
 פעילויותלהפעלת למאגר ספקים  ים/ספק לצירוףקול קורא 
 (מזרח העיר) ב'5/2021 –בקייטנות וחופשות של מוסדות חינוך

 בקייטנות לפעילויות םי/מפעיל ים/ספק צירוףהזמנה ל
 

)ע"ר  –לביא  .1 )להלן 58-0014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים   )
, העמותה" – לביצוע לקבלת שירותים צעות מחיר מתכבדת בזה להזמין ה"(

)בחופשות  ירושליםב בקייטנות וחופשות של מוסדות חינוך פעילויותהפעלות ו
בהתאם למפרט השירותים , חנוכה, פסח והחופש הגדול בחודשי הקיץ(

 ."(השירותים)להלן: " כנספח א'המצורף 

זוכים להפעלת  הקמתמטרת קול הקורא היא  .2  פעילויותמאגר ספקים 
נות וחופשות של מוסדות חינוך בירושלים )קרי, בחופשות חנוכה, פסח בקייט

, אשר יסווגו לפי תחומי הפעלה ואינו מחייב את  והחופש הגדול בחודשי הקיץ(
העמותה באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם מאיזה מהמציעים אשר 

העמותה תהיה רשאית להתקשר עם ספקים אשר יזכו בהליך יכללו ברשימה. 
ויפורסמו במאגר הספקים של העמותה. העמותה רשאית לעדכן את מאגר זה 

הספקים ולהוסיף או לגרוע ממנו ספקים בכל עת. מטרת ההליך הוא לייצר 
כאמור.  פעילויותמאגר מרוכז, רחב היקף ומגוון ככל שניתן מספקים להפעלת 

יוכל להציע מחירים גבוהים יותר מאלה  זוכה, לא  יוכרז כספק  ספק אשר 
העמותה תנהל מאגר ספקים  הוצעו על ידו במסגרת הצעתו בקול קורא זה.ש

זוכים, בו ייכללו המשתתפים שהוכרזו כזוכים על פי תנאי קול קורא זה 
.מאגר הספקים הזוכים" –)להלן  זוכים  3העמותה תנהל  "( מאגרי ספקים 

)כללי, מזרח ירושלים וחרדי( וספק יהיה רש וייעודיים לכל מגזר  אי נפרדים, 
)בהליך המתאים( לפי בחירתו.  להגיש הצעה למאגר אחד או יותר 

ספקים אשר נכללו במאגר הספקים הזוכים יהיו חייבים לעדכן את העמותה,  .3
)ועד  יום לפני שנה"ל(, בדבר שינויים אשר חלו אצלם, ביחס  60אחת לשנה 

כן ימסרו -למצבם כפי שהיה במועד הגשת ההצעה בקול קורא זה. כמו
כאמור לעמותה, על פי דרישתה, כל מידע שתדרוש העמותה על מנת הספקים 

לוודא כי לא חלו שינויים משמעותיים במצבם, אשר יש בהם כדי להשפיע על 
המשך חברותם במאגר הספקים הזוכים. התברר לעמותה, כי חלו שינויים 
אצל ספק שנכלל במאגר הספקים הזוכים, באופן אשר יש בו כדי לשלול את 

ותו להיכלל במאגר הספקים הזוכים, על פי תנאי הקול קורא, תזמן המשך זכ
העמותה את אותו ספק לשימוע, על מנת לקבל ממנו הסברים ביחס לשינויים 
שחלו במצבו. לאחר השימוע, תהא העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה, להודיע 

י לספק על ביטול זכייתו בקול קורא, אם התברר כי הוא אינו עומד עוד בתנא
החובה שנקבעו להשתתפות בקול קורא, או אם התברר כי השינוי שחל אצל 
אותו ספק מביא לכדי כך שלו היה מגיש את הצעתו לקול קורא, במצבו 

 החדש, לא היה מוכרז כזוכה.

יינתנו מספקים מורשים .4 המאושרים ע"י  בלבד הצעות המחיר למתן השירותים 
. י דין לסוג שירותים זהככל שיש הרשאה מיוחדת על פו, משרד החינוך

יינתנו על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן  השירותים 
 והוראות הדין.

לקבלת הינה ויכללו במאגר הספקים ו /שיבחר ים/ספקההתקשרות עם  .5
 בקייטנות וחופשות של מוסדות חינוך בירושלים פעילויותשירותים להפעלת 

 הבחירהוכאמור לעיל  ספח א'ובנזה בקול קורא והדרישות המפורטות 
. עמותהשל ה עפ"י שיקול דעתה הבלעדיאך ורק תעשה  ,ים/הזוכה ים/בספק

 לאור העובדה כי ההתקשרות כפופה בין היתר לתקציבים מתאימים
, אישור משרד החינוך, משרד הבריאות ולהיתכנות תפעולית, אזי ומאושרים

על )כולה או חלקה( העמותה אינה מתחייבת כי כל ההתקשרות תצא אל הפו
, וקיימת אפשרות כי  ולא מתחייבת לתקופת התקשרות )מלאה או חלקית(
ההתקשרות עם הספק או הספקים שייבחר/ו לא תתקיימנה כלל או שתתקיים 
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   . באופן חלקי או בתנאים ו/או למשך מספר חודשים בלבד

בכל מכל סיבה שהיא את ההתקשרות  לבטלשמורה הזכות  עמותהל ,כמו כן .6
או מבלי הצורך לנמק את החלטתה יום  15שלב ובכל עת בהודעה מראש של 

שעות מראש בנסיבות של כח עליון לרבות עקב מגפת הקורונה,  24בהודעה של 
מבלי הצורך לנמק את החלטתה. המציע אשר יגיש הצעת מחיר למתן 
השירותים מצהיר בעצם הגשת הצעתו כי הנ"ל ידוע לו היטב וכי הוא מוותר 

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהעמותה בגין ובקשר לכך. הספק על 
מצהיר שידוע לו כי פרויקט "בית הספר של החופש הגדול" הוא פרויקט 
)ללא תשלום הורים( כך שהפעלת החוגים כפופה  הממומן ע"י משרד החינוך 
בראש ובראשונה לאישור תקציבים של משרד החינוך וכן קיום הפרויקט 

 .בפועל

וייבחרו/שהצעת או ספקים ספק .7 להיכלל במאגר  עמותהו ע"י ה/ם תתקבל 
 ולכל גורם אחר מטעמה. עמותהים להנחיות ה/ו כפופה/יהיהספקים 

במתן השירותים  הספקאת  ואשר ישמשוהאמצעים הציוד הידע, ההכשרה,  .8
ויהיה באחריותו   קבלת השירותים מהספקהבלעדית. ככל שלצורך היחידה 

יטוח אזי קבלת ההיתר ועריכת הביטוח כאמור יעשו ו באיידרש קבלת היתר 
 . הספקבאחריותו ועל חשבונו של 

 תנאי סף

יובאו תנאי הסף לשם הגשת ההצעות ובחינתן: .9  להלן 

 ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בפעילות לתלמי דים על המציע להיות בעל 
ל במוסדות חינוך במגזר הערבי. עיסודי גנים ובמוסדות חינוך בגילאי 

 ההצעה צריכה לכלול פרוט של הניסיון הנ"ל.

 

 .על המציע להעסיק מדריכים דוברים השפרה הערבית והעברית 
 

  ו עוסק מורשה בתוקף התאגדות חברה או בעל תעודת המציע הינ
 כדין/עוסק פטור.

 
  אישור עריכת  – גנספח על המציע לצרף להצעתו אישור ביטוח בנוסח של

  .ח של המציעחתום ע"י המבט ביטוחי הספק
 

  על המציע להיות מאושר ע"י משרד החינוך ולצרף להצעתו אישור מטעם
משרד החינוך להפעלת החוגים המוצעים )מספר ספק במאגר הירוק של 

 משרד החינוך(.

 .המלצות משני לקוחות להם נתן המציע שירותי הפעלת חוגים 

 הוא ללא על המציע לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף לקול לקורא כפי ש
כאשר המציע ישלים  שינויים ולצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות חתום

, ויחתום על גבי כל עמוד  )במבוא  להסכם( בהסכם, את שם המציע וכתובתו 
מההסכם בראשי תיבות, וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם 

 או שינויים לא יתקבלו מחיקותבמקום המיועד לכך, כשהוא חתום במקור. 
 ערכו על גבי הסכם ההתקשרות.שי

  להצעה יש לצרף שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית, שהוצאה על ידי
כערבות , ₪ 10,000בנק בישראל, לבקשת המציע, לפקודת המזמין, על סך 

"( וזאת להבטחת ערבות הצעה)להלן: " 30.9.2021הצעה, בתוקף עד ליום 
זוכה, יהיה עליו מילוי תנאי הקול קורא. ככל שהצעת המציע  תיבחר כהצעה 

למסור, חלף ערבות הצעה, שיק בנקאי או ערבות בנקאית אוטונומית, 
שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המציע, לפקודת המזמין, על סך 

 31.8.2022עד ליום  בתוקףכערבות ביצוע )להלן: "ערבות ביצוע"(,  10,000
זה ההתקשרות במסגרתו, וזאת להבטחת מילוי תנאי הקול קורא ותנאי חו
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יגיש ובשני המקרים לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה.  מציע אשר לא 
במסגרת הצעתו ערבות הצעה בהתאם לאמור בסעיף זה, או לחילופין לא 

, תיפסל. המזמין יהיה  ימציא ערבות ביצוע, הצעתו או זכייתו לפי העניין
וד בהתחייבויותיו רשאי להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמ

 על פי תנאי הקול קורא לרבות חוזה ההתקשרות, לפי העניין.

  על מציע להגיש את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף וכן
בתוקף,  לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מיןלצרף אישור "בגיר" 

 .קורות חיים במסמך נפרד

 לכל הצעה יצורפו גם המסמכים הבאים: .10

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות אישור  .א תקף על 
ניהול חשבונות( תשל"ו )אכיפת   , על שם המציע. 1976-גופים ציבוריים 

ניכוי מס במקור, על שם המציע. .ב   אישור תקף על 

 אי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלול להביא לפסילת ההצעה. *** 

 דרישות מיוחדות במסגרת מתן השירותים

 פעילויותעל הספק להיות בעל יכולת לספק שירותיו ולהדריך ולהפעיל  .11
ה תלמידים לקבוצ 30ביום, בהיקף של עד במקביל ובמספר מסגרות שונות 

כאשר הצעת המחיר צריכה לכלול הצעה  ילדים לאירוע "שיא" 150ושל עד 
ו/או  45לפעילת במשך  ת . על החוג להיות מותאם ליכולודקות 90דקות 

. :שונות , רגשי וערכי  קוגניטיבי, חברתי

ניסיון, הכשרה .12  ח האדםוכו הציוד הדרוש ,הספק מצהיר כי הוא בעל ידע, 
הדרוש לצורך ביצוע כל השירותים הנדרשים ממנו במסגרת מתן  המקצועי

לבצע את כל השירותים בעצמו או באמצעות מי הספק מתחייב  השירותים.
 , לפני תחילת מתן השירותים, מטעמו והוא מתחייב לדאוג שהיה ברשותו

ו לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין, אישורי "בגיר",  לו ולעובדי
ומתחייב שלא להעסיק עובדים ללא אישורי "בגיר", והספק מצהיר שידוע לו 

מלאה את  והובא לידיעתו כי יש לשמור בסודיות מוחלטת תוך אבטחת מידע
ויכולת לשמירה  המסמכים שיגיעו לידו ואת תוכנם וכי הוא בעל אמצעים 

 מלאה של סודיות המסמכים והאמור בהם ולרבות איסור צילום ילדים.

האחריות  ידרש.ימראש ככל ש את כל הבדיקותלבצע  דרשיישייבחר הספק  .13
 תהא על הספק בלבד.  השירותיםאספקת במסגרת 

 פעילויותהמוצע על ידו לבמסגרת הצעת המחיר יפרט הספק את המחיר  .14
י  .בנספח א' כמפורט במסגרת כך, יהיה כל מציע רשאי להציע מחיר לסוג

שונים, כולם או חלקם, וכן ליתן הצעת מחיר לחוג במסגרת רגילה  פעילויות
 150משתתפים ו/או הצעת מחיר לקיום אירוע "שיא" של עד  30של עד 

)כולם או חלקם(.   משתתפים לכל פעילות 

עיריית ירושלים /משרד החינוך המימון של הפעילות הינה בתקצוב מלא של  .15
ובהתאם התמורה תועבר לספק בכפוף ולאחר קבלת התקציב מעיריית 

 ירושלים/משרד החינוך

 ההליך

, עד עותקים (3) בשלושהיגיש הצעתו  ספק המבקש להיכלל במאגר הספקים .16
 .12:00בשעה  ,2021.6.2 ,'ד ליום

( ימים 90עים )ההצעות תהיינה בלתי חוזרות והן תעמודנה בתוקף למשך תש .17
במעטפה אחת וסגורות  במקורעותקים  3-ממועד הגשתן. ההצעות תוגשנה ב
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בניין כי"ח   eקומה 42לתיבת המכרזים שבאתר המזמין בכתובת אגריפס 
) 8:30-16:00ה' בין השעות -בימים א' ( עותקים על גבי טופס 3בשלושה 

כשהיא גביו ההצעה בו יפורט השירות המוצע, תוכן השירות והצעת המחיר ל
ניתן יהיה לא כוללת מע"מ . במקרה שבו לאור הנחיות משרד הבריאות לא 

להגיש את ההצעה באופן פיזי, עקב מגבלות והנחיות משרד הבריאות, המציע 
, gadi@lavy.org.ilיהיה רשאי להגיש את הצעתו באמצעות המייל לכתובת: 

עד הגשת ההצעות כאשר רק אישור מסירה חוזר ע"י העמותה וזאת עד למו
מובהר כי התקשרות מול ספק במייל יאשר את הגשת ההצעה של המציע. 

כלשהו תהיה בכל מקרה כפופה להצגת והגשת מסמכי המקור לרבות מסמכי 
וכתב ערבות מקוריים, לכשהדבר יתאפשר  . ביטוח 

בהצעת המציע כולל ביצוע מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע והנקוב  .18
מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי ההצעה ושירותי 

המוצעים, לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע  השירות המוצע וההפעלה  הספק
הוצאות הדרושות לייצור, רכש, העמסה, הובלה וכל הוצאה נוספת ובכלל זה: 

 .נוסף מעבר למחיר שהגיש בהצעתוהמציע לא יהא זכאי לכל תשלום שהיא. 

המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוטלו עליו )מס הכנסה,  .19
, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו  ) ' , וכו מע"מ, ביטוח לאומי

 (.בקול קורא)אם יזכה 

לכל שירות בנפרד ו/או שירותים שונים  ספקיםרשאית לבחור מספר  עמותהה .20
לפי שיקול דעתה הבלעדי ותבסס את החלטתה חור בספק כלל וזאת או לא לב

וניסיון של  ניסיון קודם עם המציע  בין היתר על סמך השירות המוצע ותוכנו, 
שמורה הזכות להפסיק את  עמותההמציע במתן השירותים הנדרשים. ל

השירותים כולם או חלקם במהלך תקופת ההתקשרות מבלי שתהיה מחויבת 
הם והמציע בהגשת הצעתו מצהיר שהנ"ל ידוע לו וכי לא לנימוקים כלש

 בגין כך. עמותהתהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה

יידרש לחתום על הסכם התקשרות מתאים,  עמותהשייבחר ע"י ה הספק .21
 . יועבר לזוכה כתנאי להתחלת השירותים וההתקשרות עמו הסכם ההתקשרות 

 דעה על זכייה במתן השירותים.ימים ממועד מתן ההו 7בתוך 

אינה מחויבת במכרז לשם קבלת  עמותהמודגש בזה, למען הסר כל ספק, כי ה .22
זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים.  השירותים האמורים והזמנה 

, לנהל מו"מ עם כל  עמותהה שומרת על זכותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי
, בכל הקשור והכרוך בשירותים מציע ועם כל גורם אחר, בכל זמן שהוא

 מתחייבת, בשום מקרה ונסיבות: עמותהכן, אין ה האמורים. כמו

 לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו ו/או; .א

 לערוך תחרות ו/או התמחרות בנוגע קבלת השירותים ו/או; .ב

 לנקוט כל הליך מכרזי ו/או "מעין מכרזי" בקשר לשירותי המבוקש. .ג

)אם תינקט( תהייה על פי שיקול דעתה הבלעדי של  כל פעולה שתינקט כאמור .23
 ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטותיה. עמותהה

את ההצעה הזולה ביותר או  קבלאינה מתחייבת ל עמותהמובהר בזאת כי ה .24
שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנתה להציע  עמותההצעה כלשהי וה

כל הגבלה של זמן או בכלל. הצעות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא 
מבלי לגרוע מכלליות שומרת על זכותה לנהל מו"מ מול המציעים.  עמותהה

תהא רשאית להאריך את  עמותההאמור לעיל, מובהר בזה במפורש כי ה
המועד הנ"ל, בין לצורך קבלת הצעה נוספת ובין לפי בקשה של אחד 

עליה החובה לנמק המציעים, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול 
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 את החלטתה.

, רק כאשר ייחתם הסכם בפועל עמותההצעה תחשב כזו שנתקבלה על ידי ה .25
. המציעים, בעצם הגשת הצעותיהם, ייחשבו כמי שהסכימו עמותהעל ידי ה

ו/או  זו להצעת הצעות וכמי שוויתרו מראש על כל טענה  לכל תנאי הזמנה 
מה בכל הקשור והכרוך ו/או מי מטע עמותהדרישה ו/או תביעה כלפי ה

זו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשבו  בשירותים נשוא הזמנה 
המציעים כמי שהסכימו, במפורש, כי הליך ההזמנה להציע הצעות הוא הליך 

, מיוזמתה של ה להרחיב ולפתח מאגר ספקים    , אשר תכליתו עמותהוולונטרי
ביותר, לפי שיקול דעתה גמישות בבחירת ההצעות הטובות  עמותהלאפשר לו

הבלעדי, ולפיכך מוותרים המציעים, מראש, על כל טענה לפיה הליך זה כפוף 
לדיני מכרזים ו/או כי יש להחיל על הליך זה, על דרך של היקש, כללים ו/או 

 הלכות מדיני המכרזים ו/או מדיני המינהל הציבורי.

ניתן להפנות ב .26 , gadi@lavy.org.il גדי אורןלמר מייל כתב בשאלות הבהרה 
תשובות לשאלות ההבהרה  .12:00בשעה , 2021.5.23 ,'א וזאת עד יום

כל  .12:00בשעה  21.5.27' העד ליום  יפורסמו באתר האינטרנט של העמותה
פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף -הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל

 עמותהובכל מקרה ה עמותהתחייבנה את ה –ות בכתב שהוא. רק תשוב
רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים 

 ותיקונים במסמכי ההזמנה, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.

 :"וורד" ובאופן הבאשאלות הבהרה יש להגיש בפורמט  .27

 שאלה נושא סעיף עמוד מס"ד

     

     

 

את כל ספק שייבחר ע"י העמותה ימציא לעיל,  9גרוע מהאמור בסעיף מבלי ל .28
, -הספקאישור עריכת ביטוח  , חתום על ידי מבטחו בהתאם למפורט נספח ג'

 .להסכם 12בסעיף 

לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל, תוך התקופה האמורה  .29
ו להמציא שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עלי

לבטל את זכייתו של  עמותהנוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית ה
הזוכה בהצעה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים 

זו של התחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית ה נוכח הפרה   עמותהלזכותה 
ל סעד במקרה זה להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכ

 פי כל דין.-פי הליך זה ו/או על-על עמותהאו תרופה אחרים להם זכאית ה

 ,בכבוד רב     
 

 ארנון איקן
העירונית העמותה  –מנכ"ל לביא 

 לפיתוח החינוך בירושלים
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 לכבוד,

 העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 
 , ירושלים42רח' אגריפס 

 
, נ.  א. 

 
 

 :  ות בנקאית אוטונומיתערבהנדון 
 

 
"המציע"( אנו  –על פי בקשת ____________ ח.פ. ____________ )להלן 

₪(  פיםאל ת)עשר₪  10,000ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 
הפעלות ופעילויות )להלן: "סכום הערבות"( וזאת בקשר עם הצעתו להפעלת 

בחופשות חנוכה, פסח בקייטנות וחופשות של מוסדות חינוך בירושלים )
ולהבטחת מילוי תנאי  ב'5/2021, קול קורא מס' והחופש הגדול בחודשי הקיץ(

מסמכי הקול קורא ותנאי חוזה ההתקשרות. סכום הערבות יהיה צמוד למדד 
)הכולל פירות וירקות( כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י  המחירים לצרכן 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
 
 

יום  14ם לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך אנו מתחייבי
מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או 
, או לדרוש את הסכום  לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו
תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם טענת הגנה 
 כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או 
במספר דרישות, שכל אחת מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך 

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 
 

זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא  ניתנת לביטול. ערבות 
 

זו תישאר בתקופה עד ____________ ועד בכלל.  ערבות 
 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.
 

 לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
 
 

ולהסבה בכל צורה שהיא.  ערבות זו אינה ניתנת להעברה 
 
 

ו/או במברק לא תחשב כדרישה  דרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני 
 לעניין כתב ערבות זה.

 
 
 

 בנק : _______________ תאריך : _____________           
 
 

 
 לתשומת הלב

 
הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית 
של מי שלא הגיש הצעה לקול קורא. ההצעה שתצורף לה ערבות פסולה תראה 

 ללא ערבות בנקאית ודינה להיפסל.כאילו הוגשה 
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 נספח א'

 

 נספח א'
 

 .טופס זה יש למלא ולצרף למסמכי המכרז מודפס וחתום בסוף כל עמוד
 

שם  

 הפעילות

תיאור 

 הפעילות

יש להציע 

בכל 

פעילות 

הצעה 

 45עבור 

דקות 

והצעה 

 90עבור 

דקות 

בשורות 

 נפרדות

יש להציע בכל 

פעילות הצעה 

 25-30עבור 

קות תלמידים ד

 150והצעה עבור 

תלמידים  בשורות 

 נפרדות

מחיר לא 

כולל 

 מע"מ

יש לציין אם 

הפעילות 

מתאימה 

 לבנים/בנות

מתאים 

 לגילאי

1        

2        

3        

 

 : מעטפות נפרדות וסגורות ובסדר הבא 3 -את ההצעה יש להקפיד ולהגיש ב

)עמוד - 1עמוד נייד, כתובת מייל  ,טלפון  , פרטי המציע  יוגש מודפס(  זה 

 צרוף מסמך המעיד על הניסיון הנדרש. –פרוט  הניסיון של המציע  - 2עמוד 

 אישור תעודת התאגדות חברה או עוסק מורשה בתוקף כדין/עוסק פטור. - 3עמוד  

 –המציע  מבטח חתום על ידי אישור עריכת ביטוחי הספק, -' גנספח  - 4עמוד  

כייה הוא יידרש להחתמת חברת הביטוח על ככל שהמציע יקבל הודעת זבנוסף, 

, בהתאם לתנאים והמועדים ככתבו וכלשונו ,אישור עריכת ביטוחי הספק-ג' נספח

 .להסכם 12בסעיף 

 ואישור בגיר בגין כל אחד מהמדריכים.-שמות המדריכים - 5עמוד 

ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים    - 6עמוד       אישור תקף על 

 , על שם המציע.1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

ניכוי מס במקור, על שם המציע.- 7עמוד   אישור תקף על 

ניהול חשבון בנק - 8עמוד   אישור 

 קורות חיים של מפעיל התוכנית + אישור משרד החינוך. - 9עמוד 

ים, ההתאמה  ליכולות פירוט ככל הניתן על כל פעילות, היקף, ציוד, חומר - 10עמוד 

 שונות: קוגניטיבית, חברתית, רגשית וערכית.

ממליצים על המציע )שם, מס'  3פירוט פרטי הקשר של לפחות  -ממליצים  – 11עמוד 

נייד, וכתובת דוא"ל(  טלפון 

הצעת המחיר  לפעילות בטבלה מודפסת וחתומה בסוף העמוד באופן  - 12עמוד 

יוגה/ בלט,  דמיון מודרך, סייבר, מוטוריקה עדינה, קלינאית הבא: פיתוח חשיבה, 
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תקשורת, ריפוי בעיסוק, שפות, טיסנאות, קרמיקה/פיסול, עיצוב והדפסה בתלת 

 מימד, אסטרונומיה וחקר.

 

ספק יהיה רשאי להציע חוגים נוספים שלא פורטו לעיל והצעתו והתכנותה ישקלו 

י התלמידים ואף שלא, ע"י העמותה, ועמותה תהא רשאית להציע חוגים אלה להור

.  הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי

 

, זהיכול לספק שירות רק בתחום לתחום מסוים, גיש הצעה אשר ישספק יודגש 

לפרט לאיזה על הספק  .(לדוגמא: ספק שהציע ספורט לא יכול להפעיל חוגי יצירה)

גיל מתאימה הפעילות  המוצעת על ידו. קבוצות 

 

הזכות הבלעדית לקבוע רף מינימום של  שמורה הספק מצהיר שידוע לו שלעמותה

משתתפים בקבוצה ו/או רף מקסימום של משתתפים בקבוצה, והספק בהגשת הצעתו 

ניתן לחרוג מקביעות אלה של העמותה.  וחתימתו להלן מצהיר ומאשר שידוע לו שלא 

 

הספק מאשר בחתימתו שידוע לו כי התשלום יתבצע כנגד פעילות של החוג בפועל. 

 לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהו עבור פעילות שלא בוצעה. הספק

 

 חתימה וחותמת  המציע ____________

 
 להלן סילבוס לדוגמא: 

 
לכל פעילות כפי שנרשם בטופס הצעת  בנפרדמסמך/סילבוס זה יש להגיש 

 המחיר סילבוס מפורט:
 נושאים: מספר מפגש:

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

 

 

 

    שם הארגון:
 

  שם החוג:
 

  מטרות החוג:
 

  אוכלוסיית היעד:
 

/  45 -זמן החוג : 90דק'   דק'
 

  ציוד ושיווי ציוד:
 

וניסיון:   שם המדריכים 
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 הסכם למתן שירותים

 2021______ בחודש _____ בשנת  -שנערך ונחתם בירושלים ביום ה 

 

: העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים )ע"ר  –לביא  בין
580014983 ) 

 , ירושלים 42מרח' אגריפס 
  :  "(העמותהו/או ""המזמין" )להלן 

 
 מצד אחד          

 

/ ע.ר:______   לבין:  _______________ ח.פ.
 באמצעות מורשי החתימה:   
ז. ___________     ______________ ת.
ז. ___________     ______________ ת.
 "(הספק" או "החברה" –)להלן    

 מצד שני            

 

והמזמין מעוניין לקבל שירותים מהספק כמפורט בהצעת המחיר  הואיל
מפרט  – א' לנספחמטעם הספק כאמור בהסכם זה ובהתאם 

)להלן   "(; השירותים" -השירותים והצעת המחיר 
 

והספק הגיש הצעת מחיר והצעתו נבחרה והמזמין הסכים להתקשר  והואיל
 ת הספק כמפורט להלן; עם הספק בכפוף לנכונות הצהרו

 
והצדדים מעוניינים להתקשר ביניהם באופן ובתנאים המפורטים  והואיל

ותוך התחייבות מוחלטת למילוי כל דרישות הסודיות מצד להלן 
 הספק לפי הסכם זה והוראות הדין;

 
והותנה בין הצדדים כדלקמן:  אי לכך הוסכם 

 
 מבוא

 בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק  א. .1
נועדו אך ורק לצרכי נוחות, ולא תשמשנה לפרשנותו  ב. כותרות ההסכם 

 של הסכם זה.
יגברו הוראות הסכם   ,  ג.   במקרה של סתירה בין הסכם זה לאחד מנספחיו

 זה.

 הצהרות והתחייבויות הספק .2
הספק מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון, כח האדם, היכולת  .א

ם הכלכליים והמקצועיים הדרושים לשם מתן ומלוא האמצעי
השירותים והכרוך בכך כאמור בהסכם זה באופן הטוב ביותר ובהתאם 

 לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר; 

הספק מתחייב כלפי המזמין להעניק את השירותים באופן המקצועי  .ב
הטוב ביותר כאמור לעיל, בנאמנות ולשביעות רצונו המלאה של 

 המזמין. 

מצהיר כי ידוע לו והובא לידיעתו כי יש לשמור בסודיות פק הס .ג
מוחלטת תוך אבטחת מידע מלאה על פי הוראות דין את המידע 
והמסמכים שיגיעו לידיו ואת תוכנם וכי הוא בעל אמצעים ויכולת 
לשמירה מלאה של סודיות המסמכים והאמור בהם וכן כל האמצעים 

בטחת מידע הקשור במידע הדרושים לצורך ביצוע מלא ומושלם של א
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למילוי כל דרישות הסודיות מצד  ומתחייבוהמסמכים שיגיעו לידיו. 
המזמין לפי הסכם זה והוראות הדין וכן ובהתאם לנספח הסודיות 

 .להסכם זה כנספח ב'המצ"ב 

כי אין כל מניעה משפטית ו/או אחרת מקיום מלוא הספק מצהיר  .ד
זה, וכי הוא ממלא אחר התחייבויותיו כלפי המזמין, על פי הסכם 

והקשור בהתנהלותו ובעיסוקו ומצהיר כי הוראות כל דין בכל הכרוך 
אין במתן השירותים הפרה של הוראת דין כלשהי ובפרט אין כל צד 
יוצרים או קניין רוחני בשירותי הספק ו/או  שלישי הטוען לזכויות 

 בשיטות העבודה של הספק.

תו אין לקבלת שירותים ממנו הספק מצהיר בזה כי ידוע לו שתנאי בל .ה
בכלל ולחתימת הסכם זה בפרט הוא היותו בעל רישיון עסק תקף 

לרבות לפי  -ורשום כעוסק עצמאי ומנהל ספרים ופנקסי חשבונות כדין 
גופים ציבוריים, וכי בידו האישורים המאשרים  הדין החל על עסקאות 

 זאת ושאותם הוא מתחייב להציג למזמין על פי דרישתו.

ק מצהיר כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים על פי דין הספ .ו
למתן השירותים וכל ההתחייבויות אחרת על פי הסכם זה ולרבות 
מחזיק באישורי "בגיר", שלו ושל עובדיו בהתאם לחוק למניעת 

 )להלן: 2001 –העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 
ידי המזמין אישורי בגיר לפני "( ומתחייב להמציא לאישורי בגיר"

 תחילת ההתקשרות וכתנאי לקיום ההתקשרות.

הספק מצהיר שידוע לו שחל איסור על צילום ילדים ומתחייב שלא  .ז
 לצלם ילדים.

י  .ח הספק מצהיר בזאת שהוא בלתי תלוי, אובייקטיבי, עצמאי, ואינו מצו
כתב וכן מתחייב להודיע בבניגוד עניינים ו/או בחשש לניגוד עניינים 

למזמין מיד על כל חשש לניגוד עניינים ו/או לתביעות או טענות כלשהן 
. מבלי לגרוע מצדדים שלישיים בקשר לשירותים נשוא הסכם זה

מהאמור לעיל מצהיר הספק שאינו מקבל שכר כלשהו מהעמותה, לא 
כעובד ולא בכלל, ושלא לפי הסכם זה וגם לא קיבל שכר מהעמותה 

זו. כמו כן, מתחייב כעובד העמותה בחצי השנ ה שקדמה להתקשרות 
הספק שלא לתת את השירותים אותם הוא יעניק לעמותה לפי הסכם 
זה, ללקוחות המזמין שלא לפי הסכם זה ו/או במקביל למתן שירותיו 
לעמותה ובכל מקרה מתחייב שלא לעשות שימוש ברשימת הלקוחות 

 שתגיע לידיו. 

ו והוראותיו של המזמין, הספק יעניק את שירותיו על פי הנחיותי .ט
ובכפוף ללוח הזמנים שנקבע לביצוע שירותי הספק כאמור בהסכם זה. 
הספק ישמע להוראות המזמין באופן קפדני, כל זאת מבלי לגרוע 

 מאחריותו המקצועית של הספק לטיב ואיכות שירותי הספק.

סעיף זה הינו תנאי יסודי להסכם והפרתו תיחשב להפרת ההסכם כולו.  .י
לגרוע מהאמור מובהר, כי בכל מקרה של שינוי הנוגע להצהרות מבלי 

יודיע על כך ספק למזמין מידית.  הספק דלעיל, 
 
 השירותים .3

בהתאם להסכם זה וכאמור  הספק יספק למזמין את השירותים .א
. העמותה תהא  בהוראות המפרט המצורפת להסכם זה כנספח א'

, להוסיף/ להוציא/  לשנות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי
 מהשירותים. 
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שום התנהגות מצד העמותה לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיה  .ב
עפ"י הסכם זה, או עפ"י כל דין או כויתור ו/או הסכמה לאיזו הפרה 
של תנאי מתנאי הסכם זה, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, 

 השינוי, הביטול או התוספת נעשו במפורש ובכתב.

להעביר ולא להמחות זכות מזכויותיו או הספק מתחייב בזאת שלא 
התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה לאחר, ללא קבלת הסכמה 
מפורשת בכתב ומראש של המזמין ובהתאם לתנאי ההסכמה אם 

 תינתן.
 

 דיווחים וכפיפות .4
הספק מתחייב למסור בכתב למזמין, ע"פ דרישתו, הסברים או  .א

 בקשר עם מתן השירותים. הבהרות בכל הנוגע לפעילויותיו ולמעשיו

הספק ישמע להוראות מנכ"ל המזמין או לכל מי שיורה לו מנכ"ל  .ב
ויפעל על פי הוראותיו בכל הנוגע לאופן ביצוע השירותים,  המזמין 
וידווח לו באופן סדיר על  לוחות זמנים וכל עניין אחר שיקבע המזמין 

נועדו לשם בי צוע פעולותיו. קבלת ההוראות וחובת הדיווח כאמור 
התחייבויות הספק לפי חוזה זה ואין בהם כדי ליצור יחסי כפיפות 

 ו/או יחסי עובד ומעביד בין הצדדים.
 
 התמורה .5

העמותה מתחייבת לשלם לספק עבור מתן השירותים את הסכום  .א
 30הקבוע בהצעת המחיר שצורפה להסכם זה בתנאי תשלום שוטף + 

ק לאחר אישורה ממועד קבלת דרישת התשלום, אשר תישלח לעמותה ר
. נציג  הסופי ובכפוף לקבלת הכספים מעיריית ירושלים כמפורט להלן
העמותה יבדוק את דרישת התשלום וחשבון העסקה ויאשרה לתשלום, 

 או יחזירה לספק לשם תיקונה, אם יתגלו בה ליקויים. 

במידה והמזמין יפנה אל הספק בבקשה לביצוע עבודה שאינה  .ב
הספק למזמין מראש הצעת מחיר ורק מתומחרת בהסכם זה, יעביר 

לאחר קבלת אישור בכתב מהמזמין על מחיר השירות, יחל בביצוע 
 העבודה.

ניתנו השירותים במלואם ובאופן שקיבל את אישור המזמין, לא  .ג לא 
 תהא לספק זכות לקבל שכר או תשלום כלשהו.

מובהר, כי התשלום הנקוב בהסכם זה הינו התשלום הסופי, הכולל  .ד
בגין כל שירותי הספק לפי הסכם זה, ולא יתווסף לה רכיב  והמוחלט

נוסף כלשהו. מובהר כי תעריף התמורה כולל ומגלם בתוכו תשלום 
ו/או החזר הוצאות, מכל מין וסוג שהם, אשר הוציא הספק במסגרת 
מתן שירותיו; לפיכך הספק לא יהיה רשאי לקבל מן המזמין כל החזר 

עלויות פריקה, העמסה, התקנה,  הוצאות ו/או תשלום נוסף )כגון
הובלה ושינוע ציוד ו/או עובדים והכרוך בכך, נסיעות, אש"ל, תחזוקה, 
חניות, החזרי אגרות לשימוש ברישיונות ותוכנות וכיו"ב וכל תשלום 
נוסף מכל סוג שהוא( מעבר לשכר התמורה והספק לא יהיה זכאי לכל 

ופת ההסכם או תשלום אחר או נוסף ללא יוצא מן הכלל במהלך תק
 לאחר פקיעתו.

המזמין ינכה מהתשלום לספק את כל המסים וההיטלים המתחייבים  .ה
 כדין.
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מובהר כי התמורה הכוללת המשולמת לספק לוקחת בחשבון כי הספק  .ו
המועסקים על ידו  אחראי בלעדי לתשלום מלוא שכרם של כל העובדים

למתן לרבות כל זכויותיהם הסוציאליות וכל הוצאותיהם הקשורות 
 השירותים וכל זכות אחרת המחויבת בתשלום על ידי הספק כמעסיק. 

 

ממומנת ע"י עיריית ידוע לספק כי התמורה עבור קבלת השירותים  .ז
תשולם לו בכפוף לקבלת הכספים מעיריית ירושלים אצל  ירושלים ולכן

ככל שהעברת הכספים מהעירייה לעמותה תדחה, יידחה מועד המזמין. 
למועד קבלת הכספים מהעירייה  ספק בהתאםתשלום התמורה ל

לעמותה, וזאת עד לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק מוסר התשלומים 
, ולספק לא תהיה כל טענה כנגד המזמין בגין 2017 –לספקים, תשע"ז 

 כך.
 

ף  .ח )א( לעיל מובהר, כי התשלום יעשה כפו מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 
שהמזמין אישר  לקבלת חשבונית מס כדין מאת הספק, ולאחר

ניתנו במלואם ולשביעות רצונו המלאה של המזמין,  שהשירותים 
ובכפוף לכך שהספק ימציא למזמין העתק  כמפורט בהסכם זה

 המסמכים הבאים: 
 –תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  .1

1975. 
אישור כדין לפיו היועץ מנהל או פטור מלנהל את פנקסי  .2

בונות והרישומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ולפי החש
החוק, וכמו כן שהספק מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל 

 מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי כל דין.
 אישור בדבר פטור או שיעור ניכוי מס במקור מהתשלומים לספק. .3

 
 היעדר יחסי עובד ומעביד .6

וע לו שלא מתקיימים יחסי עובד מעביד בינו הספק מצהיר בזאת כי יד .א
ו/או בין מי מטעמו ובין המזמין וכי אין הוא ו/או מי מטעמו זכאי 

 -ליהנות מכל תשלומים נוספים או מכל תנאים סוציאליים שהם, כגון
ביטוח מחלה, דמי הבראה, קופת גמל, או כל הטבה אחרת  -בין היתר

 זה.מכל סוג שהוא שלא פורטה במפורש בחוזה 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולרבות הצהרות הספק, הרי אם  .ב
מכל סיבה שהיא יקבע כי בין המזמין לבין הספק או מי מטעמו לא 
מתקיימים יחסי מזמין קבלן עצמאי והמזמין יידרש או יחויב לשלם 
סכומי כסף מעבר לקבוע בחוזה זה, הרי מוסכם בזאת כי התעריף 

 60נימאלי הקבוע בחוק לכל שעת עבודה בת לשעה יעמוד על השכר המי
ככל שחרף הוראותיו המפורשות של הסכם יקבע כי בניגוד דקות. 

להסכמת הצדדים בחוזה מתקיימים יחסי עובד ומעביד בין הספק ו/או 
עובדיו לבין המזמין אזי יעמוד שכרו של הספק ו/או מי מטעמו על 

לידי המזמין את השכר המינימלי הקבוע בחוק והספק יידרש להשיב 
כל הסכומים ששולמו מעבר לשכר המינימום ואשר לקח בחשבון את 

העובדה כי בין הצדדים להסכם ובין עובדי הספק למזמין אין ולא יהיו  
 .יחסי עובד ומעביד

לאור האמור לעיל, מתחייב הספק להימנע באופן מוחלט מלהעלות  .ג
יות הנובעות כלפי המזמין בכל שלב שהוא דרישות וטענות בגין זכו

מעביד. במקרה בו תופר ההתחייבות האמורה לעיל ותוגש  -מיחסי עובד
מעביד,  -כנגד המזמין תביעה כלשהי, הנובעת מקיום יחסי עובד

מתחייב הספק לפצות ולשפות את המזמין על כל ההוצאות שיוציא 
בגין הטיפול בתביעה, לרבות שכר טרחת עו"ד ומע"מ, אגרות, 
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משרדיות וביטול זמן, באופן מלא וללא קשר שליחויות, הוצאות 
להוצאות משפט שייפסקו על ידי בית הדין, אם ייפסקו לטובת מי 

 מהצדדים, וללא קשר לתוצאות ההליך המשפטי.
 

 העדר בלעדיות .7
להסרת ספק מודגש, כי המזמין יהא רשאי להתקשר עם ספקים נוספים ו/או 

ים בהסכם זה, או ספקים אחרים או נוספים לאותם עניינים המוזכר
ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין בהסכמים אחרים, 

)במקום או בנוסף לאלו שהוזמנו מאת הספק(  .הזמנת השירותים מצד שלישי 
 
  תקופת החוזה וסיומו .8

הינו למשך חופשות הלימוד במוסדות חינוך תוקפו של חוזה זה  .א
)חנוכה, פסח ובית הספר של ה תקופת )להלן: " חופש הגדול(בחופשות 

"(. למזמין שמורה האופציה להאריך את ההסכם לתקופה נוספת החוזה
.התקופה המוארכת)להלן " בכל פעם )" 

, בכל עת, לפי  .ב על אף האמור לעיל מובהר בזאת כי המזמין יהיה רשאי
, לסיים את ההתקשרות עם הספק על פי חוזה זה,  שיקול דעתו הבלעדי

יום לספק. נתן המזמין  15דעה בכתב מראש של כולה או חלקה, בהו
 15הודעה כאמור, תבוא ההתקשרות כאמור לידי סיום בתום תקופת 

הימים האמורים ולספק לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות 
או אחרות, בגין סיום  ההתקשרות, כאמור, וזאת מבלי לגרוע מזכותו 

גין השירותים שביצע לקבלת תשלומים המגיעים לו, אם מגיעים, ב
 בפועל בתקופה שקדמה למועד סיום ההתקשרות, כאמור.

א' וב' לעיל, העמותה תהיה רשאית לבטל את  8על אף האמור בסעיף  .ג
 24ההסכם לאלתר או לצמצמו או להקפיאו וזאת בהודעה מוקדמת של 

 שעות בנסיבות של כח עליון.
 

וחובת סודיות .9  שימוש במידע 
א וכל מי מעובדיו ו/או מטעמו, ישמרו שמירה הספק מתחייב בזה כי הו .א

מלאה ומוחלטת של סודיות כל מידע שיתקבל בידו ו/או בידי מי 
מעובדיו ו/או מטעמו, אודות המזמין, עסקיו, לקוחותיו, פעילותו, 

כל נתון, בין בכתב, בעל  -התקשרויותיו וכיו"ב. "מידע", לעניין זה 
ר הסכמי עבודה, או בכל פה, על גבי מסמכים, דיסקטים, תלושי שכ

אופן ותצורה אחרים. הספק מתחייב לדאוג להתחייבות מקבילה מצד 
 עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו.כל 

)וכל הבא  .ב הספק מתחייב כי במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה, הוא 
( יבצע אבטחת מידע מלאה על פי דין ועשה שימוש  בשמו ו/או מטעמו

ו/או ידיעה ו/או מסמ ך שיגיעו אליו בקשר לשירותי הספק, בכל מידע 
אך ורק במסגרת ובקשר למתן שירותי הספק ולטובת המזמין. כמו כן 
מתחייב הספק לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל לאחר תקופת 
תוקפו של הסכם זה. הספק ישמור בסוד על כל מידע ו/או מסמך ו/או 

וימנע  פי-חפץ שהגיעו לידו, במסגרת מתן שירותי הספק, על הסכם זה, 
גורם, אלא לאחר שקיבל לכך  מפרסומם ברבים ו/או ממסירתם לכל 
אישור מאת המזמין, מראש ובכתב. הספק ידאג להחתים כל עובד או 
אדם הבא מטעמו על התחייבות מפורשת, כאמור לעיל וזאת כתנאי 

 למעורבותו במתן השירותים למזמין.

זה כי ידוע לו שבמסגרת מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק מבהיר ב .ג
)או עלול להיחשף(  מתן שירותי הספק, על פי הסכם זה, הוא ייחשף

למידע חסוי וסודי ביותר ובעל רגישות מיוחדת, בהיותו קשור בענייני 
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ן  יועצי המזמי המזמין ו/או לקוחות המזמין ו/או עובדי המזמין ו/או 
חתו של וכיו"ב, והספק ינקוט את כל התהליכים הדרושים לשם אבט

מידע כאמור באופן הטוב ביותר, בהתאם לדרישות המחייבות אותו על 
פי כל דין. הספק יהיה אחראי לכל הפרה של חובת הסודיות בהתאם 
להוראות כל דין ואולם אחריות בגין כל נזק שעלול להיגרם עקב הפרת 
חובת הסודיות הנה לפי כל דין ואינה מוגבלת בזמן ותחום אף לאחר 

 החוזה. תום תקופת

למילוי כל דרישות הסודיות מצד המזמין לפי הסכם זה  הספק מתחייב .ד
להסכם  כנספח ב'והוראות הדין וכן ובהתאם לנספח הסודיות המצ"ב 

 זה.
 

 הפרה .10
מוסכם בזה כי מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין לפי דין ו/או הסכם,  .א

, במקרה בו הספק לא ימלא התחייבות מהתחייבויותיו לפי הסכם זה
, לנקוט באחת או  , לפי שיקול דעתו כולה או חלקה, יהא המזמין רשאי

  -יותר מאחת מהפעולות הבאות:

 להודיע על הפסקת ההסכם לאלתר; .א

 לנקוט בכל צעד אחר, העומד לו לפי דין ו/או הסכם;  .ב

גוף אחר לשם ביצוע אותה התחייבות.  .ג לשכור שרותיו של 
ק, אשר מתחייב במקרה כזה ייערך הטיפול על חשבונו של הספ

להשיב למזמין מיד עם דרישתו הראשונה את סכום הטיפול 
גם אם לא  -האמור. מבלי לגרוע מהאמור, המזמין יהא רשאי 

לקזז את הסכומים האמורים מכל סכום אשר יעמוד  -חייב 
אצלו לזכותו של הספק. כל זאת, מבלי לגרוע ועל אף האמור 

גרוע מהתחייבויות בכל מקום אחר בהסכם. כל האמור, מבלי ל
הספק ומאחריותו לביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם, במלואן 
, ומבלי לגרוע מזכויות המזמין בגין הפרת ההסכם על  ובמועדן

 ידי הספק. 
 

כל זאת, מבלי למעט או לגרוע מחובת הספק להשיב למזמין במקרה  .ב
סכום ששולם לו מראש,  זה, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, כל

אם שולם, על חשבון אותה התחייבות שלא בוצעה על ידו בשלמותה 
 לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

 
 אחריות  .11

הספק אחראי כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי לכל נזק שהספק  .א
אחראי לו על פי כל דין כתוצאה מהפרת התחייבות של הספק לפי 

ו/או מחדלו של הספק ו/או של כל הסכם זה ו/או כתוצאה ממעשהו 
הבא מטעמו של הספק. הספק מתחייב לשפות את העמותה בגין כל נזק 

יום  30שהעמותה תחוב בו ושהספק אחראי לו כאמור לעיל וזאת בתוך 
 מדרישה של העמותה.

מובהר כי בכל מקרה אחריותו של הספק ו/או עובדיו באופן אישי לנזק  .ב
ו/או נזק בזדון ו/או נזק פיזי ו/או בגין הפרה של חובות הסודיות 

 זכויות יוצרים אינה מוגבלת בזמן ובסכום. 

העמותה לא תהיה אחראית בכל מקרה ולרבות כלפי צדדים שלישיים,  .ג
באחריותו  לשירותים ו/או לתוצרי השירותים, אשר יהיו )כולם(

 הבלעדית של הספק.
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 ביטוח .12

ק על פי הסכם זה של הספ ומבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריות .א
 , ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו
אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל, ביטוחים 
וגופים עירוניים של עיריית  , עיריית ירושלים  , לטובת המזמין לטובתו

ידו ועל פי שיקול דעתו של הספק,  שלא ובלבד ירושלים, שיקבעו על 
יפחתו מהביטוחים ומהתנאים המפורטים בטופס אישור על קיום 

ג'  המהווה חלק בלתי נפרד ממנו וביטוחים המצורף להסכם זה כנספח 
מהביטוחים ומהתנאים ו"( אישור קיום ביטוחי הספק)להלן: "

"(, הביטוחים יהיו בתוקף ביטוחי הספק)להלן: "להלן המפורטים 
ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה במשך כל תקופת ההסכם ולעניין 
אחריות שבדין ו/או על פי  הספק כל עוד יכולה להיות קיימת כלפי

 :  הסכם
ביטוח אחריותו של הספק, על פי פקודת –ביטוח אחריות מעבידים  .א

]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם -הנזיקין 
ו/או נזק גוף ו/או1980 נזק שכלי ו/או  , כלפי עובדיו, בגין מוות 

נזק נפשי ו/או מחלה תוך כדי ו/או עקב עבודתם, לרבות בקשר 
 20,000,000לשירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ₪ 
או הגבלה בקשר ל: עבודות בגובה ובעומק, ימי ושעות עבודה, ו/

נוער, חבות לפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, היה כ העסקת 
וייחשב המבוטח למעבידם. הביטוח מורחב לשפות את המזמין 
גופים עירוניים של עיריית ירושלים  ו/או עיריית ירושלים ו/או 
ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל אם נטען כי מי מהם נושא בחבות 
מעביד כלפי מי מעובדי הספק ו/או נטען כי מי מהם נושא 

 אחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי עובדיו. ב
ביטוח אחריותו של הספק, על פי  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .ב

ייגרם  ו/או  , בגין כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש, שנגרם  דין
, בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע הושלכלצד שלישי 

₪  4,000,000של  השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך
למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג 
ו/או הגבלה בקשר ל: אש, עשן, התפוצצות, זיהום תאונתי פתאומי 

, כל דבר מזיק במזון או במשקה,  בהלה, מכשירי הרמה ובלתי צפוי
והנפה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה 

חיים, הרעלה, שביתות והשבתות, תביעות תחלוף ועובדיהם,  בעלי 
לאומי. רכוש המזמין ו/או רכוש עיריית  מצד המוסד לביטוח

גופים עירוניים של עיריית ירושלים יחשב  ירושלים ו/או רכוש 
)ולרכוש צד שלישי לעניין ביט חלופה לביטוח אחריות ***ח זה. 

ייגרמו עקב מקצועית( מובהר כי אובדן ו/או נזק לגוף ו/או רכוש ש
מתן השירותים לא יבוא בגדר החריג בדבר אחריות מקצועית 
ולעניין זה מקרה הביטוח הינו נזק לצד שלישי שמקורו בהפרת 
חובה המוטלת על הספק בקשר עם השירותים. הביטוח כולל 
הרחבת פגיעה אישית. הביטוח מורחב לכלול את המזמין כמבוטח 

ן ו/או עיריית ירושלים נוסף. הביטוח מורחב לשפות את המזמי
גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל  ו/או 
ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין אחריות שעלולה להיות 
 . מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו
הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו 

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח. נערך בנפרד 
,  -ביטוח אחריות מקצועית  .ג לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין

בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו לרבות 
רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן 
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₪  4,000,000השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
ד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג או למקרה אח

: מרמה ואי יושר עובדים, חריגה מסמכות בתום הגבלה בקשר ל
לב, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, 
פגיעה בפרטיות, אובדן מסמכים לרבות מדיה מגנטית ו/או 

, דיבה , השמצה אלקטרונית, זיהום פתאומי ובלתי צפוי, נזק כספי
. /ו או לשון הרע, הפרת סודיות, אובדן ו/או נזק לגוף או רכוש,

מורחב לשפות את המזמין ו/או עיריית ירושלים ו/או  הביטוח
גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או 

מוטלת על  עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין חבות אשר עלולה להיות
ו מחדל של הספק ו/או של הבאים מטעמו, מהם עקב מעשה ו/אמי 

אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו  הביטוח יכלול סעיף
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח 

גילוי בת   6חבותו של הספק כלפי המזמין. הביטוח כולל תקופת 
חודשים. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר 

בביצוע השירותים לראשונה הספק או מי מטעמו עד בו החל מהמו
 למזמין. 

 כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: .ב

ו  , למעט ביטוח אחריות מקצועית,היקף הכיסוי בביטוחים .א אינ
נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כפוליסת 

יסוי על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות, בהתאמה לכ ,"ביט"
 הביטוח המפורט לעיל.

חריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג  מבוטל/בפוליסות לא קיים .ב
לעניין התנהגות המבוטח החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר 
ו/או מלווה ביסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, אולם אין 
בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

 . 1981 -ביטוח התשמ"א הספק על פי חוק חוזה 
 הביטוחים לעיל, אינם כוללים חריג בדבר מספר משתתפים. .ג
הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות  .ד

ו/או בעלי זכות המוטלות על הספק לא תפגע בזכויות המזמין 
 לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. אחרים שיפוי 

ידי  הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל .ה ביטוח הנערך על 
ו/או גופים עירוניים של עיריית  המזמין ו/או עיריית ירושלים 
ירושלים, ומבטחו של הספק מוותר על הזכות ו/או טענה ו/או 
דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין ו/או עיריית ירושלים 

גופים עירוניים של עיריית ירושלים.   ו/או 
ות וההשתתפויות הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמי .ו

 העצמיות הנקובות בביטוחים המפורטים לעיל. 
הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי  .ז

ו/או גופים עירוניים של עיריית  המזמין ו/או עיריית ירושלים 
ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של 

ז ו/או בעלי הזכויות  ההנ"ל ו/או משתתפי הפעילות נשוא הסכם 
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על מקום השירותיםשל במבנים 

.  זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון
לרעה,  םהמבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות .ח

על כוונתו לעשות  כתבאלא אם כן שלח המבטח למזמין הודעה ב
של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של  יום לפני כניסתו 60כן 

 הכיסוי הביטוחי.
מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ו/או מאחריותו על פי כל דין ו/או  .ג

הסכם זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל 
אשר יעשה  מכל סוגתקופת מתן השירותים, ביטוח עבור כל כלי הרכב 
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יובאו ל במסגרת השירותיםבהם שימוש  , מקום מתן השירותיםו/או 
 כמפורט להלן: 

גופנית עקב השימוש -ביטוח חובה כנדרש על .א פי דין בגין פגיעה 
וביחס לכלי רכב מנועי כהגדרתם בפקודת התעבורה  בכלי רכב

ו/או כל כלי רכב מנועי אחר, שאין חובה חוקית לבטחם ביטוח 
מוש בכלי פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השי-חובה כנדרש על

רכב, ביטוח בגין נזקי גוף הנובעים משימוש ו/או עקב הכלים 
 . למקרה ולתקופת הביטוח₪  2,000,000בגבולות אחריות של 

ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב  .ב
וביטוח מקיף לכלי הרכב. ₪  1,000,000שלא יפחת מסך של 

שלא לערוך ביטוח  רשאי הספקלמרות האמור לעיל, מוסכם כי 
, במלואו או בחלקו, אולם גם במקרה כזה  ) ' ג )למעט צד  מקיף 

. ד12בסעיף יחול הפטור   להלן במלואו

ו/או  .ד הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה 
עיריית ירושלים  ו/או מי מטעמו ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין

הבאים מטעמם של הנ"ל או /ית ירושלים וגופים עירוניים של עיריו/או 
וכן כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל וכלפי משתתפי הפעילות נשוא 
יובא על ידי  הסכם זה, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר 
הספק ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למקום מתן השירותים ו/או סביבתם 

רותים ולרבות כל נזק ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר עם מתן השי
)בין אם  ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל

, וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק הנזק מבוטח ובין אם לאו(
 כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

במידה והספק אינו מעסיק עובדים לא יידרש הספק לערוך ביטוח  .ה
בהתאם לנדרש לעיל. הספק מתחייב כי במידה ויעסיק  חבות מעבידים

עובדים ו/או מי מטעמו, במסגרת, לערוך ביטוח חבות מעבידים כנדרש 
 מוסכם,ולהמציא אישור קיום ביטוחי הכולל ביטוח חבות מעבידים. 

כי אי קיום ביטוח חבות מעבידים אינה פוטרת את הספק מחבותו כלפי 
ידו ו/או מ י מטעמו ואינה מטילה על המזמין ו/או עובדים שיועסקו על 

גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים  ו/או  עיריית ירושלים, 
מטעמם של הנ"ל וכן כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל, חבות כלשהי 

ויהיו כאלה.  כלפי מי מעובדיו או מועסקיו של הספק במידה 
למזמין  ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, הספק מתחייב להמציא .ו

אישור קיום ביטוחי הספק, חתום על ידי מבטחו, עם חתימת את 
ימים לפני מועד תחילת מתן  7 -הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ

השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם 
, ולא  א12בסעיף  בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור לעיל(

וח כמצוין על האישור, וכתנאי מוקדם יאוחר ממועד תום תקופת הביט
הספק ימציא את  ,לכל תשלום על חשבון התמורה. למען הסר ספק

אישורי הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח או כל רשות 
אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק לעריכת אך ממשלתית אחרת, 

א הספק ימצי ,הביטוחים על פי הסכם זה. על פי דרישה מאת המזמין
העתק פוליסות ביטוחי הספק בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה 

 ימי עסקים מיום הבקשה. 5וזאת תוך 
למזמין תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום ביטוחי  .ז

על ידי הספק כאמור  והספק ו/או פוליסות ביטוח הספק, שיומצא
או הרחבה, שיידרשו  לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה

על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם 
זה. בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים 
ו/או בפוליסות שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה, מתחייב הספק 
לגרום לשינויי הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי העניין ולא 

ימים מדרישת המזמין, וזאת על מנת להתאימם להוראות  3 -חר מיאו
 הסכם זה. 



18 
 

 

, כי מי מביטוחי הספק עומד  .ח יודיע למזמין בכל פעם שמבטח הספק 
להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור באישור קיום 
ביטוחי הספק ו/או בפוליסות ביטוחי הספק, על הספק לערוך את אותו 

המציא אישור קיום ביטוחים חדש, לפני מועד הביטוח מחדש ול
 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

ו/או  .ט ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין 
וגופים עירוניים של עיריית ירושלים.  עיריית ירושלים 

 הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק.  .י
לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות  הספק אחראי .יא

 בקשר לביטוחי הספק.
מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים  .יב

בהסכם זה, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה 
פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ולספק לא 

תביעה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו  תהיה כל טענה ו/או
וגופים עירוניים של עיריית ירושלים בקשר  וכן כלפי עיריית ירושלים 

ו היקפם לרבות גבולות האחריות או /למהות הביטוחים הנדרשים 
 האמורים. 

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוח  .יג
ידי  הספק ו/או פוליסות ביטוחי הספק ו/או בדרישת מי מהם על 

המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או בדרישה לשינוים כדי לגרוע 
מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל 
אחריות כלשהי על המזמין ו/או עיריית ירושלים וגופים עירוניים של 

 עיריית ירושלים ו/או על הבאים מטעמם. 
וראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, מבלי לגרוע מכל ה .יד

יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם  ובמקרה בו השירותים או חלק מהם 
הספק, ומבלי לגרוע מאחריות הספק ו/או התחייבויותיו על פי הסכם 
זה ו/או על פי כל דין, הספק מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה 

סעיפי הביטוח להסכם זה, מטעמו בקשר לשירותים, את האמור בכל 
ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם 
לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע 

לעיל והמצאת אישור עריכת  'ד12בסעיף מכלליות האמור, הפטור 
 . ' ביטוחים( למען הסר ספק, הספק יהא אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג

שירותים ו/או אספקת המוצרים במלואם, בין אם השירותים בקשר ל
ידו ו/או ספק משנה מטעמו.  ניתנו על   ו/או אספקת המוצרים 

על הספק לוודא  ,ככל שמקום מתן השירותים יעשה בחצרי צד שלישי .טו
כי לגבי מקומות אלה יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול 

קרה ולתקופה, וכן ביטוח ש"ח למ 4,000,000מסך  לא יפחתאחריות ש
ויתור על  .רכוש למבנים ותכולתם הביטוחים יורחבו לכלול סעיף בדבר 

גופים עירוניים של  , עיריית ירושלים,  זכות התחלוף כלפי המזמין
הבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים או /עיריית ירושלים ו

יחול כלפי לא )הויתור  של הנ"ל ו/או משתתפי הפעילות נשוא הסכם זה
, (אדם שגרם לנזק בזדון . כמו כן מקום הפעילות יפטור את המזמין

גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם  עיריית ירושלים, 
של הנ"ל וכן עובדים ומנהלים של הנ"ל ומשתתפי הפעילות נשוא הסכם 
זה, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש של מקום הפעילות ו/או 
מי מטעמו לרבות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן 

 לרכוש כאמור לעיל, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לסעיף זה,  .א

לרבות לא הציג את אישור קיום ביטוחי הספק בחתימת 
, אולם לא  המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה

יהיה בכך לפטור את הספק מהתחייבות כלשהי בקשר עם 
ביטוח אחריותו של –ביטוח אחריות מעבידים הביטוחים הנ"ל

]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות  הספק, על פי פקודת הנזיקין 
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ו/או נזק 1980-למוצרים פגומים תש"ם , כלפי עובדיו, בגין מוות 
או מחלה תוך כדי ו/או עקב גוף ו/או נזק שכלי ו/או נזק נפשי ו/

עבודתם, לרבות בקשר לשירותים, בגבולות אחריות אשר לא 
למקרה אחד ובסה"כ לתקופת ₪  20,000,000יפחתו מסך של 

או הגבלה בקשר ל: עבודות הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/
נוער, חבות כלפי  בגובה ובעומק, ימי ושעות עבודה, העסקת 

וייחשב המבוטח קבלנים, קבלני משנה ועו בדיהם, היה 
למעבידם. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או עיריית 
גופים עירוניים של עיריית ירושלים ו/או עובדים  ו/או  ירושלים 
ומנהלים של הנ"ל אם נטען כי מי מהם נושא בחבות מעביד 
כלפי מי מעובדי הספק ו/או נטען כי מי מהם נושא באחריות 

 הספק כלפי עובדיו.  שילוחית לעניין חבות
ביטוח אחריותו של הספק, על  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .ב

פי דין, בגין כל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכוש, שנגרם ו/או 
הו, בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע שלכייגרם לצד שלישי 

 4,000,000השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול למקרה אחד ₪ 

חריג ו/או הגבלה בקשר ל: אש, עשן, התפוצצות, זיהום תאונתי 
, כל דבר מזיק במזון או במשקה,  בהלה, פתאומי ובלתי צפוי

מכשירי הרמה והנפה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים 
ת, קבלני משנה ועובדיהם,  בעלי חיים, הרעלה, שביתות והשבתו

. רכוש המזמין ו/או  תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי
רכוש עיריית ירושלים ו/או רכוש גופים עירוניים של עיריית 

)וירושלים יחשב לרכוש צד שלישי לעניין ביט חלופה ***ח זה. 
ו/או נזק לגוף ו/או  לביטוח אחריות מקצועית( מובהר כי אובדן 

יבוא בגדר החריג בדבר  רכוש שייגרמו עקב מתן השירותים לא
אחריות מקצועית ולעניין זה מקרה הביטוח הינו נזק לצד 
שלישי שמקורו בהפרת חובה המוטלת על הספק בקשר עם 
השירותים. הביטוח כולל הרחבת פגיעה אישית. הביטוח מורחב 
לכלול את המזמין כמבוטח נוסף. הביטוח מורחב לשפות את 

גופים עירוניים של עיריית  המזמין ו/או עיריית ירושלים ו/או
ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של 
הנ"ל בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי 
ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות 
צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

  מיחידי המבוטח.
לכיסוי אחריותו של הספק, על פי  -ביטוח אחריות מקצועית  .ג

דין, בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו 
לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור 
למתן השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

יטוח למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הב₪  4,000,000
: מרמה ואי יושר עובדים, לא יכלול חריג או הגבלה בקשר ל

חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש, השהייה או עיכוב 
בעקבות מקרה ביטוח, פגיעה בפרטיות, אובדן מסמכים לרבות 
, נזק  מדיה מגנטית ו/או אלקטרונית, זיהום פתאומי ובלתי צפוי

, דיבה, השמצה ו ת סודיות, אובדן ו/או או לשון הרע, הפר/כספי
ו/או  נזק לגוף או רכוש,. הביטוח מורחב לשפות את המזמין 

גופים עירוניים של עיריית ירושלים  עיריית ירושלים ו/או 
והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין 

מהם עקב מעשה ו/או מוטלת על מי  חבות אשר עלולה להיות
 ים מטעמו, הביטוח יכלול סעיףמחדל של הספק ו/או של הבא

אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 
אחד מיחידי המבוטח, מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק 
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חודשים.  6כלפי המזמין. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 
התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה יהיה לא מאוחר מהמועד בו 

 בביצוע השירותים לראשונה למזמין.  הספק או מי מטעמוהחל 
 כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: .טז

ו  , למעט ביטוח אחריות מקצועית,היקף הכיסוי בביטוחים .א אינ
נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כפוליסת 

על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות, בהתאמה לכיסוי  ,"ביט"
 הביטוח המפורט לעיל.

חריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג  מבוטל/פוליסות לא קייםב .ב
לעניין התנהגות המבוטח החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר 
ו/או מלווה ביסוד נפשי של פזיזות או אי אכפתיות, אולם אין 
בביטול החריג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

 . 1981 -הספק על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
 וחים לעיל, אינם כוללים חריג בדבר מספר משתתפים.הביט .ג
הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות  .ד

ו/או בעלי זכות המוטלות על הספק לא תפגע בזכויות המזמין 
 לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. שיפוי אחרים 

ידי  .ה הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנערך על 
ו/או גופים עירוניים של עיריית  המזמין ו/או עיריית ירושלים 

ו/או  ירושלים, ומבטחו של הספק מוותר על הזכות ו/או טענה 
דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין ו/או עיריית ירושלים 

גופים עירוניים של עיריית ירושלים.   ו/או 
הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות  .ו

 ובות בביטוחים המפורטים לעיל. העצמיות הנק
הביטוחים כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי  .ז

ו/או גופים עירוניים של עיריית  המזמין ו/או עיריית ירושלים 
ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של 

ו/או בעלי הזכויות  הנ"ל ו/או משתתפי הפעילות נשוא הסכם זה
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על מקום השירותיםשל  במבנים

.  זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון
לרעה,  םהמבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות .ח

על כוונתו לעשות  כתבאלא אם כן שלח המבטח למזמין הודעה ב
י לרעה של יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינו 60כן 

.  הכיסוי הביטוחי
מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק ו/או מאחריותו על פי כל דין ו/או  .יז

הסכם זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים בידיו ועל חשבונו במשך כל 
אשר יעשה  מכל סוגתקופת מתן השירותים, ביטוח עבור כל כלי הרכב 

יובאו ל במסגרת השירותיםבהם שימוש  , ותיםמקום מתן השירו/או 
 כמפורט להלן: 

גופנית עקב השימוש -ביטוח חובה כנדרש על .א פי דין בגין פגיעה 
וביחס לכלי רכב מנועי כהגדרתם בפקודת התעבורה  בכלי רכב

ו/או כל כלי רכב מנועי אחר, שאין חובה חוקית לבטחם ביטוח 
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי -חובה כנדרש על

נ זקי גוף הנובעים משימוש ו/או עקב הכלים רכב, ביטוח בגין 
 . למקרה ולתקופת הביטוח₪  2,000,000בגבולות אחריות של 

ביטוח אחריות בגין רכוש צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב  .ב
וביטוח מקיף לכלי הרכב. ₪  1,000,000שלא יפחת מסך של 

רשאי שלא לערוך ביטוח  הספקלמרות האמור לעיל, מוסכם כי 
)למע , במלואו או בחלקו, אולם גם במקרה כזה מקיף  ) ' ג ט צד 

. ד12בסעיף יחול הפטור   להלן במלואו

ו/או  .יח הספק מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה 
עיריית ירושלים  ו/או מי מטעמו ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין

ם של הנ"ל הבאים מטעמאו /גופים עירוניים של עיריית ירושלים וו/או 
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וכן כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל וכלפי משתתפי הפעילות נשוא 
יובא על ידי  הסכם זה, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש אשר 
הספק ו/או מי מטעמו ו/או עבורו למקום מתן השירותים ו/או סביבתם 
ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים ולרבות כל נזק 

)בין אם  ובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעילו/או א
, וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק הנזק מבוטח ובין אם לאו(

 כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
במידה והספק אינו מעסיק עובדים לא יידרש הספק לערוך ביטוח  .יט

חייב כי במידה ויעסיק חבות מעבידים בהתאם לנדרש לעיל. הספק מת
עובדים ו/או מי מטעמו, במסגרת, לערוך ביטוח חבות מעבידים כנדרש 

 מוסכם,ולהמציא אישור קיום ביטוחי הכולל ביטוח חבות מעבידים. 
כי אי קיום ביטוח חבות מעבידים אינה פוטרת את הספק מחבותו כלפי 

ידו ו/או מי מטעמו ואינה מטילה על המז מין ו/או עובדים שיועסקו על 
גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים  ו/או  עיריית ירושלים, 
מטעמם של הנ"ל וכן כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל, חבות כלשהי 

ויהיו כאלה.  כלפי מי מעובדיו או מועסקיו של הספק במידה 
ן  .כ ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, הספק מתחייב להמציא למזמי

חי הספק, חתום על ידי מבטחו, עם חתימת אישור קיום ביטואת 
ימים לפני מועד תחילת מתן  7 -הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ

השירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם 
, ולא  א12בסעיף  בתוקף )או לתקופה מאוחרת יותר כאמור לעיל(

י מוקדם יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור, וכתנא
הספק ימציא את  ,לכל תשלום על חשבון התמורה. למען הסר ספק

אישורי הביטוח בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח או כל רשות 
אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק לעריכת אך ממשלתית אחרת, 

ימציא הספק  ,הביטוחים על פי הסכם זה. על פי דרישה מאת המזמין
הספק בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה  העתק פוליסות ביטוחי

 ימי עסקים מיום הבקשה. 5וזאת תוך 
למזמין תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום  .כא

על ידי הספק  וביטוחי הספק ו/או פוליסות ביטוח הספק, שיומצא
כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, 

להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי שיידרשו על מנת 
הסכם זה. בכל מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום 
הביטוחים ו/או בפוליסות שהמציא הספק לבין האמור בהסכם זה, 
מתחייב הספק לגרום לשינויי הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים 

, וזאת על מנת ימים מדרישת המזמין 3 -לפי העניין ולא יאוחר מ
 להתאימם להוראות הסכם זה. 

, כי מי מביטוחי הספק עומד  .כב יודיע למזמין בכל פעם שמבטח הספק 
להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור באישור קיום 
ביטוחי הספק ו/או בפוליסות ביטוחי הספק, על הספק לערוך את אותו 

דש, לפני מועד הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים ח
 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

ו/או  .כג ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין 
וגופים עירוניים של עיריית ירושלים.  עיריית ירושלים 

 הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי הספק.  .כד
שלום השתתפויות עצמיות הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לת .כה

 בקשר לביטוחי הספק.
מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים  .כו

בהסכם זה, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה 
פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ולספק לא 

מין ו/או מי מטעמו תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המז
וגופים עירוניים של עיריית ירושלים בקשר  וכן כלפי עיריית ירושלים 
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ו היקפם לרבות גבולות האחריות או /למהות הביטוחים הנדרשים 
 האמורים. 

אין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוח  .כז
 הספק ו/או פוליסות ביטוחי הספק ו/או בדרישת מי מהם על ידי

המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או בדרישה לשינוים כדי לגרוע 
מאחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל 
אחריות כלשהי על המזמין ו/או עיריית ירושלים וגופים עירוניים של 

 עיריית ירושלים ו/או על הבאים מטעמם. 
ן הסבת ההסכם, מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניי .ג

יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם  ובמקרה בו השירותים או חלק מהם 
הספק, ומבלי לגרוע מאחריות הספק ו/או התחייבויותיו על פי הסכם 
זה ו/או על פי כל דין, הספק מתחייב להביא לידיעת כל קבלני המשנה 
מטעמו בקשר לשירותים, את האמור בכל סעיפי הביטוח להסכם זה, 

בל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת התחייבותם ולק
לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי לגרוע 

לעיל והמצאת אישור עריכת  'ד12בסעיף מכלליות האמור, הפטור 
 ' . למען הסר ספק, הספק יהא אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג ביטוחים(

במלואם, בין אם השירותים  בקשר לשירותים ו/או אספקת המוצרים
ידו ו/או ספק משנה מטעמו.  ניתנו על   ו/או אספקת המוצרים 

על הספק לוודא  ,ככל שמקום מתן השירותים יעשה בחצרי צד שלישי .כח
כי לגבי מקומות אלה יהיה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול 

ש"ח למקרה ולתקופה, וכן ביטוח  4,000,000מסך  לא יפחתאחריות ש
ויתור על  .ש למבנים ותכולתםרכו הביטוחים יורחבו לכלול סעיף בדבר 

גופים עירוניים של  , עיריית ירושלים,  זכות התחלוף כלפי המזמין
הבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים או /עיריית ירושלים ו

לא יחול כלפי )הויתור  של הנ"ל ו/או משתתפי הפעילות נשוא הסכם זה
, (דוןאדם שגרם לנזק בז . כמו כן מקום הפעילות יפטור את המזמין

גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם  עיריית ירושלים, 
של הנ"ל וכן עובדים ומנהלים של הנ"ל ומשתתפי הפעילות נשוא הסכם 
זה, בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם לכל רכוש של מקום הפעילות ו/או 

אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או אבדן  מי מטעמו לרבות כל נזק ו/או
 לרכוש כאמור לעיל, הפטור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לסעיף זה, לרבות  .כט לא מילא הספק אחת 
לא הציג את אישור קיום ביטוחי הספק בחתימת המבטח, יהווה הדבר 

את הספק הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא  יהיה בכך לפטור 
 . מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל

   
 קניין רוחני .13

העמותה תהא בעלת זכויות הקניין הרוחני ולא יתאפשר פרסום חומר שיווקי 
אודות השירותים ללא אישור העמותה. הספק מקנה בזאת לעמותה את מלוא 

ש, הזכויות ובכלל זה גם את זכויות היוצרים המלאות, לרבות זכויות השימו
יוכנו, על ידי -וכן כל זכויות קניין רוחני בכל המסמכים והתוצרים שיוכנו, אם 

הספק ו/או מי מטעמו והמועסקים על ידו עבור מתן השירותים נשוא הסכם 
 -זה. מובהר בזה, כי העמותה תהא בעלים היחידי והבלעדי של מלא הזכויות 

)ובכללן הזכות המוסרית( בכל חומר נשוא  -לרבות זכויות הקניין הרוחני 
הסכם זה, לרבות תוצרי עבודת הספק ומצהיר בזאת כי אין כל צד שלישי 
הטוען לזכויות יוצרים ו/או קניין רוחני בשירותי הספק ו/או בשיטות העבודה 
ו/א ועיצוב ו/או ציור  של הספק ו/או בפונט ו/או סימן ו/או כותר ו/או סימול 

טות העבודה ותוצרי העבודה וכיוצ"ב בהם ייעשה שימוש, ומצהיר כי שי
לרבות פונט ו/או סימן ו/או כותר ו/או סימול וכיוצ"ב נמצא ברשות הכלל וכי 

יוצרים בהם.   אין טענות של צד ג' בנוגע לזכויות 
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 שינוי ההסכם .14
מוסכם בזה כי כל שינוי בהסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים ובכתב, 

גובר על כל מצג קודם מובהר כי הסתוקף. -אחרת לא יהא השינוי בר כם זה 
ו/או מו"מ ו/או מסמך אחר שקדם להסכם זה ואשר לא יהיה להם כל תוקף 

כי הסכם זה ממצה את מלוא  ו בכל מקרה של סתירה עם הוראות הסכם זה
זכויותיהם, זה כלפי זה, והוא מבטל כל הסכם ו/או מצג ו/או הבטחה אשר 

 קדמו לו
 

 הודעות .15
הו בדואר רשום יחשבו כאילו התקבלו בחלוף הודעות שישלח צד אחד למשנ

 שעות מעת מסירתם למשלוח. 72
 

 סמכות שיפוט .16
 , נובע הימנו סמכות השיפוט הבלעדית בעל עניין הנוגע להסכם זה ו/או 

 מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד. 
 

 כתובות .17
 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כמפורט במבוא להסכם זה.

 
 

 באנו  על  החתום: לפיכך  
 

       ___________________________   __________________________ 
ן                         הספק                          המזמי

 באמצעות מורשי חתימה + חותמת                באמצעות מורשי חתימה + חותמת
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 נספח ב' 
 התחייבות ספק לשמירה על סודיות 

 תאריך _________
 לכבוד

 (58-0014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 
( –)להלן   המזמין
, .  א.ג.נ

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 נינו ביום _________סימוכין: הסכם למתן שירותים בנושא ______ שנחתם בי

 
ו  אנו החתומים מטה, ______________, ת"ז __________ 
______________, ת"ז __________, מורשי חתימה ומוסמכים מטעם 

 -התאגיד/הספק(, מצהירים בזה כלהלן: –_______________ )להלן 
 

ו, הננו מאשרים נגישות ו/או קבלת מידע ונתונים בקשר עם המזמין, לרבות עסקי .1
 לקוחותיו ופעילותו, וזאת לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם שבסימוכין. 

כל נתון, ידע, מסמכים, מידע אישי, ונתונים מכל סוג שהוא  –"מידע" לעניין זה 
נכסי ו/או  -ומבלי למעט עניין אחר  –אודות המזמין, עובדיו ולקוחותיו, לרבות 

וכן פרטים של תלמידים ו/או הורי עסקי ו/או פעילויות ו/או התקשרויות מי מהם 
תלמידים וכיוצ"ב; לרבות מידע שהגיע אגב, במהלך או בקשר עם הגשת הצעה 

 ו/או ניהול משא ומתן עמכם, טרם חתימת ההסכם שבסימוכין.
הננו מתחייבים, בשמנו אנו ובשם התאגיד, לא לגלות, לא להעביר, לא למסור  .2

ור, למעט שימוש לשם מתן לאחרים ולא לעשות שימוש כלשהו במידע האמ
לעיל. הננו מתחייבים לשמור בסודיות מלאה את  1השירותים כאמור בסעיף 

המידע על פי כל כללי הדין, לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך ולגרום כי כל 
 המועסקים על ידי התאגיד ו/או מטעמו יעשו כן. 

המידע האמור מיד  כלכמו כן הננו מתחייבים להשמיד ולבער או להשיב אליכם את  .3
לאחר עריכת השימוש הנדרש לשם מתן השירותים, כך שבידי התאגיד ו/או מי 
מעובדיו לא יהיה ולא ייוותר המידע האמור, כולו ו/או חלקו, מיד עם סיום 

 השימוש.  
, מכוח היותו מידע חסוי מכוח דין ו/או הסכמיםידוע לנו, כי המידע דלעיל הינו  .4

או מידע אישי ו/או מידע אישי רגיש ו/או נתונים שחל כולל סודות עסקיים ו/
לקוח או הגנת פרטיות מכח הוראות הדין, וכי הנכם  –עליהם חיסיון מזמין 

מסתמכים על התחייבות זו בהתקשרותכם עמנו, ואלמלא הייתה התחייבות זו 
 ניתנת, לא הייתם מסכימים להתקשר עמנו בהסכם האמור שבסימוכין.

יה אחראים באופן מלא ובלעדי בגין כל הפרה של חובת הסודיות מובהר, כי אנו נה .5
האמורה לעיל, בין מצידנו ובין מצד מי מעובדינו, ובכל מקרה נדאג לפיצוי המזמין 
ושיפויו בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, שינבע כתוצאה ו/או בקשר עם הפרה 

 כאמור, הכול על פי דרישתו הראשונה ולפיה.
זו לא יחול לגבי מידע אשר היה ברשותנו טרם תחילת  האמור בהתחייבות .6

ההתקשרות עמכם ולא נמסר לנו על ידכם או לגבי מידע אשר מעצם טיבו הוא 
 נחלת הכלל ואינו ייחודי להתקשרות בינינו לבינכם.

התחייבות זו תעמוד בתוקף הן במהלך ההתקשרות בינינו והן לאחריה, ללא  .7
 הגבלת מועד.

 
 היום,

___________ _________________    _____ 
 

 אישור
 

אני הח"מ_______________ עו"ד/רו"ח מרחוב__________________ מאשר 
בזאת כי ההסכם דלעיל נחתם בפני היום ___________, על ידי 
 , ז. _____________, לאחר שקראו ז. ו___________ ת. ______________ ת.

התאגיד_______________ בצירוף  הבינו והסכימו לכל האמור בו, וכי חותמת
ועניין.  חתימותיהם של ה"ה האמורים מחייבת את התאגיד לכל דבר 

 
  ___                       _____________                                          _______ 

 חתימה       חותמת עו"ד/רו"ח                  כתובת וטלפון                               
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 אישור עריכת ביטוחי הספק -נספח ג
 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
 האישור:

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע 
נו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אי

בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח  במקרה של סתירה 
 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מעמד מבקש  אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור
 האישור

העמותה העירונית לפיתוח  –לביא 
 הו/או עובדי החינוך בירושלים

ו/או   הו/או מי מטעמ הו/או מנהלי
ו/או משתתפי הפעילות  התלמידי

ו/או  עיריית  נשוא אישור זה 
גופים עירוניים של  ו/או  ירושלים 

ו/או עובדים  ירושלים  עיריית 
 ומנהלים של הנ"ל

 שירותים☒ שם

הפעלת אחר: ☒
חוגים בחופשות 

נוך  של מוסדות חי
 

ן ☒ מזמי
 שירותים

 
 

 פ.ת.ז./ח. 580014983ע"ר 
 מען , ירושלים42אגריפס 

 

ם יי  כיסו

ג  סו
 הביטוח

 
חלוקה 

לפי 
לות  גבו
ות  אחרי

או 
סכומי 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ת רומהדו

 הפוליסה

ך  תארי
 תחילה

ך  תארי
ם  סיו

ות/  ל האחרי גבו
ביטוח ם   סכו

ם גי וביטול חרי בתוקף  ם  נוספי ם  יי  כיסו
ד' לנספח  ם  ד כיסוי בהתא קו ין  לצי ש   י

ם טבעמ סכו  

' ג  צד 
לל  כו

ל  ביטו
ג  חרי

ות  אחרי
 מקצועית

או   ביט 
נוסח 

ל  מקבי
מהדורה 
______ 

  4 30 ש"ח 000,000, 2 ,3 04  ,30 9 ,3 15 ,31 8 ,3 2 1 ,3 22 ,32 8 ,3 29 

ות  אחרי
ם  מעבידי

או   ביט 
נוסח 

ל  מקבי
מהדורה 
______ 

  20 ,000, 30  ש"ח 000 4 ,3 09 ,31 9 ,3 28 

ות  אחרי
 מקצועית

    4 30 ש"ח 000,000, 1 ,3 02 ,30 3  ,3 04 ,30 9  ,3 1 8 ,3 21  ,32 5 ,3 26, 
32 7 ,3 28 ,33 2 - 6 , ודשים  ח

 

: )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(  פירוט השירותים 
010-, ות,-014 בעלי חיים /אטרקצי ומים ם  עי שו , -021 בריכה/פארק שע חדר -031הדרכות/קורסים/סדנאות

, י ספורט נ /אימו שר , -034 כו /סדנאות /קורסים נוך )לרבות -055חי וטיולים  ש  ופ נ
 , לילדים ות  לוי ות/פעי יטנ /קי  מדריכים(

 
י הפוליסה   ביטול/שינו

ייכנס לתוקף אלא  פוליסת ביטוח,  לא  י לרעת מבקש האישור או ביטול של  לאחר  יום 60שינו
י או הביטול.  משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינו

 

 חתימת האישור
 בטח:המ

 

 


