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 שם המציע:________________

 איש קשר:_________________

 טלפון נייד:________________

 יל:_______________כתובת מי

  2021 יוני
 

 יש לחתום במקומות המסומנים וחתימה בר"ת בסוף כל עמוד כולל חותמת
 ובאופן הבא: יש לכרוך את מסמכי המכרז כל עותק בנפרד

 
 שם המציע כולל כל פרטי הקשר ובכלל זה כתובת מייל וטלפון נייד  .1
 הצעת המחיר -נספח א .2
 קורמהבנקאית בנילונית/שמרדף עם ערבות  .3
 הוכחת עמידה בתנאי הסף .4
 שאר מסמכי המכרז חתומים .5

 

במסמך זה ( 58-0014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים )ע"ר  –ללביא בלעדיות 

הליך ובתוכנו כולו או חלקו, או מקצתו לא יעשה שימוש לכל מטרה שהיא למעט לצורכי מענה ל

 .זה

 ( ."העמותהו/או " ""לביא) להלן:    עמותת לביאמסמך זה הינו רכושה הבלעדי של 

. אין להשתמש או להעביר בכל צורה יולצורך קבלת מידע על תמודדניתנים למ הליךמסמכי ה

 .הליך דנאשהיא את המידע בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה ל
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 ( 0014983-58ע"ר ) העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 
 

 'א6/2021מס   - מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון לימוד עברית למתן שירותי מבי פומכרז 
 כללי .1

 –)להלן  (58-0014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא  .א
מים, אשר (, מזמין בזה מציעים מתאי"העמותה" או "לביאאו " "המזמין"

להלן, להציע  2ם בסעיף , התנאים המוקדמים כהגדרתמתקיימים בהם, בין היתר
)להלן:  מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון לימוד עברית למתן שירותי הצעות 

על  .המצ"ב למכרזההתקשרות בהסכם  יםאמורתנאים הבכפוף ל ("השירותים"
 מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון לימוד עברית שירותי ליתן יהיה  שייבחר המציע

על בסיס  ,בעיריית ירושלים וך ירושליםנהל חינישיוגדרו ע"י מבמוסדות חינוך 
איננה מתחייבת למספר מינימלי  העמותה. העמותהתאושר על ידי שכנית עבודה ת

וכן העמותה  העמותהבהתאם לצרכי בין היתר ואלו ייקבעו  שירותי לימודביצוע של 
שקיום המכרז ו/או קבלת השירותים לפי יצוין  .רשאית לבחור יותר מזוכה אחד

. עוד יצוין, וקבלת כספים בפועל מעיריית ירושלים נה בתקציב מאושרהמכרז מות
שכל מקום בו מפורט במסמכי המכרז תיאור בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן 

 המזמין.האינטרנט של  להוריד מאתראת מסמכי המכרז ניתן  להיפך.
 

ונספחיו.  המפורטים בחוזה ההתקשרות הרצ"בהשירותים ההצעה תתייחס לכל סוגי  .ב
, את כל הבירורים דרושים לו לשם קבלת יע לערוך, על חשבונו ועל אחריותועל המצ

 כל המידע הדרוש לו להכנת הצעתו ולהגשתה.
 

עם הגשת ההצעה יראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כמי  .ג
לא הסתמך  תה נחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה, וכי הואישערך כל בדיקה שהי

על מצג כלשהו של המזמין או מי מטעמו. לא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר 
טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהצעה ו/או 

 המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.
 

בהתאם  הצעתםמסמכי המכרז, ולהגיש את  המציעים מתבקשים לקרוא בעיון את .ד
יה, שינוי או י. את דרישות המזמין במכרז זה יש למלא כלשונן, וכל סטהםבוב לכת

 "( עלולים להביא לפסילת ההצעה. לעניין זה יובהר:היסטיחוסר )להלן יחדיו: "
i)  ה מהותית מתנאי המכרזילאשר הצעה שיש בה משום סטישלא המזמין רשאי 

 . מכרז זהשל  אומדןמהמחיר הנקוב בהצעת מחיר לא סבירה וסטייה ולרבות 
ii) ב להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי המכרז, המזמין אינו מחוי

על פי  –וממילא גם סטיות שאינן מהותיות עלולות להביא לפסילת ההצעה 
 שיקול דעתו הבלעדית של המזמין. 

iii)  ירשה  –לא מהותית ה ייטסהחליט המזמין שלא לפסול הצעה על הסף בשל
ה תוך יעתו תוך פרק זמן שיקבע. לא תוקנה הסטיהמזמין למציע לתקן את הצ

 יה מהותית ותביא לפסילת ההצעה. יתחשב לסט –פרק הזמן האמור 
 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במסמכי המכרז כולם או חלקם עד  .ה
למועד הגשת ההצעות. שינויים אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וישלחו 

או לבטל  , להקפיאלדחותהמזמין שומר לעצמו את הזכות ו כן, כמ לכל המציעים.
 את המכרז בכל שלב וזאת מכל סיבה שהיא ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.

 
מצ"ב למכרז זה חוזה התקשרות המהווה חלק בלתי נפרד של תנאי המכרז )לעיל  .ו

  "החוזה"(. ולהלן:
 
 מוקדמים להשתתפות במכרז תנאי סף .2

 בכל תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת הצעות,  רשאים להציע הצעה,
 : התנאים המפורטים להלן

  .בהוראת עברית לצעירים ממזרח ירושליםלפחות  שנים שלושניסיון מוכח של  .א
 על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי הנ"ל.  

 300)קרי מעל ם אחרונות בעשר השנילפחות  פרויקט אחד גדולבהפעלת ניסיון מוכח  .ב
 .בהוראת עברית לצעירים ממזרח ירושלים תלמידים בכל פרויקט(

 על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי הנ"ל.  
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 ליווי פדגוגי על ידי מלווה פדגוגי בעל תואר רלוונטיעל המציע לכלול בהצעתו  .ג
 .ללימודים

 בתנאי הנ"ל.   על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על עמידתו
 .שפת האם שלהם שעברית הינה ,מורים לעבריתבהצעתו ולהעסיק  על המציע לכלול .ד

 
  מור לעיל:בנוסף לא

רישיון תקף לניהול עסק שניתן על ידי הרשות המקומית הרלוונטית ב מחזיקהמציע  .ה
של על פי דין בהפעלת סוג זה , ככל שנדרש 1968-י חוק רישוי עסקים , תשכ"חלפ

 .עסק
 .ף להצעתו העתק מרישיון ניהול עסקיע לצרהמצעל 

 
מציע בנוסח המצורף להצעה יש לצרף תצהיר חתום כדין ע"י מורשי החתימה של ה .ו

 . הספק שלהמיועד דוגמא של חומר הלימוד וכן  כנספח ב' למכרז
 
: המציע מכרז כנספח ד', כדלקמןללהצעה יש לצרף את הסכם ההתקשרות המצורף  .ז

בתו )במבוא  להסכם(, ויחתום של ההסכם, את שם המציע וכתועותקים  2 -ישלים ב
תום את חתימתו המלאה בסוף על גבי כל עמוד מההסכם בראשי תיבות, וכן יח

ההסכם במקום המיועד לכך, ויצרף את עותקי ההסכם, כשהם חתומים במקור, 
 להצעתו.

 
בישראל, , שהוצאה על ידי בנק מקורית אוטונומית להצעה יש לצרף ערבות בנקאית .ח

וזאת  30.9.2021בתוקף עד ליום , ₪ 25,000לפקודת המזמין, על סך  לבקשת המציע,
, לפי נוסח כרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתותנאי מסמכי המלהבטחת מילוי 

במסגרת מציע אשר לא יגיש  ."(ערבות הצעה" )להלן: הערבות המצ"ב כדוגמה
הצעתו וך את הערבות חזרה, ימשאו בהתאם לאמור בסעיף זה הצעה הצעתו ערבות 

  .ויראוה כאילו לא הוגשה ערבות תיפסל
 

ות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד את הערב לחלטהמזמין יהיה רשאי 
 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז לרבות חוזה ההתקשרות.

 
ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת על  .ט

י ישויות משפטיות. כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית יהיו ידי שת
 בלבד. על שם המציע

 
תזכה מתחייב להמציא לידי המזמין ערבות ביצוע חלף ערבות  ותצעמציע אשר ה .י

הצעה כאמור שתהיה בנוסח הערבות האמור לעיל בשינויים הבאים: גובה הערבות 
ות יהיה להצעת המחיר וכתב הערב מגובה ההתקשרות בהתאם 5%יהיה בשיעור 
 .יום ממועד סיום ההתקשרות 90בתוקף של עד 

 
 אישורים  .3

 להצעתו גם את המסמכים והאישורים הבאים : על המציע לצרף  .א
i)  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים

 , על שם המציע.1976-אכיפת ניהול חשבונות( תשל"וציבוריים )
ii) ר תקף על ניכוי מס במקור, על שם המציע.שואי 

iii) ציע אישור רישום המציע ואישור עו"ד על זכויות החותמים בשם המ
 וסמכותם לחייבו בחתימתם.

iv) .תעודת עוסק מורשה 
v) המציע נדרש להצהיר בכתב, בפני עו"ד, אם  -הצהרה בדבר קרבה משפחתית

ג, הורה, בן או בת, בן זו -יש לו או אין לו קרבה משפחתית. לעניין זה "קרוב"
 המזמין. לעובדי  –אח או אחות 

 . פסילת ההצעהאי צירוף מסמכים אלה כולם או חלקם עלולה להביא ל .ב
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 ההצעה .4
מזרח בלתלמידי תיכון לימוד עברית למתן שירותי מחיר על המציע לתת הצעת  .א

ובהתאם למפרט השירותים המצורף  בנספח א' למסמכי המכרז כאמור ירושלים
 . ההתקשרות כנספח א'להסכם 

 
לותיו במדידה והערכה של התקדמות ואת יכבמסגרת ההצעה על המציע להציג  .ב

 במידה ויש ביכולותיו. ,התלמידים
 

כגון  להפעיל פעילויות חוץ ביכולתויש אם  ותהצעבמסגרת  להבהירעל המציע  .ג
את יש ביכולתו לבצע דר הבהרה משמעותה שהע פרית.סיורים ולמידה חוץ בית ס

 .רמוהא
 

עותקים, על גבי הצעת המציע  2 -הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד, ב .ד
 . כל תיקון בהצעת המחיר על המציע לחתום על ידי התיקון בחתימה וחותמת.)בעט(

 
כולל ביצוע מלא ומושלם של והנקוב בחוזה מובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע  .ה

מסמכי המכרז, לרבות ההוצאות  כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי
ן השירותים ולרבות במתכולל הוצאות הדרושות  תכניתהפעלת הכרוכות בביצוע  

המציע לא יהא זכאי . ציודרכש, העמסה, הובלה, פריקה ומסירה של  לשכר עובדים,
 .שנקבע בחוזהלכל תשלום נוסף מעבר למחיר 

 
לו עליו )מס הכנסה, המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה שיוט .ו

 )אם יזכה במכרז(.רוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו ביטוח לאומי, וכו'(, ושיהיו כ
 

 יכללו מע"מ. לא הנקובים בחוזההמחירים  .ז
 

ככל שהצעת המציע כוללת סוד מסחרי, המציע נדרש לציין זאת. מובהר כי היה ולא  .ח
כפתוחה לעיון לציבור  יצוין במסמכי ההצעה שקיים סוד מסחרי, יראו את ההצעה

 ללא מגבלה. 
 
 הוצאות .5

 בהכנת והגשת ההצעה תחולנה על המציע.כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות 
 
 תוקף ההצעה .6

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 
 
 הגשת ההצעות .7

ים עותק 3 -ב, הצעות בהתאם לדרישות המפורטות לעיל, יש להפקיד במסירה אישית
, כרוכהוברת עם ההצעה מצורף באופן בולט לח 'כל הצעה כרוכה בנפרד כשנספח א נפרדים

 –לביא של  כתובת המזמין, בתיבת המכרזיםל 'א6/2021במעטפה סגורה נושאת ציון מס' ו
  Eקומה  , קומת הכניסה,42אגריפס ת בכתוב העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים

 'ג ליוםוזאת עד בצהריים  15:30בבוקר ועד  9:00ה' בלבד בין שעות  -' א מיםבי ירושלים
  .12:00שעה ב 20.7.2021

 
במקרה שבו לאור הנחיות משרד הבריאות לא ניתן יהיה להגיש את ההצעה באופן פיזי, 
עקב מגבלות והנחיות משרד הבריאות, המציע יהיה רשאי להגיש את הצעתו באמצעות 

עות כאשר רק אישור , וזאת עד למועד הגשת ההצgadi@lavy.org.ilת: המייל לכתוב
מובהר כי התקשרות מסירה חוזר ע"י העמותה במייל יאשר את הגשת ההצעה של המציע. 

מול ספק כלשהו תהיה בכל מקרה כפופה להצגת והגשת מסמכי המקור לרבות מסמכי 
 .ערבות מקוריים, לכשהדבר יתאפשרביטוח וכתב 

 
 בחינת ההצעות .8

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

 צעה.בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלול לגרום לפסילת הה
 

mailto:gadi@lavy.org.il
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המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף  .ב
 לדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.מסעיפי המכרז ש

 
המזמין ידון ויבדוק רק הצעות למכרז שנמצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון  .ג

 להגשת ההצעות. 
 
דתה בדרישות הסף על המציע לקחת בחשבון כי תחילה תיבדק הצעתו מבחינת עמי .ד

הסף תיבדק עפ"י אמות המידה  כפי שפורטו לעיל. הצעה שעומדת בדרישות
: במסגרת המכרז יבחן המזמין לפי שיקול דעתו איכות ההצעה רטות להלן:המפו

התרשמות מיכולת ארגונית למתן הבלעדי את איכות השירותים המוצעים הכוללת: 
בלימוד ניסיון , 50% -הצעת המחיר  ,35% - העברית ומאולפןלימוד עברית שירותי 

 -, ממליצים 5% - ימודהתרשמות כללית מאיכות חומרי הלעברית במוסדות חינוך ו
הכולל במכרז, והיא תבחן, בין השאר,  מהציון 100%איכות ההצעה תהווה . 10%

בלעדי  ובהתאם להתרשמות המזמין ושיקול דעתו בעזרת ההמלצות שייתן המציע
בזאת ויתור מוחלט על טענותיו כנגד  ע"י המציע, המציע מוותר ובעצם הגשת ההצעה

ועדת המכרזים תמנה ועדה מקצועית . לניקוד הנ"לשיקול דעתו של המזמין בקשר 
  מטעמה אשר תבחן את איכות ההצעות ותעביר המלצותיה לוועדת המכרזים.

 
פרטים המזמין יהיה רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל אחד מהמציעים  .ה

ו/או אישורים  ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר
יביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת דקלרט

ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי והצעתו 
 תנאים המוקדמים שפורטו לעיל.במסגרת שיקוליו, כאמור, לרבות עמידתו ב

 
מין שומר לעצמו מבלי לגרוע מזכות המזמין לבטל את המכרז או חלק ממנו, המז .ו

י שיקול דעתו פל זכות לנהל מו"מ עם מציעים שהצעותיהם נראות לו מתאימות
. המו"מ ינוהל רק עם מציעים שעמדו בכל התנאים המוקדמים להשתתפות הבלעדי

 לעיל .  2במכרז המפורטים בסעיף 
 

המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הכוללת הזולה ביותר או כל הצעה שהיא  .ז
. המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא כזוכה

שווים ביניהם, לפי שיקול דעתו, והוא רשאי אף שלא לקבל אף אחת מההצעות ו/או 
מקרה לא תהיה למי מהמציעים כל  לבטל את המכרז לגבי חלק מהשירותים ובכל

בכל מקרה למזמין ו טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתו של המזמין, באשר תהיה
שמורה הזכות להתקשר עם הזוכה שנראה לו המתאים ביותר לבצע את השירותים, 

 .נשוא המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי
 
 הודעה על תוצאות .9

 ציעמהמזמין רשאי לבחור ביותר מ ובהר כיכאשר מ לזוכה/ים תימסר הודעה בכתב .א
 .אחד כזוכה במכרז

 
ל כך הודעה בכתב אליה. תצורף הערבות הבנקאית מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל ע .ב

 שהומצאה על ידו עם הצעתו.
 

לביצוע ההתקשרות בנוסח ימציא למזמין ערבות הבנקאית  ,מציע שהצעתו תתקבל .ג
מהיקף ההתקשרות בהתאם  5%בשיעור זהה, חלף ערבות ההצעה. ערבות זו תהיה 

)להלן:  ההתקשרותה יום ממועד סיום חוז 90בתוקף עד תום להצעת המחיר ותהיה 
יום ממועד הודעת  15בתוך , כאמור תומצא ערבות ביצוע. לא "(ערבות ביצוע"

, וזאת מבלי לגרוע מכל זכאי לחלט את סכום הערבות שבידיויהא המזמין הזכייה, 
 .לרבות להודיע על ביטול הזכייה זכאי המזמין על פי כל דיןסעד אחר לו יהא 

 
נספח -שור על קיום ביטוחים על פי הנוסח המפורט בבנוסף ימציא הזוכה למזמין אי .ד

ימים מהמעמד בו  7, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, והכל תוך לחוזה ב' 
 הודעה מהמזמין על זכייתו. קיבל
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, יהא המזמין רשאי לבטל את יותיו על פי מסמכי המכרזמציע שלא יעמוד בהתחייבו .ה
יך שייקבע על ידי המזמין בהודעה וזאת הזכייה בהודעה בכתב למציע, החל בתאר

לאחר שניתנה למציע הודעה בה נדרש לתקן את ההפרה והמציע לא תיקן ההפרה 
בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה, אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות 

 זמין על פי כל דין.המ
 

ביה וכן בוטלה הזכייה מכל סיבה שהיא רשאי המזמין להגיש את הערבות שבידו לג .ו
למסור את ביצוע השירותים למי שייקבע על ידו והמציע יפצה את המזמין על כל 

 הפסד שיגרם לו בגין כך. 
 

 ביטול המכרז .10
ז עפ"י דין, למזמין בנוסף לכל המקרים האחרים שבהם יהיה המזמין רשאי לבטל את המכר

 הבאים:בכל אחד מהמקרים גם כייה, תהיה זכות לבטל את המכרז גם לאחר הודעת ז
מצא המזמין שהתקיים פגם מהותי בהליך המכרז, או בהליך בחירת ההצעה  .א

 שהייתה אמורה להיות הזוכה.
 
במקרים בהם גילה המזמין טעות, או חוסר במפרט או בתנאים המוקדמים  .ב

 להשתתפות. 
 

ינוי נסיבות, או השתנו צרכי המזמין באופן המצדיק לדעת המזמין ביטול הליך ש חל .ג
 ההתקשרות.

 
דברות בין יאם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל או לה .ד

 המציעים.
 

הזדמנות  למציעאחרי עיון במסמכי המכרז ולאחר שניתנה  למזמיןנראה היה אם  .ה
שא מכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נולהביא טענותיו, כי המוצע במס

 .אינם סביריםבהצעה נו ויות בלתי נכונות או שהמחירים שצהמכרז או על הנח
 

לתשלום כלשהו בקשר לביטול הזמנה בנסיבות המפורטות  המזמין לא יהיה אחראי .ו
 לעיל. 

 שאלות ובירורים .11
 . מפגש בין המציעיםלא יתקיים  .א

 
כל אחד מהמציעים להפנות יהיה רשאי  ,12:00שעה ב 2021.7.11 –' אליום עד  .ב

 שאלות הבהרה בכתב.  gadi@lavy.org.il :במייל  גדי אורןמר , באמצעות עמותהל
 

 :wordבפורמט  הבא בלבד ובקובץ את שאלות ההבהרה יש לשלוח  .ג
 

 שאלה מס' סעיף נושא עמוד מסד
1.   

 
  

 
תי נפרד ממסמכי חלק בל ויהווה יפורסם באתר העמותההעתק השאלות והתשובות  .ד

 יום /יפורסמו באתר העמותה עד המכרז. תשובות לשאלות ההבהרה ישלחו למציעים
חובה על המציעים לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה  .16:00בשעה  13.7.2021 -' ג

וכן באחריות  ששלחו אכן התקבלו אצל המזמין ולדאוג לקבלת אישור המזמין על כך
. לא באתר העמותה ובות שניתנו לשאלות אלה ופורסמוהמציע להתעדכן בתש

ולרבות בקשת הבהרה כאמור, תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה ו/או 
מציע שאין בידו אישור של המזמין בדבר קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ביחס ל

למזמין שיקול הדעת הבלעדי האם להשיב לבקשות ולהבהרה או ההבהרה כאמור. 
 חלק מהן או שלא להשיב כלל.לכל 

 
נם את כל אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתם של המציעים לערוך בעצמם ועל חשבו .ה

 הבירורים הדרושים להם לשם הגשת הצעתם למכרז.
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עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שהצהיר כי כל העובדות והנסיבות, בכל הכרוך  .ו
שערך את כל הבירורים והבדיקות שהיו והקשור במכרז זה, ידועות ונהירות לו, וכמי 

דעת בלעדי בנוגע וכי ברור לו שלמזמין שמור שיקול  נחוצים לו לשם הגשת ההצעה
-. לא תישמענה טענות מפי מציע כלשהו, בדבר טעות, הטעייה או אילבחירת הזוכה

ידיעה ביחס לפרט כלשהו הקשור במכרז ו/או בהצעה או מופיע בהם, או שאינו 
או בדבר מצגים כלשהם שהוצגו למציע מטעם המזמין, פרט לאמור מופיע בהם, 

הבהרה אשר נמסרו בהתאם לנוהל במסמכי המכרז ופרט לתשובות לשאלות ה
 .הקבוע בתנאי מכרז זה

 
 
  

 
 בכבוד רב ,        

 
 ארנון איקן

העמותה העירונית  –לביא מנכ"ל 
 לפיתוח החינוך בירושלים
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 העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 

 , 42אגריפס רח' 
  ירושלים

 
 א. נ.,

 
 

 אוטונומית בנקאיתערבות הנדון :                                                      
 
 

בזה "המציע"( אנו ערבים  –על פי בקשת ____________ ח.פ. ____________ )להלן 
)להלן: "סכום ₪(  עשרים וחמישה אלף)₪  25,000סכום עד לסך  כלפיכם לסילוק כל

מזרח בלתלמידי תיכון לימוד עברית למתן שירותי בקשר עם הצעתו וזאת הערבות"( 
 ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות. 'א6/2021מכרז מס'  ,ירושלים

ת( כפי שהוא מתפרסם חירים לצרכן )הכולל פירות וירקוסכום הערבות יהיה צמוד למדד המ
 מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

 
 

רישתכם יום מקבלת ד 14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך הראשונה בכתב שתגיע אלינו

 ן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכלכלשהו או באופ
יכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב דרך אחרת , ומבלי לטעון כלפ

 כלשהו כלפיכם.
 

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

 על הסך הכולל הנ"ל.
 
 

 בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת ו
 

 ועד בכלל. 30.9.2021ערבות זו תישאר בתקופה עד 
 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.
 

 בוטלת.לאחר יום _______________ ערבותנו זו בטלה ומ
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
 
 

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

 
 
 

 בנק : _______________   תאריך : _______________           
 
 

 
 לתשומת הלב

 
שלא בלבד. לא תתקבל ערבות בנקאית של מי  הערבות הבנקאית תינתן ע"י מגיש ההצעה

אילו הוגשה ללא ערבות הגיש הצעה למכרז. ההצעה שתצורף לה ערבות פסולה תראה כ
 בנקאית ודינה להיפסל.
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 נספח א'
 

 'א6/2021מס' מכרז  – מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון לימוד עברית שירותי למתן הצעת מחיר 
 42רח' אגריפס  -( 580014983לים )ע"ר פיתוח החינוך בירושהעמותה העירונית ל –אל: לביא 

 (המזמין" ירושלים  )להלן : "
 

 _______________________________________________________מאת : _
 

למתן שירותי לאחר שקראנו את מסמכי המכרז ואת תנאי החוזה על נספחיו, אנו מציעים כי עבור 
, כאמור במסמכי המכרז וההסכם המצ"ב, את מזרח ירושליםב לתלמידי תיכוןלימוד עברית 

   :המחירים כדלקמן 
 )לא כולל מע"מ(__ ₪ __________________ עלות חומרי הלימוד ו שעת הוראהלעלות 

 
הצעתנו לעיל מבוססת על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללת את כל הדרוש לביצוע מלא ומושלם  .1

 כי המכרז וחוזה ההתקשרות.של כל התחייבויותינו על פי מסמ
 
 אנו מצהירים כי  המחירים לעיל כוללים: .2
 

מוד עברית לימתן שירותי הכלים והאמצעים הדרושים לשם  הסעות,את כל החומרים,  .א
והציוד הדרוש לשם כך, לרבות אך לא רק, רכישתם,  מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון 

  פי כל דין. אחסונם והשימוש בהם בהתאם לאמור במסמכי המכרז ועל
 
והכשרתם המקצועית לשם ביצוע  את כל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקת עובדים .ב

 על פי כל דין.במסמכי המכרז והתחייבויותיו בהתאם לאמור 
 
כל הוצאותיו האחרות, מכל סוג שהוא, אשר תנאי המכרז מחייבים אותנו במפורש ו/או  .ג

 מכללא , לרבות על פי כל דין.
 

)ובכפוף  מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון לימוד עברית שירותי למתן יחסת הצעתנו מתי ידוע לנו כי .3
 לאמור בהסכם המצ"ב למכרז(.

 
 
 

_________________       __________________ 
 חתימת המציע              תאריך          
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 נספח ב'
 הצהרות המציע

 
 לכבוד 
 פיתוח החינוך בירושליםעירונית להעמותה ה –לביא 

  42אגריפס רח' 
 ירושלים

 
 נ.,ג.א.

 

 רשומה כתובת מס' חברה התאגיד שם

   

 "המציע"( -)להלן 
 

 - מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון לימוד עברית שירותי למתן יע במסגרת מכרז הצהרת המצ
 'א6/2021מס'  מכרז

 
__________, ומר ,  ת.ז. ________________מר  של המציע, אנו מורשי החתימה

 :כי המציע,מצהיר/ים בזאת, בשם _________ ____________________, ת.ז. _
 
 

ה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינ
 כדלקמן:

  
לכל  המציע מבין את כל  האמור במסמכי המכרז והגיש את הצעתו בהתאם. המציע מסכים .1

דיעה ו/או אי האמור במסמכי המכרז, ולא יציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי י
 הבנה, והוא מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.

 
המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמציעים, והצעתו עונה על כל הדרישות שבמסמכי  .2

מזרח בי תיכון מידלתללימוד עברית שירותי מתן את המכרז. המציע מקבל על עצמו 
 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות. ירושלים

 
; ממזרח ירושליםבהוראת עברית לצעירים לפחות  ניסיון מוכח של שלוש שניםלמציע  .3

 300פרויקטים גדולים לפחות בעשר השנים אחרונות )קרי מעל  2ניסיון מוכח בהפעלת 
ליווי פדגוגי על  מעסיק; ם ממזרח ירושליםבהוראת עברית לצעיריתלמידים בכל פרויקט( 

שפת  שעברית הינה ,מורים לעבריתעסיק י; ללימודים ידי מלווה פדגוגי בעל תואר רלוונטי
סיורים ; יקיים הכשרות תיאורטיות ומעשיות במסגרת האולפןיקיים ; האם שלהם

ומתחייב  וםובז יכולת להעביר מערך שיעורים פרונטאלי; הוא בעל ופעילויות מחוץ לכיתה
 חות על התקדמות בחומר לפי דרישת המזמין."דו  כתיבתל
 

י כל דין המציע הוא בעל כל הרישיונות, ההיתרים, ההסמכות והאישורים הנדרשים לפ .4
לביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז, ולא ידוע לו על כל מניעה על פי דין אשר מונעת 

 ממנו התקשרות בהסכם על פי  המכרז. 
 
ומתמחה בכל התחומים הרלוונטיים לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז  ע עוסקהמצי   .5

וכן ההיתרים מתאים וההסכם הנלווה לו )אם יזכה(; ויש לו את המיומנות וכוח האדם ה
 לצורך ביצוע התחייבויותיו האמורים.והאישורים הדרושים 

 
ות בהסכם )אם מציע קיבל את מלוא המידע הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו, ההתקשרה .6

על עצמו בחוזה )אם יזכה במכרז(.  ליטויזכה(, ולצורך קבלת וביצוע ההתחייבויות שהוא י
 מבלי לגרוע מכך, מוצהר כי:

 
 יבל את מלוא המסמכים, הנתונים וההסברים שביקש בקשר למכרז;המציע ק .א
המציע בדק את כל הנהלים, החוקים, התקנות וכל דרישה אחרת של הרשויות  .ב

 , אשר חלים על מתן השירותים המפורטים במכרז;המוסמכות
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על סמך בדיקתו את המידע כאמור לעיל, המציע רואה במחיר המוצע על ידו משום תמורה  .7

וגנת בעבור כל הנדרש ממנו במכרז ובחוזה )אם יזכה(, ובעבור כל חלוקת סיכון מלאה וה
 בין המזמין לבין הספק הזוכה, כפי שזו מופיעה בחוברת המכרז.

 
המציע אינו מחויב כלפי אף אדם או גוף אחר בהתחייבות כלשהי )לרבות התחייבות  .8

אם יזכה(, או העלולה לשים כרת עימו )ימותנית( המנוגדת להתחייבויותיו על פי ההסכם שי
 אותו במצב של ניגוד עניינים בין המחויבות שלו על פי ההסכם לבין כל מחויבות אחרת.

 
עליו )מס הכנסה, ביטוח סים ותשלומי החובה שיוטלו המציע מתחייב לשאת בכל המי .9

 לאומי, וכו'(, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם יזכה במכרז(.
 

 ר זוכים)או מספרים כי ידוע לנו שלמזמין יש שיקול דעת בלעדי בבחירת הזוכה אנו מצהי .10
הפרמטרים של י לפ( או לפצל את השירותים כולם או חלקם בין מספר ספקים/מציעים

( למכרז, המשמשים כקווים מנחים לבחירתו וכי לא 1ד' ) 8, כאמור בסעיף ההצעהאיכות 
אי לפסול הצעות שאינן סבירות או שחורגות באופן וכן רש נשמיע כל טענה בנוגע לעניין זה

 .מהותי מהאומדן
 

, מחיקה, לא מתנהל נגד המציע, ולמיטב ידיעתו לא צפוי להתנהל נגדו, כל הליך פירוק .11
לא מתנהלות נגדו תביעות משפטיות כינוס נכסים, הקפאת הליכים וכיוצ"ב. כמו כן, 

מציע למלא את התחייבויותיו כלפי ים לפגוע ביכולתו של הלולבהיקפים כספיים אשר ע
 .)אם יזכה בו( על פי המכרז זמיןהמ

 
חסי קרבה ולא מתקיימים י הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים .12

 . ת בינו ובין מי מעובדי העמותהמשפחתי
 

יום  90הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, והיא תהא תקפה במשך  .13
המועד האחרון להגשת הצעות. להבטחת קיום ההצעה אנו מוסרים ערבות בנקאית, מ

אנו מסכימים כי כנדרש בתנאי המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו 
הערבות הבנקאית שנמסרה על ידינו תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם 

 10%מתחייבים להמציא ערבות ביצוע בשיעור  אנו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
כשהיא בתוקף יום ממועד מתן הודעת הזכייה, ככל שנזכה,  15בתוך מהיקף ההתקשרות 

 .ה ונוכרז כהצעה הזוכה במכרזועד סיום ההתקשרות וזאת במידיום ממ 90של עד 
 

מצהיר שהוא פועל בהתאם להוראות הדין ולרבות משרד הבריאות וההנחיות המציע  .14
רגולטוריות ומתחייב לבצע את השירותים, ככל שהצעתו תזכה, בהתאם להוראות הדין ה

 וההנחיות הרגולטוריות לרבות של משרד הבריאות. 
 

הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו  ם כי ההצעהאנו מצהירי .15
כל מניעה על פי כל מוגשת ההצעה, וכי אנו זכאים לחתום בשם המציע על הצעה זו, וכי אין 

 דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
 

לא קצובה בזמן והמזמין רשאי  העמותהמול אני מצהירים שידוע לנו שההתקשרות  .16
 מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה בכתב., בכל עת להפסיקה

 
 

 אישור עו"ד
 

 -___________________ ואני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיעו בפני ה"ה ___
 -_____________________, נושאי ת"ז מספר ____________________, ו 

י כל אחד מהם כי עליו להצהיר את ____________________, בהתאמה, ולאחר שהזהרת
האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו את נכונות הצהרתם הנ"ל, 

 בפני. וחתמו עליה 
 
 

 ______________________, עו"ד       
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 נספח ג'
 טופס חוות דעת ממליצים:

 

 : חוות הדעת ניתן בנוגע למציע

 מציע:ה שם

 

 )להלן: "המציע"(         

 

 

 שם נותן חוות הדעת: 

 רשומה כתובת מס' חברה התאגיד שם

   

 )להלן: "הלקוח"(
 
 
 וח. הריני מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלק .1

 

 .לפחות שנים שלושבמשך  הוראת עברית לצעירים ממזרח ירושליםשירותי  העניקהמציע  .2
 

 
 ע"י המציע? שירותים ניתנואיזה סוג 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________ 
 
 

 ?   ו ע"י המציעשסופק מהשירותיםנהנו  השירותיםהאם צרכני 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
________________________ 

 
 

 ?מתן השירותיםהאם במהלך השירות היו תקלות עם 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
__________________________ 

 
 מהי חוות דעתך על המציע באופן כללי? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________ 
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דקות, על מנת  20אני נותן בזאת הסכמתי שנציגי המזמין יפנו אלי לשיחה טלפונית של עד  .3

 לשאול שאלות ולברר פרטים בקשר לחוות הדעת, ולניסיון שיש לי עם המציע.  

 
 

 במידה שהמזמין ירצה לפנות ללקוח לקבלת פרטים נוספים, פרטי ההתקשרות הם:
 

  כתובת:

  פון: מס' טל

  מס' פקס:

ם איש קשר לקבלת מידע ש
 נוסף על המציע: 

 

  תפקיד איש הקשר:

מהות הקשר בין איש הקשר 
 למציע:

 

  טל' של איש הקשר:

  דוא"ל של איש הקשר:

  

 

 
      

 
      ____________________________ 
 הלקוח              
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 נספח ד'

 ירושליםמזרח בלתלמידי תיכון לימוד עברית למתן שירותי  חוזה
 

 2021ביום _________ בחודש ___________   בירושליםשנערך ונחתם 
 

 ( 580014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 
  ירושלים ,42אגריפס מרח' 

 (" "המזמין)להלן :  
 מצד אחד:

 
 לבין           

 
 _________________________ ח.פ. ______   

 מרחוב ______________________________                                       
 ("המפעילו/או " "הספק")להלן :          

 מצד שני:
 

 
 ;מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון לימוד עברית של  מקצועיים שירותיםלקבל  ןמעונייוהמזמין הואיל    

 
, מספר מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון מוד עברית לילמתן שירותי פומבי והמזמין פרסם מכרז  והואיל   

   (;"המכרז")להלן:  'א6/2021
 

 בעל היכולת,  את מתן שירותי הספק, כאמור, והואצהיר כי הוא מוכן לקבל על עצמו הוהספק והואיל   
 ;ם כךוהאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לש , ההיתרים, האישוריםסיוןיהידע, הנ

 
והסכים  מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון לימוד עברית למתן שירותי מכרז בזוכה כ נבחרק והספ והואיל  

   ;לחוזה זה ותנאיוחוזה זה בהתאם  השירותים נשואלקבל על עצמו לבצע את 
 

 .ה את הצעת הספקקיבלוועדת המכרזים  והואיל  
 

 
 :  בין הצדדים כדלקמן הוצהר , הוסכם והותנהלפיכך 

 כללי – 1פרק 
 

 .ונספחיו יחשבו כחלק בלתי נפרד ממנו ן המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזהדי 1.1
 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. 1.2
 

 
 .'א6/2021מס'   ,מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון לימוד עברית למתן שירותי כרז מ"המכרז"        

 
  המכרז. התנאים הכלליים של      "תנאי המכרז"

 
 ו/או      "התכנית"

תאם לאמור בחוזה בה מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון לימוד עברית מתן שירותי      "השירותים"  
  ובכפוף להוראות הדין בעניין. ובתנאי המכרז לנספח א' להסכםובהתאם זה 

 
 .הספק על פי חוזה זהשירותים על ידי צוע המי שימונה על ידי המזמין בקשר עם בי"נציג המזמין"      

 
 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 1.3

 
 .השירותיםמפרט         -נספח א' 

 
 .הספק קיום ביטוחיאישור          -נספח ב' 

 
 .נוסח כתב התחייבות לשמירת סודיות       –נספח ג' 
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כונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי , יהמכרזמכי ומס ה זההמסמכים המפורטים לעיל לרבות חוז
 .חלק בלתי נפרד ממנו והם מהווים החוזה"

 
, כי ידועים וברורים לו לאישורם י החוזה ואת תנאי חוזה זה ונספחיוהספק מצהיר כי קרא את מסמכ 1.4

עים מצוהא היכולתהרישיונות, , ה זה ובנספחיו וכי יש לו את הידע, הניסיוןהתנאים והדרישות שבחוז
על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים  להפעלת הפרויקטצע את כל הדרוש לקיימם ולב

 שנקבעו למסירתם.
 

נפרד מחוזה זה, , מצהיר בזאת הספק כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי למניעת כל ספק 1.5
קש ומתחייב ר ביאש  , הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסבריםלרבות אלה שצורפו, כי קרא אותם

בצע את השירותים על פי כל האמור בהם אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי מסמכי החוזה על ידי הספק ל
, ולא יהיו י לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהואאו אי התחשבות בו על ידו לא תקנה לספק זכות כלשה

 לו כל תביעות או דרישות בעניין זה.
 

פק בכתב לנציג המזמין שיתן לו הוראות , יפנה הסוזהי החמסמכסתירה או אי התאמה ב גילה הספק 1.6
 בכתב כיצד עליו לנהוג. 

 
הרישיונות הנדרשים לשם מילוי התחייבויותיו האישורים ו/או הספק מתחייב להאריך את כל  1.7

אישור "בגיר"; וככל שנדרש על פי דין,  ,על פי כל דין, לרבות אך לא רקבהתאם לתנאי חוזה זה ו
האמורים יהיו בתוקף עד ו/או האישורים , כך שהרישיונות על פי דין()ככל שנדרש  עסק יהולרישיון לנ

 למועד סיום ההתקשרות על פי חוזה זה.
 

לא חדש ו/או לא הוארך ו/או מרישיונותיו של הספק מאישוריו ו/או מובהר בזה, כי במקרה שאחד  1.8
 .ועים האמוריםהאירחד מחייב להודיע על כך למזמין מיד עם התקיים א ,או פקע נשלל

 
אי חידוש ו/או אי הארכה ו/או שלילת הרישיון ו/או אי הודעה על התקיים מי מהאירועים האמורים, 

 יהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
 

הספק מצהיר ומתחייב כי במסגרת ביצוע השירותים על פי החוזה הוא יפעל בהתאם לכל הוראות  1.9
 .הדין בעניין

 
שלא  ו לא הורשעו בעבירות שיש עימן קלון והוא מתחייבדיוא ולא עובלא הכי  הספק מצהיר ומתחייב 1.10

חוק למניעת מועסקים על ידו אחר הוראות , וכי ימלא לגבי כל הלהעסיק עובד שהורשע כאמור
מתחייב לקבל מעובדיו לרבות הוא ו 2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 .להתקשרות זו כתנאי עמותה,די הם ליולהמציא אישורי בגיר בתוקף
 

הספק מתחייב למלא כלפי כל עובדיו שיועסקו על ידו בביצוע השירותים במסגרת חוזה זה, את כל  1.11
 שתחוקק.הקיימות כיום וכל הוראת חוק  חוק הוראות ה, אות חוקי העבודה והתקנות על פיהםהור

 
פחות את שכר לכל עובדיו ל שלםק לפלעיל, מתחייב הס 1.11מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  1.12

 .וכן את יתר הזכויות הסוציאליות 1987 –המינימום הקבוע בחוק שכר המינימום , התשמ"ז 
 

לימוד עברית למתן שירותי המזמין רשאי להתקשר עם ספק/ים נוסף/ים שהספק מצהיר כי ידוע לו  1.13
   ין.עדית עם המזמת בלקשרווכי אין לספק זכות להת זה או אחר מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון 

 
ידוע לספק כי קיום הפעילות וההתקשרות ו/או קבלת השירותים לפי המכרז )כולם או חלקם( מותנה  1.14

 .ובקבלת כפסים מעיריית ירושלים בפועל בתקציב מאושר
 

אינם מהווים הפרה של הוראת דין כלשהי ובפרט אין כל צד ם שירותימתן המצהיר ומתחייב כי  הספק 1.15
 .הספקו/או בשיטות העבודה של  הספקאו קניין רוחני בשירותי  כויות יוצריםן לזהטועשלישי 

 
 .ילדיםנוער ו/או ילדים ומתחייב שלא לצלם נוער או הספק מצהיר שידוע לו שחל איסור על צילום  1.16

 
הספק מצהיר ומתחייב לכך כי לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה, ישתמש בכלים, בחומרים  1.17

ועל פי תווי לביצוע המלא והתקין של הפעלת התכנית על פי כל דין  דים והדרושיםמיועים הובמכשיר
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וכי ידאג להנהגת שיטות עבודה והדרכה בטוחות לפי כללי הבטיחות תקן מאושרים ככל שקיימים 
 .החלים על פי כל דין

 
או ת ו/ריאוהספק מתחייב למלא אחר הוראות הדין ללא יוצא מן הכלל ולרבות הנחיות משרד הב 1.18

"תו הסגול" או או  הנחיות "תו ירוק"ולרבות הנחיות בהתאם ל וך כפי שיקבעו מעת לעתמשרד החינ
  במועד מתן השירותים.וככל שתחול כל הוראות אחרת שתהיה תקפה 

 
 ביצוע השירותים  – 2פרק 

, "(ניתהתכ")להלן גם:  מזרח ירושליםבלתלמידי תיכון לימוד עברית שירותי  להעניקהספק מתחייב  2.1
)ולמעט בימי חופשות מלימודים  שהוצע בהצעת המחירהחוזה, בהיקף  ור במסמכיבהתאם לאמ

, השלכות מגפת ובימים בהם לא יתקיימו לימודים מפאת כוח עליון ולרבות שלג, שביתות, טיולים
 נהללפי החלטת מבשעות שיוחלטו , וכיו"ב( הקורונה, הנחיות רגולטוריות והנחיות משרד הבריאות

הספק  , בהתאם לאמור במסמכי החוזה ועל פי הוראות כל דין.י מנכ"ל המזמיןהמזמין שימונה ע"
   מתחייב להיות ערוך להפעלת התכנית בתוך פרק זמן קצר ומידי כפי שייקבע ע"י המזמין.

 
תבוצע הפעלת השירותים או חלקם או המועדים בהם המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לשנות את  2.2

 השירותים החליפיים המבוקשיםמראש לספק, ושעלות  יום 7ודעה של שנתן על כך הלבד , ובתתכני
   .   השירותים המקורייםעלה על עלות לא ת

 
או  התכניתהפעלת לעיל רשאי המזמין לשנות את מיקום  2.1מבלי לגרוע מן האמור לעיל בסעיף  2.3

 .ירושליםר העי נוספים ובתנאי שיהיו בתחום שטח שיפוטה של מקומותלהוסיף 
 

ובעלי  21מעל גיל  סיק צוות עובדים מיומנים וכשיריםמתחייב כי לצורך ביצוע השירותים יע הספק 2.4
מתחייב לבצע את השירותים באופן שוטף, בחריצות ורמה מקצועית ולשם כך ו הכשרה מתאימה

 .להשתמש במיטב הכושר והידיעה המקצועית
 

המורים כי  ,התכניתמנים לביצוע ירים ומיוכש הינםידו שיועסקו על העובדים הספק מצהיר כי כל  2.5
 מתאימהובעלי תעודת הסמכה  21יהיו כולם מעל גיל  התכניתאת ויפעילו המדריכים שידריכו ו/או 

 .וכמתחייב על פי תנאי המכרז
 

, עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע השירותים יקפידו וישמרו על כל הספק מתחייב כי הוא 2.6
, בהתאם לאמור וכיוצ"בהתכנית להפעלת הדרישות ביחס  ימלאו אחר כלות, בטיחהוראות ה

 במסמכי החוזה ובכפוף לכל הוראות הדין בעניין.
 

, בחומרים רך ביצוע השירותים על פי חוזה זה, ישתמש בכליםהספק מצהיר ומתחייב לכך כי לצו 2.7
ידאג  על פי כל דין וכי ניתהפעלת התכובמכשירים המיועדים והדרושים לביצוע המלא והתקין של 

 בטוחות לפי כללי הבטיחות החלים על פי כל דין.והדרכה להנהגת שיטות עבודה 
 

, י הספק ועל חשבונועל יד יסופק תכניתהולצורך  תכניתלהפעלת ההציוד הדרוש כי כל  הספק מצהיר 2.8
 .המשתתפיםלפי דרישת המזמין בכמות המתאימה למספר 

 
 הפעלת התכניתתבוצע באתרים בהם לשהו לוך או נזק כת לכגרימהספק מתחייב בזה להימנע מ 2.9

למינימום הכרחי, ולנהוג בנימוס  לסביבהובסביבתם, ולהנחות את עובדיו לצמצם את ההפרעות 
  ובאדיבות כלפי המצויים במקומות אלו.

 
השלכות מגפת הקורונה, הנחיות , , שביתה, השבתהעליון במקרה של מאורע בלתי צפוי )כוח 2.10

, יהא המזמין , מכל מין וסוג שהואוכיוצ"ב(או עיריית ירושלים  הבריאות והנחיות משרדיות לטוררגו
 לגבי מועד הפעלה מסוים ה או להקפיאהכול תכניתהאו לבטל את  תכניתההיקף רשאי לצמצם את 

לכל תשלום ו/או  , והספק לא יהיה זכאישעות מראש 24, ובלבד שהודיע על כך לספק עד או בכלל
שסופקו על ידו  השירותים, פרט לתשלום עבור או שינוי ההזמנה כאמור מצום, ביטולשל צוי בפיצ

 בפועל.
 

פי הסכם זה, ידוע לו היטב, והוא מקבל על -הספק מצהיר כי אופי השירותים הנדרשים ממנו, על 2.11
  עצמו להעניק שירותים אלה.
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רושים לשם המקצועיים הדים ולכליהספק מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון והאמצעים הכ 2.12
מתן שירותי הספק באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר; והוא 

להעניק את שירותי הספק באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור לעיל,  המזמיןמתחייב כלפי 
  .המזמיןהמלא של  וולשביעות רצונ

 
 שירותי מתן לצורך, דין כלפי -על, םהדרושי וההיתרים ונותהרישי כל את בידיו יש כי, מצהיר הספק 2.13

, מקפיד הוא כי, הספק מצהיר, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .זה בהסכם כהגדרתם, הספק
או /ו המחייבים תקנים לרבות, רלבנטי דין בכל הקבועות בהוראות עמידה על, הספק שירותי במתן

 אינו הספק כי ויתברר היה כי ,בזה מובהר. כתמוסמ רשות כל של דרישותאו /ו מחייבות הוראות
  .זה הסכם של יסודית להפרה הדבר ייחשב, זה קטן סעיףפי -על, בהצהרתו האמור את מקיים

 
על פי דין  שנדרש ככל, כדין תקף עסק רישיון בידיו יש כי הספק מצהיר, לעיל האמור מן לגרוע מבלי 2.14

, העסק רישיון כי הספקן, מתחייב ישיון עסק על פי דידרש רככל שנ. הספק של עסקו לניהול רישיון
, במפורש בזה מובהר. זה הסכםפי -על, הספק שירותי מתן תקופת כל במשך תקף יהיה, לעיל כאמור

 באופן, למזמין כך על הספק יודיע, יושעהאו /ו יבוטל הספק שבידי העסק רישיון בו מקרה בכל כי
 בתוך תבוטל לא העסק רישיון לש הביטול או ההשעיה בדבר שהחלטה ככל, כאמור במקרה. מידי

 העסק רישיון של העתק. זה הסכם של יסודית להפרה הדבר ייחשב, ניתנה בו המועד מן ימים שבעה
 ומסומן, ממנו נפרד בלתי כחלק, זה להסכם מצורף, זה הסכם על החתימה במועד, הספק בידי הקיים

 יידרש הספק אשר אחר שוראי או רישיון כל על, אמהבהת, יחול זה בסעיף האמור. 'ד נספחכ
  .זה הסכם פי על הספק שירותי מתן לצורך, דין פי על, להחזיק

 
מורים הספק יעסיק  .המזמיןעם  פעולה שיתוף תוךעניק את שירותי הספק מתחייב לההספק  2.15

; לפןהכשרות תיאורטיות ומעשיות במסגרת האו יקיים; שפת האם שלהם לעברית שעברית הינה
חות על "דוויגיש  יכיןו ובזום מערך שיעורים פרונטאלי יקיים; ויות מחוץ לכיתהסיורים ופעיל יקיים

 התקדמות בחומר לפי דרישת המזמין.
  

מוסכם בין הצדדים כי הספק לא יהא רשאי להזמין את שירותיו של כל ספק ו/או מומחה בקשר  2.16
, מראש המזמין המפורש של ות אישורלכך א, אלא אם כן קיבל המזמיןלשירותי הספק על חשבון 

להתקשרות עם  ולספק את אישור מליתןלא ימנע, מטעמים בלתי סבירים וענייניים,  המזמיןובכתב. 
קבלני משנה מוסמכים וכשירים על מנת לסייע לו לבצע את התחייבויותיו, על פי הסכם זה, ובלבד 

צור יחסים אישור כאמור כדי ליבמתן שהתקשרות עמם תהיה על חשבון הספק בלבד, ולא יהיה 
 לבין כל קבלן משנה של הספק. המזמיןחוזיים או יחסי עבודה בין 

 

כמו כן, ולמען הסר ספק, מובהר, כי הספק ו/או מי מטעמו לא יהיה מוסמך להתקשר בכל התקשרות  2.17
  ים., לרבות ובדגש על כל התקשרות אשר יש בה כדי להטיל חיובים כספיהמזמיןשל  ושהיא בשמ

 
חוק למניעת העסקה של אישורים מאת משטרת ישראל לפי למזמין דיו ימסרו ידאג שכל עוב הספק 2.18

. שמות העובדים וחלה חובה על פי דיןבמידה  2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א
 .לפני תחילת השירותים למזמיןוהאישורים כאמור יימסרו 

 
 איסור הסבת זכויות – 3פרק 
ות ו/או לשעבד ו/או להעביר חוזה זה, כולו או חלקו, או כל טובת שאי להסב ו/או להמחינו רהספק א 3.1

יר ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או  , ו/או להעבהנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה
 להסב את זכויותיו על פי חוזה זה , כולן או חלקו.

 
 , כהעברה אם נעשתה בחלקים תה בבת אחת וביןנעשעברה מהשליטה בספק , בין אם הה 25%העברת  3.2
 לעיל. 3.1המנוגדת לאמור בסעיף       

 
 או למסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות  הפעלת הפרויקטהספק אינו רשאי למסור לאחר את  3.3
  , בין ששכרם משתלם לפיהמזמין מראש ובכתב. העסקת עובדיםאלא בהסכמת  בהפעלת הפרויקט      

 ההפעלהששכרם משתלם לפי שיעור העבודה , אינה כשלעצמה משום מסירת ביצוע  זמן העבודה ובין      
 , לאחר.או השירותים, כאמור      
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 וביטוחאחריות  – 4פרק 
 אחריות

    , איזה שהוא, בלי מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזקהספק יהא אחראי אחריות   4.1
, שייגרמו למזמין ו/או לעובדיו/או חריות למוצרים פגומיםל פי חוק האלרבות ע, כלליוצא מן ה

 , בשל מעשה או מחדל שלאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוששלוחיהו ו/או למי שבא מטעמו ו/או ל
, , במישרין או בעקיפיןובכל הנובעהספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר 

ו/או  הציוד ו/או הכרוך בציוד ובשירותיםקה ואספקה של , הובלה, פריהעמסה יצור,מהפעלה, 
ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו מ

מסמכי החוזה. הספק יפצה ו/או ישפה את המזמין ו/או את ן בביצוע התחייבויות הספק על פי בעקיפי
, ק משחרר לחלוטין ומראש את המזמיןשיגיע לו )הם( הספזק המקרה, בכל דמי הנ ( לפיוק )יםהניז

, חבלה או נזק כנ"ל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונהעובדיו, שלוחיו ואת מי שבא מטעמו מכל 
 , בכל עילה שהיא.אדם לגוף ו/או לרכוש עו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכלשאיר

 
ן לעובד או לכל אדם הנמצא בשרותו עים על פי פסק דינזק או פיצוי המגי ל דמיהספק מתחייב לשלם כ 4.2

יצור העמסה , הובלה, פריקה הפעלה, מתן השירותים, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי 
, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל הקשורים ו/או הציוד המשמש לשירותיםואספקה של 

 י מסמכי החוזה.על פ בביצוע התחייבויות הספק
 

ו אדם אחר והמועסק בשרותו לנזקים , לרבות כלפי כל עובד אראי כלפי כל צד שלישיהספק אח  4.3
 הציודיצור , העמסה , הובלה, פריקה ואספקה של ההפעלה, מתן השירותים, שייגרמו להם תוך כדי 

מי שבא מטעמו  ו/או וחיוו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או של וכן לנזק שיגרמו ממעשה
אם יתבע יותיו של הספק על פי מסמכי החוזה. בביצוע התחייבו , במישרין או בעקיפין,וריםוהקש

המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו על נזק ,שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על 
י מהם על ידי בית ובת מהספק לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיספק לחובתם ו/או לח

 שפט בפסק דין סופי.מ
 

 הספק מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את המזמין על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל 4.4
 עילה שהיא , תוגש על ידי אדם כלשהו , נגדו ו/או נגד מי מעובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו

ל אדם , לגוף ו/או לרכוש, לרבות לכ 4.3 –ו  4.2,  4.1יף בגין כל תאונה, חבלה או נזק שמפורט בסע
 הוצאות משפטיות שיגרמו להם.

 
 הספק יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, ו/או פגיעה ו/או נזק ו/או קלקול מכל שהוא 4.5

הספק יהא אחראי בלעדית כלפי המזמין לטיב ו , מכל סיבה שהיא , כתוצאה ממתן השירותיםשיגרם 
 .ו/או מהפעלתם ולכל נזק שיגרם כתוצאה מצריכתם וע הפרויקטביצהשירותים  ו/או יכות וא
 

 ביטוח

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ו/או אחריות של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק  4.6
 לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל,

המזמין, עיריית ירושלים וגופים עירוניים של עיריית ירושלים, שיקבעו על חים לטובתו, לטובת ביטו
בטופס ידו ועל פי שיקול דעתו של הספק, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים ומהתנאים המפורטים 

אישור "והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: אישור על קיום ביטוחים המצורף להסכם זה כנספח ב 
"(, הביטוחים ביטוחי הספק)להלן: " ומהביטוחים ומהתנאים המפורטים להלן"( הספק ום ביטוחיקי

יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה כל עוד יכולה להיות 
 אחריות שבדין ו/או על פי הסכם:   הספק ימת כלפיקי

פי פקודת הנזיקין ]נוסח יותו של הספק, על ביטוח אחר–ביטוח אחריות מעבידים  4.6.1
, כלפי עובדיו, בגין מוות ו/או 1980-חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם

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

א יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: ימי לתקופת הביטוח. הביטוח לאחד ובסה"כ 
ושעות עבודה, העסקת נוער, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, היה 
וייחשב המבוטח למעבידם. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או עיריית ירושלים 

כי מנהלים של הנ"ל אם נטען לים ו/או עובדים וו/או גופים עירוניים של עיריית ירוש
מי מהם נושא בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הספק ו/או נטען כי מי מהם נושא 

 באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי עובדיו. 
ביטוח אחריותו של הספק, על פי דין, בגין כל נזק  -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  4.6.2

הו, בקשר ו/או תוך כדי ו/או ייגרם לצד שלישי שלו/או רכוש, שנגרם ו/או אובדן לגוף 
₪  4,000,000ו/או עקב ביצוע השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג ו/או הגבלה בקשר ל: 
ן או כל דבר מזיק במזו אש, עשן, התפוצצות, זיהום תאונתי פתאומי ובלתי צפוי,
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בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם,  בעלי חיים, במשקה, בהלה, חבות 
הרעלה, שביתות והשבתות, תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. רכוש 
המזמין ו/או רכוש עיריית ירושלים ו/או רכוש גופים עירוניים של עיריית ירושלים  

הביטוח מורחב לכלול את המזמין כמבוטח ין ביטח זה. יחשב לרכוש צד שלישי לעני
ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים  ח מורחב לשפות את המזמיןהביטו נוסף.

של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין 
ו/או מי אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי הספק 

יטוח כאילו נערך בנפרד מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הב
 בור כל אחד מיחידי המבוטח. ע

לכיסוי אחריותו של הספק, על פי דין, בגין מעשה ו/או  -ביטוח אחריות מקצועית  4.6.3
 מחדל מקצועי מצד הספק ו/או מי מטעמו לרבות רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה

מסך של  לרבות בכל הקשור למתן השירותים, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו
רה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח לא יכלול חריג או למק₪  1,000,000

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

או לשון הרע, קניין רוחני /נזק כספי, דיבה, השמצה ומדיה מגנטית ו/או אלקטרונית, 
. הביטוח מורחב לשפות ו/או נזק לגוף או רכוש ות, אובדןלמעט פטנטים, הפרת סודי

את המזמין ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים 
ולה להיות נ"ל ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל בגין חבות אשר עלמטעמם של ה

הם עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של הבאים מטעמו ו/או מוטלת על מי מ
ככל שיועלו טענות כנגד הנ"ל לעניין אחריותם למעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של 

ביטוח כאילו נערך הבאים מטעמו, הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב ה
תו של הספק כלפי , מבלי לגרוע מביטוח חבובנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

חודשים. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה  6המזמין. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 
 יהיה לא מאוחר מהמועד בו החל בביצוע השירותים לראשונה למזמין. 

 קמן:כל הביטוחים כוללים תנאים מפורשים כדל 4.7
הכיסוי הניתן אינו נופל מ ות מקצועית,, למעט ביטוח אחריהיקף הכיסוי בביטוחים 4.7.1

על פי נוסח הפוליסות הידוע כפוליסת "ביט" על כל ההרחבות הכלולות בפוליסות, 
 בהתאמה לכיסוי הביטוח המפורט לעיל.

ת המבוטח בפוליסות לא קיים חריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג לעניין התנהגו 4.7.2
ו אי ביסוד נפשי של פזיזות א החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה

בפוליסות מבוטל חריג רשלנות רבתי ו/או כל חריג לעניין  לחילופיןאכפתיות 
התנהגות המבוטח החורגת מסטנדרט של מבוטח סביר ו/או מלווה ביסוד נפשי של 

ג כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח פזיזות או אי אכפתיות, אולם אין בביטול החרי
 . 1981 -א פי חוק חוזה ביטוח התשמ"וחובות הספק על 

הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות המוטלות על הספק לא  4.7.4
 תפגע בזכויות המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. 

הנערך על ידי המזמין ו/או עיריית  הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח 4.7.5
ירושלים, ומבטחו של הספק מוותר על פים עירוניים של עיריית ירושלים ו/או גו

הזכות ו/או טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין ו/או עיריית ירושלים 
 ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים. 

ות וההשתתפויות העצמיות הנקובות הספק לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמי 4.7.6
 לעיל.  בביטוחים המפורטים

כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או עיריית הביטוחים  4.7.7
ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או 

ההסכם זה, ובלבד שהאמור עובדים ומנהלים של הנ"ל ו/או משתתפי הפעילות נשוא 
 ם לנזק מתוך כוונת זדון.וף לא יחול לטובת מי שגרבדבר הוויתור על זכות התחל

המבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות לרעה, אלא אם כן שלח המבטח  4.7.8
יום לפני כניסתו של ביטול  60למזמין הודעה בדואר רשום על כוונתו לעשות כן 

 נוי לרעה של הכיסוי הביטוחי.הביטוח ו/או שי
טעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד י לא תהיה לו ו/או למי מהספק מצהיר ומתחייב כ 4.8

המזמין, עיריית ירושלים, גופים עירוניים של עיריית ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל וכן כלפי 
בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם עובדים ומנהלים של הנ"ל וכלפי משתתפי הפעילות נשוא הסכם זה, 

מו ו/או עבורו למקום מתן השירותים ו/או סביבתם על ידי הספק ו/או מי מטעלכל רכוש אשר יובא 
ו/או כל רכוש אשר ישמש בקשר עם מתן השירותים ולרבות כל נזק ו/או אובדן תוצאתי עקב נזק ו/או 

לנזק כאמור, הפטור לא יחול כלפי אדם אבדן לרכוש כאמור לעיל, וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות 
 ון. שגרם לנזק בזד

מצד המזמין, הספק מתחייב להמציא למזמין אישור קיום ביטוחי הספק,  ללא צורך בכל דרישה 4.9
ימים לפני מועד תחילת מתן  7 -חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ובכל מקרה לא יאוחר מ
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לתקופה מאוחרת יותר  וח וכל עוד ההסכם בתוקף )אוהשירותים ולהמציאו מידי תום תקופת הביט
א יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור, וכתנאי מוקדם לעיל(, ול 4.6 מור בסעיףכא

לכל תשלום על חשבון התמורה. למען הסר ספק הספק ימציא את אישורי הביטוח בהתאם להוראות 
אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הספק לעריכת  הפיקוח על הביטוח או כל רשות ממשלתית אחרת,

י דרישה מאת המזמין ימציא הספק העתק פוליסות ביטוחי הספק חים על פי הסכם זה. על פהביטו
 ימי עסקים מיום הבקשה. 5בהתאם להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת תוך 

ו/או פוליסות ביטוח  למזמין תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור קיום ביטוחי הספק 4.10
ע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, אמור לעיל, ועל הספק לבצהספק , שיומצא על ידי הספק  כ

שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק על פי הסכם זה. בכל מקרה של אי 
ין האמור בהסכם התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים ו/או בפוליסות שהמציא הספק לב

 3 -וקנים לפי העניין ולא יאוחר מטוחים ולהמציאם בחוזר מתזה, מתחייב הספק לגרום לשינויי הבי
 ימים מדרישת המזמין, וזאת על מנת להתאימם להוראות הסכם זה. 

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  4.11
ך את טוחי הספק, על הספק לערו, כאמור באישור קיום ביטוחי הספק ו/או בפוליסות בישינוי לרעה

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

וניים ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או עיריית ירושלים וגופים עיר 4.12
 של עיריית ירושלים.

 ביטוחי הספק. ם את כל הוראות פוליסות הספק מתחייב לשמור ולקיי 4.13
 הספק אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות בקשר לביטוחי הספק. 4.14
מובהר כי הביטוחים הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים בהסכם זה, הינם בבחינת דרישה  4.15

ספק זה ו/או על פי כל דין ולת על הספק שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם מזערית המוטל
לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו וכן כלפי עיריית ירושלים 
וגופים עירוניים של עיריית ירושלים בקשר למהות הביטוחים הנדרשים והיקפם לרבות גבולות 

 ורים. האחריות האמ
פוליסות ביטוחי הספק  ור קיום ביטוח הספק ו/אואין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת איש 4.16

ו/או בדרישת מי מהם על ידי המזמין ו/או הבאים מטעמו ו/או בדרישה לשינוים כדי לגרוע מאחריותו 
או עיריית /של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ו/או להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו

 ם. שלים ו/או על הבאים מטעמירושלים וגופים עירוניים של עיריית ירו
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק  4.17

מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, ומבלי לגרוע מאחריות הספק ו/או התחייבויותיו על פי 
ני המשנה מטעמו בקשר או על פי כל דין, הספק מתחייב להביא לידיעת כל קבלהסכם זה ו/

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

, ככל יל והמצאת אישור עריכת ביטוחים(. על אף האמור לעיללע 4.8 האמור, הפטור בסעיף
כם זה יוסבו באופן חלקי לקבלני משנה מטעם הספק, קבלני המשנה יערכו שהשירותים נשוא הס

ביטוחים בהתאם להיקף וסוג ההתקשרות עמם. למען הסר ספק, הספק יהא אחראי כלפי המזמין 
ים במלואם, בין אם השירותים ו/או אספקת ו/או צד ג' בקשר לשירותים ו/או אספקת המוצר

 ה מטעמו. תנו על ידו ו/או ספק משנהמוצרים ני
לא מילא הספק אחת ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לסעיף זה, לרבות לא הציג את אישור קיום  4.18

ביטוחי הספק בחתימת המבטח, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא  יהיה בכך לפטור 
 התחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.   את הספק מ

 
 פיקוח – 5פרק 

ו/או אישורי  רישיון עסק, לבדוק את האישורים של הספק לרבות י, בכל עתנציג המזמין רשא 5.1
, ועל הספק לאפשר ולסייע חוזה זה למתן השירותים לפיכל עניין אחר שהוא הקשור או /ו"בגיר" 

 לו לעשות זאת ללא סייג.
 

 השירותים לפי חוזה מסגרתהשירותים הניתנים במטעם המזמין כי  מומחהמזמין או קבע נציג ה 5.2
 לא, תהא קביעתו/ם סופית ומוחלטת והספק לא ישתמש זה, לפי העניין, אינם תקינים בעיניו/הם

, מבלי שדרישה זו תהווה עילה לתביעה ו/או או הציוד שנפסל תכניתהחלקו של יפעיל את 
 לתשלום כלשהו.

 
 הפעלתיעשה שימוש במסגרת הציוד בו הספק זמין רשאי לקחת מעת לעת דוגמאות של נציג המ 5.3

 לבדיקות, על חשבון הספק. תכניתה
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הפיקוח על ידי נציג המזמין לא ישחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי חוזה זה ומאחריותו בעד  5.4
מקטינה את  טיב החומרים או טיב השירותים בהתאם לחוזה זה וביקורת נציג המזמין אינה

 אחריותו של הספק על פי חוזה זה.
 

אמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי חוזה זה תהא סופית נציג המזמין בדבר אי הת החלטת 5.5
 ומכרעת.

 
הציוד או השירותים אינם מתאימים לתנאי חוזה זה במידה שאינם , כי היה ונציג המזמין יקבע 5.6

 .השירותים בכללותםקבל את , יהא המזמין רשאי לסרב לקבלתם לשימוש מאפשרים
 

 מדריך, את החלפתו/ם של קול דעתו הבלעדימהספק, בכל עת, ולפי שי נציג המזמין רשאי לדרוש 5.7
 ללא שיהוי. דרישתוו/או כל עובד אחר של הספק והספק מתחייב למלא אחר 

 
י חתם על ידי, יאושר מראש ובכתב על ידי המזמין וינוי בחוזה זה הכרוך בתוספת תשלוםכל שי 5.8

ידו מעבר  אשר יסופקו על שירותיםן מורשי החתימה שלו. הספק לא יהיה זכאי לתשלום בגי
 למפורט בחוזה זה , אלא אם ניתן אישור על ידי המזמין מראש ובכתב.

 
 תשלומים וערבות  – 6פרק 

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה יהא הספק זכאי לתשלום בהתאם  6.1
. המחירים הינם מכרזב, על פי המחירים שפורטו תנו בפועל למזמיןיותים שנכה ולשירלצרי
 ים ולא יהיו צמודים לכל מדד שהוא. קבוע

 
 לכל תשלום שישולם לספק יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת ביצוע התשלום. 6.2

 
לבצע על פי  לעיל כולל ביצוע של כל השירותים וכל ההתחייבויות שעל הספק 6.1התשלום שבסעיף  6.3

 לתשלום הנקוב לעיל.החזר הוצאה כלשהם מעבר  חוזה והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום או
 

ות הדין אבהתאם להור ,למזמיןכל תשלום יבוצע בתנאי ורק לאחר קבלת הכסף מעיריית ירושלים  6.4
, חשבון מפורט , בין הראשון לחמישי בכל חודשהספק יגיש למזמין אחת לחודשהרלוונטיות, 

בוצעו על ידו , בגין השירותים שמיןהמזלושה עותקים, בהתאם לדוגמא שתומצא לו על ידי נציג בש
 ."(החשבון)להלן: " בחודש החולף בצרוף פירוט של השירותים שבוצעו על ידו בפועל בחודש החולף

בכפוף ובתנאי לקבלת הכסף מעיריית ירושלים  לאישור מנהל מטעם המזמין וישולם החשבון יוגש
שבון מתייחסת לחשבון שאושר. חחשבונית מס ה המצאתיום ממועד  30שוטף + בתנאי ולם ויש

 אושר כולו או חלקו, לא ישולם ע"י המזמין עד לבירור.ישלא 
 

ידוע לספק כי התמורה האמורה תשולם לו בכפוף לקבלת הכספים מעיריית ירושלים אצל המזמין.  6.5
העברת הכספים  יתכן כי"י עיריית ירושלים והספק מצהיר שהובא לידיעתו שהתמורה ממומנת ע

יידחה בהתאם מועד התשלום לספק, עד לא יאוחר  ובמקרה כזהדחה לעמותה ת מהעירייה
, ולספק לא תהיה כל טענה כנגד 2017 –מהמועד הקבוע בחוק מוסר התשלומים לספקים, תשע"ז 

 המזמין בגין כך.
  

, בגין שירותים שלא בוצעו שיקול דעתו הבלעדי , לפיזמין רשאי להפחית מהחשבון סכומיםנציג המ 6.6
 בשל הוראת נציג המזמין ובין מסיבה אחרת שהיא. ו/או בוצעו חלקית, בין  בפועל

 
מובהר בזאת כי החזרים כספיים בגין הוצאות שאינם מפורטים בחוזה ו/או בנספחיו, יחולו על  6.7

 הספק בלבד.
 

תוחזר לזוכה כנגד המצאת הצעתו למכרז  הערבות הבנקאית שהומצאה על ידי הספק למזמין עם 6.8
יום  90מהיקף ההתקשרות ובתוקף של עד  5%בשיעור לביצוע ההתקשרות שתהיה  ערבות בנקאית

פי חוזה זה והספק מתחייב תשמש להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על ו, ממועד סיום ההתקשרות
יום לאחר  90תקופה של , לפי דרישת המזמין כך שהיא תהיה בתוקף ל, מפעם לפעםלהאריכה

את הערבות לפי דרישת המזמין יהיה  ל מקרה בו לא יאריך הספקמועד סיום תקופת חוזה זה. בכ
המזמין רשאי לממשה ולעכב תחת ידו את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויות הספק על פי 

 חוזה זה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע למזמין על פי חוזה זה.
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 הפרות וסעדים  – 7פרק 
עיקריים ויסודיים הינם תנאים לחוזה זה  10 -ו ,1,2,3,4,5,6,9מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  7.1

והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את המזמין, מבלי לגרוע מכל סעד 
 .בגין כל הפרה₪  45,000אחר שיש לו על פי דין, בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

 
כל תשלום שיגיע לעיל מ 7.1 נקובים בסעיףפיצויים המוסכמים ההמזמין זכאי לנכות את סכום ה 7.2

 לספק או לחלטם מהערבות או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לספק לא ישחררו את הספק מהתחייבויותיו על  7.3
 זה.פי חוזה 

 
י גם האירועים הבאים לעיל מוסכם בין הצדדים כ 7.3 -ו 7.2,  7.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  7.4

יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המזמין בכל הזכויות המוקנות לו במקרה של הפרה 
 יסודית.

 
כולם  ,י של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספקהוטל עיקול זמני או קבוע  נעשתה פעולה כלשה 7.4.1

יום ממועד  7ו או הוסרו לחלוטין תוך , והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקאו חלקם
 ביצועם.

 
, נאמן או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או מונה לנכסי הספק, כולם או חלקם 7.4.2

 קבוע.
 

ה ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו של הספק , כולם או חלקים , או נתקבלה על ידו החלט 7.4.3
וא הגיע יתן נגדו צו פירוק או שהעל פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או נ

לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם , או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או 
 .1983 –לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג  233פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 
 כי הספק הסתלק מביצוע החוזה.הוכח להנחת דעתו של המזמין  7.4.4

 
ספק או אדם אחר מטעמו נתן או הציע כחות , להנחת דעתו, כי הכשיש בידי המזמין הו 7.4.5

 שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.
 

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או  7.4.6
להשפיע על , היה בה כדי ין עובדה מהותית אשר לדעת המזמיןלמזמשהספק לא גילה 

 ההתקשרות עמו.
 

את מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בחוזה זה, הרי בכל מקרה בו הספק אינו מסוגל לספק  7.5
, שביתה, או בחוזה זה עקב תקלה טכנית או אחרת, שריפהבמועדים ו/או באופן הקבוע  השירותים

אמור עקב אי כ את השירותים כולם או חלקם, או שהספק מנוע מלספק מכל סיבה אחרת שהיא
אי הארכה ו/או שלילת כל רישיון שהוא הנדרש לשם ביצוע התחייבויותיו כאמור חידוש ו/או 

ביצוע דית את א המזמין רשאי למסור לספק אחר מיבחוזה זה ו/או מכל סיבה אחרת שהיא, יה
שיגרמו  למזמין ו/או ישולמו  השירותיםים בהשלמת וכל התשלומים וההוצאות הכרוכ הפרויקט

 השירותיםו/או היה מנוע לספק אשונים מהמועד בו לא סיפק הספק ידו בתוך עשרה הימים הר על
כתמורה  12%שא בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של י, יחולו על הספק והוא יכאמור

 להוצאותיו הכלליות של המזמין.
 

פי חוזה זה או  , לספק עלשיגיעו, אם יגיעו לעיל ינוכו מהכספים 7.5ההוצאות האמורות בסעיף  7.6
, בתוספת ריבית בשיעור ריבית הפיגורים ימים מיום שנדרש לכך 7ל ידו תוך מזמין עישולמו ל

החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר מחושבת ממועד הוצאתו על ידו ועד למועד 
 ור.ניכויו או תשלומם על ידי הספק כאמ

 
או תרופה המוקנים לו , מבלי לגרוע מכל סעד איהפר הספק חוזה זה הפרה יסודית, יהא המזמין זכ 7.7

או על פי כל דין,  1970 –על פי חוזה זה או על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 
לחלט את הערבות לבטל את ההתקשרות עם הספק ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או 

 12%השלמת השירותים בתוספת  השירותים על ידי ספק אחר והוצאות ולהשלים את ביצוע
 הוצאות ותקורה, יחולו על הספק, וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל דרך אחרת.
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לא יראו בשימוש המזמין בזכויותיו על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידו אלא אם הודיע על כך  7.8

נתנה ל פי החוזה , כל עוד לא ובכתב , והספק יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו עלספק במפורש 
 לו הודעה על ביטול החוזה.

 
יום לא יהווה הפרה של חוזה זה והספק לא יהא זכאי  30איחור בתשלום לספק אשר לא יעלה על  7.9

 לכל פיצוי כספי או סעד אחר בגינו.
 

 תקופת החוזה וסיומו – 8פרק 
 "(החוזה תתקופ)להלן: " ועד חתימתולשנה אחת ממוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף מ      8.1

ויתחדש באופן אוטומטי לשנה נוספת בכל פעם ועד למקסימום חמש שנים, אלא  אם מי מהצדדים 
 ., אל אי רצונו בחידוש ההסכם לשנה נוספתההתקשרותיום לפני סיום  30הודעה מראש של מסר 

 
 . ארכתחוזה זה תחולנה גם על ההתקשרות בתקופה המוהוראות         8.2
 

ומכל סיבה , בכל עת ,רשאייהיה המזמין מובהר בזאת כי לעיל  8.2 -ו 8.1האמור בסעיפים על אף       8.3
 חלקה, , כולה אוההתקשרות עם הספק על פי חוזה זה לסיים אתלפי שיקול דעתו הבלעדי, שהיא ו

ור לידי ת כאמ, תבוא ההתקשרוום לספק. נתן המזמין הודעה כאמורי 15בהודעה בכתב מראש של 
כספיות או , לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות הימים האמורים ולספק 15תקופת סיום בתום 

, תשלומים המגיעים לו , וזאת מבלי לגרוע מזכותו לקבלתההתקשרות, כאמור, בגין סיום  אחרות
 , כאמור.תקופה שקדמה למועד סיום ההתקשרותבפועל ב , בגין השירותים שביצעאם מגיעים

ימים לאחר היום בו נתקבלה ההודעה בכתב ע"י  15 -ום הביטול החוזה כלצורך סעיף זה יראו את י
 ימים ממועד משלוח ההודעה, הכל לפי התאריך המוקדם. 15הספק או 

 

 קבלן עצמאי -הספק  9פרק 

ן עצמאי" אשר הוא ו/או עובדיו ו/או כל אדם אחר מצהירים כי הספק הנו בבחינת "קבל הצדדים 9.1
, וכי אין בחוזה זה או המזמיןלה אינם משתלבים במסגרת עיסוקי כל א –בשמו ו/או מטעמו  הבא

 .המזמיןמעביד בין הספק ו/או בין כל אחד מאלה לבין -בתנאי מתנאיו כדי להקים יחסי עובד
  

לומים החלים על קבלן עצמאי במקרים דומים, בכל החיובים והתשבעצמו ועל חשבונו  שאיי הספק 9.2
 ביטוח, ההכנסה מס תשלומי בכל זה ובכללשל עובדי הספק,  חיוביו של הספק כמעבידם לרבות כל

  תמורת על או עליו החל אחר תשלום כל או  עובדים עבור מעסיק הפרשות, מעסיקים מס, לאומי
  .לו שיגיע החוזה

 
 את יגמלהצ יימנע מטעמו מיאו /ו הספק. המזמין של כשלוח לפוע אינו הספק כי מצהירים הצדדים 9.3

 לו שמספק כמי אלא, ואו כמי שפועל מטעמ המזמין של כשלוח, כלשהו שישלי צד בפני, עצמו
  זה. הסכםשירותים, כהגדרתם ב

 
 עליהם ההשגחה את, השירותים לביצוע הדרוש האדם כוח כל את חשבונו על לספק מתחייב הספק 9.4

 .בכך הכרוך אחר דבר וכל עבורם רההתחבו ואמצעי
 

רים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות בתוך סיק עובדים מקצועיים ואחמתחייב להע הספק 9.5
או היתר לפי כל דין, חייב הספק  שיוןירהמועד הקבוע לכך. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום 

 או היתר כאמור, לפי העניין. שיוןירלהעסיק רק מי שרשום או בעל 
 

מטעמו  יםכל הבאק ו/או עובדי הספק ו/או לבין הספ המזמיןמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין  9.6
בכל הקשור ושלוח ו/או שותפות, במישרין או בעקיפין, -מעביד ו/או שולח-של הספק יחסי עובד

 יחשב הספק לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. הספק שירותי מתןל
 

זה עובדים שיבצעו מטעם הספק את התחייבויותיו על פי חוהצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי ה 9.7
ספק בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו , פיקוחו והשגחתו המלאים של זה  הינם עובדיו של ה

הספק , והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם , לרבות בתשלום הניכויים על 
 יחסי עובד ומעביד בין המזמין לספק או עובדיו. פי כל דין הכרוכים בהעסקתם ולא מתקיימים

 
לשלם לספק סכומי  המזמיןעל  לפיונתן פסק דין  יכי בכל מקרה בו י לי לגרוע מן האמור לעיל,מב 9.8

-פסק מתן עם מיד, למזמיןמעביד, הרי שהספק ישיב -כסף כלשהם המגיעים לספק בגין יחסי עובד
רוף הפרשי הצמדה וריבית יהסכם זה,  בצ פי על ,לו שולמו אשר התשלומים כל את, כאמורהדין 

 למזמין בפועל םלספק בפועל ועד ליום החזרת כאמור התשלומים מו, מהיום בו שול4%של  שנתית
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, וכן בהוצאות הוא יחויב כתוצאה מתביעה, כאמוריפצה וישפה הספק את המזמין בכל סכום בו ו
אין לראות באמור בסעיף זה משום . למען הסר ספק, מובהר בזה כי המשפט ובשכ"ט עוה"ד
 .מעביד ביניהםבר קיומם של יחסי עובד והסכמה של הצדדים בד

 
  שימוש במידע וחובת סודיות - 10פרק 
שמירה מלאה ומוחלטת של ישמרו , וו/או מטעמ ווכל מי מעובדיהספק מתחייב בזה כי הוא  10.1

, אודות המזמין, עסקיו, וו/או מטעמ וו/או בידי מי מעובדי וסודיות כל מידע שיתקבל ביד
כל נתון, בין בכתב, בעל  -"מידע", לעניין זה  תו, התקשרויותיו וכיו"ב.פעילותלמידיו, לקוחותיו, 

ספק או בכל אופן ותצורה אחרים. התלושי שכר הסכמי עבודה,  ,פה, על גבי מסמכים, דיסקטים
 .טעמוו/או מי ממעובדיו  עובדדאוג להתחייבות מקבילה מצד כל מתחייב ל

יבצע או מטעמו( ה, הוא )וכל הבא בשמו ו/מתחייב כי במהלך תקופת תוקפו של הסכם ז הספק 10.2
עשה שימוש בכל מידע ו/או ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אליו בקשר אבטחת מידע מלאה על פי דין ו

ולטובת המזמין. כמו כן מתחייב  הספק, אך ורק במסגרת ובקשר למתן שירותי הספקלשירותי 
ור ישמ הספקפו של הסכם זה. א לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל לאחר תקופת תוקל הספק

פי הסכם זה, -, עלהספקבסוד על כל מידע ו/או מסמך ו/או חפץ שהגיעו לידו, במסגרת מתן שירותי 
וימנע מפרסומם ברבים ו/או ממסירתם לכל גורם, אלא לאחר שקיבל לכך אישור מאת המזמין, 

ות מפורשת, כאמור ידאג להחתים כל עובד או אדם הבא מטעמו על התחייב קהספמראש ובכתב. 
 זאת כתנאי למעורבותו במתן השירותים למזמין.לעיל ו

, על פי הספקמבהיר בזה כי ידוע לו שבמסגרת מתן שירותי  הספקמבלי לגרוע מכלליות האמור,  10.3
בעל רגישות מיוחדת, בהיותו למידע חסוי וסודי ביותר ו)או עלול להיחשף(  הסכם זה, הוא ייחשף

 והספק, ובדי המזמין ו/או יועצי המזמין וכיו"בו/או עלקוחות המזמין  אוהמזמין ו/ קשור בענייני
, בהתאם באופן הטוב ביותר ינקוט את כל התהליכים הדרושים לשם אבטחתו של מידע כאמור

חובת הסודיות בהתאם  יהיה אחראי לכל הפרה של הספקלדרישות המחייבות אותו על פי כל דין. 
י כל ם עקב הפרת חובת הסודיות הנה לפבגין כל נזק שעלול להיגרלהוראות כל דין ואולם אחריות 

הספק מתחייב לחתום על כתב  .אף לאחר תום תקופת החוזה לדין ואינה מוגבלת בזמן ותחו
 .כנספח ג'התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצ"ב להסכם זה 

 
   שונות    - 11פרק 
לו ממנו. הוראות סעיף זה כל חוב המגיע  וזה זה אוסכום המגיע לספק על פי ח המזמין רשאי לקזז כל   10.1

 אינן גורעות מזכות המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.
 

 , וכיה ביניהם במלואומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנ   10.2
, בכתב או התחייבויותשור בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והמזמין לא יהיה ק

, קודם לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או ים בחוזה זה ואשר נעשו , אם נעשופה, שאינם נכלל-בעל
שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים, והספק 

 טענה בעניין שלא נעשה בדרך אמורה. יהא מנוע מלהעלות כל
 

לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי  צד אחד צריך ליתן למשנהוכל הודעה ש    10.3
שעות לאחר  72הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה 

 שנשלחה  מבית דואר בישראל. 
 

המוסמכים וזה זה תהיה לבתי המשפט בי כל דבר ועניין הנובע מחסמכות השיפוט הבלעדית לג    10.4
 בירושלים בלבד.

 
מוסכם על הצדדים כי הסכם זה ממצה את מלוא  זכויותיהם, זה כלפי זה, והוא מבטל כל הסכם    10.5

  ו/או מצג ו/או הבטחה אשר קדמו לו.
 

 מהצדדים מישבו כוויתור שלשום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכה, לא ייח   10.6
ידיו, אלא אם כן נעשה ויתור כזה -לתביעה עלסכם זה ולא ישמשו מניעה על זכות מזכויותיו לפי ה

 .במפורש ובכתב
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :                                          
 
 

              _______________                         ____________________ 
 העירונית לפיתוח החינוך בירושליםהעמותה  –לביא                                   הספק
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 נספח א'

 השירותיםמפרט                                                               
 

 התקשרות עם ספק שירותים בתחום :
 ליםמזרח ירושבלתלמידי תיכון לימוד עברית 

 
 מהות ההתקשרות: 

 

  ממזרח ירושלים. שיעורי עברית לתלמידי תיכון

  שעות אקדמאיות. 985שעות השנתי המבוקש: היקף ה

 מיקום: האוניברסיטה העברית, מכללת עזריאלי והאקדמיה בצלאל.

 יום לימוד מרכזי: יום ראשון.

 דוגמא של חומר הלימוד שלו. עם ההצעהגיש את יידרש להכל ספק 

 .שפת האם שלהם מורים לעברית שעברית הינהיעסיק  הספק

 ות ומעשיות במסגרת האולפן.הכשרות תיאורטי פק יקייםהס

 סיורים ופעילויות מחוץ לכיתה. הספק יקיים

 ובזום. מערך שיעורים פרונטאלי הספק יקיים

 חות על התקדמות בחומר לפי דרישת המזמין."דוויגיש  הספק יכין
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 נספח ב'
 אישור על קיום ביטוחי הספק

 :האישור הנפקתתאריך  יום ביטוחיםאישור ק

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

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

  שם
העמותה העירונית  –לביא 

ו/או  לפיתוח החינוך בירושלים
או מנהליו ו/או מי /עובדיו ו

מטעמו ו/או  תלמידיו  ו/או 
זה תפי הפעילות נשוא אישור משת
ופים ו/או ג עיריית ירושליםו/או  

של עיריית ירושלים ו/או  עירוניים
 עובדים ומנהלים של הנ"ל

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

לימוד שירותי אחר: ☒
לתלמידי תיכון עברית 

 מזרח ירושליםב
 

 

 רמשכי☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מוצרים מזמין☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
 580014983ער 

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 , ירושלים42אגריפס 

 מען

 

 כיסויים

סוג 
 הביטוח

 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 סכומיאו 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

בול האחריות/ סכום ג תאריך סיום תאריך תחילה
 ביטוח

 כיסויים
 נוספים
 בתוקף

 טולובי
  חריגים

 דקו לציין יש
 בהתאם כיסוי

 'ד לנספח

 מטבע סכום

, 304, 302 ש"ח 4,000,000     צד ג'
309 ,315 ,
318 ,321 ,
322  ,328 ,
329    

אחריות 
 מעבידים

, 309, 304 ש"ח 20,000,000    
319 ,328 

אחריות 
 מקצועית

, 302, 301 ש"ח 1,000,000    
303  ,304 ,
309 ,321  ,
325, 326 
327 ,328  ,
332- 6 

 חודשים.
 

 )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:פירוט השירותים 
 חינוך/קורסים/סדנאות -034

 

 

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

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 נספח ג' 
 התחייבות ספק לשמירה על סודיות 

 תאריך _________
 לכבוד
 (58-0014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא 

 המזמין( –)להלן 
 א.ג.נ.,

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 ם בנושא ______ שנחתם בינינו ביום _________מוכין: הסכם למתן שירותיסי
 

אנו החתומים מטה, ____________, ת"ז __________ ו ____________, ת"ז 
התאגיד(,  –__________, מורשי חתימה ומוסמכים מטעם _______________ )להלן 

 -מצהירים בזה כלהלן:
 

ין, לרבות עסקיו, דע ונתונים בקשר עם המזמהננו מאשרים נגישות ו/או קבלת מי .1
 ופעילותו, וזאת לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם שבסימוכין.  , תלמידיו,לקוחותיו

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

; לרבות מידע שהגיע אגב, לרבות מידע אישי, פרטי או סודי או התקשרויות מי מהם/ו
במהלך או בקשר עם הגשת הצעה ו/או ניהול משא ומתן עמכם, טרם חתימת ההסכם 

 שבסימוכין.
, לא להעביר, לא למסור לאחרים הננו מתחייבים, בשמנו אנו ובשם התאגיד, לא לגלות .2

האמור, למעט שימוש לשם מתן השירותים כאמור  לעשות שימוש כלשהו במידעולא 
לעיל. הננו מתחייבים לשמור בסודיות מלאה את המידע, לנקוט בכל האמצעים  1בסעיף 

 הדרושים לשם כך ולגרום כי כל המועסקים על ידי התאגיד ו/או מטעמו יעשו כן. 
חר המידע האמור מיד לא כל תמתחייבים להשמיד או להשיב אליכם א כמו כן הננו .3

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 כולל , יםמידע חסוי מכוח דין ו/או הסכמ ידוע לנו, כי המידע דלעיל הינו .4
לקוח, וכי הנכם מסתמכים על  –יסיון מזמין ו/או נתונים שחל עליהם חסודות עסקיים 

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

כל הפרה של חובת הסודיות  מובהר, כי אנו נהיה אחראים באופן מלא ובלעדי בגין .5
ד מי מעובדינו, ובכל מקרה נדאג לפיצוי המזמין עיל, בין מצידנו ובין מצהאמורה ל

ושיפויו בגין כל נזק מכל מין וסוג שהוא, שינבע כתוצאה ו/או בקשר עם הפרה כאמור, 
 הכול על פי דרישתו הראשונה ולפיה.

רשותנו טרם תחילת ההתקשרות האמור בהתחייבות זו לא יחול לגבי מידע אשר היה ב .6
גבי מידע אשר מעצם טיבו הוא נחלת הכלל ואינו א נמסר לנו על ידכם או לעמכם ול

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

 
 היום,

 _________________    ________________ 
 

 שוראי
 

______ מאשר בזאת כי רו"ח מרחוב____________/אני הח"מ_______________ עו"ד
ההסכם דלעיל נחתם בפני היום ___________, על ידי ______________ ת.ז. ו___________ 
ת.ז. _____________, לאחר שקראו, הבינו והסכימו לכל האמור בו, וכי חותמת 

התאגיד לכל  תימותיהם של ה"ה האמורים מחייבת אתהתאגיד_______________ בצירוף ח
 דבר ועניין.

 
                               ________         _____                            ___________ 

 חותמת עו"ד/רו"ח                            חתימה            כתובת וטלפון   

 


