים נוספים  המכרזעל המציע להגיש את הצעתו, בצירוף כל מסמכי המכרז ובצירוף ערבות  .8.2

 . לעיל 5-7בסעיפים  כמפורטהכל מטעמו 

מה של מורשה / מורשי חתי המציע בעצמו או מקום בו נדרשת חתימת המציע, יחתום אך ורק .8.3
  המציע.

 בחותמת וחתימת בשני עותקים וויחתום עלי 3כנספח המציע ימלא את מסמך ההצעה המצורף  .8.4
 שור עו"ד/רו"ח שהחתימה מחייבת את המציע. יובצירוף א מקור של המציע

, והתשובות לשאלות ההבהרה )ככל שישלחו( הנלווים הנספחים לרבות, המכרז בחוברת עמוד כל .8.5

 .מציעמקור של ה ובחתימת בחותמת ייחתמו

 –, וביתר העמודים מציעובחתימת מקור של הייחתם בעמוד האחרון בחותמת  10בנספח  ההסכם .8.6
מהווה הסכמה של המציע  הצעה במכרז זההגשת בחותמת ובחתימה בראשי תיבות של המציע. 

 לתנאי הסכם ההתקשרות.

כגורם אחד אך ורק אם מדובר  לצורך זה, שותפות נחשבתלא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד.  .8.7
 בשותפות רשומה כחוק.

 כל מציע יציע הצעה אחת בלבד. .8.8

כל שינוי או תוספת או השמטה שיעשו ע"י המציע אין לבצע שינוי כלשהו במסמכי המכרז.  .8.9
המסמכים ובין במכתב  ףבמסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י שינוי או תוספת בגו

(, יקנו למזמינה זכות לפסול את ההצעה על הסף, או "השינוי")להלן:  תלוואי או בכל דרך אחר
 מהשינוי, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המזמינה. לחילופין, להתעלם

ההצעה בשני עותקים ומסמכי המכרז כמפורט לעיל יוגשו במעטפה סגורה ועליה יסומנו מס'  .8.10
למסור במסירה אישית יש  מעטפת ההצעהאת ים. המכרז ושם המכרז בלבד, ללא כל סימנים מזה

 לעיל. 1לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף  משרדי רכזת המכרזיםב

 לא תידון כלל. ,מצא בתיבת המכרזים של המזמינה במועד האחרון להגשת הצעותיהצעה שלא ת .8.11

 מציעכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת מסמכי המכרז וההצעה למכרז זה יחולו על ה .8.12
 במכרז ולא יוחזרו לו, ובכלל זה הוצאות רכישת מסמכי המכרז.

שינויים ו/או  למכרז, להכניס ההצעות להגשת האחרון למועד עת, קודם בכל המזמינה רשאית .8.13
 והתיקונים שינויים. בהמשתתפים לשאלות בתשובה או המכרז, ביוזמתה תיקונים במסמכי

 כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של רוכשי המכרז. 

 אופן בדיקת ההצעה .9

 -בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז וצירוף כל המסמכים הנדרשים שלב  – שלב א' .9.1
תפסל הצעה שלא עמדה בדרישות הסף של המכרז ו/או לא צורפו אליה כל המסמכים הדרושים 

לפנות למשתתפים בפניה להשלמת  מזמינה. אין באמור כדי לגרוע מסמכות התובא לדיוןולא 
 מסמכים במקרים שתמצא לנכון. 
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ושצורפו  ההצעות הכשרות )שעמדו בדרישות הסף שנקבעו -שלב שקלול ודירוג ההצעות  - שלב ב' .9.2
להלן. המפורטות ישוקללו בהתאם לאמות המידה והמשקלות  אליהן כל המסמכים הדרושים(

 יזכה במכרז.  מבין המציעיםהמציע אשר יקבל את הניקוד הגבוה 

 באופן הבא: יעשה ההצעה  (100%) שקלול של מרכיבי איכות

 

 

 פירוט רכיב מס'

 ניקוד

 אחתהמציע יצרף להצעתו תכנית עבודה לכל  תכנית עבודה 1
משכבות הגיל לפי מפרט השירותים בנספח 

10.2. 

ינקד את מטעמה  שתמנהמי וועדת המכרזים או 
תוכנית העבודה בהתאם לשיקול דעתו, תוך 
התחשבות בהיבטים של : מקצועיות, חזון עסקי 

, השקעת משאבים וחינוכי, מגוון התכנים
 מיוחדים, ציוד חדשני, שיטות לימוד חדשניות

  וכל היבט רלוונטי אחר. 

 נק' 30עד 

או מי מטעמה תזמן את נציג  ועדת המכרזים ראיון 2
במסגרתו יתבקש להציג את המציע לראיון אישי 

ותנקד סעיף זה בהתאם התכנית המוצעת על ידו 
 להתרשמותה.

 נק' 30עד 

3 
המציע יצרף המלצות להצעתו המלצות ביחס  המלצות

למדריכים המוצעים על ידו בנוסח המצורף 
 5-כל המלצה תזכה את המציע ב 2.2כנספח 
וועדת המכרזים ו/או . נק'( 30)וזאת עד  נקודות

מי מטעמה יהיה רשאי להתקשר לכל אחד 
 מהממליצים, בהתאם לשיקול דעתו.

 נק' 30עד 

4 
שביעות רצון 

, המפרטות בין המלצותהמציע יצרף להצעתו  הממליצים
 היתר פרטים ליצירת קשר עם הממליצים. 

בירור  או הניקוד יינתן על בסיס המלצות 
 שביעות רצון

ועדת המכרזים רשאית לפנות לממליצים אלו, 
 וכן לגורמים אחרים הבאמצעות נציג מטעמ

שקיבלו שירותים מהמציע, לשם קבלת פרטים 
 אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו. 

הממליצים יתבקשו לדרג את המציעים בסולם 
 בפרמטרים כמפורט להלן :  1-10שבין 

רג את מידת ההיענות שהייתה כיצד תד .1
 לחוג?

דרג את רמת המקצועיות שהפגין כיצד ת.2
 בהפעלת החוג?  המדריך

את המדריך בפרמטר של ערכים כיצד תדרג  .3
  וחינוך? 

. כיצד תדרג את מידת שביעות הרצון שהייתה 4
 החוג?והוריהם  למשתתפי

הציון הסופי של כל מציע בפרמטר זה יקבע לפי 
 הממליצים.ממוצע תשובות 

 נק' 10עד 
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את  לבצע מציעה של וכושרו אמינותו את ההצעות בחינת במסגרת לבחון רשאית המזמינה .9.1

. כמו כן, המזמינה רשאית לפנות לשם אימות הפרטים המופיעים בהצעה להסכם בהתאם המטלות
 . לכל גורם שתמצא לנכון לשם כך

 בשל או מהותה ותנאיה, לעומת סבירה בלתי בהצעה שהיא כלל להתחשב שלא רשאית המזמינה .9.2
ה שלדעת המכרז לסעיף מסעיפי מפורטת התייחסות חוסר בשל או המכרז לדרישות התאמה חוסר
 כדבעי. ההצעה הערכת מונע

בכדי לקבל הבהרות נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים  למזמינה .9.3
השלמות ובכדי לבקש  שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות בכדי להסיר אי בהירויות ,להצעתם

 ., בהתאם לשיקול דעתה ובמקרים שתמצא לנכוןמסמכים של

רשאית מנימוקים  המזמינהמבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה,  .9.4
לטה שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי הח

 זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה. 

  רשאית לבטל את המכרז, אם תוגש הצעה אחת בלבד. המזמינה .9.5

 ההצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוהה ביותרהמזמינה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל את  .9.6
 . בעבר מציעלרבות בשל ניסיונה וניסיון אחרים עם ה או כל הצעה שהיא

 רשאית לא לקבוע זוכה אם נראה לה כי אף מציע אינו מתאים. המזמינה .9.7

 המזמינה רשאית לפצל את ההתקשרות בין המשתתפים במכרז על פי שיקול דעתה.  .9.8

אם תחליט המזמינה, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו מכל  .9.9
י, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופ

 דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

 אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המזמינה על פי כל דין. .9.10

 הודעה על זכייה וההתקשרות .10

 המזמינה תמסור למשתתפים הודעה בכתב על זכייתם או אי זכייתם במכרז. .10.1

ו, על נספחיו מצורף למכרז. תנאי ההתקשרות בין הזוכה במכרז למזמינה ייחתם הסכם שהעתק .10.2
יהיו על פי תנאי המכרז על נספחיו וההסכם המצורף. למזמינה עומדת הזכות לקיים מו"מ עם 

 הזוכה במכרז. 

ימציא למזמינה אישור עריכת ביטוחים חתום בידי החברה המבטחת, אשר יהיה במכרז הזוכה  .10.3
ימים מיום קבלת הדרישה לכך  7למסמכי המכרז, תוך  11כנספח ערוך לפי הנוסח המצורף 

 מהמזמינה. 

הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים  .10.4
 בישראל.

והזוכה במכרז לא יעמוד בהתחייבויותיו כמפורט לעיל ו/או לא ימציא ערבות ביצוע כנדרש היה  .10.5
, תהא המזמינה רשאית לבטל את הזכייה בהודעה בכתב לזוכה במכרז, וכן למסור את 7.7בסעיף 



10 

 

ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה. האמור בסעיף זה אינו גרוע מזכויותיה של המזמינה על פי תנאי 

 דין. המכרז או על פי כל 

 ביצוע. הזוכה המציע לבין המזמינה בין התקשרות מהווה אינה הזכייה הודעת כי, יובהר .10.6

, הפקדת ערובה ע"י המציע המזמינה של חתימה מורשי י"ע ההסכם בחתימת מותנה ההתקשרות
 הזוכה והמצאת אישור עריכת ביטוחים חתום. 

 המכרז עיון במסמכי .11

בהתאם ובכפוף המכרז  למציע שהשתתף במכרז המבקש עיון במסמכי ועדת המכרזים תאפשר .11.1
יה בצו המועצות יתוספת השנ, ה1987-ת העיריות )מכרזים(, תשמ"ח)ט( לתקנו22לקבוע בסעיף 

, ובהתאם להלכה 1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח ,1958-ת אזוריות(, התשי"חהמקומיות )מועצו

 הפסוקה.

חלקים ": חריים ו/או סודות מקצועיים )להלןכוללים סודות מסמציע הסבור כי חלקים מהצעתו  .11.2

 (, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:"סודיים

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. .11.2.1

 משמעי.-יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד .11.2.2

 במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.  .11.2.3

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון  .11.3
 מציעים אחרים.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם  .11.4
של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 

 אחרים.המציעים ה

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת  .11.5

המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות 
 מינהלית.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם  .11.6
יים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק כסוד

 זמן ההולם את נסיבות העניין.

החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע בטרם  .11.7
 מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 שונות .12

הנוגע למכרז זה וכן להתקשרות שתתבצע עם הזוכה  סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל .12.1
 ולו בלבד. נצרתתהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר 

 ככל הצעות לקבלת פניות או/ו נוספים מכרזים לפרסם הזכות את לעצמה שומרת המזמינה .12.2
 תנאים באותם שיהיו יכול הצעות לקבלת הפניות או/ו הנוספים המכרזים .הצורך פי ועל שיידרש

 ממכרז זה.  שונים בתנאים או

מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על צורפותיהם הינם רכוש המזמינה וכל הזכויות בהם שמורות  .12.3

 למזמינה. אין המציע רשאי להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר כלשהו.
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במסמכי גילה מציע סתירה או אי התאמה בין הוראה אחת שבמסמכי המכרז לבין הוראה אחרת  .12.4
, יפנה המציע מיד עם גילוי הסתירה או אי ההתאמה, בכתב, אל בהסכם על נספחיוהמכרז או 

 .בענייןהמזמינה בבקשה שתיתן הוראות 

כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים  .12.5
 ו/או בכל דין. זובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של המזמינה הקבועות במסמכי המכר

 בכבוד רב,
 דנה טרטצקי גתוע, מנכ"ל
 עמותת הספורט כחול לבן

 1נספח 

 במכרז מציעפרופיל ה

 במכרז למלא באופן מדויק את הפרטים שלהלן: מציעעל ה

 של המציעמשפטי ה ומעמד .א
 

 פרטי המציע  .ב
 

  שם המציע 

  כתובת 

  דוא"לכתובת 

  טלפון

  טלפון נייד

  פקס

  מס' תאגיד /עוסק מורשה

 

 דוגמת חותמת

 

 

  פרטי מורשי החתימה במציע  .ג
 

 דוגמת חתימה מס' תעודת זהות שם מלא

   

 חברה  עמותה   אגודה
 שיתופית

  שותפות
 רשומה

 מציע פרטי 

יש לצרף אישור 
התאגדות מרשם 

 החברות

יש לצרף אישור 
התאגדות מרשם 

 העמותות

יש לצרף אישור 
התאגדות מרשם 

 האגודות השיתופיות

יש לצרף אישור 
התאגדות מרשם 

 השותפויות

תעודת יש לצרף 
+  עוסק מורשה

 תעודת זהות
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 אישור עו"ד/ רו"ח .ד

של_________________________ )להלן:  /רו"ח___________, עו"ד_____ אני הח"מ
 ( מאשר את מעמדו המשפטי של המציע ואת זהות בעלי זכות החתימה במציע. "המציע"

____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                 

 2נספח 

 תצהיר בדבר עמידה בתנאי הסף

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת "המציע "תצהיר זה בשם ___________________ ) הנני נותן
 תצהיר זה בשם המציע. 

 תנאי הסף של המכרז, כדלקמן: בכלהריני להצהיר כי המציע עומד  .1

 תאגיד פעיל בישראל הרשום במרשם הרלוונטי בעת הגשת הצעתו למכרז. הינו יחיד אוהמציע  .1.1

בעלי ו/או  מדריכים מוסמכיםדריכים אשר יספקו את השירותים מטעם המציע יהיו כל אחד מהמ .1.2
 ע"י משרד החינוך והספורט, בתחום הרלוונטי.  בעלי תעודה ממוסד מוכרו/או  תואר אקדמי

שנים לפחות  3כל אחד מהמדריכים אשר יספקו את השירותים מטעם המציע הם בעלי ניסיון של  .1.3
 ילדים, לפחות, בכל שנה.  30(, כאשר בחוג היו רשומים 18)עד גיל  בהפעלת חוג כדורגל לילדים

כל אחד מהמדריכים אשר יספקו את השירותים מטעמו יחזיק ו)במקרה של מציע יחיד( המציע  .1.4
אישור ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה להעסיקם לפי הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני 

 .2001-מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 .זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת .2

 

_______________________    ________________________ 
 חתימת המצהיר      שם המצהיר

 

 עו"ד / רו"ח אימות

אני הח"מ ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום _________________ 
 וזהר/ה____________________, ת.ז _______________________, ולאחר שההופיעה בפני מר/גב' 

 כדין , אישר/ה את נכונות ההצהרות בתצהיר זה וחתמ/ה עליו בפני.
____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                 
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 2.1נספח 

 פירוט ניסיון 

 , בהתאם לדרישות המכרז: את השירותים עבור המציעהמדריכים אשר יבצעו להלן פירוט ניסיון 

שם 
 המדריך

היכן 
התקיים 

 החוג

מספר  גיל הילדים 
הילדים 

 שהשתתפו 

מועד מתן 
 השירותים

פרטי קשר של 
)שם +  הממליץ

+ מספר  תפקיד
 (טלפון

      

      

      

      

      

      

      

      

 בהתאם לצורך, ניתן לצרף עמודים נוספים המפרטים את ניסיון המציע. 

 . 2.2בנוסח נספח  בכתב להוכחת ניסיונו המלצותבנוסף לפירוט בטבלה לעיל, על המציע לצרף 

 

_________________    ____________________     ____________________ 

 וחותמתחתימה     שם              תאריך       
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 2.2ספח נ
  

 
  נוסח המלצה

  
 
 הממליץ פרטי .1

 המציע: ____________________________________ שם
 ____________________________________ :המדריךשם 

 ___________________________ היכן התקיים החוג:
 העבודות: _____________________________ סוג
 ___________________ הממליץ תפקיד_________________ הממליץ שם

  טלפון ליצירת קשר עם הממליץ: 
 ______________________ מתן השירותים של המדריך סיום ומועד  תחילה מועד

 
 טבלת הערכה: .2

 הממליץ.  ידי על ימולאו שלהלן בטבלה הציונים
על מנת לוודא את האמור בהמלצה. ועדת המכרזים, רשאי יהיה ליצור קשר עם הממליצים נציג מטעם 

לשנות את הדירוג שנרשם בהמלצה אם הממליץ יבקש לעשות זאת במהלך השיחה,  לנציג נשמרת הזכות
 .בשיחה שיקבל לתשובות ובהתאם להבנתו בהתאם, מהנושאים אחד בכל ולשאול, להרחיב

 
 האיכות מדדי לקביעת כבסיס המהוות שאלות מס'

 

 ניקוד
 מקסימאלי

 ניקוד בפועל

  10 כיצד תדרג את מידת ההיענות שהייתה לחוג? 1

כיצד תדרג את רמת המקצועיות שהפגין  2
 המדריך בהפעלת החוג? 

10  

כיצד תדרג את המדריך בפרמטר של ערכים  3
 וחינוך?  

10  

כיצד תדרג את מידת שביעות הרצון שהייתה  4
 למשתתפי והוריהם החוג?

10  

 ממוצע 
 

10  

 
 
  --למילוי ע"י נציג ועדת המכרזים  --
 

 _______________________________________:נוספות הערות
 

 המזמינה ותפקידו __________________________. מטעם השיחה מבצע שם
 

 _______שעה____________ תאריך:  השיחה מועד
 

  __________השיחה מבצע חתימת
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 3נספח 

 הצעת המשתתף במכרז 

החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ונספחיו, מגישים בזה אנו 
 האזורית עמק יזרעאל המועצהביישובי  הפעלת חוגי אימון כדורגל לילדים 01/2022את הצעתנו במכרז 

 ומצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

ובהצעה זו ידועים  בהסכם על נספחיו, בזאת כי כל הפרטים המופיעים בחוברת המכרז מצהירים אנו .1
 במלואם ללא סייג.אותם ם ימקבלו ואנ לנו

נו ומצא ו/או ביצוע העבודות את כל התנאים הכרוכים במתן השירותים שבדקנוהצעה זו מוצעת לאחר  .2

 בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת. יםמוותר ואנאותם מתאימים וראויים, 

במתן השירותים ו/או בביצוע ללוחות הזמנים וליתר האילוצים הכרוכים לתנאי התשלום,  מודעים אנו .3
   כל טענות בגין אילוצים כאמור. לנוולא יהיו העבודות 

 ברמה ובטיב הגבוהים דותהעבואת  ניתן את השירותים ו/או נבצעתזכה,  נוכי אם הצעת יםמצהיר אנו .4
האמצעים הנדרשים, האדם, הכלים, החומרים, המתקנים,  ובכלל זה נספק את כל הציוד, כוחביותר 

לשביעות רצונה ו וההסכם על נספחיו על פי כל הוראות המכרז ונשא בתשומות, הכל את האחריות ניטול

 מזמינה.המלא של ה

 התאם לכל דרישות המכרז.ב ו/או בביצוע העבודות השירותיםמתן בומומחיות  ניסיון, ידע יבעל אנו .5

 .ישירותעל ידנו  יבוצעומכרז זה  נשוא אנו מתחייבים כי השירותים ו/או העבודות .6

 . במכרז אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ותיאום עם משתתפים אחרים .7

תחייב אותנו ממועד המסירה ועד למועד הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי ו .8
 )המאוחר מבין השניים(. בתוקף תהיה ,על הארכותיה ,המכרזבכל זמן שערבות או בחירת הזוכה 

כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים  לנוידוע . בשני עותקים יוגשטופס הצעת המשתתף במכרז  .9
 .תביא לפסילת ההצעהבין שני העותקים אי התאמה וכי 

כי ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור  נוידוע ל .10
 .למזמינהכל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות 

. ידוע ואישור של המזמינה כי ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים נוידוע ל .11
בחתימת  מותנתההתקשרות בנינו לבין המזמינה וכי , כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות לנו

המצאת אישור קיום ו הפקדת ערבות ביצוע, המזמינהע"י מורשי חתימה של למכרז ההסכם המצורף 
 . מכרז(ביטוחים )כנדרש, אם נדרש, ב

 ההצעה .12

כולל  בפועלהסכום שיתקבל מ נולם העמותה תגבה מהמשתתפים את דמי ההשתתפות בחוגים ותשל 
 : להלן:, כמפורט "מכולל מע חלקנואת  מע"מ
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  סכום מהתשלומים שיגבו בפועל מהמשתתפים כולל מע"מ 75% – חלקו של הספקילדים  400עד ,
 . זה כולל מע"מ

 סכום מהתשלומים שיגבו בפועל מהמשתתפים כולל מע"מ 80% – חלקו של הספק 401-מהילד ה ,

 כולל מע"מזה 

מההכנסה בפועל  75%יהיה  חלקו של הספק כולל מע"מילדים  300לדוגמה: אם ישתתפו בחוגים 
מההכנסה  75%יהיה  כולל מע"מהספק  חלקו שלילדים אזי  450כולל מע"מ. אם ישתתפו בחוג 

וזאת לפי סדר  ילדים 50על  מההכנסה בפועל כולל מע"מ 80%-ילדים ו 400בפועל כולל מע"מ על 
 הרישום לחוג. 

למכרז  10.2ידוע לנו כי חלק מהמשתתפים בחוגים יהיו זכאים להנחות בהתאם למפורט בנספח  
 ולא יהיו לנו טענות בקשר לכך. 

 על מדדי איכות.  100%מבוסס  המכרזידוע לנו כי התמורה המפורטת לעיל הינה קבועה וכי  

ם לראות ואין למזמינה השירותים הדרושים של בלבד אומדן אוה ידוע לנו כי היקף השירותים במכרז .13
בהיקף השירותים בפועל. המזמינה רשאית להוסיף או להוריד  לבצען שנצטרך הסופיות ככמויות

 בהתאם לשיקול דעתה ולא יהיו לנו טענות בעניין. 

, של עבודה ו/או שירותים כי ידוע לנו כי המזמינה אינה חייבת להזמין כמות כלשהיהננו מצהירים  .14
במועדים ובהיקף ולשנות את סדר העבודה  אית להגדיל או להפחית את הכמויותתהיה רש המזמינה

ו/או השירותים שייקבע על ידה בלבד. כמו כן המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות 

 בעצמה או באמצעות אחר מטעמה.  מכרזבהמפורטות 

כי העמותה מתכננת להרחיב במהלך ההתקשרות את  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לנו .15

 . ואנחנו ערוכים לכךנוספים  מוקדי פעילותהפעילות ל

את כל ההוצאות בין מיוחדות  כוללתהנה סופית ו ההצעה המוצעת על ידנו כי ומתחייבים מצהירים הננו .16
 הסכםו המכרז מסמכי פי על התחייבויותינו כל של ומושלם מלא ביצועובין כלליות הדרושות ל

, כוח האדם, הביטוחים, האמצעים, הציוד, החומרים כל את, לרבות אך לא רק, נספחיו על ההתקשרות
 . ו/או מתן השירותים העבודה לביצוע המיסים, ההיטלים וכל דבר הדרוש

 כל על, המכרז נשואאו השירותים  העבודות ביצוע בגין נוספת תמורה כל תשולם לא כי בזאת מובהר .17
 .זו הצעתנו נשוא לעיל לתמורה מעבר, בה הכרוך

 המציע:_______________________________________

 _____: ________________________________במציע שמות מורשי החתימה

 ________________________המציע: חתימה וחותמת 

 תאריך כתיבת ההצעה: _________________ 

 

 אישור עו"ד

ה"ה  בזה כי /תמאשר ד,______, עו"________________ אני הח"מ

____________________________________, ת"ז ______________________________ הם 
ולאחר שהוזהרו כדין, חתמו על הצעה  התייצבו בפני_ __ביום _____________ רשי חתימה במציע וכיומ

         זו. 
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         ___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד             

 4ספח נ

 נוסח ערבות מכרז

 לכבוד
 עמותת הספורט כחול לבן

 ____/ ____________________ ערבות מס'הנדון: 

עשרת אלפים ובמילים: ) ₪ 10,000הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של 
"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ________________ סכום הערבות( )להלן: "שקלים חדשים

המועצה ביישובי  הפעלת חוגי אימון כדורגל לילדים 01/2022מכרז מס' "( בקשר עם המציע)להלן: "
 כל התחייבויות המציע כלפיכם. וזאת להבטחת  האזורית עמק יזרעאל

, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, ימים מקבלת דרישתכם בכתב 7תוך אנו נשלם לכם, 
מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש תחילה את סילוק סכום 

 ם הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.הערבות מהמציע, ובלבד שהסכו

ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו   15/12/2022 ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום
בדואר רשום או במסירה ידנית עד לתאריך האמור. דרישה שתישלח בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה 

 ע לאחר התאריך האמור לא תיענה.שהגיעה לידנו. דרישה שתגי

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

 פרטי הבנק

 

      

 קוד הבנק שם ומס' סניף עיר מס' בית רחוב

 

_________________    ____________________     ____________________ 

 חתימה וחותמת    שם                   תאריך       
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 נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד
 עמותת הספורט כחול לבן

 ____/ ____________________ ערבות מס'הנדון: 

שקלים  שלושים אלף)במילים:  ₪ 30,000 הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של .1
"( כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן, המגיע או הערבות סכוםחדשים( )להלן: "

הפעלת הסכם  "( בקשר עםהחייבעשוי להגיע לכם מאת: ____________________ )להלן: "
 .המועצה האזורית עמק יזרעאלביישובי  חוגי אימון כדורגל לילדים

 " משמעו:מדדהמונח " –לצרכי ערבות זו  .2

המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, כולל  מדד

ד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אותו מד
 נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אותםאם יהיה בנוי על 

"( כי החדש המדדאם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן: " .3
_______ שפורסם ב_______, היינו  ____ שנת המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש

בשיעור זהה  "( אזי יחושב סכום הערבות שהוא מוגדלהיסודי המדד________ נקודות )להלן: "
 "(.המוגדל הערבות סכוםלשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: "

הימנו, לא יחול כל שינוי , אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ספקלמניעת  .4
 בסכום הערבות.

אנו נשלם לכם מפעם לפעם, מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום  .5
הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, 

יעלה על סכום הערבות ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישתכם גם יחד לא 
 המוגדל.

ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב  ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .6
למשרדי הסניף החתום מטה לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל, בשעות שבהן הסניף הח"מ פתוח 

 לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. 

 זו לטובת שניים או יותר, כי אז, כל תשלום על פיה ייעשה לכולם יחד.הוצאה ערבות  .7

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה. .8

 פרטי הבנק
 

      

 קוד הבנק שם ומס' סניף עיר מס' בית רחוב

 

 

_________________    ____________________     ____________________ 

 חתימה וחותמת    שם                                       תאריך       
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 התחייבות להימנע מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות

באופן  מצהיר/ה ומתחייב/ת _____________________ז. .ת _______________________ ח"מה אני
 :כדלקמן ,(""המציע)בשם _______________________  חוזר בלתי

 השתתפות במכרזאי תיאום 

 ומנהליו. המציעבשם  להתחייבאני מוסמך  .1

 למכרז. המציעלהצעה המוגשת מטעם  במציעאני נושא המשרה אשר אחראי  .2

 פוטנציאלי אחר. מציעאחר או עם  מציעההצעה מוגשת ללא התייעצות, הסדר או קשר עם  .3

בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  הלמכרז לא הוצג מציעהצעת ה .4
 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. לא .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .6

ית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או למכרז מוגשת בתום לב ולא נעש מציעהצעת ה .7
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .8

 הצהרה על העדר חשש לניגוד עניינים

ביצוע השירותים בהתאם בין  ניגוד ענייניםחשש לאינו נמצא במצב של  מציעאני מצהיר כי נכון ליום זה, ה .1
  למכרז זה לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא.

אני מצהיר כי אין למציע ו/או לנושאי המשרה בו, לרבות לבני משפחתם מדרגה ראשונה, כל עניין כלכלי  .2
יה ויבחר , ההל לספק מציעוהשירותים שעל ה עמותההניגוד עניינים עם חשש לאו אחר העלול לעמוד ב

 כזוכה במכרז, במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.

אני מצהיר ומתחייב כי אם הצעתי תוכרז כהצעה הזוכה, אני אמנע מכל פעולה במסגרת מתן שירותים  .3
שיש עמה חשש לניגוד עניינים או שיש חשש כי היא תגרום לי להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור 

 . תלחוזה ההתקשרו לביצוע מלוא התחייבויותיי בהתאם

באופן מידי על כל סיבה שבגללה אני עלול להימצא  עמותהבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב להודיע ל .4
 ניגוד עניינים כאמור לעיל. חשש לבמצב של 

אני מתחייב שלא לעשות שימוש במידע שיגיע לידיעתי במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה אלא ואך ורק  .5
וכן אני מתחייב לא להעביר לכל גורם אחר את המידע האמור  עמותהבויותיי כלפי הלצורך מילוי התחיי

 וכן לא לעשות בו כל שימוש אחר.

 

_________________    ____________________     ____________________ 

 חתימה וחותמת    שם                                      תאריך       
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 בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימוםתצהיר בדבר היעדר הרשעות 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: /הצפוי

"(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר המציע")הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ 
 זה בשם המציע. 

 :בתצהירי זה .1

גם בעל השליטה בו  -מי שנשלט על ידי המציע, בעל השליטה בו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -" בעל זיקה"
 או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה בו.

 . 1968 -כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - "שליטה"

או  1991-עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א – "עבירה"
לחוק להגברת האכיפה  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז

 ת בתוספת השלישית לאותו חוק., גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויו2011-של דיני העבודה, התשע"ב

 :במשבצת המתאימה( X)סמן הנני מצהיר/ה בזאת כי המציע ובעל זיקה אליו  .2

 (.מועד להגשהביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: " לא הורשעו" 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד  וחלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעו
 ההגשה. 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין ביותר משתי עבירות  הורשעו
 למועד ההגשה. 

 :במשבצת המתאימה( X)סמן  בזאת כי /ההנני מצהיר .3

  על המציע. חלותלא  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף 

  מקיים אותןלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא  9הוראות סעיף.  

  מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה ועובדים לפחות  100המציע מעסיק
זכויות לאנשים  יוןלחוק שוו 9סעיף  לפי חובותיו יישום בחינת והרווחה והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך עם מוגבלות, ובמקרה

  המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ואם קיבל הנחיות
 .פעל ליישומןליישום חובותיו 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

_________________    ____________________     ____________________ 

 חתימה וחותמת       שם              תאריך       

 עו"ד / רו"ח אימות

אני הח"מ ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום _________________ הופיעה בפני 
ה את /, אישרכדין ___, ולאחר שהזהרתיה גב' ____________________, ת.ז ____________________מר/

 ה עליו בפני. /בתצהיר זה וחתמ ההצהרותנכונות 

____________________ 
  חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                
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 מועצהאו לחבר  מועצהקרבה לעובד תצהיר בדבר היעדר 

 המציעים במכרז את הסעיפים הבאים:( מביאה לידיעת "המזמינה")להלן:  עמותת הספורט כחול לבן

 קובע: 1958-ב )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח89סעיף  .א

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים מועצהחבר "
; המועצהבהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם 

 ".בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות - "קרוב"לענין זה, 

 קובע: 1958-צות אזוריות(, התשי"חלצו המועצות המקומיות )מוע 59סעיף  .ב

זוגו, סוכנו או שותפו, כל -, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בןמועצהלא יהיה לעובד "
 "...., למענה או בשמההמועצהשנעשה עם חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק 

בהתאם לכך כל מציע במכרז מתבקש להודיע בתצהיר שלהלן אם יש או אין להם קרבה, לפי ההגדרות לעיל, 
 , והצהרותיו בעניין זה הינן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מועצהאו לחבר  מועצהלעובד 

של שני  ברוב המועצה( לפיו 3)ב()89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות סעיף 
 ובאישור שר, רשאית להתיר את ההתקשרות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. שלישים מחבריה 

 תצהיר

, מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________
 מצהיר/ה בזה כדלקמן: "(.המציע___________________ )"

, קרובו, סוכנו, שותפו או תאגיד שיש לאחד עמק יזרעאלהאזורית  מועצהב מועצהאינו חבר  המציע .1
מנהל או עובד אחראי  האמוריםחלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו ואין אחד  מהאמורים

 במציע.

 .מועצהשל עובד  , בן זוגו, סוכנו או שותפועמק יזרעאלהאזורית  במועצההמציע אינו עובד   .2

 והוא לא נתן המועצהו/או ראש  המועצהקשר או זיקה לפעילות פוליטית של אחד מחברי למציע אין   .3
 רותים בשנתיים האחרונות. ילגורמים אלו ש

קרבה כאמור  ואם יש להצעת המציע ידוע לי כי ועדת המכרזים של המזמינה תהיה רשאית לפסול את  .4
 הצהרה שאינה נכונה.  נמסרהלעיל או אם 

 הפרטים שמסרתי הינם נכונים ומלאים והאמור בתצהירי זה הוא אמת. אני מצהיר בזאת כי  .5

_______________________    ________________________ 
 חתימת המצהיר      שם המצהיר

 עו"ד / רו"ח אימות

אני הח"מ ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום _________________ 
 וזהר/ה____________________, ת.ז _______________________, ולאחר שה הופיעה בפני מר/גב'

 כדין , אישר/ה את נכונות ההצהרות בתצהיר זה וחתמ/ה עליו בפני.
____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                 
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 עסק בשליטת אישה

, 1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ( לתוספת השנייה בצו המועצות1)ה22בהתאם לתקנה 
אם הועדה תמצא כי יש להמליץ באותה מידה על שתי הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת 

אישה, תמליץ הועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר כהגדרתם 
 להלן.

 

אישה מחזיקה בשליטה וכי  אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים "אישור"
 לא התקיים אף אחד מאלה:

הוא אינו קרוב של  –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה   (1)
 המחזיקה בשליטה;

אין הם קרובים של  –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים   (2)
 המחזיקה בשליטה;

 1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א "אמצעי שליטה"

נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות,   בשליטה" "מחזיקה
מכל סוג של אמצעי השליטה  50%-במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ

 בעסק

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי,  "נושא משרה"
 וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה

רשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא חברה ה "עסק"
 הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם  "עסק בשליטת אישה"
נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות 

 ההגדרה אישור( של 2)-( ו1פסקאות )

 בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא "קרוב"

 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה "תצהיר"

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור רו"ח 
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, ח.פ. ___________________, (""המציע)אני רו"ח המבקר של _______________________ 
וכי לא  1992 –, התשנ"ב אישה כהגדרתו בחוק חובת המכרזים מאשר כי המציע הינו עסק בשליטת

 מתקיימים בו אף אחד מאלה:

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה; –אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה   (1)

  אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים   (2)

____________________ 

 חתימה וחותמת רו"ח                   

 

 מחזיקת שליטה תצהיר

_______ מצהירה בזאת כי העסק ___ת.ז ________ ,אני גב' ____________________
, ח.פ. ___________________ נמצא בשליטתי בהתאם (""המציע)____________________ 

( לתוספת השנייה בצו 1)ה22קנה ובהתאם לת 1992 –ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2להגדרות סעיף 
 המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(.

 אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון.

      ____________________   ____________________ 

 חתימה                                תאריך           

 

 עו"ד / רו"ח אימות

אני הח"מ ___________________, עו"ד/רו"ח, מאשר/ת בזאת כי ביום _________________ 

הופיעה בפני גב' ____________________, ת.ז _______________________, ולאחר שהזהרתיה כי 
עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות 

 תיה בתצהיר זה וחתמה עליו בפני. הצהרו

____________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                 

 

 

 

 

 

 

 10נספח 
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 הסכם

 שנה_______.חודש ______ ל, ביום _______ עמק יזרעאלשנחתם ב

  עמותת הספורט כחול לבן   בין:
 ____________כתובת: 

 ____________: פקס ,___________: טל
 _________________________דוא"ל : 

 "("המזמינה)להלן: 

 מצד אחד                                      
 

 __________________________         לבין:

 _____________________ ת.ז/ח.פ             

 כתובת: _________________________________ 

 פקס:______________טל:_________________,  

 דוא"ל: ________________________________ 

 ("הספק")להלן:  
 מצד שני           

 

המועצה ביישובי  הפעלת חוגי אימון כדורגל לילדים 01/2022והמזמינה פרסמה מכרז מס'  הואיל

גורם מקצועי אשר יפעיל עבור על מנת לאתר במסגרת המכרז  האזורית עמק יזרעאל
)להלן  העמותה חוגי אימון כדורגל לילדים ביישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל

 "(;השירותיםו" "המכרז"בהתאמה: 

 השתתף במכרז והצעתו זכתה בהתאם להמלצת ועדת המכרזים; הספקו והואיל

מתן מוכן לקבל על עצמו את  ספקוהספק ל מתן השירותיםוהמזמינה מוכנה למסור את  והואיל
 ;כמפורט בתנאי המכרז ובהסכם זה על נספחיוהכל  - השירותים

והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין  הואילו
ו/או מי מהפועלים מטעמו, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם  ספקהמזמינה לבין ה

 הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד; 

והצדדים מעוניינים לקבוע ולהסדיר את תנאי ההתקשרות ביניהם בהתאם להוראות הסכם  והואיל
 זה; 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הספק כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם  .1.2
 מסמכי המכרז, כי קרא אותם והבין את תוכנם, וקיבל את כל ההסברים אשר ביקש.זה, לרבות 
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 ז. סטייההמכר בתנאי שפורטו כפי ההתקשרות לביצוע הסף תנאי בכל לעמוד מתחייב הספק .1.1

מאת  לכך בכתב אישור הספק קיבל אם אלא ,ההסכם של יסודית הפרהה תהווה אל מתנאים
 המזמינה. 

י ההסכם על ידי הספק או אי התחשבות בו על ידו, לא תקנה לספק אי הבנת תנאי כלשהו מתנא .1.2
זכות כלשהי לקבלת תשלום מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות כלפי המזמינה 

 בעניין זה.

 כותרות הסעיפים בהסכם זה הן לשם נוחות בלבד ואין להן ולא יינתן להן כל משקל לצורך פירושו. .1.3

 מונחים והגדרות  .2

 בהסכם זה יהיו לביטויים הבאים הפירושים שבצדם:

, לרבות נציגיה המורשים והמוסמכים מראש ובכתב עמותת הספורט כחול לבן – "נההמזמי" .2.1
 לחתום בשמה של המזמינה;

תפקודו של יהיה רשאי לבדוק את ובמסגרת זו  ידי המזמינה-מעת לעת על שימונהמי  – "המנהל" .2.2
. כן הוא רשאי לבדוק את אופן ביצוע תקופת ההתקשרותבמשך  והספק והשירותים הניתנים על יד

 ;לספקוהוראותיו הוא  נההוראות ההסכם, לרבות הוראות המזמי

כל קבלן משנה מורשיו המוסמכים ולרבות  ו ויורשיו,, חליפיספקלרבות נציגיו של ה –" ספקה" .2.3

 ;במתן השירותים או חלק מהםהפועל בשמו או בשבילו 

, לרבות להסכם על נספחיולבצע בהתאם  הספקשעל  כל הפעולות – "השירותים"או  "העבודה" .2.4
 השלמתן ובדיקתן.

 מסמכי ההסכם  .3

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:

 התנאים המיוחדים.  .3.1

 .מפרט השירותים .3.2

 אישור בדבר קיום ביטוחים. .3.3

  הצעתו החתומה של הספק במכרז. .3.4

 ספחיו, לרבות הנספחים הנלווים להסכם. המכרז עצמו על תנאיו ונ .3.5

 פירושים ו/או הסברים שניתנו בעל פה לספק.  יובהר כי המזמינה אינה אחראית להבהרות ו/או

 הצהרות הספק .4

הספק מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים, כי מתן השירותים על ידו למזמינה  .4.1
כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' 

 צד ג' כלשהו.

הספק מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים  .4.2

ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם 
  אספקת השירותים.
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ים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, ברמה הגבוהה ביותר הספק מתחייב לספק את השירות .4.3
 ובהתאם לדרישות המזמינה, להוראות המכרז והסכם זה ולהוראות כל דין. 

בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים,  השירותיםהספק מצהיר ומתחייב לבצע את  .4.4

בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר 
 ידי המזמינה. -בכתב מראש על

 היתרים רישיונות ואישורים  .5

לצורך הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק בכל המסמכים והאישורים התקפים הנדרשים  .5.1
הרשויות  כל מאת ,, למשך כל תקופת ההתקשרות, בהתאם להוראות כל דיןמתן השירותים

 המוסמכות. הספק מתחייב להציגם למזמינה בכל עת שידרוש. 

היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות ל הצהרות הספק המפורטות בסעיף מובהר כי נכונותן ש .5.2
כל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הצהרות אלה, בין בעת חתימת הסכם זה ובין ב

 הסכם זה מצד הספק. 

, לרבות על כל צו שניתן והספק מתחייב להודיע למזמינה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי .5.3
 כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לתת את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו. 

 השירותים שינתנו על ידי הספק .6

נושא הסכם זה, על כל הכרוך והנובע מכך, במהלך  למתן השירותיםהמלאה והבלעדית האחריות  .6.1
תקופת ההתקשרות, תחול על הספק בלבד. הספק מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה או דרישה, 

כספית או אחרת, כלפי המזמינה ו/או נושאי תפקיד בה, בקשר עם המכרז ו/או הסכם זה ו/או 
 ביצועם.

צהרותיו של הספק מזמינה בזה המזמינה מאת הספק את השירותים כפי שיפורטו בהסתמך על ה .6.2
 . מפרט השירותיםובבנספח התנאים המיוחדים 

פי צורכי -היקף השירותים שיוזמנו ויסופקו בפועל, מועדם ומאפייניהם, ייקבעו מעת לעת על .6.3
 .פי שיקול דעתה הבלעדי-, ועלמזמינהה

פק איזה מהשירותים בהיקף כלשהו ו/או במועדים אינה מתחייבת להזמין מהס מזמינהה .6.4
מסוימים, אם בכלל, וכן רשאית להורות לספק על הפסקת ביצועם בכל עת, במהלך תקופת 

ההתקשרות ו/או במהלך איזה מתקופות האופציה )ככל ותחולנה(, והספק לא יהיה זכאי לכל 
 פיצוי ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך. 

ימת ההסכם עם הספק, לא תקנה לספק בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים מובהר, כי חת .6.5
פי שיקול דעתה המוחלט, להתקשר עם אחרים לביצוע השירותים  -רשאית בכל עת ועל מזמינהוה

 ו/או לבצע בעצמה את השירותים. 

עוד מובהר בזאת, כי בשים לב למהות השירותים, אופיים וחשיבותם, אין בתיאור השירותים  .6.6
שומרת לעצמה  מזמינהכדי להוות רשימה סגורה ביחס לשירותים הנדרשים. הפחי ההסכם בנס

את הזכות להזמין מהספק שירותים נוספים אשר יידרשו לה, הקשורים והנדרשים מעצם טבעם 

 וטיבם לשירותים עצמם ו/או שירותים הנמצאים בתחום עיסוקו ומומחיותו של הספק.

 אופן מתן השירותים .7

יספק לעמותה שירותים בהתאם להוראות הסכם זה, כפי שתורה לו העמותה ובהתאם  ספקה .7.1
 . 10.2לנספח 
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את המגרש בו יתקיימו החוגים, לגבות את התשלום מהמשתתפים  לשרייןהעמותה תהא אחראית  .7.2
 לפרסם את החוגים. ו

ידווח לו על כל פעולותיו במסגרת  ספקיהיה הגורם אשר ה , או מי שימונה מטעמו,מנכ"ל העמותה .7.3

ולהורות לו לבצע שינויים בקשר  ספק(, והוא יוכל לפקח על פעולות ה"נהל"המהסכם זה )להלן: 
  .ספקעם ביצוע השירותים, ככל שהדבר נוגע לבטיחות ו/או טיב השירות שניתן ע"י ה

ככל שלא יימצא  של הרשאה תקציבית ו/או מקור תקציבי.ה יובהר כי ההתקשרות תלויה בקיומ .7.4
מקור תקציבי לביצוע השירותים, הסכם זה לא יכנס לתוקפו ו/או יופסק לאלתר והכל בהתאם 

 לנסיבות.

יובהר כי מספר משתתפי החוג המירבי בכל חוג ייקבע בתיאום עם העמותה. ככל שיהיה צורך,  .7.5
 ובאישור מראש וכתב ע"י העמותה, יהיה ניתן לפתוח קבוצות נוספות.

. לעמותה שיקול דעת לשנות את ימי ושעות 10.2ת כל חוג וחוג יהיו בהתאם לנספח שעות פעילו .7.6

החוגים, לרבות את מוקדי הפעילות, והכל לפי שיקול דעת העמותה, צרכיה, וככל שניתן, בתיאום 
 .ספקמראש עם ה

יהיה אחראי  ספק. היוצא מן הכלל, לשם הפעלת החוגיםיספק את כל הציוד הנדרש, ללא  ספקה .7.7
 פן בלעדי לציוד, שינועו, ביטוחו ואבטחתו וכן לוודא כי הציוד יהיה תקין ובטיחותי.באו

בו ישמור על ניקיון המקום בו תבוצע הפעילות ויתקן כל נזק שייגרם לציוד או למבנה  ספקה .7.8
 .תתקיים הפעילות

 בני נוער.סיית היעד הינה הגיל הרך, ילדים ואוכלו .7.9

מלפרסם  עיהיה מנו ספקוה״, עמותת ספורט כחול לבןהחוגים וההפעלות יופעלו תחת השם: ״ .7.10
 .מספק שירותים לעמותה וארטיים תוך שהפה ואת עסקי

 .עבור העמותה םמקיי ואחל איסור לקיים פעילות שיש בה ניגוד עניינים עם הפעילות שה ספקעל ה .7.11

חוג שהוא להמשיך פעילות בכל , כי אין העמותה לספק, מובהר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .7.12
כי לא תהיה  םמצהיר ומסכי והספק, אף אם הוא זוכה להתעניינות גבוהה, או לפתוח כל חוג שהוא

 .בקשר לכךכל טענה  ול

מתחייב  ספקוההעמותה רשאית לדרוש החלפת מדריך, בנסיבות של חוסר שביעות רצון מתפקידו,  .7.13
 לכך מראש.  ךלהיער

ו צפויה, בכל הנוגע למתן השירותים, לקבלת בכל בעיה, קיימת אלמנהל מתחייב לפנות  ספקה .7.14
תשובות, הסברים, נתונים ומסמכים, ולקבל את התשובות, ההסברים, הנתונים והמסמכים, 

 העמותה או מי מטעמו, ולפעול על פיהם.המנהל שיינתנו לו על ידי 

 תקופת ההתקשרות .8

  .למפורט בנספח התנאים המיוחדים להסכם תהא בהתאם תקופת ההתקשרות .8.1

על פי כל דין, המזמינה תהיה רשאית לבטל  ההסכםמבלי לפגוע בזכותה של המזמינה לבטל את  .8.2
 את ההסכם באופן מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים:

הספק הפר הוראה מהוראות ההסכם, ולא תיקן את ההפרה בתוך המועד שנקבע לכך  .א
ימים  7ההפרה בהודעת המזמינה. לא נקבע מועד בהודעת המזמינה, יהא המועד לתיקון 

 ממועד קבלת ההודעה.



28 

 

 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית. .ב

הספק נקלע להליכים של חדלות פרעון ובכלל זה פשיטת רגל, כינוס נכסים והקפאת הליכים  .ג
 יום. 30אשר לא בוטלו בתוך 

 יום. 30הוטל עיקול על זכויות הספק אצל המזמינה אשר לא בוטל בתוך  .ד

א למזמינה הזכות להפסיק את ההתקשרות, עפ"י שיקול דעתה מבלי לפגוע באמור לעיל, תה .8.3
ימים מראש. הפסקת  30 לספקהבלעדי, ובכלל זה בשל שיקולי תקציב, בהודעה בכתב שתינתן 

כל תביעה ו/או דרישה כלפי המזמינה, מכל מין וסוג  לספקההתקשרות במקרה זה לא תקים 

פקו על ידו עד למועד הפסקת שהוא, למעט הזכות לקבלת התמורה בגין השירותים שסו
 ההתקשרות. 

בביטול ההסכם לא יהיה כדי לפגוע בזכות כלשהי העומדת למזמינה עפ"י כל דין ו/או עפ"י  .8.4
 ההסכם, לרבות תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לה.

בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, הספק מחויב להעביר למזמינה את כל החומר  .8.5
השירותים או את כל העבודה שנעשתה עבור המזמינה עד  ןונערך לצורך מת שברשותו, שהופק

להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי הספק אינו רשאי לעכב אצלו חומר 

כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו. עוד מובהר כי כל חומר שהופק ו/או 
 רך ביצוע העבודות הינו קניינה של המזמינה בלבד.נערך ו/או בוצע על ידי הספק לצו

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר סיום  .8.6
 הסכם זה או ביטולו.

  התמורה, תנאים ומועדי תשלום .9

תמורת ביצוע כל התחייבויות הספק, במהלך תקופת ההתקשרות ו/או במהלך תקופות האופציה  .9.1
לספק, עבור  מזמינהכל שתחולנה( במלואן ובמועדן, ובהתאם להוראות ההסכם, תשלם ה)כ

 כדלקמן:השירותים שסופקו בפועל על ידי הספק, תמורה 

כולל  בפועלהסכום שיתקבל מ העמותה תגבה מהמשתתפים את דמי ההשתתפות בחוגים ותשלם 
  את חלקו כולל מע"מ, כמפורט להלן: לספק מע"מ

  מהתשלומים שיגבו בפועל מהמשתתפים כולל מע"מ, סכום  75% –חלקו של הספק ילדים  400עד

 זה כולל מע"מ. 

 מהתשלומים שיגבו בפועל מהמשתתפים כולל מע"מ, סכום  80% –חלקו של הספק  401-מהילד ה
 זה כולל מע"מ

מההכנסה בפועל  75%ילדים חלקו של הספק כולל מע"מ יהיה  300לדוגמה: אם ישתתפו בחוגים 
מההכנסה  75%ילדים אזי חלקו של הספק כולל מע"מ יהיה  450כולל מע"מ. אם ישתתפו בחוג 

ילדים וזאת לפי סדר  50מההכנסה בפועל כולל מע"מ על  80%-ילדים ו 400בפועל כולל מע"מ על 

 . הרישום לחוג

יובהר כי חלק מהמשתתפים יהיו זכאים להנחות בהתאם להחלטת העמותה והמועצה ולזוכה לא  .9.2

 תהיה טענה ו/או תביעה בקשר לכך.  

חשבונית מתאימה ינפיק  ספקוה כולל מע"מ הסכום שישולם לספקמען הסר ספק מובהר, כי ל .9.3
 בהתאם להוראת כל דין. 
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על הספק להגיש למזמינה חשבון מפורט אודות השירותים  בכל חודש, 5-לא יאוחר מהיום ה .9.4
 שבוצעו על ידו ובגינם מתבקש התשלום.

החשבון המפורט שהוגש על ידי הספק למזמינה, תשלם המזמינה של בכפוף לאישור של המזמינה  .9.5

ממועד אישור החשבון, וכנגד קבלת חשבונית  45תשלום שוטף +  לספק את סכום החשבון בתנאי
  מס כדין.

התאריך הקובע לצורך הגשת החשבון הוא תאריך חותמת קבלת החשבון על ידי איש הקשר  .9.6
 האחראי על ביצוע השירותים מטעם המזמינה.

התמורה הנקובה בהסכם הינה התמורה המלאה והסופית בגין ביצוע של כל  .9.7
והיא כוללת את הציוד, כח האדם, העובדים, ההוצאות, הרווחים,  הספקיבויות השירותים/התחי

התשלומים, תשלומי החובה, העלויות )הישירות והעקיפות( וכל שיידרש לצורך קיום השירותים, 
 . לספקלרבות בגין התקשרות עם צדדים שלישיים, ככל שיהיה נחוץ 

מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה, לא ישולם על ידי  .9.8
המזמינה או מי מטעמה, לא במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא 

עבור מתן השירותים ולא בקשר איתם ו/או כל הנובע מהם, לא לספק ולא לכל אדם או גוף אחר, 
ישור המזמינה בהתאם להסכם בכתב שייחתם מראש על ידי מורשי החתימה אלא לאחר א

 במזמינה.

 .מתחייב למינימום משתתפים בפעילות נשוא הסכם זה הספקמובהר, כי  .9.9

מהתמורה ינוכה מס הכנסה במקור אלא אם לנותן השירות יש פטור מניכוי מס במקור במועד  .9.10
 התשלום.

כות מהחשבון, על פי שיקול דעתה, סכומים בגין למען הסר כל ספק, העמותה תהיה רשאית לנ .9.11
ביצוע חלקי של השירותים ו/או בשל אי ביצוע השירותים כראוי ובאופן מקצועי ומלא ו/או 

במקרה של נזק שיגרם לגוף ו/או לרכוש כתוצאה בין במישרין ובין בעקיפין ממתן השירותים ו/או 
מן כלשהו בזמן אימון ו/או במקרה של במקרים שבהם העמותה תתבע בגין נזקים שייגרמו למתא

 ביצוע השירותים באופן רשלני, על פי הוראות חוזה זה והוראות העמותה. 

הספק לא יהיה רשאי לתבוע מהמזמינה העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת שינויים בשער  .9.12
מין  החליפין של המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל

 וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, או מחמת כל סיבה אחרת.

כל מס, היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג החלים או יחולו בעתיד על השירותים או ביצועם או  .9.13
על העסקת עובדים ע"י הספק על פי הסכם זה יחולו על הספק וישולמו על ידו באופן בלעדי. המחיר 

 במשך כל תקופת ההתקשרות. המפורט בהצעת הספק יישאר קבוע

-הספק מסכים ומצהיר בזאת כי המזמינה תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם לספק על .9.14

פי הסכם זה -פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר כל סכום המגיע למזמינה מהספק על
 פי כל הסכם אחר. -או על

את השירותים בהיקף  הספקממין למען הסר ספק, מובהר בזאת כי העמותה אינה מתחייבת להז .9.15
 את השירותים על פי צרכיה. עמותה מתחייב לתת ל הספקכלשהו, ואולם 

המחירים על פי חוזה זה כפופים לכל חוק ו/או תקנות ו/או צו לשעת חירום, החלים על יציבות  .9.16
 מחירים במצרכים ושירותים.

 ידי הספק-אי מילוי חיוב על .10
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רשאית המזמינה, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הקיימת לה  היה ולא מילא הספק חיוב מחיוביו, .10.1
בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה, לבטל את ההסכם בהודעה בכתב, ולחלופין, לבצע את 

 החיוב בעצמה תוך חיוב הספק בגין ביצוע החיוב כאמור. 

והעקיפות מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להחזיר למזמינה את כל ההוצאות הישירות  .10.2
ידי הספק, ולשפות את המזמינה -שהיו לה בגין אי מילוי הוראות המכרז על נספחיו והסכם זה על

 בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לדרוש ביצוע בעין ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות  .10.3
 פי כל דין או הסכם. -נה עלאו סמכות אחרת המוקנית למזמי

 ערבות ביצוע .11

להבטחת התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יפקיד הספק בידי המזמינה ערבות בנקאית אוטונומית  .11.1
להסכם  5נספח (, בנוסח שקלים חדשים שלושים אלףובמילים  ) ₪ 30,000וצמודת מדד בסך 

 (."ערבות ביצוע")להלן: 

ימים לאחר סיום תקופת ההתקשרות / תקופת האופציה  90ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה למשך  .11.2
 ככל שתוארך. 

המזמינה תהיה רשאית לחלט את הערבות בהודעה חד צדדית שתימסר לבנק, לשם כיסוי נזקים  .11.3
לאחר מתן  -שנגרמו לה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל כלשהו של הספק בכל הקשור להסכם זה

 ימים לספק.  7קדמת של הודעה מו

המזמינה תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לראות בסכום הערבות משום פיצוי מוסכם  .11.4
 עבור נזקיה.

 קיזוז .12

פי -המזמינה רשאית לקזז מהתמורה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה מן הספק על .12.1
ו/או כל תביעה ו/או כל עילה כנגד  פי כל דין. ולא תהא לספק כל טענה-החוזה או תשלום או על

 המזמינה על פי כל דין או הסכם בגין קיזוזו של סכום כלשהו כאמור לעיל.

של המזמינה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה .12.2
 או מכח דין. פוגעות/גורעות מכל סעד, או אמצעי העומד לרשות המזמינה כלפי הספק מכוח חוזה 

 העסקת עובדים וקבלני משנה .13

 כוח על ההשגחה את העבודות, לביצוע הדרוש האדם כוח חשבונו, את על לספק, מתחייב הספק .13.1

 .בכך הכרוך אחר דבר וכל וממנו העבודות ביצוע מקום אל עבורם התחבורה אמצעי את זה, אדם

 ביצוע לשם הדרוש במספרומיומנים,  אחראים עובדים מקצועיים, להעסיק מתחייב הספק .13.2

 להעסיק הספק חייב ,דין כל לפי היתר או רישיון ברישום, צורך יש שלביצועה בעבודה העבודות.

 כוחו-שבא לכך לדאוג מתחייב הספק כן .העניין לפי כנדרש, היתר או רישיון בעל או שרשום מי רק

 העבודות.  ביצוע במקום נוכח יהיה המוסמך

לא יועסק ספק משנה בביצוע איזה מהשירותים נשוא ההסכם והמכרז אלא לאחר קבלת אישור  .13.3
מראש ובתאום מול המזמינה, אשר תהא רשאית לסרב להעסקה כאמור עפ"י שיקול דעתה 

 הבלעדי. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 
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-על או 1959-תשי"ט התעסוקה, שירות חוק הוראות פי-על עובדים הספק יעסיק העבודות לביצוע .13.4

 הכול ,העבודה תנאי את ויקיים עבודה שכר ישלם עובדים, העסקת בדבר אחר חוק כל הוראות פי

 .דין כל פי-ועל עליהם החלים הקיבוציים בהסכמים לקבוע בהתאם

 סוציאלי ביטוח לקרנות מסים העבודות בביצוע ידו על שהועסק עובד בעד לשלם מתחייב הספק .13.5

  .דין כל פי-ועל עליהם החלים הקיבוציים ההסכמים פי-על העובד אותו לגבי שייקבע בשיעור

אחר  ולמלא העובדים ורווחתם בריאות לשמירת ותנאים בטיחות תנאי להבטיח מתחייב הספק .13.6
 ידי מפקחי על שיידרש כפי - חוקית דין, ובאין דרישה כל פי-על בעבודה לבטיחות הנוגעות ההוראות

 .1954-העבודה, התשי"ד על ארגון הפיקוח בחוק כמשמעותם העבודה

 עצמאי כספק פי ההסכם-על יבצע את התחייבויותיו הוא וכי עצמאי ספק הוא כי בזה מצהיר הספק .13.7

 ובין זה הסכם מטעמו בביצוע ידו או-המועסק על מי בין בינו, או מעביד עובד יחסי קיימים לא וכי

 .המזמינה

ובין  בינם כי ההסכם, בביצוע ידו על מהמועסקים מי לכל והבהיר הודיע כי בזה, מצהיר הספק .13.8
 .מעביד עובד יחסי כל יתקיימו לא המזמינה

בביצוע  ידו על המועסקים כל ועבור עבורו לשלם בזה מתחייב הספק -המועסקים בגין תשלומים .13.9
 הוראות ההסכמים פי על או דין, כל פי על עליו מוטלת תשלומם שחובת התשלומים כל את ההסכם

 הסכם ההסתדרות, או כל לבין הכלכליים הארגונים של התיאום לשכת שבין הכלליים הקיבוציים

 שיוצאו צווי הרחבה לרבות יתוקנו אלה שהסכמים כפי או המתאים, בענף תוקף בר שהוא קיבוצי

 ביטוחמס הכנסה,  תשלומי את לעיל, האמור בכלליות לפגוע ומבלי לרבות אלה הסכמים פי על

 חופשה שנתית, שכר דמי מחלה, דמי ומנוחה, עבודה שעות חוק פי על תשלומים מ,"לאומי, מע

 לקיים מתחייב הוא כן בזה. וכיוצא סוציאליים תנאים פנסיה, תשלומי עובדים, מינימום, קרנות

 .ידו על למועסקים המתייחסות האמורות ההוראות כל את

הספק  ידי על מהמועסקים מי בגין לעיל, האמורים מהסכומים כלשהו סכום לשלם המזמינה חויבה .13.10
 לשלם שחויבה סכום כל בגין ראשונה, דרישה עם המזמינה את הספק ההסכם, ישפה בביצוע

 .כאמור

, והוא מסכים לכך, כי העמותה תהיה רשאית, בכל עת, לדרוש את הרחקתו של כל אדם לספקידוע  .13.11

או מי  המנהלר, אשר יאושר, מראש ובכתב, על ידי , והחלפתו באדם אחהספקהנמנה על עובדי 
מטעמו, במקרה שיסתבר, כי נתוניו וכישוריו של אותו אדם אינם תואמים את דרישות החוזה 

והתחייבויות נותן השירותים ו/או כי אותו אדם איננו מבצע את תפקידו כראוי ו/או איננו ממלא 
יהיה חייב הספק ל סיבה סבירה אחרת, ואו מי מטעמו ו/או מיכ המנהלאחר הנחיות והוראות 

)שבעים ושתיים( שעות ממועד הדרישה, ובלי שיהיה  72למלא אחר דרישת העמותה, כאמור, תוך 
בהחלפה, כאמור, כדי להשית על העמותה, כל תשלום, אחריות, ו/או הוצאות בקשר לכך, מכל מין 

 וסוג שהוא.

 איסור העברה ו/או המחאה של זכויות וחובות .14

הספק איננו רשאי להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותי עפ"י חוזה זה, אלא אם קיבל  .14.1
 את הסכמת המזמינה לכך בכתב, מראש ובאופן מפורש.

מידי מי שהחזיק בהן  הספקאו יותר מהן מניות  50%לעניין סעיף זה המחאה, לרבות העברת  .14.2
 במועד כתיבת החוזה לאחר או לאחרים.

מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב לוודאי המזמינה  .14.3
 שלא תאשר בקשת הספק להמחאה של זכויות או חובות.
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נתנה המזמינה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  .14.4
מלאה לכל מעשה או מחדל  הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והספק יישא באחריות

 כוחם ועובדיהם.-של מבצעי העבודות, באי

 המזמינה תהיה רשאית להמחות את זכויותיה עפ"י הסכם זה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.  .14.5

 שימוש בכלים ובחומרים .15

 הכלים והחומרים, הדרושים לשם מתן השירותים, יירכשו על ידי הספק ועל חשבונו.הציוד, כל  .15.1

והחומרים בהם הספק יעשה שימוש לצורך מתן השירותים, יהיו מסוג המתאים  הכליםהציוד, כל  .15.2

 ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה. 

בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב בציוד, מובהר כי עשיית שימוש  .15.3
 כהפרת הסכם זה. –לכל דבר ועניין  –

 אחריות ושיפוי בנזיקין .16

אי בלעדית כלפי המזמינה ו/או עובדיה לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שיגרמו הספק אחר .16.1
לצד שלישי כלשהו ו/או למזמינה, עובדיה והבאים מטעמה ו/או למי מהילדים המשתתפים ו/או 

להוריהם ו/או לספק ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני משנה מטעם הספק הנובע בקשר או 
במבנים ו/או מהפעילות ו/או השירותים ולרבות כתוצאה ממעשה  כתוצאה מהשימוש של הספק

 ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או קבלניו, ו/או מי מטעמו של הספק הנוטלים חלק בפעילות.

הספק אחראי בלעדית לכל אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד ו/או תכולה ו/או שיפורי דיור של הספק  .16.2
הספק במסגרת החוזה והוא פוטר את המזמינה  מאחריות לכל ולציוד המזמינה אשר משמש את 

אובדן ו/או נזק כאמור ו/או אובדן תוצאתי שנובע מנזקים לאמור. הפטור לא יחול כלפי מי שגרם 
 לנזק בזדון. 

הספק יהיה אחראי לשמור על המבנים והמגרשים בהם יתקיימו החוגים במצבם כפי שקיבל  .16.3
כל אבדן, נזק או קלקול לציוד בהתאם לרשימת הציוד אותם לתפעולו, לרבות האחריות ל

 שתיערך עם תחילת ההתקשרות.

הספק פוטר את המזמינה  ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה, מכל אחריות לכל אובדן  .16.4
ו/או נזק שהם באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ומתחייב לשפות ו/או לפצות באופן 

דרישה בכתב, את המזמינה  ו/או את עובדיה ו/או את שלוחיה בכל סכום  מלא, מיד עם קבלת
בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה שתגרם לה בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שהם 

באחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. 
תביעה כאמור בתוך זמן סביר מקבלתה ותאפשר לו להתגונן  המזמינה  תודיע לספק על קבלת

 מפניה. 

  חובת ביטוח .17

יחולו הוראות  ספקעפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מובהר כי על ה ספקמבלי לגרוע מאחריות ה .17.1
 , ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 11נספח הביטוח המצ"ב כנספח 

 העדר זכות ייצוג .18

הצדדים כי הספק איננו סוכן, שלוח או נציג של המזמינה ואינו רשאי מוסכם ומוצהר בזאת בין  .18.1
לייצג או לחייב את המזמינה בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא  או מוסמך

 הסכם זה. 
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הספק מתחייב שלא להציג עצמו כמי שיש בידו רשות לשמש כנציג ו/או סוכן ו/או שלוח של  .18.2
המזמינה, אלא אם כן קיבל הסכמה מפורשת בכתב מהמזמינה לצורך ענין מסויים, והוא וישא 

 באחריות הבלעדית לכל נזק למזמינה ו/או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. 

 וך ניגוד ענייניםאיסור פעולה מת .19

הספק יהיה רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המזמינה, ובלבד שלא יהיה בכך משום  .19.1
פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה. על אף האמור, הספק איננו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן 

 משום פגיעה בהפעלת השירותים למזמינה לפי הסכם זה. –לדעת המזמינה  –שיש בו 

ק מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו הספ .19.2
עפ"י הסכם זה ובין קשריה העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה 

כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה חשש לניגוד עניינים, ואין קשר 
בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן כלשהו 

 "(.ניגוד ענייניםהשירותים ולצורך ביצוע הסכם זה )להלן: "

היה ובכל זאת נוצר מצב  –לא ימצא הספק ו/או מי מעובדיו ו/או הפועלים טעמו בניגוד עניינים  .19.3

מיד לנציג המזמינה המוסמך בכתב וימלא אחר כל  של חשש לניגוד עניינים, ידווח הספק על כך
 הנחיות המזמינה בנדון.

 שמירת סודיות .20

הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין,  .20.1
בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא 

( שיגיעו לידי הספק, עובדיו או "מידע סודי")להלן:  אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל או כל דבר

מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם המזמינה, וזאת 
 ללא אישור המזמינה מראש ובכתב. -במהלך ביצוע ההסכם, לפניו ו/או לאחר מכן 

בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו הספק מתחייב לשמור בתנאים  .20.2
 עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המזמינה. 

המזמינה רשאית לתת לספק הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות  .20.3
דים והספק מתחייב למלא קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוח

  אחר דרישות המזמינה בנדון.

הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור  .20.4
 מראש ובכתב מאת נציג המזמינה המוסמך. 

הספק מתחייב למסור למזמינה מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל המידע הסודי  .20.5

ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המזמינה, שנאסף על 
                   ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.

הספק מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין,  .20.6
. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא הספק יעמיד למזמינה בצורה מלאה, מסודרת 1977-"זהתשל

 -ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה )להלן 

"(. כל המידע יועבר למזמינה ו/או לצד שלישי שתמנה המזמינה, בכל אופן שבו הוא קיים המידע"
ב, בע"פ ו/או כל אופן אחר(, בלוח זמנים שייקבע ע"י המזמינה, וללא כל )בכתב, בקבצי מחש

 תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המזמינה.

 בעלות וזכויות יוצרים .21
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כל התוכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכל חומר אחר שיכין הספק לשם  .21.1
תכנית על פי חוזה זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות ממנו, יהיו שייכים הפעלת ה

 למזמינה והיא תהייה רשאית לעשות בהם, כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי. 

הוראה זו לא תחול על תכניות, נספחים, טיוטות, תרשימים, נתונים, תוכנות וכד' שהוכנו על ידי  .21.2
 ויות היוצרים הנובעות מהם יישארו בבעלותו הבלעדית של הספק.הספק עד לתחילת הפרויקט וזכ

בכפוף לאמור לעיל, הספק מתחייב למסור למזמינה בסיום ההתקשרות או במהלכה, באם יידרש  .21.3
לכך, דוגמאות של כל המסמכים, ערכות הדרכה, פרסומים, תוכנות וכל חומר אחר שיוכן על ידי 

 הספק במסגרת ביצוע הסכם זה.

ר כי לא יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו במהלך ביצוע חיוביו הספק מצהי .21.4
 על פי חוזה זה.

הספק מתחייב בזאת לעגן את זכויות המזמינה ביחס לזכויות היוצרים בכל התקשרות חוזית שלו  .21.5

כויות עם עובדיו ו/או עם מי שפועל מטעמו במסגרת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן שז
 היוצרים של המזמינה תשמרנה.

 ב"וכיו פטנטים זכויות .22

 ,נזק, הוצאה דרישה, הליך, מתביעה, הנובע חיוב כל על אותה ויפצה מהמזמינה נזק כל ימנע הספק .22.1
 ,מקצועיים או מסחריים סודות פטנטים, מדגמים, בזכויות מפגיעה כתוצאה שייגרמו ב"וכיו היטל
או  במכונות במתקנים, העבודות, ביצוע כדי תוך השימוש, בדבר דומות זכויות או מסחר, סמלי

 .הספק ידי על שיסופקו בחומרים

 העדר בלעדיות .23

 מזמינהאין בהתקשרות על פי הסכם זה, כדי ליתן לספק בלעדיות כלשהי לביצוע השירותים וה .23.1
רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם כל גורם אחר למתן שירותים זהים ו/או 
דומים במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות האופציה )ככל ותחולנה( ו/או לבצעה בעצמה את 

 השירותים.

 מקום שיפוט .24

כל תובענה הצדדים מסכימים כי לבית המשפט המוסמך בעיר חיפה תהיה סמכות בלעדית לדון ב .24.1

 הנובעת מהסכם זה.

 כתובות והודעות .25

הודעה מצד אחד למשנהו בקשר עם ההסכם תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני לפי  .25.1
הכתובת של הצד השני המפורטת בהסכם או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או תשוגר 

 בפקסימיליה למשרדו של הצד השני.

שעות ממועד מסירתה  72כהודעה שנמסרה ביד כעבור הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב  .25.2

בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה 
בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד המצוין על גבי אישור 

 השיגור בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני.

 שינוי בהסכם או בתנאים .26
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מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם  .26.1
על ידי מורשי החתימה בצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה 

 זכות.

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

____________________     __________________ 
 הספק       בןעמותת כחול ל
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 10.1נספח 

 נספח תנאים מיוחדים

 מהות השירותים: .1

)להלן:  10.2נספח ביחס לשירותים המפורטים בהעמותה ערכה מכרז לשם קבלת הצעות  .1.1
 ( בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם להוראות כל דין. "החוגים"

 .מתאימיםמקצועי ובעל ידע והכשרה  םצוות מדריכיהחוגים יופעלו על ידי  .1.2

. במקרים המתאימים בלבד, עשויה העמותה לאפשר, 1:15: ילדים בכל חוג יהיה יחס מאמנים .1.3
 לכל היותר.  1:20בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי חריגה ליחס של עד 

לעמותה שיקול דעת לשנות את יובהר כי . 10.2לנספח שעות פעילות כל חוג וחוג יהיו בהתאם  .1.4
 דעתה וצרכיה., לפי שיקול ים, השעות ומקום הפעלת החוגיםהימ

יספק את כל הציוד הנדרש, ללא יוצא מן הכלל, לשם הפעלת החוגים ו/או ביצוע הפעילויות.  הספק .1.5
יהיה אחראי באופן בלעדי לציוד, שינועו, ביטוחו ואבטחתו וכן לוודא כי הציוד יהיה תקין  הספק

 ובטיחותי.

ידאג על חשבונו לכל האישורים הנדרשים מאת הגורמים המוסמכים, לצורך הפעלת  הספק .1.6
 ביצוע הפעילות המוצעת על ידו. החוגים

כל נזק שייגרם לציוד או בו תבוצע הפעילות ו במקוםעל ניקיון  יהיה אחראי על שמירה הספק .1.7
 למבנה שבבעלות ו/או בחזקת העמותה.

ותשלם   10.2בנספח  למפורטהעמותה תגבה מהמשתתפים את דמי ההשתתפות בחוגים בהתאם  .1.8

  .את חלקו, כמפורט בהסכם ההתקשרות לספק כולל מע"מ בפועלהסכום שיתקבל מ

לא  ולספקיהיו זכאים להנחות בהתאם להחלטת העמותה והמועצה  מהמשתתפיםיובהר כי חלק   .1.9
 תהיה טענה ו/או תביעה בקשר לכך.  

 ויהיה מנוע מלפרסם את עסקי והספקט כחול לבן״, תחת השם: ״עמותת ספור ויופעל יםהחוג .1.10
 .עמותהלשירותים את ה מספק ואהפרטיים תוך שה

החלפת מדריך, בנסיבות של חוסר  , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,העמותה רשאית לדרוש .1.11

 כל תביעה ו/או דרישה כלפי המזמינה.  לספקלא תקים החלטה כאמור שביעות רצון מתפקידו, 

יובהר כי העמותה מתכננת להרחיב במהלך ההתקשרות את הפעילות למוקדי פעילות נוספים ועל  .1.12
 להיערך לכך.  הספק

במהלך ההתקשרות ובהתאם לשיקול דעתה של העמותה הפעילות עשויה להתרחב למוקדי  .1.13
פעילות נוספים / אחרים או לחלופין, להתבטל במוקדי פעילות מסוימים משיקולים של היענות 

כה ו/או שיקולים תקציביים ו/או שיקולים לוגיסטיים ו/או אחרים, הכל בהתאם לשיקול נמו

 דעתה הבלעדי של המזמינה. 
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להמשיך פעילות בכל חוג  חייבת , כי אין העמותהלספק, מובהר מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .1.14
כי  םיר ומסכימצה והספק, אף אם הוא זוכה להתעניינות גבוהה, שהוא או לפתוח כל חוג שהוא

 .כךל בקשרכל טענה  לולא תהיה 

 אופן מתן השירותים .2

 העובד האחראי מטעם הספק לביצוע השירותים הוא _______________________. .2.1

מייל, ווטסאפ, סמס, טלפון נייד, בימים :  :לזמינות מלאה בכל אמצעי התקשורתהספק ידרש  .2.2
 _________.בין השעות:  _________

 תקופת ההתקשרות .3

"תקופת חודשים, במיום חתימת ההסכם )להלן:  12תקופת ההתקשרות תהא למשך  .3.1
  (.ההתקשרות"

 4-למזמינה שמורה אופציה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב .3.2
 (. "תקופת האופציה"כל אחת )להלן:  חודשים 12תקופות נוספות בנות 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
____________________     __________________ 

 הספק       עמותה כחול לבן
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 10.2ספח נ

 מפרט השירותים

 :רקע על הפעילות

לימוד בסיסי ומתקדם של ענף הכדורגל עם דגש של ערכים, חינוך לספורט, פיתוח מיומנויות חברתיות, 
  .צוותשיתוף פעולה, משמעת, ביטחון עצמי ועבודת 

 :מפרט החוגים

 שכבת גיל
מוקדי 

 הפעילות

מס' 

אימונים 
 בשבוע

משך 
 אימון

עלות חודשית 

למשתתף )ללא 
 הנחות(

 א' –גן 

  ₪ 165 דקות 45 1 קיבוץ יפעת

  ₪ 165 דקות 45 1 קיבוץ גניגר

  ₪ 165 דקות 45 1 קיבוץ מזרע

  ₪ 165 דקות 45 1 גבעת אלה

  ₪ 165 דקות 45 1 נהלל

 ג' –ב' 

  ₪ 165 דקות 45 1 קיבוץ יפעת

  ₪ 165 דקות 45 1 קיבוץ מזרע

  ₪ 165 דקות 45 1 נהלל

 ד' –ג' 

  ₪ 265/ ₪ 165 דקות 60 1/2 קיבוץ יפעת

  ₪ 265/ ₪ 165 דקות 60 1/2 קיבוץ מזרע

  ₪ 265/ ₪ 165 דקות 60 1/2 נהלל

  ₪ 265/ ₪ 165 דקות 60 1/2 אלה גבעת

 ו'-ה'

  ₪ 265 דקות 75 2 יפעתקיבוץ 

  ₪ 265 דקות 75 2 קיבוץ מזרע

  ₪ 265 דקות 75 2 נהלל

 דגשים: 

. לפתוח מוקדי פעילות נוספיםעל מנת  עם יישובים נוספים נכון להיום העמותה נמצאת במשא ומתן -
ם הישובים בתחום המועצה האזורית כמו כן בכוונת המועצה להתרחב בכל שנה בשיתוף פעולה ע

 עמק יזרעאל ועל הספק להיערך לכך. 

 (.חמישי-ימים ראשוןבשבוע )ימי פעילות  5 -ל מתחייב ספקה -

 .יקבעו על ידי העמותה –שעות הפעילות  -

  ₪ 265פעמיים בשבוע ,  ₪ 165 –פעם בשבוע העלות למשתתפים )ללא הנחות( :  -

כיתות , משך האימון לדקות 60ג -אימון לילדי כיתות אה משך , דקות 45האימון לילדי גן הוא  משך -
 .דקות  75 –ו -ד

בהתאם לשיקול דעתה  לשינוי ותהיה נתונהבלבד  על ידי העמותה תקבע העלות החודשית למשתתף -
 .הבלעדי
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 על בסיס מצב סוציואקונומי והנחות אחים. ים להנחות זכאי יהיו יובהר כי חלק מהמשתתפים  -

o  

 והעמותה. ספקה תכנית עבודה תיבנה בשיתוף -

 נוספים ברחבי המועצה מוקדי פעילותהמטרה להתרחב ליובהר כי  -

 ימי חשיפה בבתי ספר ומערכות בלתי פורמליותיקיים  ספקה -

 טורנירים אזוריים וטורניר בתי ספר.  5לפחות יקיים  ספקה -
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 11נספח 

 הוראות ודרישות הביטוח

 
 ביטוחים ולקיים לערוך הספק מתחייב, דין כל פי על או/ו זה חוזה פי על הספק מאחריות לגרוע מבלי .1

 האישור בטופסי והמפורט מהאמור יפחתו שלא ותנאים אחריות בגבולות, אחריותו להבטחת מתאימים
 . להלן כאמור, ביטוחים קיום על

 
 ביטוחים עריכת על האישור טופס את הקייטנות הפעלת מיום יאוחר לא המזמינה לידי ימציא הספק .2

 כשהוא"(, הספק ביטוחי על האישור טופס: "להלן) ביטוחים קיום על אישור  - 11.1 כנספח הספק של
 . בישראל המורשה מטעמו המבטח ידי על חתום

 
 :הבאים התנאים את לכלול הספק מתחייב הנזכרות הפוליסות בכל .3

 : המזמינה או/ו הספק – הינו בפוליסות" המבוטח" שם .3.1

כל יישוב מיישובי המזמינה  ו/או תאגידיים  לרבות :הכיסוי הביטוחי" לעניין מזמינה"ה .3.2
 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל.וחברעירוניים ו/או 

בגין ו/או בקשר עם מעשה או  מזמינה את ה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות .3.3
 .בביצוע השירותיםו ומי מטעמ ספקהמחדל של 

 האחריות כמעביד ההיה ותוטל עלי מזמינה את ה שפותמורחב לביטוח חבות מעבידים  .3.4
בקשר עם ביצוע  ספקהלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי 

 השירותים.

בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה  מזמינה את ה ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות .3.5
לחילופין יבוטל החריג בביטוח צד  – בביצוע השירותיםו ומי מטעמ ספקהמקצועית של 

 שלישי.

ממועד התחלת ביצוע לא יאוחר תאריך רטרואקטיבי יכלול ביטוח אחריות מקצועית  .3.6
 .מזמינהלהמקצועיים  השירותים

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות. .3.7

 ., למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדוןמזמינהביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי ה .3.8

 מזמינה ל רשתימסהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  .3.9
יום לפחות לפני מועד  60במכתב רשום, , וו/או חברת הביטוח מטעמ ספקע"י ההודעה בכתב, 

 .בוקשהביטול ו/או השינוי המ

 אחריות את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם) ספקה בפוליסות סעיף כל .3.10
 ולגבי, מבטחיה וכלפי מזמינה ה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר ספקה מבטחי

 במלוא מזמינהה את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח מזמינהה
 לחברת שתהיה מבלי מזמינהה בביטוחי השתתפות זכות ללא, תנאיו לפי המגיע השיפוי

 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף מזמינהה ממבטחי תביעה זכות ספקה של הביטוח
 של טענה על מוותרת  ספקה מבטחת, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק

 . מבטחיה וכלפי מזמינה ה כלפי כפל ביטוח

 בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוחיקף הכיסוי ה .3.11
 התקפות במועד התחלת הביטוח.

 
המפעיל לבדו אחראי כלפי החברה העירונית לאבדן, נזק או קלקול לרכוש ו/או ציוד מכל סוג ותאור  .4

ורך הפעילות ו/או הנמצא או שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או שבאחריותו ו/או המשמש לצ
לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות. המפעיל רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש ו/או לציוד המפורט 
לעיל במלואו ו/או בחלקו, אולם יובהר כי בכל מקרה המפעיל פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את 



41 

 

נזק לרכוש או ציוד החברה העירונית ואת הבאים מטעם החברה העירונית מאחריות לכל אובדן או 
 כלשהו כאמור ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם ההתקשרות.

המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של המפעיל ו/או  .5
הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה 

הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי המפעיל יהיה אחראי או חלקית של תגמולי 
לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 
המפעיל פוטר את החברה העירונית ו/או הפועלים מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן כאמור למעט 

 אם גרמו לנזק בזדון.
 

 לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור מתחייב הספק .6
 לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.

 
 ספקההיה יעל פי הפוליסות,  מזמינהאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה ספקההפר  .7

על כל נזק כספי ו/או  מזמינה טענה כלשהי כלפי ה ולא ובלעדי, מבלי שתהיה ללנזקים באופן מ תאחראי
 עקב זאת. האחר שיגרם ל

 
מכוח סעיפי  - והיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם מוטלת עליי הספק .8

 ההשתתפות העצמית. לסכוםה, לרבות נזקים שהם מתחת חוזה ז

 
כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או המזמינה ידי -ו/או בבדיקתם עלר לעיל אין בעריכת הביטוחים כאמו .9

 ספקהועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את  חוזהעל פי הספק הכנגד מזמינה  תרופה המוקנים ל
 זה.  חוזהלפי  ומהתחייבויותי

 
 .ובכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנערכים על יד וישא לבד הספק .10
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 11.1נספח 

 אישור קיום ביטוחים

 

 

 

)*( ניתן לקבל כחלופה לעריכת ביטוח אחריות מקצועית הכללת כיסוי במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד 
 בו יובהר כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים.  –שלישי 

 הנפקת האישורתאריך  

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

 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

מועצה עמותת הספורט כחול לבן ו/או ה  
אזורית עמק יזרעאל ו/או כל יישוב ה

מיישובי המועצה ו/או תאגידים עירוניים 
 ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל

      אחר: ☐ שם
 

 אימון חוגי הפעלת
 לילדים כדורגל

 המועצה ביישובי
 עמק האזורית

 יזרעאל

 מזמין שירותים☐
 

 .ז./ח.פ.ת 500224042 .פ. :ח

 2280000 מיקוד, מערבי גליל נ.ד: מען
 
 

 מען

 כיסויים

 הביטוח סוג
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 
 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 סכום/ האחריות גבול סיום. ת תחילה. ת
 ביטוח

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

 ביט  'ג צד
 

______ 

 (302) צולבת אחריות  ₪ 2,000,000  
 (304) שיפוי הרחב

 (307) משנה וקבלני קבלנים
 מבקש לטובת תחלוף על ויתור

 (309) האישור
 (315"ל )המל לתביעות כיסוי

 (318)מבוטח נוסף מבקש האישור 
 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328) ראשוניות
ג' רכוש מבקש האישור ייחשב כצד 

(329) 

  צד ג' –)*( אחר 
חריג אחריות 

מקצועית, אינו חל 
 על נזקי גוף 

 ביט  
______ 

למקרה ולתקופה   
במשותף עם 

פוליסת צד ג' 
 הנ"ל ולא בנוסף     

₪  

 ביט  מעבידים אחריות
 

_____ 

  20,000,000 
"כ וסה למקרה

 לתקופה

ויתור על תחלוף לטובת מבקש   ₪
 (309האישור )

היה וייחשב כמעבידם  -נוסף מבוטח 
 (319של מי מעובדי המבוטח )

 (328ראשוניות )
 מקצועית אחריות)*( 

 
 

      

 

 

 . רטרו: ת
 

_____ 

 

 1,000,000 

 

₪ 

 

 

 אחריות צולבת  302
 שיפוי הרחב 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 ביטוח מקרה עכב/שיהוי  עיכוב 327
 ראשוניות 328
 חודשים 6 גילוי תקופת 332

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
  ספורטאימוני  031
 וספורט כושר חדרי 032
 לילדים פעילות 055

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

 הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:


