
 12/2021 –מס' ים מטפלים ספקמאגר ל להצטרפותקול קורא 
  ספקים צירוףהזמנה ל

 
)ע"ר  –לביא  .1  –( )להלן 58-0014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים 

,העמותה" ספקים שהם מטפלים בתחום הרגשי מאגר  מבקשת להקים ולנהל "(
הינו מרכז רגשי בית ספרי שתפקידו להנגיש טיפולים ש, תוכנית מרג"שיםבמסגרת 

 ,בחינוך הרגיל יםרגשיים של הביטוחים המשלימים מטעם קופות החולים לתלמיד
הטיפולים יערכו  .כחלק מהמסגרת הבית ספרית בזמן הלימודים או בשעות אחה"צ

מטרת התוכנית היא , כאשר במרחב טיפולי מותאם והמיועד לכך בתוך בית הספר
קהל . להקל על ההורים ותלמידים למצות את הזכויות המגיעות להם מקופ"ח

 טיפול רגשי, תלמידי יסודי בחינוך הרגיל הזקוקים ללקבלת השירותים היעד
 טיפול רגשיחון הממליץ על בהתאם להמלצת הצוות המקצועי, ההורים או אב

   ."(השירותים)להלן: "

מטפלים מובהר כי  .לביצוע השירותים ספקים להקים מאגרמטרת קול הקורא היא  .2
מתלה ת החולים, כתנאי אישור קופ לקבל את, ידרשו שיעמדו בתנאי הסף

 .להתקשרות

אינו מחייב את העמותה באופן כלשהו להזמין שירותים כלשהם  הספקיםמאגר  .3
ככל שהעמותה תבקש להתקשר . במאגראשר יכללו  ספקיםאו המאיזה מהמציעים 

 הרלוונטיים מתוך ספקיםבין ה בחירה, אחד או יותר, תבצע העמותה הליך ספקעם 
, ספקהעמותה תהיה רשאית להתקשר עם שבסיומו  ,של העמותה ספקיםהמאגר 

העמותה רשאית לעדכן את מאגר . לצורך מתן שירותים ספציפיים חד או יותר,א
מאגר  להקיםבכל עת. מטרת ההליך הוא  ספקיםולהוסיף או לגרוע ממנו  ספקיםה

כאמור.  ספקיםממרוכז, רחב היקף ומגוון ככל שניתן שיכלול מאגר  ספקים
המשתתפים שהוכרזו בין היתר זוכים, בו ייכללו  ספקיםמאגר  תנהלהעמותה 

)להלן  ספקיםורשאים להיכלל במאגר הכזוכים  מאגר " –על פי תנאי קול קורא זה 
 ."(הזוכים ספקיםה

הזוכים יהיו חייבים לעדכן את העמותה, אחת  ספקיםהכללו במאגר אשר י ספקים .4
)ועד  , בדבר שינויים אשר חלו אצלם, ביחס למצבם כפי  60לשנה  יום לפני שנה"ל(

י ביטוחאישור עריכת את  המציאוכן ל הגשת ההצעה בקול קורא זה שהיה במועד
 11סעיף בהתאם להוראות ובתנאים במועדים  ג' להסכם, המצ"ב כנספח ספקה

-. כמוכך שיהיו בתוקף לשנה"ל הרלוונטית שלגביה מתייחסים השירותים, להסכם
כאמור לעמותה, על פי דרישתה, כל מידע שתדרוש העמותה על  ספקיםהכן ימסרו 

מנת לוודא כי לא חלו שינויים משמעותיים במצבם, אשר יש בהם כדי להשפיע על 
הזוכים. התברר לעמותה, כי חלו שינויים אצל  ספקיםהבמאגר  תםהכללהמשך 

הזוכים, באופן אשר יש בו כדי לשלול את המשך  ספקיםהשנכלל במאגר  ספק
הזוכים, על פי תנאי הקול קורא, תזמן העמותה  ספקיםהכותו להיכלל במאגר ז

לשימוע, על מנת לקבל ממנו הסברים ביחס לשינויים שחלו במצבו.  ספקאת אותו 
על ביטול  ספקללאחר השימוע, תהא העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה, להודיע 

תברר כי הוא אינו עומד עוד בתנאי החובה שנקבעו זכייתו בקול קורא, אם י
מביא לכדי  ספקלהשתתפות בקול קורא, או אם התברר כי השינוי שחל אצל אותו 

  כך שלו היה מגיש את הצעתו לקול קורא, במצבו החדש, לא היה מוכרז כזוכה.

יינתנו  .5 ככל שיש הרשאה מיוחדת על פי דין לסוג ו ,בלבד מורשים ספקיםמהצעות 
יינתנו על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים ותים זהשיר . השירותים 

 הוראות הדין.בהתאם ללהלן ו

של  עפ"י שיקול דעתה הבלעדיאך ורק תעשה  ,ים/הזוכה ים/ספקב הבחירה .6
 כפופה בין היתר לתקציבים מתאימים. לאור העובדה כי ההתקשרות עמותהה

אל  תצא ההתקשרותאינה מתחייבת כי כל  עמותההש, אזי תפעוליתולהיתכנות 
וקיימת אפשרות כי ולא מתחייבת לתקופת התקשרות, )כולה או חלקה( הפועל 

באופן ו שתתקיים א כלל לא תתקיימנה ו/שייבחר ספקיםהאו  ספקההתקשרות עם 
    . למשך מספר חודשים בלבדחלקי ו

בכל שלב מכל סיבה שהיא את ההתקשרות  לבטלשמורה הזכות  עמותהל ,בנוסף .7
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שעות מראש בנסיבות של  24בהודעה של או יום  15ובכל עת בהודעה מראש של 
המציע אשר יגיש הצעת מחיר למתן צורך לנמק את החלטתה.  ללא ,כח עליון

השירותים מצהיר בעצם הגשת הצעתו כי הנ"ל ידוע לו היטב וכי הוא מוותר על 
מצהיר שידוע  ספקה. בגין ובקשר לכך עמותהכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מה

כפופה  ספקשההתקשרות עם הכך  עיריית ירושליםע"י  ממומנים םשירותיהלו כי 
 .בפועל הזמנת עבודהלקבלת וכן  עיריית ירושליםלאישור בראש ובראשונה 

 ספקיםהלהיכלל במאגר  עמותהו ע"י ה/ם תתקבל וייבחרו/שהצעת ספקיםאו  ספק .8
 ולכל גורם אחר מטעמה. עמותהלהנחיות הים /ו כפופה/יהי

במתן השירותים יהיה  ספקהאת  ואשר ישמשוהאמצעים הציוד הידע, ההכשרה,  .9
יידרש קבלת  ספקמהקבלת השירותים הבלעדית. ככל שלצורך ו ההיחידבאחריותו 

יטוח אזי קבלת ההיתר ועריכת הביטוח כאמור יעשו באחריותו ועל או בהיתר 
 . ספקהחשבונו של 

 תנאי סף
יובאו תנאי הסף לשם הגשת ההצעות ובחינתן .10  :, לכל תחום בנפרד, לפי הענייןלהלן 

  י המועצה להשכלה גבוהה "תואר שני שניתן על ידי מוסד המוכר עבעל
ל  /טיפול תנועה  /פסיכודרמה /דרמה תרפאיה /בתחום אומנות טיפו

 .ספורט טיפולי /ביבליותרפיה/במוסיקה 

  כמטפל במשרות ציבוריות באחד או יותר  לפחותשנתיים בעל ניסיון של
   cbt.או  /טיפול בבע״ח /בתחומי ההבעה ביצירה

 והוכחת המציע בעמידה בתנאי  ל"על ההצעה לכלול פרוט של הניסיון הנ
וצירוף תעודות מקוריות / העתק נאמן למקור,  זה באמצעות ממליצים

 .להוכחת תנאי הסף

  עוסק מורשה בתוקף התאגדות חברה או בעל תעודת המציע הינו
 .או אישור ניהול תקין ביחס להצעת עמותה עוסק פטור/כדין

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

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

לא יתקבלו  .כשהוא חתום במקור, בסוף ההסכם במקום המיועד לכך
 .מחיקות או שינויים שיערכו על גבי הסכם ההתקשרות

 וכן  על מציע להגיש את כל המסמכים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות לפי  משטרהלצרף אישור 

תקנות למניעת העסקה של בהתאם ל, בתוקף 2001-א"תשס, מסוימים
, אישור המשטרה)עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים  )

, אישור בגיר: "להלן) 2003-ג"תשס  .ך נפרדמקורות חיים במס"(

 לכל הצעה יצורפו גם המסמכים הבאים: .11

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

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

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

 במסגרת מתן השירותיםדרישות מיוחדות 

ההתקשרות בפועל כפופה לאישור קופת החולים. לא תאושר התקשרות בפועל עם  .12
 מטפל אשר מחד עומד בתנאי הסף דלעיל אך מאידך לא מאושר ע"י קופת החולים.

ם על פי כל הכללים שירותיליתן  ניסיון ויכולתלהיות בעל  ספקהעל בנוסף,  .13
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 והדינים הנהוגים במסגרת תחום זה.

 של מנהל החינוך הפיקוחהנחייה תחת גורמי כוללים  ספקהמתן השירותים על ידי  .14
 .ימי העבודה תחייב פיצול ביןיתכן שהפעילות  ירושלים, כאשר

 .1יהא בהתאם לטבלת השכר המצ"ב כנספח א' ספקשכר הטרחה אשר ישולם ל .15
על פי ביצוע בפועל העמותה ועם  שיסוכםשעות ההיקף התאם להתשלום יעשה ב

  תשלום הקבועים בהסכם ההתקשרות. בתנאיו כנגד חשבוניתו

לא יהיה  ספקהבפועל.  ספקהיתבצע אל מול פעילות של  ספקלמובהר כי התשלום  .16
להגיש  דרשעשוי להי ספקה .זכאי לקבל תשלום כלשהו עבור פעילות שלא בוצעה

 דו"חות חודשיים ע"פ בקשת העמותה.

ניסיון, הכשרה ספקה .17 את כל השירותים לבצע מתחייב ו ,מצהיר כי הוא בעל ידע, 
, לפני תחיימתחייב לדאוג ש ספקה .בעצמו או באמצעות מי מטעמו לת היה ברשותו

מצהיר שידוע לו והובא לידיעתו כי יש  ספקה .מתן השירותים, אישורי "בגיר"
מלאה את המסמכים שיגיעו לידו ואת  לשמור בסודיות מוחלטת תוך אבטחת מידע

ויכולת לשמירה מלאה של סודיות המסמכים והאמור  תוכנם וכי הוא בעל אמצעים 
 בהם ולרבות איסור צילום ילדים.

האחריות  ידרש.ימראש ככל ש את כל הבדיקותלבצע  דרשיישייבחר  ספקה .18
 בלבד.  ספקהתהא על  השירותיםאספקת במסגרת 

 ההליך
 , עד ליוםעותקים (3) בשלושהיגיש הצעתו  ספקיםההמבקש להיכלל במאגר  ספק .19

 .12:00בשעה , 2202לינואר  20,חמישי

20. ( ( ימים 90ההצעות תהיינה בלתי חוזרות והן תעמודנה בתוקף למשך תשעים 
וסגורות לתיבת מעטפה אחת ב במקורעותקים  3-בממועד הגשתן. ההצעות תוגשנה 

ה בין -ח בימים א"בניין כי  eקומה 42בכתובת אגריפס המכרזים שבאתר המזמין 
( עותקים על גבי טופס ההצעה בו יפורט השירות 3) לושהבש 8:30-16:00השעות 

כשהיא חתומה  כשהיא לא כוללת מע"מהמוצע, תוכן השירות והצעת המחיר לגביו 
ניתן יהיה . ספקומאושרת על ידי ה במקרה שבו לאור הנחיות משרד הבריאות לא 

משרד הבריאות, המציע יהיה והנחיות להגיש את ההצעה באופן פיזי, עקב מגבלות 
עד וזאת , gadi@lavy.org.ilלכתובת: רשאי להגיש את הצעתו באמצעות המייל 

ור מסירה חוזר ע"י העמותה במייל יאשר את כאשר רק איש הגשת ההצעותלמועד 
כלשהו תהיה בכל מקרה  ספקמובהר כי התקשרות מול . הגשת ההצעה של המציע

מקורי,  ספקי הביטוח אישור עריכתכפופה להצגת והגשת מסמכי המקור לרבות 
 .לכשהדבר יתאפשר

כולל ביצוע מלא  בטבלת השכרמובהר ומוסכם בזאת כי המחיר המוצע והנקוב  .21
הטיפול ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי ההצעה ושירותי 

המוצעים, לרבות ההוצאות הכרוכות בביצוע השירות המוצע וההפעלה  הרגשי
 .המופיע בטבלת השכרהמציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר 

שיוטלו עליו )מס הכנסה,  המציע מתחייב לשאת בכל המיסים ותשלומי החובה .22
, ושיהיו כרוכים בביצוע החוזה וקבלת תמורתו )אם  ) וכו' מע"מ, ביטוח לאומי, 

.יעניק שירותיו ) 

או לכל שירות בנפרד ו/או שירותים שונים  ספקיםרשאית לבחור מספר  עמותהה .23
לפי שיקול דעתה הבלעדי ותבסס את החלטתה בין כלל וזאת  ספקבלא לבחור 

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

או חלקם במהלך תקופת ההתקשרות מבלי שתהיה מחויבת לנימוקים כלשהם 
והמציע בהגשת הצעתו מצהיר שהנ"ל ידוע לו וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או 

  בגין כך. עמותהדרישה ו/או תביעה כנגד ה

mailto:gadi@lavy.org.il
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כי  .24 תחילה תיבדק  :שלבים 2 -הליך הבחירה מתחלק לעל המציע לקחת בחשבון 
הצעתו מבחינת עמידתה בדרישות הסף כפי שפורטו לעיל. הצעה שעומדת 

מחויבת לעמוד לאחר מכן באישור קופת החולים. הצעה אשר גם בדרישות הסף 
תיבדק עפ"י אמות המידה תעמוד בתנאי הסך וגם תקבל את אישור קופת החולים, 

 המפורטות להלן:

:  שלב א'

איכות ההצעה: במסגרת הקול קורא יבחן המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי  .א
התרשמות  ;30% -ממליציםאת איכות השירותים המוצעים הכוללת: 

לרבות איכות ההצעה עצמה מומחיות מקצועית, הכוללת כללית מההצעה 
 . 30% –וניסיון בתחום  40% - והתאמתה ליכולות האמורות לעיל

, בין  100%איכות ההצעה תהווה  .ב מהציון הכולל בקול קורא, והיא תבחן
ובהתאם להתרשמות המזמין ושיקול דעתו בלעדי בעזרת ההמלצות השאר, 
הגשת ההצעה ע"י המציע, המציע מוותר בזאת ויתור מוחלט על ובעצם 

טענותיו כנגד שיקול דעתו של המזמין בקשר לניקוד הנ"ל. ועדה מקצועית 
מטעמה על העמותה תבחן את איכות ההצעות ותעביר המלצותיה לוועדת 

 המכרזים בעמותה.

 עם המציע. ותקבלת אישור קופת החולים להתקשרהאמור לעיל מותנה ב .ג
 
:  שלב ב'

מתוך קים פבחירה בין הסספציפי, יבוצע הליך  ספקת עם ולצורך התקשרא.  
. לצורך טיפול ספציפי לתלמיד לפי הדרישות הרלוונטיות המאגר בתחום זה

לטיפול והתאמה איכות ניסיון ותכלול פרמטרים של  ספקהליך לבחירת ה
  .הספציפי המבוקש לתלמיד

כי  .25 אינה מחויבת במכרז לשם קבלת  עמותההמודגש בזה, למען הסר כל ספק, 
זו לקבלת הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים.  השירותים האמורים והזמנה 

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

, אין ה  ייבת, בשום מקרה ונסיבות:מתח עמותהכן

 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

כל פעולה שתינקט כאמור )אם תינקט( תהייה על פי שיקול דעתה הבלעדי של  .26
 ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את החלטותיה. עמותהה

את ההצעה הזולה ביותר או הצעה  קבלאינה מתחייבת ל עמותהמובהר בזאת כי ה .27
שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנתה להציע הצעות,  עמותהכלשהי וה

שומרת  עמותהההכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הגבלה של זמן או בכלל. 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר מו"מ מול המציעים.  על זכותה לנהל

תהא רשאית להאריך את המועד הנ"ל, בין לצורך קבלת  עמותהבזה במפורש כי ה
הצעה נוספת ובין לפי בקשה של אחד המציעים, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את החלטתה.

, רק כאשר ייחתם הסכם בפועל על ידי עמותהידי ה הצעה תחשב כזו שנתקבלה על .28
. המציעים, בעצם הגשת הצעותיהם, ייחשבו כמי שהסכימו לכל תנאי עמותהה

הזמנה זו להצעת הצעות וכמי שוויתרו מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
.  עמותהכלפי ה ו/או מי מטעמה בכל הקשור והכרוך בשירותים נשוא הזמנה זו

רוע מכלליות האמור לעיל, ייחשבו המציעים כמי שהסכימו, במפורש, כי מבלי לג
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, מיוזמתה של ה , אשר עמותההליך ההזמנה להציע הצעות הוא הליך וולונטרי
גמישות בבחירת ההצעות  עמותהלאפשר לו ספקיםולפתח מאגר  להקיםתכליתו 

, ולפיכך מוותרים המציעים, מראש, על  הטובות ביותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי
ו/או כי יש להחיל על הליך זה, על  כל טענה לפיה הליך זה כפוף לדיני מכרזים 

 דרך של היקש, כללים ו/או הלכות מדיני המכרזים ו/או מדיני המינהל הציבורי.

ניתן להפנו .29  , לדוא"ל:גדי אורןת בכתב במייל למר שאלות הבהרה 
Gadi@lavy.org.il יום בפורמט  ,0012:בשעה , 2022 בינואר 9 ראשון,, וזאת עד 

 העמותהתשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של  .האמור להלן
  העמותה.ובאחריות הספק לעקוב אחרי הפרסומים באתר 

 :בפורמט זה בלבדשאלות הבהרה יש להגיש   

 שאלה נושא סעיף עמוד ד"מס

     

     

 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .30
תחייבנה את העמותה ובכל מקרה העמותה רשאית, בכל עת,  –רק תשובות בכתב 

להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה, עד למועד האחרון להגשת ההצעות, 
 .ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים

בהתאם למפורט ימציא אישור על עריכת ביטוחים  עמותהשייבחר ע"י ה ספקכל  .31
ויעמוד בכל תנאי ספקה יאישור עריכת ביטוח 'גבנספח   , , חתום על ידי מבטחו

 .להסכם 11סעיף הוראות הביטוח כמפורט ב

הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל, תוך התקופה האמורה שם לא מילא  .32
נוכח זכייתו  ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא 

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

במקרה זה להזמין את העבודה מכל  עמותההתחייבויות הזוכה. כן תהא רשאית ה
 עמותהמציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

 פי כל דין.-פי הליך זה ו/או על-על

 

 

 ,בכבוד רב       
 

 ארנון איקן
העירונית העמותה  –מנכ"ל לביא 

 בירושליםלפיתוח החינוך 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Gadi@lavy.org.il
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 נספח א'

 הצעת מחיר של המציע 
 

)ע"ר  –אל: לביא   (  580014983העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים 
)להלן : " 42רח' אגריפס   (המזמין" ירושלים  

 
 מאת : ________________________________________________________

 
, אנו  הקול קוראלאחר שקראנו את מסמכי   מאשרים את טבלתואת תנאי החוזה על נספחיו

 כדלקמן:  טבלת השכר,  – 1בהתאם לנספח א' ,דקות 45של טיפולשעת מחיר עבור ה
 

 סיוןישנות נ
שם 

 התחום

מוצע מחיר  הניסיון בתחוםעל  בקצרהיש לפרט 
לשעת 
טיפול 
 פרטני

2-4 
  

  
70  ₪  

 4מעל 
  

  
90 ₪  

שנים  4על מ
פלוס תעודת 

 פסיכותרפיסט
ממוסד 

   אקדמי מוכר

  
100  ₪  

 .תלמידים במוסדות חינוך אוכלוסיית יעד:

 .יםשירותי  :השירותיםסוגי 
 

  מעטפות נפרדות וסגורות ובסדר הבא 3 -ולהגיש בלכרוך יש להקפיד  מסמכי המכרז את 

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

ל - 2עמוד       פעילות בטבלה מודפסת וחתומה בסוף תחומי ההצעת המחיר 

 .1ונספח א' נספח א/העמוד             

ן  - 3עמוד  ן הנדרש. –של המציע פרוט  הניסיו  צרוף מסמך המעיד על הניסיו

ע , ספקאישור עריכת ביטוחי ה- ג'נספח  - 4עמוד  ככל שהמציע יקבל  –חתום על ידי המצי

יידרשהודעת זכייה  להחתמת   להסכם, 11בהתאם לתנאים ולמועדים כמפורט בסעיף  הוא 

 .והמצאתו לעמותה חברת הביטוח על הנספח ככתבו וכלשונו

 ."אישור בגיר" – 5עמוד 

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

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

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

ניהול חשבון בנק - 8עמוד   אישור 

 .ספקהקורות חיים של  - 9עמוד 

 .בנפרד על כל פעילות הניתןרוט ככל יפ - 10עמוד 

ע  3פירוט פרטי הקשר של לפחות  -ממליצים  – 11עמוד  ן ' מס, שם)ממליצים על המצי טלפו

 (ל"וכתובת דוא, נייד

 אישור תעודת התאגדות חברה או עוסק מורשה בתוקף כדין/עוסק פטור. - 12עמוד 

י ספקה לא  ספקהבפועל.  העצמהתבצע כנגד שירותי מאשר בחתימתו שידוע לו כי התשלום 

עבור פעילות שלא בוצעה. זכאי לקבל תשלום כלשהו   יהיה 

 חתימה וחותמת  המציע ____________
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 1א' נספח 
 טבלת שכר

 
 

 שנות ניסיון

 מחיר מוצע לשעת טיפול פרטני

2-4 
 
70 ₪  

 4מעל 
 
90 ₪  

שנים פלוס תעודת  4על מ
ממוסד  פסיכותרפיסט

 אקדמי מוכר

 
100 ₪ 
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 םהסכם למתן שירותי
 2022שנת  ___שנערך ונחתם בירושלים, ביום __ לחודש 

 
 (58-0014983)ע"ר  העמותה העירונית לפיתוח החינוך בירושלים –לביא          בין:

 (המזמין" –)להלן  
  מצד אחד  

 
:  ____________ ת.ז./_______________ ע.ר. לבין

                                                                                        "(ספק"ה -)להלן 
 מצד שני 

 
 

בתחום הרגשי שירותי טיפול  ספקוהמזמין מעוניין לקבל מאת ה הואיל
להלן  ובנספח א'בהסכם זה כהגדרתם  ,תוכנית מרג"שיםבמסגרת 

 "(;הטיפולשירותי " –)להלן 
  

, טיפול רגשימצהיר כי הוא מוכן לקבל על עצמו מתן שירותי  ספקוה והואיל
כוח אדם קבוע הרישיונות, , סיוןיכאמור, והוא  בעל היכולת, הידע, הנ

 האמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לשם כך;וכן בעל 
 

והצדדים רוצים להסדיר את כל תנאי התקשרותם, לצורך מתן שירותי  והואיל
כאמור בהסכם זה ובנספחיו ותוך התחייבות מוחלטת , טיפול רגשי

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

 
 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן הוצהר הותנה לפיכך

 מבוא
. א. .1  המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו

נוחות, והן לא תשמשנה  ב. כותרות הסכם זה נועדו אך ורק לצרכי 
 לפרשנותו של הסכם זה.

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

   
 ההתקשרות

, כהגדרתם בסעיף טיפול רגשימתחייב בזה להעניק למזמין שירותי  ספקה .2
 להלן, ובהתאם לתנאי הסכם זה.  3

 
 טיפול רגשישירותי 

טיפול "שירותי  -על פי הסכם זה )בהסכם זה  טיפול רגשישירותי  א. .3
הינו מרכז ש, תוכנית מרג"שיםבמסגרת טיפול  יכללו שירותי( "רגשי

רגשי בית ספרי שתפקידו להנגיש טיפולים רגשיים של הביטוחים 
כחלק  ,בחינוך הרגיל יםהמשלימים מטעם קופות החולים לתלמיד

הטיפולים  .מהמסגרת הבית ספרית בזמן הלימודים או בשעות אחה"צ
, כאשר כך בתוך בית הספריערכו במרחב טיפולי מותאם והמיועד ל

מטרת התוכנית היא להקל על ההורים ותלמידים למצות את הזכויות 
קהל היעד, תלמידי יסודי בחינוך הרגיל . המגיעות להם מקופ"ח

הזקוקים ל בהתאם להמלצת הצוות המקצועי, ההורים או אבחון 
 טיפול רגשי. הממליץ על

 
 ספקהמזמין רשאי להטיל על הבנוסף לאמור בסעיף קטן א' לעיל, יהא  ב. 

י  משימות פרטניות נוספות, כגון הצגת תוצרי העבודה, מפעם לפעם, בפנ
, לרבות הכנת  גורמים מקבלי החלטות או גורמים מקצועיים במזמין

נגזרות מן ם, חוות דעת, המלצות חומר, תקצירי , ובלבד שאלה  וכיוב'
שירותי האמור בנספח פירוט העבודה ואינן חורגות ממהותם של 

ימלא משימות נוספות  ספק, כהגדרתם בהסכם זה. הטיפול רגשיה
ן פי דרישות-ועלובמקצועיות שיוטלו עליו, כאמור, בדייקנות  , המזמי

ובלבד שאין בתוספת זה משום שינוי מהותי  ללא תמורה נוספת
 . בשירותים
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 ספקהתחייבויות ה
פי הסכם זה, ידוע -מצהיר כי אופי השירותים הנדרשים ממנו, על ספקה א. .4

 לו היטב, והוא מקבל על עצמו להעניק שירותים אלה.
 

, כוח אדם קבוע, מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון ספקה ב. 
האישורים  , הרישיונות,והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים

באופן הטוב ביותר ובהתאם  טיפול רגשילשם מתן שירותי הוההיתרים 
לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר; והוא מתחייב כלפי המזמין 

באופן המקצועי הטוב ביותר כאמור  טיפול רגשילהעניק את שירותי ה
הספק מצהיר שידוע לו כי  .לעיל, ולשביעות רצונו המלאה של המזמין

 ים.תנאי להתקשרות עמו הוא אישורו ע"י קופת חול
 

             . ידוע לו והובא לידיעתו כי יש לשמור בסודיות מוחלטת מצהיר כי  ספקה ג
תוך אבטחת מידע מלאה על פי הוראות דין את המסמכים שיגיעו לידיו 
ויכולת לשמירה מלאה של סודיות  ואת תוכנם וכי הוא בעל אמצעים 

מלא  המסמכים והאמור בהם וכן כל האמצעים הדרושים לצורך ביצוע
 ספקה .ומושלם של אבטחת מידע הקשור במסמכים שיגיעו לידיו

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

 ספקהוראות כל דין בכל הכרוך והקשור בהתנהלותו ובעיסוקו. ה
מצד המזמין לפי הסכם זה מתחייב למילוי כל דרישות הסודיות 

להסכם  כנספח ב'והוראות הדין וכן ובהתאם לנספח הסודיות המצ"ב 
 זה.

אינם מהווים הפרה של ם שירותימתן המצהיר ומתחייב כי  ספקה .ד
יוצרים או  הוראת דין כלשהי ובפרט אין כל צד שלישי הטוען לזכויות 

ובכל מקרה  ספקהו/או בשיטות העבודה של  ספקהקניין רוחני בשירותי 
 .מתחייב ליתן שירותיו בהתאם להוראות הדין ספקה

מצהיר בזה כי ידוע לו שתנאי בלתו אין לקבלת שירותים ממנו  ספקה .ה
רשום בעל רישיון עסק תקף ובכלל ולחתימת הסכם זה בפרט הוא היותו 

לרבות לפי הדין  -כדין  כעוסק עצמאי ומנהל ספרים ופנקסי חשבונות
גופי , וכי בידו האישורים המאשרים זאת ם ציבורייםהחל על עסקאות 

 על פי דרישתו. מזמיןושאותם הוא מתחייב להציג ל

 טיפול רגשילמצהיר כי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים  ספקה .ו
ולרבות אישורי "בגיר", שלו ושל  וכל ההתחייבויות על פי הסכם זה

סדות עובדיו בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במו
 מתחייב להציג לעמותה אישורים אלו ספקה .2001 -מסוימים, התשס"א 

 , כתנאי לקיום ההתקשרות עמו.בטרם תחילת ההתקשרות

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

י  ספקה .ח , ואינו מצו מצהיר בזאת שהוא בלתי תלוי, אובייקטיבי, עצמאי
ים ו/או בחשש לניגוד עניינים וכן מתחייב להודיע בכתב בניגוד עניינ

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

שאינו מקבל שכר כלשהו מהעמותה, לא  ספקמהאמור לעיל מצהיר ה
ה וגם לא קיבל שכר מהעמותה כעובד ולא בכלל, ושלא לפי הסכם ז

. כמו כן, מתחייב  זו כעובד העמותה בחצי השנה שקדמה להתקשרות 
שלא לתת את השירותים אותם הוא יעניק לעמותה לפי הסכם זה,  ספקה

ללקוחות המזמין שלא לפי הסכם זה ו/או במקביל למתן שירותיו 
לעמותה ובכל מקרה מתחייב שלא לעשות שימוש ברשימת הלקוחות 

 גיע לידיו. שת

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

יודיע על כך  ספקה  .למזמין מידית ספקדלעיל, 
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על פי הנחיותיו והוראותיו של  טיפול רגשייעניק את שירותי ה ספקה .5
יינתנו על ידי נציג מוסמך מטעמו, כפי שיקבע )ובהיעדר  המזמין, אשר 

קביעה אחרת יהיה נציג המזמין לצורך הסכם זה מי שמנכ"ל המזמין הסמיך 
 ישמע להוראות המזמין באופן קפדני. ספק. המטעמו(

  
 : היעדר בלעדיות .6

תקופת תוקפו של הסכם זה ולאחריה , כי במשך ספקמובהר, למען הסר כל 
רשאי המזמין להזמין מכל אדם שהוא את ביצועם של כל השירותים 

", או חלק מהשירותים הנ"ל, וזאת טיפול רגשיהכלולים במסגרת "שירותי ה
לקבל את שכרו, בהתאם לתנאי הסכם זה.  ספקמבלי לגרוע מזכותו של ה

ולו יהיו לו כל טענות ו/או תביעות כלפי המזמין  ספקה מצהיר בזה שאין לו 
ו/או צד שלישי בגין מסירת העבודה כאמור לאדם אחר, וכמו כן מתחייב 

 לשתף פעולה עם אותו אדם אחר. ספקה
 
 ספקשכר טרחת ה .8

על פי הסכם זה לשביעות רצון המזמין,  ספקשירותי הכל בתמורה לביצוע  
הכלולה בהצעת המציע  לטבלת השכרבהתאם ר טרחה שכ ספקישולם ל

 "(:שכר הטרחהנספח " –)להלן  להסכם זה '1כנספח אהמצ"ב 
  
מובהר כי שכר הטרחה המפורט בנספח א' הנו סופי ומוחלט וכולל את כל  

ולא יתווספו לו  ספקהמיסים וההוצאות מכל מן וסוג שהוא בגין שירותי ה
 סכומים נוספים כלשהם. 

 
, אשר ימולא על ספקהטרחה ישולם בכפוף לדיווח שעתי מפורט של השכר  

יומי ואשר יומצא בתום כל שבוע עבודה על ידי ה  בחתימתו. ספקבסיס 
כי שכר הטרחה האמור ישולם לו בכפוף לקבלת הכספים  ספקידוע ל 

בהתאם מעיריית ירושלים אצל המזמין. יידחה מועד קבלת הכספי כאמור, 
להלן כאשר  9כמפורט בסעיף  2017תשלומים לספקים, תשע"ז לחוק מוסר 

יידחה בהתאם מועד עיריית ירושלים תיחשב כגורם מימון חיצוני, ו
 לא תהיה כל טענה כנגד המזמין בגין כך. ספקול ספקהתשלום ל

   
  

 מועדי תשלום
9. 

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

קבלת דרישת התשלום אשר תישלח לעמותה רק לאחר אישורה הסופי 
 ובכפוף לקבלת הכספים מעיריית ירושלים כמפורט להלן. נציג העמותה

ויאשרה לתשלום, או יחזירה  דרישת התשלום וחשבון העסקהבדוק את י
 םלשם תיקונה, אם יתגלו בה ליקויי ספקל

בבקשה לביצוע עבודה שאינה מתומחרת  ספקהבמידה והמזמין יפנה אל  .ב
למזמין מראש הצעת מחיר ורק לאחר קבלת  ספקהבהסכם זה, יעביר 

 אישור בכתב מהמזמין על מחיר השירות, יחל בביצוע העבודה.

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

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

 . כולל ומגלם בתוכו תשלום ו/או התמורה מובהר כי תעריף נוסף כלשהו
במסגרת מתן  ספקההחזר הוצאות, מכל מין וסוג שהם, אשר הוציא 

לא יהיה רשאי לקבל מן המזמין כל החזר  ספקה; לפיכך ושירותי
)כגון עלויות פריקה, העמסה, התקנה, הובלה הוצאות ו/או תשלום נוסף 

והכרוך בכך, נסיעות, אש"ל, תחזוקה, חניות,  ושינוע ציוד ו/או עובדים
החזרי אגרות לשימוש ברישיונות ותוכנות וכיו"ב וכל תשלום נוסף מכל 

לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר  ספקוההתמורה לשכר מעבר סוג שהוא( 
 או נוסף ללא יוצא מן הכלל במהלך תקופת ההסכם או לאחר פקיעתו.

את כל המסים וההיטלים המתחייבים  ספקלהמזמין ינכה מהתשלום  .ה
 כדין.
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 ספקהלוקחת בחשבון כי  ספקלמשולמת הכוללת המובהר כי התמורה  .ו
המועסקים על ידו  כל העובדיםאחראי בלעדי לתשלום מלוא שכרם של 

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

כי התמורה האמורה תשולם לו בכפוף לקבלת הכספים  ספקלידוע  .ז
 . מצהיר שהובא לידיעתו  ספקהמעיריית ירושלים אצל המזמין

יתכן כי העברת הכספים שהתמורה ממומנת ע"י עיריית ירושלים ו
 ספקלמהעירייה לעמותה יידחה וכיוון שתשלום התמורה מהעמותה 

 ספקלמועד תשלום התמורה תלוי בקבלת הכספים מהעירייה, עשוי 
למועד העברת הכספים מהעירייה לעמותה ובמידה  להידחות בהתאם

ידחה בהתאם מועד התשלום ויידחה מועד קבלת הכספים כאמור, י
, עד לא יאוחר מהמועד הקבוע בחוק מוסר התשלומים לספקים, ספקל

 לא תהיה כל טענה כנגד המזמין בגין כך. ספקול, 2017 –תשע"ז 

 
לפי  ספקבמעמד חתימת ההסכם זה, וכתנאי מוקדם לבצוע תשלומים ל .10

 למזמין העתק מאומת של כל אלה: ספקהסכם זה, ימציא ה
 

 1975 -תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו  א.
.החוק" -)בסעיף זה  )" 

אישור מפקיד מורשה  )כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים  ב.
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו  ( או מרואה 1976 -)אכיפת 

סי מנהל או פטור מלנהל את פנק ספקמס, לפיו ה ספקחשבון או מ
החשבונות והרישומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ולפי החוק, 

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ  ספקוכמו כן שה
.  על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי כל דין

 
וביטוח    אחריות 

 אחריות .11
אחראי  ספקאחראי כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי לכל נזק שה ספקה א. 

, וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו למזמין  לו על פי כל דין
לפי  ספקו/או לכל אדם ו/או רכוש כתוצאה מהפרת התחייבות של ה

ו/או של כל הבא מטעמו של  ספקהסכם זה ו/או כתוצאה ממחדלו של ה
 .ספקה

 
לשפות את המזמין  ספקמבלי לגרוע מהוראות ס"ק א' לעיל, מתחייב ה ב.

נגד המזמין, בפסק דין סופי, בקשר לנזק כאמור  בגין כל סכום שייפסק 
 , בסעיף קטן א' לעיל, וזאת מיד לפי דרישתו הראשונה של המזמין

ההזדמנות הנאותה להתגונן בפני התביעה, ככל  ספקובלבד שניתנה ל
 שהדבר אפשרי מבחינת סדרי הדין.

 
  ביטוח

על פי הסכם זה  ספקשל ה ותיו ו/או אחריותמבלי לגרוע מהתחייבויו .ג
,  ספקו/או על פי כל דין, מתחייב ה לערוך ולקיים, בידיו ועל חשבונו

אצל חברת ביטוח מורשית כדין לעריכת ביטוחים בישראל, ביטוחים 
וגופים עירוניים של עיריית  לטובתו, לטובת המזמין, עיריית ירושלים 

ידו ועל פי שיקול דעתו של ה , ובלבד שלא ספקירושלים, שיקבעו על 
שור על קיום יפחתו מהביטוחים ומהתנאים המפורטים בטופס אי

ג'  המהווה חלק בלתי נפרד ממנו וביטוחים המצורף להסכם זה כנספח 
מהביטוחים ומהתנאים ו"( ספקביטוחי ה עריכתאישור )להלן: "

"(, הביטוחים יהיו בתוקף ספקביטוחי ה)להלן: "להלן המפורטים 
במשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס תביעה כל 

 אחריות שבדין ו/או על פי הסכם:   ספקה יות קיימת כלפיעוד יכולה לה

a.  על פי ספקביטוח אחריותו של ה–ביטוח אחריות מעבידים ,
]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים  פקודת הנזיקין 

גוף ו/או נזק שכלי 1980-תש"ם ו/או נזק  , כלפי עובדיו, בגין מוות 
ו עקב עבודתם, בגבולות ו/או נזק נפשי ו/או מחלה תוך כדי ו/א

למקרה אחד ₪  20,000,000אחריות אשר לא יפחתו מסך של 
הביטוח מורחב לשפות את המזמין  ובסה"כ לתקופת הביטוח.

ו/או גופים עירוניים של עיריית ירושלים  ו/או עיריית ירושלים 
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ו/או עובדים ומנהלים של הנ"ל אם נטען כי מי מהם נושא בחבות 
ו/או נטען כי מי מהם נושא  ספקדי המעביד כלפי מי מעוב

.  ספקבאחריות שילוחית לעניין חבות ה  כלפי עובדיו
לערוך  ספקאינו מעסיק עובדים לא יידרש ה ספקבמידה וה)

מתחייב כי  ספקביטוח חבות מעבידים בהתאם לנדרש לעיל. ה
ויעסיק עובדים ו/או מי מטעמו, במסגרת, לערוך ביטוח  במידה 
חבות מעבידים כנדרש ולהמציא אישור קיום ביטוחי הכולל 
ביטוח חבות מעבידים. מוסכם, כי אי קיום ביטוח חבות מעבידים 

מחבותו כלפי עובדים שיועסקו על ידו  ספקאינה פוטרת את ה
המזמין ו/או עיריית ירושלים, ו/או מי מטעמו ואינה מטילה על 

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

ויהיו כאלה ספקמעובדיו או מועסקיו של ה  (.במידה 

b.  על ספקביטוח אחריותו של ה -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,
לצד שלישי  נזק ו/או אובדן לגוף ו/או רכושפי דין, בגין כל 

, הטיפול הו, בקשר ו/או תוך כדי ו/או עקב ביצוע שירותישלכ
למקרה ₪  1,000,000בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. רכוש המזמין ו/או רכוש עיריית 
גופים עירוניים של עיריית ירושלים יח שב ירושלים ו/או רכוש 

הביטוח מורחב לשפות את  ח זה.ולרכוש צד שלישי לעניין ביט
ו/או גופים עירוניים של עיריית  המזמין ו/או עיריית ירושלים 
ירושלים והבאים מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של 

ו/או מי  ספקהנ"ל בגין אחריות מי מהם עקב מעשי ו/או מחדלי ה
ולבת לפיו ייחשב הביטוח מטעמו. הביטוח יכלול סעיף אחריות צ

 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

c. על פי דין, ספקלכיסוי אחריותו של ה - ביטוח אחריות מקצועית ,
ו/או מי מטעמו לרבות  ספקבגין מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד ה

רשלנות ו/או טעות ו/או השמטה לרבות בכל הקשור למתן שירותי 
₪  1,000,000הטיפול, בגבולות אחריות אשר לא יפחתו מסך של 

למקרה אחד ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות 
את המזמין ו/או עיריית ירושלים ו/או גופים עירוניים של עיריית 

ם מטעמם של הנ"ל ו/או עובדים ומנהלים של ירושלים והבאי
ו/או  ספקמי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של ה אחריותהנ"ל בגין 

של הבאים מטעמו, הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת לפיו 
ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, 

כולל כלפי המזמין. הביטוח  ספקמבלי לגרוע מביטוח חבותו של ה
גילוי בת  חודשים. התאריך הרטרואקטיבי בפוליסה  6תקופת 

בביצוע או מי מטעמו  ספקהיהיה לא מאוחר מהמועד בו החל 
 לראשונה.  הטיפול שירותי

 כוללים תנאים מפורשים כדלקמן: ספקה כל ביטוחי .ד
d. חריג רשלנות רבתי, אולם אין בביטול  מבוטל/בפוליסות לא קיים

על פי  ספקמזכויות המבטח וחובות ה החריג כאמור בכדי לגרוע
 . 1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

e.  הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפוליסות ו/או החבות
ו/או בעלי זכות לא תפגע בזכויות המזמין  ספקהמוטלות על ה

 לקבלת שיפוי על פי הפוליסות. שיפוי אחרים 
f. ערך על ידי הביטוחים הינם קודמים וראשוניים לכל ביטוח הנ

ו/או גופים עירוניים של עיריית  המזמין ו/או עיריית ירושלים 
ו/או  ספקירושלים, ומבטחו של ה מוותר על הזכות ו/או טענה 

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

g. פויות לבדו יהיה אחראי לתשלום הפרמיות וההשתת ספקה
 העצמיות הנקובות בביטוחים המפורטים לעיל. 

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

ל מקום המטופלים ו/או בעלי הזכויות במבנים שהנ"ל ו/או 
, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף שירותי הטיפול

.  לא יחול לטובת מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון
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i. לרעה, אלא  םהמבטח אינו רשאי לבטל את הביטוחים ו/או לשנות
 60על כוונתו לעשות כן  כתבאם כן שלח המבטח למזמין הודעה ב

יום לפני כניסתו של ביטול הביטוח ו/או שינוי לרעה של הכיסוי 
 הביטוחי.

ו/או  ספקה .ה 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 /גופים עירוניים של עיריית ירושלים וו/או 
, בגין כל נזק ו/או המטופליםוכן כלפי עובדים ומנהלים של הנ"ל וכלפי 

יובא על ידי ה ו/או מי מטעמו ו/או  ספקאובדן שייגרם לכל רכוש אשר 
ו/או סביבתם ו/או כל רכוש אשר  הטיפול עבורו למקום מתן שירותי

או אובדן תוצאתי /ולרבות כל נזק והטיפול ישמש בקשר עם מתן שירותי 
)בין אם הנזק מבוטח ובין אם  עקב נזק ו/או אבדן לרכוש כאמור לעיל

, וכי הוא פוטר את הנ"ל מאחריות לנזק כאמור, הפטור לא יחול לאו(
פטור זה בא להוסיף על כל פטור אחר כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 הקיים בהסכם לטובת המזמין ו/או מי מטעמו ולא לגרוע ממנו. 
את מתחייב להמציא למזמין  ספקלא צורך בכל דרישה מצד המזמין, הל .ו

, חתום על ידי מבטחו, עם חתימת הסכם זה ספקביטוחי ה עריכתאישור 
 הטיפול ימים לפני מועד תחילת מתן שירותי 7 -ובכל מקרה לא יאוחר מ

ולהמציאו מידי תום תקופת הביטוח וכל עוד ההסכם בתוקף )או 
על פי בקשה בכתב של  לעיל ג11כאמור בסעיף  לתקופה מאוחרת יותר

, ולא יאוחר ממועד תום תקופת הביטוח כמצוין על האישור, של המזמין )
 ספקה ספק,וכתנאי מוקדם לכל תשלום על חשבון התמורה. למען הסר 

בהתאם להוראות הפיקוח על  ספקעריכת ביטוחי ה ימציא את אישור
ין באמור כדי לגרוע אאך הביטוח או כל רשות ממשלתית אחרת, 

לעריכת הביטוחים על פי הסכם זה. על פי דרישה  ספקמהתחייבות ה
בהתאם  ספקהעתק פוליסות ביטוחי ה ספקימציא ה ,מאת המזמין

 ימי עסקים מיום הבקשה. 10להתחייבויותיו על פי הסכם זה וזאת תוך 
ביטוחי  עריכתלמזמין תהיה הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור  .ז

כאמור לעיל,  ספקעל ידי ה ו, שיומצאספקו/או פוליסות ביטוח ה ספקה
לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת  ספקועל ה

על פי הסכם זה. בכל  ספקלהתחייבויות ה ספקלהתאים את ביטוחי ה
מקרה של אי התאמה בגין האמור באישור קיום הביטוחים ו/או 

לגרום  ספקלבין האמור בהסכם זה, מתחייב ה ספקבפוליסות שהמציא ה
לשינויי הביטוחים ולהמציאם בחוזר מתוקנים לפי העניין ולא יאוחר 

ימים מדרישת המזמין, וזאת על מנת להתאימם להוראות הסכם  10 -מ
 זה. 

עומד  ספקיודיע למזמין, כי מי מביטוחי ה ספקבכל פעם שמבטח ה .ח
רעה, כאמור באישור קיום להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי ל

לערוך את אותו  ספק, על הספקו/או בפוליסות ביטוחי ה ספקביטוחי ה
ביטוחים חדש, לפני מועד  עריכתהביטוח מחדש ולהמציא אישור 

 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 
ו/או  ספקביטוחי ה .ט יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין 

וגופים  .ו/או המטופלים עירוניים של עיריית ירושלים עיריית ירושלים 
 . ספקמתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות ביטוחי ה ספקה .י

אחראי לתשלום דמי הביטוח, וכן לתשלום השתתפויות עצמיות  ספקה .יא
 .ספקבקשר לביטוחי ה

הנדרשים וכן גבולות האחריות המפורטים  ספקה מובהר כי ביטוחי .יב
שאינה  ספקבהסכם זה, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על ה

לא  ספקפוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין ול
תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו 

וגופים עירוניים  של עיריית ירושלים בקשר וכן כלפי עיריית ירושלים 
היקפם לרבות גבולות האחריות או /למהות הביטוחים הנדרשים ו

 האמורים. 
 ספקאין בעריכת הביטוחים כאמור ו/או בהמצאת אישור קיום ביטוח ה .יג

ו/או  ספקו/או פוליסות ביטוחי ה ו/או בדרישת מי מהם על ידי המזמין 
 ספקריותו של ההבאים מטעמו ו/או בדרישה לשינוים כדי לגרוע מאח

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. 



14 
 

 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם,  .יד
יינתנו על הטיפול ובמקרה בו שירותי ידי קבלני משנה  או חלק מהם 

ו/או התחייבויותיו על פי  ספק, ומבלי לגרוע מאחריות הספקמטעם ה
, ה מתחייב להביא לידיעת כל קבלני  ספקהסכם זה ו/או על פי כל דין

, את האמור בכל סעיפי הביטוח הטיפול המשנה מטעמו בקשר לשירותי
להסכם זה, ולקבל בכתב את הסכמתם לאמור בסעיפים אלו ואת 

תם לפעול על פי הוראות סעיפים אלו )לרבות במפורש ומבלי התחייבו
לעיל והמצאת אישור עריכת  'ה11לגרוע מכלליות האמור, הפטור בסעיף 

יהא אחראי כלפי המזמין ו/או צד ג'  ספק, הספקביטוח(. למען הסר 
ידו  הטיפול במלואם, בין אם שירותי הטיפול בקשר לשירותי ניתנו על 

 מטעמו. משנה  קבלן/ספקו/או 
ו/או יותר מהתחייבותו בקשר לסעיף זה, לרבות  .טו לא מילא הספק אחת 

לא הציג את אישור עריכת ביטוחי הספק בחתימת המבטח, יהווה הדבר 
הפרה יסודית של הסכם זה, אולם לא  יהיה בכך לפטור את הספק 

 מהתחייבות כלשהי בקשר עם הביטוחים הנ"ל.
 
 קבלן עצמאי - ספקה

 ספקו/או עובדי ה ספקומוסכם כי אין ולא יהיו בין המזמין לבין המוצהר  .12
שלוח ו/או -מעביד ו/או שולח-יחסי עובד ספקו/או כל הבא מטעמו של ה

, וכי בכל הקשור לביצוע עבודת ה  טיפול רגשישותפות, במישרין או בעקיפין
לקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, ישא  ספקיחשב ה

בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים דומים,  ספקה
ובכלל זה בגין שכר  ספקשל עובדי העצמאי וכן כ ספקלרבות כל חיוביו של ה

ניכוי בגין מס  ' וכן כל  עבודה, הפרשות ותנאים סוציאליים, נסיעות וכו
 .בהתאם להוראות הדין כמעביד

 
ל מקרה בו ינתן פסק דין סופי הקובע כי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כי בכ .13

 ספקסכומי כסף כלשהם המגיעים לו/או למי מטעמו  ספקעל המזמין לשלם ל
הדין -ישיב למזמין, מיד עם מתן פסק ספקמעביד, הרי שה-בגין יחסי עובד

מהתשלומים ששולמו לו על פי הסכם זה  בצירוף הפרשי  60%כאמור, 
בפועל  ספקבו שולם התשלום העודף ל , מהיום4%הצמדה וריבית שנתית של 

. למען הסר  , מובהר בזה כי אין לראות באמור ספקועד ליום החזרתו למזמין
בסעיף זה משום הסכמה של הצדדים בדבר קיומם של יחסי עובד ומעביד 

 ביניהם. 
 

 העברת זכויותאיסור 
ו/או לשעבד ו/או להעביר  לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ספקה א. .14

פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי -בכל דרך אחרת את זכויותיו על
 לקבל על כך רשות מפורשת, מראש ובכתב, מאת המזמין.

   
לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את מתן  ספקה ב.

קבל , כולם או מקצתם, לכל צד ג' שהוא, מבלי לטיפול רגשישירותי ה
בכל מקרה חל על את הסכמתו המפורשת של המזמין, מראש ובכתב. 

, ו/או פרטים מסמכים  העברתאיסור על  ספקה כלשהם, לצד שלישי
על פי  ככל שיאושרו ייעזר בשירותיהם, ספקלרבות קבלני משנה אשר ה

 ., מראש ובכתב, על ידי המזמיןתנאי הסכם זה
 

 מסמכים ותוצרים
החוזים ו/או המסמכים סוגי המכרז ו/או כל  -" המסמכיםבסעיף זה, " א. .15

ו/או חומר כתוב אחר הקשורים, במישרין או בעקיפין, לשירותי 
, ספקכל חומר אשר הוכן על ידי ה – "התוצרים"; טיפול רגשיה

 .טיפול רגשיבמסגרת שירותי ה
 

יוכנו  ב. יועברו כל זכויות היוצרים במסמכים ו/או בתוצרים אשר  ו/או 
נשוא הסכם זה, תהיינה  טיפול רגשי, לצורך מתן שירותי הספקידי העל 

, והמזמין יהיה רשאי לנהוג בהם מנהג מזמין בלבדבבעלות ובשימוש ה
 ספקבעלים, ללא כל סייג, כפוף לשמירה על זכותו המוסרית של ה

. ה בעל זכויות לא יהיה  ספקבתוצרים ו/או במסמכים, בהתאם לדין
רשאי לעשות כל שימוש בתוצרים ו/או יהיה  במסמכים ובתוצרים ולא

נשוא הסכם  טיפול רגשיבמסמכים, כאמור, למעט לצורך מתן שירותי ה
 זה.
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 . לא תהיה זכות עכבון במסמכים ו/או בתוצרים, כולם או חלקם  ספקל ג

יעביר למזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, את כל המסמכים ו/או  ספקוה
, ללא ידו  כל עיכוב, מכל סיבה שהיא. התוצרים שיידרשו על 

 
יהיה משוחרר מכל אחריות לגבי כל תביעה  מזמיןמוסכם במפורש, שה ד.  

מכל סוג ת יוצרים יו, לרבות זכוטיפול רגשיבגין שירותי ה לזכות כלשהי
היה האחראי היחיד י ספק, והוהן של כל צד שלישי( ספקשהוא )הן של ה

יוצרים כתוצאה ו/או מהפרה של לגבי כל תביעה שבאה כתוצאה  זכויות 
פצה י ספקה .במסגרת מתן השירותים והשימוש בתוצרים על ידי המזמין

בגין כל סכום שיחויב בו, כולל הוצאותיו המשפטיות של מזמין את ה
 , אם יחויב כתוצאה מאי קיום הוראות סעיפים אלה.מזמיןה

 
 הפסקת ההתקשרות

, על פי שיקול דעתו  א. .16 הבלעדי והמוחלט, וללא צורך המזמין יהא רשאי
, על פי הסכם זה, וזאת ספקבמתן הנמקה, להפסיק את שירותיו של ה

ו/או  ספקומבלי של ימים מראש 15לאחר מתן הודעה של  תהיה טענה 
. במקרה של הפסקת זכות כלשהי בגין הפסקת ההתקשרות כאמור

זכאי לתשלום שכר טרחה בגין  ספקההתקשרות, כאמור, יהיה ה
ם אשר הוענקו על ידו בפועל, והוא יעביר לידי המזמין מיד את השירותי

 לעיל.  15כל המסמכים והתוצרים, כמפורט בסעיף 
 

א' לעיל, העמותה תהיה רשאית לבטל את  16על אף האמור בסעיף  ב. 
 ההסכם לאלתר וללא הודעה מוקדמת במקרה של כח עליון.

 
וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה  .ג  במועדה, או מתן ארכה, לא שום 

ייחשבו כוויתור של המזמין על זכות מזכויותיו לפי הסכם זה ולא 
ויתור כזה במפורש -ישמשו מניעה לתביעה על ידיו, אלא אם כן נעשה 

 ובכתב.
 

וחובת סודיות  שימוש במידע 
)וכל הבא בשמו  ספקה .17 מתחייב כי במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה, הוא 

( י ו/או ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אליו ו/או מטעמו עשה שימוש בכל מידע 
טיפול , אך ורק במסגרת ובקשר לביצוע עבודת הטיפול רגשיבקשר לעבודת ה

. כמו כן מתחייב ה רגשי לא לעשות כל שימוש במידע  ספקולטובת המזמין
ישמור בסוד על כל  ספקכאמור לעיל לאחר תקופת תוקפו של הסכם זה. ה

טיפול ו/או חפץ שהגיעו לידו, במסגרת מתן שירותי ה מידע ו/או מסמך
גורם, -, עלרגשי וימנע מפרסומם ברבים ו/או ממסירתם לכל  פי הסכם זה, 

ידאג  ספקאלא לאחר שקיבל לכך אישור מאת המזמין, מראש ובכתב. ה
להחתים כל עובד או אדם הבא מטעמו על התחייבות מפורשת, כאמור לעיל. 

, יחתום על נוסח הת ספקה חייבות לשמירה על סודיות המקובל במזמין
 .'בכנספח בנוסח המצורף להסכם זה 

 
 תקופת ההסכם

ע"י המזמין ע"פ הסכם זה תהיה עד להשלמת  ספקתקופת קבלת שירותי ה .18
למתן שירותים, כמפורט בנספח פירוט  ספקביצוע מלוא התחייבויותיו של ה

 העבודה. 
 

 קניין רוחני
לא יתאפשר פרסום חומר שיווקי אודות השירותים ללא אישור העמותה.    . 19

את מלוא הזכויות ובכלל זה גם את זכויות  לעמותהמקנה בזאת  ספקה
היוצרים המלאות וכל זכויות קניין רוחני בכל המסמכים והתוצרים שיוכנו, 

יוכנו, על יד וו/או מי מטעמ ספקהידי -אם  עבור מתן  ווהמועסקים על 
הא בעלים היחידי ת העמותההשירותים נשוא הסכם זה. מובהר בזה, כי 

לרבות זכויות הקניין הרוחני )ובכללן הזכות  -והבלעדי של מלא הזכויות 
ומצהיר  ספקהבכל חומר נשוא הסכם זה, לרבות תוצרי עבודת  -המוסרית(

יוצרים ו/או קניין  רוחני בשירותי בזאת כי אין כל צד שלישי הטוען לזכויות 
ו/או בפונט ו/או סימן ו/או כותר  ספקהו/או בשיטות העבודה של  ספקה

ו/א ועיצוב ו/או ציור וכיוצ"ב בהם ייעשה שימוש, ומצהיר כי  ו/או סימול 
שיטות העבודה ותוצרי העבודה לרבות פונט ו/או סימן ו/או כותר ו/או 



16 
 

 

ג' בנוגע לזכויות  סימול וכיוצ"ב נמצא ברשות הכלל וכי אין טענות של צד
 . יוצרים בהם

 
 שונות

שני הצדדים  ע"יאין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך חתום  א. .20
 כוחם.-או באי

 
מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך  ב.

 בירושלים.
 
. כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום או תימסר ביד לכתובות  ג

הצדדים, כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה כאמור תיחשב כאילו 
ימים מיום מסירתה במשרד הדואר, או עם מסירתה ביד,  3התקבלה 

 לפי העניין.
 

מוסכם על הצדדים כי הסכם זה ממצה את מלוא  זכויותיהם, זה כלפי  ד.
 וא מבטל כל הסכם ו/או מצג ו/או הבטחה אשר קדמו לו.זה, וה

 
  

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 

                                 ______________                ______________                            
ן                                                                ספקה  המזמי
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 נספח א' 

 טיפול רגשימפרט שירותי ה

 
 

הינו מרכז ש, תוכנית מרג"שיםמטפלים בתחום הרגשי במסגרת  למאגר ספקים ש
רגשי בית ספרי שתפקידו להנגיש טיפולים רגשיים של הביטוחים המשלימים 

כחלק מהמסגרת הבית ספרית  ,בחינוך הרגיל יםמטעם קופות החולים לתלמיד
 .בזמן הלימודים או בשעות אחה"צ

  
, כאשר הטיפולים יערכו במרחב טיפולי מותאם והמיועד לכך בתוך בית הספר

מטרת התוכנית היא להקל על ההורים ותלמידים למצות את הזכויות המגיעות 
, תלמידי יסודי בחינוך הרגיל לקבלת השירותים קהל היעד. להם מקופ"ח

בהתאם להמלצת הצוות המקצועי, ההורים או אבחון  טיפול רגשיקים להזקו
. השירותים)להלן: "טיפול רגשי הממליץ על  )"  

ההתקשרות בפועל כפופה לאישור קופת החולים. לא תאושר התקשרות בפועל עם 
מטפל אשר מחד עומד בתנאי הסף כפי שנקבעו בקול קורא אך מאידך לא מאושר 

 ע"י קופת החולים.

ויכולתוסף, על הספק להיות בעל בנ ליתן שירותים על פי כל הכללים  ניסיון 
 והדינים הנהוגים במסגרת תחום זה.

גורמי כוללים  ספקמתן השירותים על ידי ה  של מנהל החינוך הפיקוחהנחייה תחת 
 .ימי העבודה תחייב פיצול ביןיתכן שהפעילות  ירושלים, כאשר
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 1נספח א' 
 טבלת שכר

 
 

 שנות ניסיון

 מחיר מוצע לשעת טיפול פרטני

2-4 
 
70 ₪  

 4מעל 
 
90 ₪  

שנים פלוס תעודת  4על מ
ממוסד  פסיכותרפיסט

 אקדמי מוכר

 
100 ₪ 
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 נספח ב'
 לשמירה על סודיות  ספקהתחייבות 

 תאריך _________
 לכבוד

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

( –)להלן   המזמין
, .  א.ג.נ

 התחייבות לשמירת סודיותהנדון: 
 סימוכין: הסכם למתן שירותים בנושא ______ שנחתם בינינו ביום _________

 
 -בזה כלהלן: מצהירם מטה, ______________, החתו יאנ

נגישות ו/או קבל .1 , לרבות הננו מאשרים  ונתונים בקשר עם המזמין ת מידע 
 , , לקוחותיו ופעילותו וזאת לצורך מתן ם, הורים וכיוצ"ב יתלמידים, ילדעסקיו

 השירותים נשוא ההסכם שבסימוכין. 
ונתונים מכל סוג שהוא אודות  –"מידע" לעניין זה  , ידע, מסמכים  כל נתון

, לרבות  נכסי ו/או עסקי  -עניין אחר ומבלי למעט  –המזמין, עובדיו ולקוחותיו
ולרבות מידע אישי ו/או סודי ו/או  ו/או פעילויות ו/או התקשרויות מי מהם

ו/או ניהול פרטי ; לרבות מידע שהגיע אגב, במהלך או בקשר עם הגשת הצעה 
וכן לרבות מידע אישי או  משא ומתן עמכם, טרם חתימת ההסכם שבסימוכין

 .פרטי של תלמידים או עובדים
מתחייבים, בשמנו אנו ובשם התאגיד, לא לגלות, לא להעביר, לא למסור  הננו .2

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

המידע, לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם כך ולגרום כי כל המועסקים על 
. י  די התאגיד ו/או מטעמו יעשו כן

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

 השימוש.  

מכוח היותו , מידע חסוי מכוח דין ו/או הסכמים דע דלעיל הינוידוע לנו, כי המי .4
לקוח, וכי הנכם  –כולל סודות עסקיים ו/או נתונים שחל עליהם חיסיון מזמין 

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

מובהר, כי אנו נהיה אחראים באופן מלא ובלעדי בגין כל הפרה של חובת  .5
, ובכל מקרה נדאג  הסודיות האמורה לעיל, בין מצידנו ובין מצד מי מעובדינו
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  .6 האמור בהתחייבות 

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

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

 
 יום,ה

 _________________    ________________ 
 

 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.

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

 
    ____________                      _____________ _________ 

 החותמת עו"ד/רו"ח                חתימ     כתובת וטלפון                    
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 ספקאישור עריכת ביטוחי ה-ג'נספח 

 

ם וחי ט בי ום  קי ת  אישור  ק נפ אריך ה ת
: ור איש  ה

ידע  מ בה. ה ט  פור מ ידע ה מ ל אם  ת בה קף,  תו טוח ב בי ת  ס ולי פ שנה  י טח  מבו כך של ל א  ת כ מ ס א וה  מהו זה  טוח  בי אישור 
אים  תנ ן ה בי תירה  ס של  רה  ק מ ת, ב א ז עם  יחד  יה.  ג י וחר סה  ולי אי הפ תנ כל  ת  א ל  ול כ ו  נ י א זה  אישור  ט ב ור מפ ה

שבו  רה  ק מ ט ב מע טוח ל בי ה ת  ס ולי בפ ור  מ א גבר ה י טוח  י ב ת ה ס ולי בפ בועים  ק אים ה תנ ה ן  לבי זה  ור  איש טים ב מפור ש
. ור איש קש ה מב טיב עם  מי זה  אישור  אי ב  תנ

שור ש האי ש  אופי העסקה מבוטחה מבק מעמד מבק
שור  האי

ך  –לביא  נו החי לפיתוח  ית  נ העירו העמותה 
שלים /או  בירו ו ה  ו/או מנהלי ה  עובדי /או  ו

ו/או  ם  ירושלי ית  רי עי ו/או   מי מטעמה 
/או  ו ם  ירושלי ית  רי עי ם של  יי נ רו עי פים  גו

"ל הנ ם של  ומנהלי ם  שירות /ו עובדי או 
שירות בריאותבריאות כללית   ו/או מכבי 

ם☒ שם  שירותי

לים אחר: ☒ פו טי
ם  ם רגשיי לתלמידי

ם מוסדות  הלומדי
וך  ית חינ בערי

ם  במסגרת ירושלי
ם שי ית מרג" כנ  תו

ם  שירותי ן/או 
ם  פרא רפואיי

ן ☒ מזמי
ם  שירותי

 
 

 580014983ע"ר 
 

. פ /ח. ז.  ת.

ם42אגריפס  ירושלי  מען , 

 

ם יי  כיסו

ג הביטוח  סו
גבולות  לפי  חלוקה 
או סכומי  ות  אחרי

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ך  תארי
 תחילה

ך  תארי
ם  סיו

ות/  ל האחרי גבו
ם   ביטוחסכו

ם  יי כיסו
ם  נוספי
בתוקף 
וביטול 
ם גי  חרי

ד  קו ין  לצי ש  י
י בהתאם  כיסו

ד'  לנספח 

ם מטבע סכו  

 ' ג 1     צד  ,000,000  ₪ 302 ,304 ,
309 ,315  ,
321 ,328 ,
329 

ם ות מעבידי 20     אחרי ,000, 000  ₪  304 ,309 ,
319 ,328 

עית  ות מקצו 1     אחרי ,000,000  ₪ 301 ,302 ,
303 ,304 ,
309 ,321 ,
325 ,326  ,
328 ,332 - 

ם 12 שי  חוד
 

: ) ש האישור למבק ן המבוטח  בי ם בהסכם  ם המפורטי לשירותי  , )בכפוף שירותים   פירוט ה
ם-094 פרא רפואיי ם   שירותי

ליסה  וי הפו נ שי  ביטול/
לתוקף אלא  יכנס  י לא  ח,   ליסת ביטו פו שור או ביטול של  וי לרעת מבקש האי נ שלוח הודעה  יום 60שי לאחר מ

. או הביטול י  ו נ שי ר בדבר ה שו ש האי  למבק
 

שור  חתימת האי
 המבטח:

 

 


