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 הצעות   להציע ההזמנה מסמכי 

 

 :מההזמנההמפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד  הצעות  להציע ההזמנה מסמכי 

 

 תאור המסמך  

 צעות הזמנה להציע ה מסמך א'

 תצהיר  -נספח א' 

 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים  - 'בנספח  

 

 וההצעה מסמך עמידה בתנאי הסף ואיכות המציע -' גנספח  

 מחזור כספיאישור רו"ח בדבר עמידה בתנאי סף ל  -' נספח ד 

 ה כספיתטופס הגשת הצע מסמך ב' 

 הפרויקטחוזה  לביצוע  מסמך ג'

 מסמכי ההזמנה להציע הצעות –נספח א'  

 הצעת הזוכה  -נספח ב'  

 תקנון המחנה  -נספח ג'  

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות  - 'דנספח  

 

ביטוחי קיום אישור  -1ח הפ+ נסאישור קיום ביטוחים -  'ה נספח 

 ספק
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 הזמנה להציע הצעות 

 

 )"ההזמנה"( הזמנה להציע הצעות –מסמך א' 
 

 2022ץ  ת קי מחנו 

 כללי    . 1

מחנה קיץ   הצעות מחיר להפעלת  מעוניינת לקבל    "(הקרן)"  לפיתוח  יפו   ב ל אביקרן ת 1.1

בוגרי   משתתפים(    1,200)הקרן רשאית להגדיל את המספר לכ    משתתפים  1,100-לכ

ח' ת"א  כיתות  הקיץ"או  /ו  "הפרויקט"להלן:  )יפו  -מהעיר  ה("מחנה  בהתאם כ,  ל 

חלקיה  בהזמנה    המפורטים  ם  לתנאי כל  על  הבוזו  ונספחיו   להזמנהמצורף  חוזה 

 "(. ההזמנהמסמכי : "יחד המהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן

המכרזים   מכרז ו/או מעין מכרז ודיני    אינה  למען הסר ספק כי הזמנה זאת  מובהר   1.2

. הפרויקטאשר יבחר לבצע את  ספק \המציעלא יחולו על הזמנה זו ועל תהליך בחירת 

לא יחשב ולא יהווה אישור  הדבר  סמכי ההזמנה,  המונח "מכרז" מופיע במכאשר  גם  

על פי דיני המכרזים. מטרת ההזמנה היא לאפשר הליך  ראיה לכך שנערך מכרז     או  

לקבוע   בהתאם  המיטבית  ההצעה  את  לבחור  לקרן  שיאפשר  והוגן  תחרותי  בחירה 

 במסמכי ההזמנה. 

את     1.3 לקרוא  המציע  התההזמנהמכי  סממלוא  על  וכל  החוזה  לרבות  על  ,  חייבויות 

וב בהםפיהם,  האמור  לכל  והסכים  הבינם  כמי שקראם,  ייחשב  הצעתו  הגשת  .  עצם 

בתאום מראש    69אבן גבירול  ברחוב  הקרן  במשרדי  ניתן לקבל    ההצעה  את מסמכי  

   .ללא תשלום 03-7240980 בטלפון

 : י שינוי בלו"ז( )נא להתעדכן עם הקרן לגב ההזמנההזמנים של  ותלוח 1.4

 שעה  מועד  נושא 

 9:00 16.3.2022 )זום(  יעיםצמסיור 

ברת שאלות רון להעחד אמוע

 הבהרה 

18.3.2022 14:00 

מועד אחרון לפרסום תשובות  

 הקרן והבהרות 

21.3.2022 17:00 

 17:00 27.3.2022  מועד אחרון להגשת הצעות

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות  90 תוקף ההצעה 
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 :כללית  גרמהופרו הפרויקט  ,מטרות לפרויקט  רקע .2

 

-להעניק לכ  מעונינת  "(  העירייה)"  יפו  ת תל אביב ל עירייתמיכה שבתאום ו,  הקרן   2.1

ונערות    1,200 -1,100 ת"אנערים  העיר  ובעלי    יפו-מרחבי  ח  כיתות  שמסיימים 

שך עשרה  חוויית קיץ יוצאת דופן במחנה קיץ למהתאמה להשתתפות במחנה קיץ ,  

שבאמצעות    ימים אמונה  ייחווימתוך  המשתתפיםה  התלמידים  זאת  יזכו   חודית 

ים, מיומנויות  יטחונם העצמי, שיקום יחסיהם החברתיים ויוקנו להם כללחיזוק ב

   .וידע

 . ותשלומי הורים  העירייההשתתפות של , ות מתרומ  ממומן  הפרויקט    2.2

 . יפו -ת"אעם עיריית בתאום  ,תוחאביב לפי-מנוהל ע"י קרן תלהפרויקט    2.3

 :קמןכדלהפרויקט ות מטראת ביחד עם העירייה ן גבשה קרה  2.4

 .במהלך הקיץ י העירמשותף של בני נוער מרחבמפגש      2.4.1

 ערבית, יהודים חילוניים ויהודים  מפגש בין תרבותי בין בתי ספר מהחברה ה   2.4.2

 מסורתיים.   

מועצת מנהיגות  עבור יצירת    -  רתיתנהיגותית ואחריות חבסיוע בפיתוח תפיסה מ   2.4.3

 .עירונית

מיויס   2.4.4 בפיתוח  התלוע  בקרב  עצמאית מנויות  עבודה  צוות,  עבודת  )כגון:  מידים 

 וכד'(. 

 .חברתיות הובלת יוזמות 2.4.5

חוויות    2.4.6 באמצעות  העצמי  והדימוי  הביטחון  המוטיבציה,  חיזוק  מסוגלות,  תחושת 

 הצלחה. 

ספר    חברתיות מעורבות ממס' בתי  קבוצותבכפרי ואכסניות הנוער, בהמחנה יתקיים    2.5

קבו  יפו.-ת"אב שהיא  לכל  הפעילויות  בכל  הקבוצה  את  המלווה  קבוע  חברתי  מדריך  צה 

 . משתתפים(  6 )מדריך אחד ללא יותר מ 1:6 -על יעלהשלא מקיימת ביחס חניכה 

יתנסו    2.6 החניכים  החברתית  הפעילות  ספורט, ילובפעלצד  כגון:  מגוונות  חינוכיות  יות 

ימית,  פ מגו  אמנות  עילות  יוסדנאות  בנושא  חברתית.זמ ונות  ומנהיגות  החניכים   ות  בכך 

על  המבוסס  החברתי  בציר  וגם  שלהם  החזקות  על  המבוסס  האישי  בציר  גם  יתפתחו 

 הפעילות החברתית המשותפת.

חברתיים  2.7 ערבים  שיא,  חוויות  כולל  כולו  טהמחנה  דיבייט יול,  ערב  האקתונים,  ים, 

חגיגי, הקצב מואט ויש זמן  חנה עוטה לבוש  חוויית שבת ייחודית. בשבת המ  -ן  וכיו"ב וכ

יב דעת וליהנות  להתכנסות גם סביב הקבוצה, לעיסוק בזהות האישית והקהילתית, להרח

 .מעושר תרבותי ורוחני
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במחנה  2.8 ל, ההמחנה צריך לתת מענה למגוון המגזרים שיהיו  והן  ן  אוכלוסייה הדתית 

 .ביתלאוכלוסייה הער

ימים בחודשים    10משתתפים בכל מחזור( של    550חזורים )כ  מחנה הקיץ יופעל בשני מ  2.9

הקרן    .באישור הקרן  . ניתן לקיים מחזור במספר מקומות לינה במקביל2022יולי אוגוסט  

כל מחזור ל גודל של  בהודעה מראש של    600רשאית להגדיל  ימים לספקים    7משתתפים 

רשאית  הרלוונטיים.   לבצעהקרן  מחזורים.  להחליט  משני  יות  יותר  יתקיימו  משני  אם  ר 

 כל מחזור בהתאמה. ל ניתן יהיה להקטין את גודלו ש מחזורים

עקרונות המנחים למתווה מחנה  הקרן והעירייה יקבעו )א( את האגנדה החינוכית וה  2.10

לפועל   יוציא  הזוכה  המציע  יבחרוהקיץ שאותם   מתוכם  אשר  הספר  בתי  את  יבחרו    )ב( 

 המשתתפים ויעדי מחנה הקיץ. כה באשר לצרכי )ג( ינחו את המציע הזו התלמידים

לבחור  2.10 נועד  המפורט  הבחירה  ההזמנה,   הליך  דרישות  בכל  לעמוד  שיכול  מפעיל  גוף 

 הסכם.  נספחיה וה

  1100לות מחנה הקיץ )כ  זוכה אחד למלוא פעי  מציעבכי הקרן רשאית לבחור    מובהר  2.11

ר  -משתתפים כאמהקרן  המשתתשאית  מספר  את  להגדיל  לכ   ור    מספר באו    ( 1,200פים 

ולפצל ביניהם את הזכייה )לדוגמא שכל מציע זוכה יבצע    לפי שיקול דעתה    זוכים  מציעים

 . (במקבילמחזור אחד או שמספר מציעים זוכים יבצעו מחזור 

תעלה    ת ההורים יחד( לאתשלומים מהקרן והשתתפוהכוללת למציע הזוכה )  התמורה  .122

)כולל מע"מ( למ  4,500על   י  –  ףשתת₪  הזוכההיה בהתאם  הסכום  בהצעת המציע   .לקבוע 

 ההתחשבנות מול מציע זוכה קבועים בהסכם. תנאי התשלום ודרכי 

 

   תחומי האחריות של המציע הזוכה.3

 

לגרוע מכלליות האמור   ובהסכםמבלי  ונספחיה  יידרש    ,בהזמנה  הזוכה  היתר המציע  בין 

 :מפורט להלןלבצע את ה

מחנה 3.1 בהכו  מלא   קיץ    ניהול  לינה,  שיסוכמו   במיקום    ימים  10משך  לל    ובמועדים 

והעירייה ובהתאם להנחיות הקרן  ונספחיה וההסכם  בהזמנה  ונשיאה    ובהתאם לקבוע 

 .בכל העליות הכרוכות בהפעלת וניהול מחנה הקיץ

בהתאם 3.2 קיץ  מחנה  מיתוגהל פיתוח  חווייתיות,  חינוכיות,  מ"קרן  ורעות  ינחיות  יוניות 

 . צאתו לפועלהוו יפו-ריית ת"אית"א לפיתוח" וע

הרישוי בהתאם לחוק רישוי קייטנות )"קייטנה   לרבות תנאי  דרישות הדין  עמידה בכל   3.3

 עם לינה במבנה קבע"(, לרבות כניסה לבריכה ופעילויות מים שיוסכמו בין הצדדים.

 חותית ותפעולית. חינוכית, הדרכתית, בטי –נה ל תכנית המחפיתוח וניהו 3.4

 . הפרויקטקבע ראוי לקיום  אוג להפעיל אתרלאתר, לשכור ולד 3.5
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יעבור הכנה  הצוות , גיוס והכשרה של צוות מקצועי מתאים להפעלת מחנה. איתור, מיון 3.6

  יש חשיבות רבה בגיוס צוות מנוסהיפו.  -והכשרה מותאמת  לקהל היעד של מחנה ת"א

להקפיד כי  חובה    יות מורכבות.נוער מאוכלוס  ניסיון עם בניגם בעל  בעל ותק בהדרכה ו

 להרשמת תלמידים מהחברה הערבית. בהתאם ערבית מדריכים דוברי יהיו

הזמנים   3.7 וללוחות  לצרכים  להנחיות,  ובהתאם  עניין  בעלי  בפני  והצגתו  המחנה  שיווק 

 יפו. -עיריית ת"אהקרן ושייקבעו ע"י 

 יפו. -וח ועיריית ת"אחודי בתיאום עם קרן ת"א לפית ה באופן יימיתוג המחנ 3.8

 והפיסית של המשתתפים. יאותם הנפשית לברות לשלומם ואחריות וערב 3.9

ההתקשרות   3.10 מתחילת  קבוע  קשר  איש  רצוף  מינוי  בקשר  המחלקה  שיש  נציג/ה  עם 

ת"א בעיריית  חינוכית  ו-לרווחה  לפיתוח  יפו  ת"א  את  קרן  יוביל  אשר  המחנה  תום  עד 

 ומול בתי הספר. יפו  -עיריית ת"אהקרן ויתוף הפעולה מול ש

ק מענה להורים ולתלמידים לאורך כל  ענייאשר    וכה  המציע הזמטעם    מינוי בעל תפקיד 3.11

 התהליך. 

העבודה   3.12 נהלי  לגבי  הבנות  ומסמך  ציפיות  תיאום  יתקיים  בהם  הכנה  מפגשי  קיום 

 לטות.המשותפים, חלוקת תחומי האחריות ואופן תהליך קבלת ההח

של  יפו,  -"אעיריית תהקרן ולמחנה, בתיאום עם  מבתי הספר שנבחרו  המשתתפים  גיוס   3.13

בפועל     1,200 חלק  שייקחו  מראש,  שהוגדר  מגוון  תמהיל  פי  על  בחוויית משתתפים 

 המחנה.

מהורי הילדים   ,והעירייה  הקרן  שיקבעו  כפי,    ההשתתפות  דמי  את  יגבה  הזוכה  המציע 3.14

 ית הכספים הקרן רשאית לקבוע הסדרים אחרים לגבי  ץ.ויבצע את הרישום למחנה הקי

 .אלה או חלקם כספיםקרן תגבה לרבות שה מהורי הילדים

 

)הקרן תתייחס בין השאר לפרמטרים אלה בבחירת    פרמטרים שיש להתייחס אליהם בהצעה. 4

   המציע הזוכה(.

 

 : את הפרמטרים הבאיםבין היתר על המציע לפרט בהצעתו 

נה, עדיפות לאתר ובו ם המחלקיו  ריאלייםמקומות פוטנציאליים ויות לאפשר /מיקום המחנה 4.1

 בסמוך לחוף הים.חבים פתוחים ובתוך המחנה ומר בריכה 

גם  יש חשיבות רבה בגיוס צוות מנוסה בעל ותק בהדרכה ו -, הכשרתו וניסיונו   צוות המחנה 4.2

יהיו  בעל   כי  להקפיד  מורכבות.  מאוכלוסיות  נוער  בני  עם  דוברמדריכיניסיון  ערביתם    י 

 חברה הערבית.בהתאם להרשמת תלמידים מה

 (. לצרף קורות חיים שי יכולות )יון ו ניס –מנהל.ת המחנה  4.3

 מהו מחנה מוצלח בעיניכם.  – תפיסת עולם  4.4

הצגת תחומי הפעילות והתכנים המוצעים, ימי שיא, טיולים, פעילות    –תוכן וחוויית המחנה   4.5

חוויתיות  מנהיגות  סדנאות  פיתוחימית,  וכדומה,  יזמות    ,  המתואמים  חברתית  אשר תכנים 

 .תארת את מתווה המחנהמצגת המ אנא צרפומחנה. ביטוי את מטרות היביאו לידי 

 . ימים 10לו"ז יומי מפורט לדוגמא ולו"ז מבני של  –מבנה ולו"ז המחנה  4.6
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 ות. מחנות דומים שנעשו בעבר, היקפי פעילות, קהל היעד, תוכן ופעיל –ניסיון המציע  4.7

 יון( )במידה וקיים ניס רשויות מקומיותהמציע בעבודה עם רשתות חינוך ו/או  יוןניס 4.8

היעד המוגדר   ניסיוןלה  תפיסת הפע 4.9 נוער מרקע סוציואקונומי מגוון    –  של המציע מול קהל 

 הכולל מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית. 

 החל משלב ההתקשרות ועד מועד קיום המחנה.גאנט משוער  4.10

? איך נשכנע את ההורים? מה  יפו"  -ים ל"מחנה מנהיגות של ת"א את הילדך נביא  אי  –  שיווק 4.11

למחנה?המיתו הנכון  חומרים    ג  הספר?  לבתי  חשיפה  מבחינת  השיווק  תהליך  כולל  מה 

, מפגשי חשיפה לתלמידים מתעניינים בבתי הספר פרסומיים, מפגש חשיפה למנהלי בתי הספר

  וירטואליים/פרונטליים להורים   י חשיפהמפגש  2  )בהתאם למס' בתי הספר שישתתפו במחנה(

 סאפ ולהדפסה ברחבי ביה"ס וכד' להפצה בוואט – , סרטון, עיצוב ברושוריםלמידיםלתו

ומיתוג   4.12 המחנה  כובעים,    –נראות  ולצוות,  לנערים  חולצות  פרסומיים,  בחומרים  נראות 

 פיתוח(. יפו, קרן ת"א ל-דגלונים, שילוט ועוד )בשילוב לוגאים של עיריית ת"א

רישום וגבייה, נוהל רישום, תשתית קיימת ל  ,ישום גאנט רפירוט של:    –תהליך רישום וגביה   4.13

 אופן הגבייה.  ו )גם בעתות קרונה(  , נוהל ביטוליםתהליך ההרשמה

בכמות הילדיםפירוט    –התקשרות מול ספק 4.14 , התייחסות למחנה מדיניות הביטולים/שינויים 

יה פיע בהסכם ההתקשרות. הקרן תהות הינה כמהביטולים המחייב מדיניות  בתקופת קורונה.

   .להצעתוכה כפי שתצורף הזו  רשאית להתחשב בהצעת המציע

ניסיון  התנהלות המחנה במידה ומתרחש גל קרונה במהלך חודשי הקיץ,  –מחנה בימי קורונה  4.15

 . מנגנון קבלת החלטותובתחום 

 כולל מע"מ(. ש"ח  4,500מחיר למשתתף )שלא יעלה על   4.16

לב  הצדדים ינהלו דיון בתום    -מלווה  ם עם צרכים מיוחדים ביחד עםלמחנה ילדי  ככול ויגיעו 4.17

ש התמורה  עבור על  מהתמורה  נמוכה  תהיה  מקרה  )שבכל  מלווה  כל  בגין  לספק  תשולם 

 משתתף(. 

 

 הזמנה תנאי סף להשתתפות ב . 5

 

 על תנאי הסף כדלקמן:במועד הגשת ההצעות רשאים להגיש הצעות מציעים העונים 

 

  בישראל   כדין  המאוגד  תאגיד  או,  שהינו עוסק מורשה  ישראלי  אזרח   הוא  המציע 5.1

עמות)לרבו חבת  או  הציבור(ות  לתועל  מיזם  ,  רה  )כגון  רשומה  בלתי  שותפות  או 

 המציע  וברשותרים,  משותף( שכל אחד מחבריה מקיימים את אחד התנאים האמו

-ו"התשל,  םציבוריי  גופים  עסקאות  חוק  לפי  והתצהירים הדרושים  האישורים  כל

1976 . 

   (.ים שנ 5מחנות קיץ )לפחות ניסיון מוכח של הפעלת  5.2

 .להלן 8, כמפורט בסעיף המציעיםתתף בסיור ע השהמצי 5.3

רו"ח   5.4 חי  אישור  עסק  אזהרת  אין  המציע,  של   האחרונים  הכספים  בדוחות   כי 

-המציע הינו חברה פעילה ולא ננקטו נגדה ו/או על  רו"ח    ואישור כי למיטב ידיעת



 

 

 

 

 

8 

ה ו/או  ידה  פירעון  חדלות  בגין  משפטיים  ו/או ליכים  נכסים  כינוס  ו/או  פירוק 

 ר נושים. הסד

איכבחינ  לצורך 5.5 ציון  מתן  או  הסף  בתנאי  עמידה  של  ניסיון  ב  להכיר  ניתן  ות,  ה 

המחזור הכספי המצרפי של המציע, של חברות האם של המציע )הכוונה והמצרפי  

ב שמחזיקות  המניו  50%  -לחברות  מהון  יותר  החברות  או  ושל  המציע(  של  ת 

הון המניות  או יותר מ  50%  -)הכוונה לחברות שהמציע מחזיק ב  הבנות של המציע

ת הבנות  שהפעילות של המציע ושל חברות האם ו/או החברו  שיוכח שלהן(, בתנאי  

גורמים  אותם  ע"י  בפועל  בוצעה  המציע  מסמכי    של  נשוא  בפעילות  שישתתפו 

 .ההזמנה

פות  הקמת שותבאמצעות  ,  ם שוניםהוק" בין גורמי-ה "אדותפויות ושיתופי פעולש 5.6

רשומ שותפות   / בבבמע"מ  בת  חברה   / גורמיה  אותם  של  ביצוע  עלותם  לצורך  ם 

)מלוא    ניסיון ושל המחזור הכספיתנאי הסף של היוכרו לצורך עמידה בפרוייקט  

 .( או יותר 50%-)בתנאי שמדובר בובציון האיכות המחזור( 

 

 להצעה  מסמכים שיש לצרף. 6

המציע,    מסמכים     6.1 של  בכ  המצורפיםסחים  ובנחתומים  א',   להזמנה וג'    'נספחים 

  .לנספח ג'ת מענה בולר

 . מלא וחתום( ההזמנה למסמכי  'ב מסמךכספית )טופס הגשת הצעה  26.

העתק אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק עסקאות     6.3

 . 1976-של"וגופים ציבוריים, הת

 מציע. שויות מס ערך מוסף של התעודת עוסק מורשה מאת ר 6.4

 כגון )  דין  פי  על  המתנהל  במרשם  המציע  רישום  על  עדכני  אישור  -ד  אם המציע תאגי 6.5

חברה    מסוגו  תאגידים  לגבי(,  התאגידים  רשם לגבי  חברה  -)לדוגמא  פרטי  על  מידע 

 .דשים ממועד הגשת ההצעה( חו 3מרשם החברות מתאריך שאינו מוקדם ביותר מ 

)הן לצורך הוכחת    דומיםיצוע פרויקטים  ניסיון של המציע ויכולת מוכחת בבבנוגע ל   6.6

ה ניקוד  לצורך  והן  הסף  בתנאי  להצעתוהמציע  איכות(,  עמידה  "ג" את    יצרף  נספח 

שיהווה  מענה    -לעיללהזמנה    4בסעיף    יםהנזכרמענה לכל הפרמטרים  ממולא ובנוסף  

 המציע הזוכה.ה המחייבת של חלק מההצע

 . ילעל  5.6בתנאי סף ון כנדרש ואה חשבאישור ר 6.7

לרבות  ההזמנהכי  מסמכל      6.8 המציעים,  ,  סיור  ומענה  פרוטוקול  למציעים  הודעות 

על ידי    בראשי תיבות בתחתית כל דףכשהם חתומים    לשאלות הבהרה )ככל שניתן(,

החתימה   )והמציע,    מטעםמורשי  המציע  אינו  בחותמת  מורשה  עוסק  שהינו  מציע 

ת על המציע קשרוההת  חוזה(. ב מת, אם אין לו חותוף חותמת לחתימתומחויב בציר

 חתימה מלאה באמצעות מורשי חתימה מטעמו, במקומות המיועדים לכך.  לחתום
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על ידי מורשי   בתחתית כל דףכל מסמכי הצעת המציע ייחתמו גם הם בראשי תיבות   

המציעהחתימה   המציעותמובח  מטעם  באמצעותת  מלאה  לחתימה  בנוסף  מורשי   , 

 . .היכן שנדרשבות אישור עו"ד ועדים לכך, ולרהמי חתימה מטעמו, במקומות

  ב2  לסעיף   בהתאם  הנדרשים  והתצהיר  אישור,  אישה  בשליטת  עסק  הוא  המציע  אם 6.9

 . 1992-ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק

ים לחתום ולחייב את המציע )ככל סמכהמואישור עו"ד/רו"ח אודות מורשי החתימה   6.10

 יע הוא תאגיד(. שהמצ

 ת תקופת ההתקשרו. 7

על חוזה  הקרןממועד חתימת  ימים   7-אוחר מתחל לא יהפרויקט ע של תקופת הביצו 

מחנה הקיץ וכל הפעולות הנלוות אליו  היא תימשך עד לסיום  ו  עם הזוכהההתקשרות  

הפקת   סיכומים,  כגון  המחנה  סיום  לאחר  בחוזה לקחים   לרבות  כמפורט  והכל 

 ים בהסכם.פות וכו' מפורטביטול ההתקשרות לרבות בשל מגי  כידר. ההתקשרות

 סיור מציעים 

במועד המפורט בסעיף  ,  )בזום או במפגש פנים אל פנים( מציעים    מפגש  תערוך    הקרן 8.1

   .)או על עדכון של המעוד עליו תודיע הקרן(   לעיל 1.4

הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעות  יעיםהמצ במפגש מובהר, כי ההשתתפות  8.2

 .הזמנהל

 . ציעיםלמפגש המכשעתיים יש לשריין  8.3

להפיץרשא  הקרןהמציעים,    מפגש  לאחר   8.4 של  רופ   ית  בכתב    מפגש  טוקול  המציעים 

משתתפי   "   המפגשלכל  נפרד  הפרוטוקול)להלן:  בלתי  חלק  יהווה  הפרוטוקול   .)"

על  ההזמנהממסמכי ומתנאי   ל.  כשהוא חתום  הצעתו את הפרהמציע לצרף  וטוקול, 

 על ידו ובחותמת המציע.

ורש ם יצוין במפא אאל  הקרן  מסגרת הסיור לא יחייב את כל מידע שיימסר בעל פה ב 8.5

 מציעים. ה מפגש ל בכתב בפרוטוקו

 המציע   של והתחייבויות מצגים .9

 :כדלקמן , הקרןכלפי  ומתחייב מצהיר המציע הצעתו הגשת בעצם

  ומין   סוג  מכל,  הרלבנטיים  הנתונים  כל  ואת  ההזמנה  מסמכי  לכ  את  ובדק  ראה  הוא 9.1

 הבדיקות   לכ  את  ביצע  וכי,  הצעתו  עם  בקשר  או  הפרויקט  עם  בקשר,  שהוא

כי הגיש את הצעתו ו  הבלעדי  דעתו  שיקול  פי   על  עצמאי  באופן  לכך  בקשר  ותונטיהרלו

 שלא   ה מטעמ  מי  או  הקרן  ידי  על,  ניתן   אם,  לו  שניתן  מידע  כל   על  שהסתמך  מבלי

מו,  ההזמנה  מסמכי  במסגרת  הבנה   ומתוך,  האמור  בסיס  על  הצעתו  את  גישכן 

 . הזוכה ההצעה תיבחר בו לאופןו ,הפחינסו העל כל חלקי ההזמנה  תנאי לכל והסכמה
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  או  כנגד,  וסוג  מין  מכל  תביעה  או  דרישה  או  טענה  כל  מטעמו  למי  או  לו  תהיה  לא 9.2

  .ההזמנה מתנאי איזה עם בקשר

 עריכת   אישור)  ההתקשרות  חוזה ל'  ה  נספח  שנוסח  שלו  הביטוח  סוכן  לומ  הוא ווידא 9.3

 הוא ימציא  יה הזכי ב כי לאחרהמציע מתחיי  הביטוח שלו. חברת  על  מקובל(  ביטוחים

במסמכי    בנוסחם  אלו  מסמכים הסתייגויות  ההזמנהכאמור  או  שינויים  ללא   ,

 מהותיים.  

 .להציע הצעות הזמנהל אחת מהצעה יותר הגיש לא הוא 9.4

ו  המציע, בעל ענין בו וכל גוף שהמציע הוא בעל ענין בו, וכל מי מטעמ הוא מתחייב כי   9.5

ולא  של אחד מהם, לא   המציע עם הצעת מצום הצעתו  לתיא  יפעלופעלו  יע אחר  של 

 . בע"פ או בכתב , בכל אופן שהוא, לרבות החלפת מידע, הערות או הבנותכלשהו

את    ויבצעהזמנה  ב   ףישתת  שהמציע  הסכם  או  דין  כל  לפי  מניעה  אין 9.6  כל ויקיים 

ג'כ  המצורףההתקשרות    חוזהשב  התחייבויותיו  ואין ,  ההזמנה  מכילמס  מסמך 

,  ובעלי השליטה בו   המציע  ענייני  בין,  עקיף  או   ישיר,  עניינים  לניגודאו חשש    אפשרות

 נכון   לעיל  האמור  כי  ומתחייב  מצהיר  המציע  .המציע  ידי  על  השירותים  אספקת  לבין

  במתן   חלק  שיקחו  והעובדים  בו  המשרה  נושאי   לגבי  גם,  ובדיקתו  ידיעתו  למיטב

   השירותים.

 ת ההצעות אופן הגש .10

הצעת 10.1 את  לכרוך  המציע  העל  ההצעה  )ללא  לעורכה  ו  או  ולהכניסה אוגדןבכספית(   ,

עלייה   גדולה  "למעטפה  הצעות   יירשם  להציע  המציע    על".  02/2022מספר  הזמנה 

העתק אחד,  ן באופן ברור כעותק מקור(, וכן  להגיש הצעתו בעותק מקור )אשר יסומ 

של   מקרהבכל    .  (ֶהְחֵסן ניידעל גבי    PDF)קבצי    סיפרתיתבמדיה  עותק אחד    ובנוסף

הין  בו  בין המקור להעתק, אסתירה   לבין  , סיפרתיתהבמדיה  הצעה  העותק הקשיח 

 הקשיח.  יקבע האמור בעותק המקור

מנה זה  -כספית    ה"הצעיירשם:  ועליה    וסגורה  במעטפה נפרדת  תוגשהצעת המחיר   10.2

וכנס גם היא לתוך  רה תהסגומעטפת הצעת המחיר  ".  02/2022מספר    להציע הצעות  

הגד את  המעטפה  המכילה  או  ההצעהולה  הכרוכה  מההצעה  חלק  תיהיה  לא  אבל   ,

 . לעיל 10.1כאמור בסעיף  אוגדןבהמוגשת 

יופקדו  ההצעה   10.3 המחיר  המחיר בתיבת  ידנית  והצעת    הקרן  שבמשרדיים  הצעת 

עות  עד המועד האחרון להגשת הצ,  12)בניין העירייה(, קומה    69רחוב אבן גבירול  ב

שעות פתיחת  .  עד זה לא תתקבלנהחר מותוגשנה לא. הצעות שלעיל  1כאמור בסעיף  

 .   09:00-17:00המשרדים הנן 

על המציע לציין בהצעתו מהם  לעיין בהצעת הזוכה.    מוגבלת  זכות  תהיה    לכל מציע 10.4

ההצ בהם  חלקי  סודיות  עה  מטעמי  לעיין,  אחרים  למציעים  לאפשר  מעוניין  אינו 

בכך כדי להגבילמסחרית או מקצועי דעת  או לחייב את ש  ת, זאת מבלי שיהא  יקול 

הנוגעים  .  הקרן ופרטים  המחיר  הצעת  אינם  ככלל,  הסף,  בדרישות  עמידה  להוכחת 

יחסויים.   לא  חסויים,  בהצעתו  מסויימים  חלקים  כי  שיציין  לעיין  מציע  רשאי  היה 
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בחסיונם  א יציין בהצעתו מהם החלקים שבאותם חלקים בהצעות האחרות. מציע של

כמ ייחשב  כאמור,  חפץ  מראש  הוא  שמסכים  הצעתו.  י  מסמכי  בכל  מלא  עיון  למתן 

סרו לעיון נתונה  יובהר, כי בכל מקרה, ההחלטה הסופית בדבר מסמכי ההצעה שיימ

  .בלבד, על פי שיקול דעתה הבלעדי בלבד הקרןשל  ועדה לפתיחת הצעות מחירה בידי 

הצעה    הקרן 10.5 לפסול  רשאית  תוגשתהא  ל  שלא  או  בהתאם  זה,  שבמסמך  דרישות 

 לאפשר תיקון ו/או השלמה של ההצעה.ול דעתה המוחלט, לופין ולפי שיקלח

 הזוכה  ההצעה בחינת ההצעות ובחירת .11

 מחיר.  20%-איכות ו 80% :יהיו הזוכה  ההצעה לבחירת המשקלות 11.1

הצעות  בפני  תובאנה  ההצעות 11.2 לבחינת  לפתיחת  ה  ":  להלן)  הקרן   של  הועדה  ועדה 

 :באן האופב  ייעשה כתןוהער ההצעות בחינת תהליך "(. רחימ הצעות

   הסף בתנאי ההצעות עמידת של בדיקה:  א שלב

 האיכות ציוני וחישוב ההצעות בדיקה של איכות :ב שלב

 המחיר ציוני חישוב :ג שלב

 ההצעות ודירוג( ומחיר איכות)  הכוללים הציונים חישוב: ד שלב

 הסף  נאיתב  ההצעות של  העמידה בדיקת: 'א שלב 11.3

 ההצעה   אם  יבדקו  ,  ידה  על  לכך  השימונ  מי  או,  רהועדה לפתיחת הצעות מחי 11.3.1

  תעמוד   שלא  הצעה.  ההזמנה  במסמכי  שהוגדרו  כפי,  הסף  בתנאי  עומדת

בשלבים  תעבור  ולא,  תיפסל  הסף   מתנאי  באיזה של    לבחינה  הצעת  הבאים 

 .המחיר

 בסיום   וא  ההצעה   פסילת   במועד  כך   על  הודעה  יקבל  נפסלה  שהצעתו  מציע 11.3.2

 והמציע ,  הקרן  של  המוחלט  הדעת  שיקול  פי  על(,  הזוכה  בחירת  לאחר )  ההליך

 .  זה בעניין תביעה או דרישה  טענה, כל על מראש מוותר

   האיכות ציוני  וחישוב ההצעות איכות  בדיקת': ב שלב 11.4

 .הכולל מהציון 80% מהווה ותיכהא ציון 11.4.1

בדיקה    צוות  תמנה  ר הועדה לפתיחת הצעות מחי  האיכות  ציוני  חישוב  לצורך 11.4.2

, היתר  בין,  רשאי  צוות הבדיקה   ון איכות.  מתן ציההצעות ולבדיקת    מטעמה

ו/או    לבקר המציע    המציע  מספק  או  סיפק  להם  לקוחות   אצלבמשרדי 

  דרך  בכל  מתן השירותים  איכות  את  לבחון  מהם, או  מי  עם  לשוחח  שירותים,

רשאית    ות מחירהועדה לפתיחת הצעמובהר למען הסר ספק ש.  לנכון   מצאיש

יועצים חיצוניים שאינם עובדי  או  \ייה ועובדי עירה גם  למנות לצוות הבדיק

אודות ציון האיכות    ועדה לפתיחת הצעות מחיר. צוות הבדיקה ימליץ להקרן

 לכל מציע. 

את   11.4.3 להזמין  רשאית  ולהצגת  ציעים  מ ההקרן  בפני  לראיון    צוות   הצעותיהם 

ו מחהו  או  \הבדיקה  הצעות  לפתיחת  מחיר   .ירעדה  הצעות  לפתיחת   הועדה 

לצרף  יתרשא נוספים    להחליט  הועדהנציגים  בדיון  ככול    .כמשקיפים 
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, ולאחר דקות  45  –  יהיה    זמן הצגה מירביהצעתם,    שהמציעים יוזמנו להציג

   .המציע שאלותחברי הועדה יציגו בפני מכן 

הכולל   האיכות  ההצעה  (  0-100)ציון  שתקבל  הנקודות  כסכום  יתקבל 

  בים המפורטים בטבלה להלן:ברכי 

 

 

 הערות  ניקוד  פרוט טר  פרמ

ניסיון במחנות 
 דומים 

ניסיון בהפעלת מחנה מעל  
חניכים )אפשרות  600

 להפעלה במקומות שונים( 
10 

 -פירוט מחנות לדוגמה  
 נספח ג' 

עלת  שנים בהפ 5לפחות 
 מחנות קיץ )כולל לינה(

15 
  -נקודות 10שנים יזכו ב 5
ה נוספת נקודות לכל שנ 2

 נקודות.   15עד 

  25   

 הכנה למחנה 

ווק וחשיפת המחנה בבתי  יש
 הספר השונים 

 4.11לפי סעיף לרבות  5

 4.13לפי סעיף לרבות   5 הרשמה למחנה 

  10   

 תכני המחנה 

 10 פק תכנים המוצעים ע"י הס

תכנים התואמים את הצעת  4.5לפי סעיף לרבות 
 נושא ומטרת המחנה 

10 

  20   

הדרכה וניהול 
 המחנה 

   

מנהל   ויכולות של יוןניס
 המחנה 

 4.3לפי סעיף לרבות  7.5

ניסיון המדריכים עם בני נוער 
 ועם אוכלוסיות מגוונות 

 3.6לפי סעיף  7.5

  15   

 מיקום המחנה

מרחבים  ל בריכה ומתחם הכול
 פתוחים  

5   

   5 סמיכות לים 

   5 רמת החדרים והאוכל 

  15   

התרשמות  
 כללית 

עם נציגי   מהמענה והפגישה
 הספק

15  

    

  100 סה"כ 
 

 
  גם ניסיון   בחשבון  להביא,  והמוחלט  הבלעדי  הדעת  שיקול  לפי  ,תרשאי  הקרן 11.4.4

 קיים. ם א, המציע עם  לקרן שקיים קודם, חיובי או שלילי, 
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לניסיונם    המינימאליים   שההיקפים   לכך  מופנית   המציעים  לב  תשומת 11.4.5

כפי ציול  בהם  די  אין   ,הסףתנאי  ב  שהוגדרו  בתחום,  קבלת  איכות  צורך  ן 

 מעבר  ופעילות  היקפים  לפרט,  הרלוונטיים  במקרים,  המציע  על  לכן  גבוה.

  שצורף  ההצעה  ובטופס  בהזמנה   הנדרש  פי  על,  הסף  בתנאי  הנדרש  למינימום

 .הזמנהל

את  11.4.6 ההזמנה  במסמכי  לקבוע  בהתאם  תקבע  מחיר  הצעות  לפתיחת  הועדה 

 ות של כל מציע שעמד בתנאי הסף.ציון האיכ

הואון האיכות המייצ 11.4.7 הנדרש  )מתוך    70  נימלי  וכל הצעה אשר 100נקודות   )

 תקבל ניקוד נמוך מכך, תיפסל. 

 המחיר  ציוני  חישוב: ג שלב 11.5

 .להכול מהציון 20% מהווה המחיר ציון 11.5.1

  במחיר  ביותר  הזולה  ההצעה  מחיר  חלוקת  ידי  על  יחושב  להצעה  המחיר  ציון 11.5.2

(  מקסימלי )  100  ציון  קבלתי  כך.  100-ב  התוצאה   והכפלת,  נתבחהנ  ההצעה

  האחרות: להצעות 100 -מ קטנים יחסיים וציונים ביותר הזולה להצעה

 מחיר ההצעה הזולה ביותר     X   100= ציון מחיר  

 עה הנבחנת מחיר ההצ         

 ההצעות  ודירוג( ומחיר איכות) הכולל הציון חישוב:  ד שלב 11.6

  ידי   על,  ותמההצע  אחת  כל  רעבו  יחושב(  ומחיר  איכות)  הזמנהב  הכולל  הציון 11.6.1

 :הבא באופן, המחיר וציון האיכות ציון שקלול

 (ציון המחיר X .200ציון האיכות( + ) X 00.8)   =  הכוללהציון 

                                       

 ביותר תדורג ראשונה, זאת שלאחריה ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה   11.6.2

, הזמנהב  כזוכה  תוכרזשדורגה ראשונה    כן הלאה. ההצעהתדורג שניה, ו

 . ההזמנהבמסמכי בכפוף לאמור  

 הבהרות   .12

  אי   המציע  ימצא  אם .  ביסודיות  השונים   ההזמנה    מסמכי  את  לבדוק  המציע  על 12.1

  כלשהו   טפר  יבין   לא  או,  ההזמנה  מסמכי  בין  התאמות  אי  או   סתירות  ,בהירויות

 . בכתב הדברים את טולפר לקרן נותפל עליוחובה , בהם מהכתוב

 תימסר   ההליך  עם  בקשר  אחרת  שאלה  וכל  כאמור  פירוט  ובה  הבהרה  בשאלות  פנייה 12.2

  הבהרות  לקבלת   יפנה  לא  ראש  מציע.  לעיל  1  מהמועד הנקוב בסעיף   יאוחר  לא  לקרן

, סתירה,  בהירות  אי  בדבר  טענה  כל  בעתיד  מלטעון   מנוע   יהיה,  האמור  המועד  וךתב

 .  ההליך במסמכי התאמה אי או
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 , לקרן   Wordמסוג  קובץ  משלוח  באמצעות  ,בלבד  בכתב  להפנות  יששאלות הבהרה   12.3

ב הסעיפים  לסדר  בהתאם  מסודר  יהיה  ביחס  ויצוין  ,הזמנהאשר    הבהרה  לכל  בו 

 .  מתבקשת היא הזמנהב עיףזה סולאי חלק לאיזההמתבקשת, 

ההבהרה  קבצי    12.4   בכתובת   נו  מרציא  ליערה  16.3.2022ליום  עד    ויישלחשאלות 

yaaramarziano302@gmail.com.  הפונה באמצעות    המייל  קבלת  אישור  לוודא  על 

 . 03-7240980 או ב 052-4579173  בטלפוןנית טלפואו  הקרןדואר חוזר מ 

ההבהרה   , בעת ניסוח תשובותתבכלל זה רשאילנוסח השאלה, ו  תמחויב  הנאי  הקרן 12.5

שאלה  לקצרלמציעים,    שישלחו של  מחדשאו    נוסח  נדרשלנסחה  שהדבר  ככל   ,  

 שאלה   חלקי  על  או  שנשאלו  השאלות  כל  על  לענות  תחייב  ה אינ  הקרן  .לדעתה

לשאלה   כי  או,  מאליה  נתמוב  התשובה  כי,  הסבר  אם  תלרבו,  שנשאלה התשובה 

כי   או  ההזמנה  לשינוי  הצעה  אלא  אינה  השאלהשלילית    ולא   לתיקונו  ו א  מסמכי 

 .תוכנו להבהרת בקשה

הבהרות    תרשאי  הקרן 12.6 שאלהגם  לפרסם  לגביהם  הופנתה  שלא  הבהרה    בעניינים 

הקרן רשאית לשנות מועדים הקבועים בהזמנה לפי    .חפוץת ספציפית, ובכל מועד בו  

 ול דעתה. שיק

 האלקטרוני   הדואר  באמצעות  שלחת  הקרן.  בכתב  עשהיי  ההבהרה  לשאלות  המענה 12.7

לגויד  על  שניתנה  תשובה  מכל  עותק שפה  ואם  נה רם  הבהרה,  כנס נערך    בשאלות 

  מבלי   זאתו  ,הקרןפרסמם באתר האינטרנט של  תמי שלקח בו חלק, וכן  ל  -יעים  מצ

 .  הפונה את לזהות

 לא   י ההזמנהמכמס  עם  בקשר  שיעשו  כלשהם  שינויים  או  תיקונים,  הבהרות  כי  יובהר 12.8

ש  ידי  על  בכתב  נערכו  אם  אלא  הקרן  את  יחייבו   כל.  כך  לצורך  כההסמי  הקרןמי 

  ה מטעמ  מי   או   הקרן  כלפי  למציע  יעהת תבעיל  תיצור  לא,  בכתב  תינתן   שלא  תשובה

 תיקון   או  הבהרה  מסמכי  .הקרן  כלפי   מניעות  או  השתק  לטענת  בסיס  תהווה  ולא

 תנאי   ובחזקת  ההזמנה  ממסמכי  נפרד  בלתי  כחלק  ויחשבו  מחייבים  יהיו  רכאמו

  כאשר,  לקרן  שיגישו  להצעה  ההבהרה  מסמכי  את  לצרף  נדרשים  המציעים.  מתנאיו

 .לחייב את המציע סמכותה בעל ידי על יםחתומ הם

  הסבר  או  הבהרה  כל  לקבל  הזדמנות  לו  הייתה  כי  המציע  מצהיר,  הצעתו  הגשת  עם 12.9

  הנוגע   בכל  טענות  לו  יהיו  ולא  זה  בסיס  על  הצעתו  את  הגיש  וכי  עתוצה  הגשת  לצורך

ההזמנה  לנוסח ויהיה  מסמכי    של  מקרה  בכל.  כלפיהם  נותע ט  מלטעון  מנוע  ותנאיו 

  את   תקבע  הקרן,  בהם  או  ההזמנה  מסמכי  בין  בהירות  י א  או   התאמה  אי  ,סתירה

  יפורשו   שונות  תהוראו  בין  בהירויות   ואי  התאמות  אי,  סתירות.  המחייבת  הפרשנות

  או   טענה  כל  תהא  לא  למציע.  הקרן  זכויות  ואת  המציע  חובות  את  המרחיב  באופן

 .רןהק  השבחר  מהפרשנות הנובעת, מטעמו מי או הקרן כלפי, תביעה

 מים בהצעות ותיקון הצעות שתתפים, פגדיון עם המ .13

  שההצעות   מנת   על .  המציעים  ידי   על  יועבר  אשר  המידע  פי   על  בחנהית  ההצעות 13.1

  עם .  הצעתם  על  נרחב  פירוט  לתת  נדרשים  המציעים,  להן  הראוי  המשקל  את  לנהתקב

mailto:yaaramarziano302@gmail.com
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  בין  ,הנמקה  חובת   העלי  שתהא  בלימ ו  הבלעדי  הדעת  שיקול  לפי,  תרשאי  הקרן,  זאת

  עם   לדון,  שלבים  במספר  ובין  אחד  בשלב  ובין,  הזמנהב  שלב  בכל,  פה  בעל  ובין  בכתב

שהלגביה  הבהרות  לבקש,  הצעתו  בפרטי  מציע לבקש  יופי,  בפניה,מציע    ולבקש   ע 

 אם   ובין  בודד  במציע  מדובר  אם  בין,  מתאימות  נמצאו  שהצעותיהם  םמהמציעי

  או /ו  לתקן  ,להשלים  (בלבד  מהמציעים  חלק  עם  לרבות)  םמציעי  במספר  מדובר

בתנאי הצעותיהם  אתהתאים  ל עמידתם  לבחינת  נוספים  פרויקטים  הצגת  לרבות   ,

   .הסף או דרישות האיכות

,  האמור  אף  ועל  במידה.  ההזמנהמסמכי    מתנאי  ישנה  או  יתנה,  סיףוי  לא  המציע 13.2

 בגוף   בין  הסתייגות  וא  שינוי,  חוסר,  תוספת  לרבות  המציע  בהצעת  פגם  התגלה

 ה דעת  לשיקול  בהתאם  הקרן נהגת,  אחרת  בדרך  ובין  םנלווי  במסמכים  בין  המסמכים

תיק  ההצעה   את  לפסול,  היתר  בין,  תרשאי  איוה  המוחלט את  לבקש    או   ונה,או 

 בהגשת   .נעשו  לא  כאילו  ולראותם  כאמור  הסתייגות  או  תוספת,  שינוי  מכל  להתעלם

מראש על    לפעול כאמור והמציע מוותר  תרשאי  היהת  הקרןש  המציע  מסכים  הצעתו

 נה או דרישה בענין זה.כל טע

  את  לחייב  כדי  שבסעיף זה  בסמכות   אין  כי,  במפורש  ומודגש  מובהר  ספק  הסר  למען 13.3

  דרך  בכל  הצעותיהם  את  לתקן  םהל  לאפשר  מנת  על  המציעים  עם  בריםדב   לבוא  הקרן

 מפרטי  מפרט  בו  רזולח  למציע  לאפשר  כדי  או,  ההזמנה  במסמכי  מהאמור  שהיא

 הצעתו. 

  מי   או   למציעים  בכתב  פנהת,  נציגיה  באמצעות,  הקרןש  כןית  ההצעות  הגשת  לאחר 13.4

 יהיה   לא  אולם,  בהצעתם  פרטים  להתאים  או  לתקן,  להשלים,  להבהיר  בבקשה,  מהם

 התיקון ,  ההשלמה,  ההבהרה  התרת  על  או  שהוגשה  ההצעה  כשרות  על  ללמד  כדי  בכך

לפתה  ידי  על   שיאושרו  ככל  אלא,  הענין   לפי,  ההתאמה  או הצעוועדה  מחיריחת   ת 

   .לעיל כאמור

 הזכות שלא לבחור בהצעה   .14

  הביותר או בהצע  הגבוה  הכולל  הציון  את  שקבלה  בהצעה   לבחור  שלא  תרשאי  הקרן 14.1

בפרטב  או,  ביותר  הנמוך  המחיר  הוצע  בה האחרות,  ההצעות  מן  ,  רק  לא  אך,  איזה 

 ת בולר)  כלפיה  בהתחייבויותיו  יעמוד  א ל  המציע  כי  ממשי   חשש   יש   לקרןש  כך  בשל

  תביעות   או   פירוק  או   , כינוסרגל  פשיטת   הליכי  הצפוי,  או  הנוכחי  לכליכה  מצבו  עקב

או  באם  קודולתיפאחר    חשש  שקיים  או  נגדו,  הקיימות  מהותיות  ההצעה  כי  יזכה( 

תכסיסנית  ההצעה   אם  או  למציע  כלכלית  כדאית  אינה כהצעה    מציע  אם  או  נראית 

והכלשתבחר()ככול    לערוך  ןהקר  בחרת   אשר  כלכליות  בבדיקות  שלנכ  ההצעה   לפי  , 

  .הקרןוהמוחלט של  הבלעדי הדעת שיקול

  אך ,  תרשאי  היהת,  העניין  נסיבות  למכלול  לב  ובשים  הבלעדי  הדעת  שיקול  לפי  ,הקרן 14.2

 עבירות ,  בעניינו  נמצאו  או  ידו  על  הוצהרו  אשר,  הזמנהב  מציע  לפסול,  תחייב  לא

השירותים    ביצוע  על  השפעה  להן  שיש  יתכן  הקרן  שלדעת,  תותיו משמע  פליליות

 . בהזמנהב
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להתנות  הקרן 14.3 של    חלק  רק  לממש  ורשאית,  בתנאים  הזכייה  את  רשאי  מההצעה 

, הדעת  שיקול  פי  על,  הפרויקט  היקף   את   להגדיל  או,  ט  הפרויק  מהיקף  או  משתתף

  מי   כלפי  לכ  או  הכלפי  תביעה  או  דרישה  , טענה  כל   תהיה  לא  למציע  מקרה  ובכל

 . כי ההזמנהוהכל בהתאם למסמ המטעמ

ההזמנה להציע  לבטל את    תרשאי   הקרןהיה  תבאף אחת מההצעות,    הקרן  הבחרלא   14.4

והן  הצעות   מתכונת  באותה  הן  מחדש,  ש  ולפרסמו  לא  תבשינויים  או  לנכון,  ראה 

 הבלעדי. היקול דעתרסמו כלל, הכל לפי שלפ

 

 דגשים נוספים  .15

 

 מובהר בזאת כי:ל, מבלי לגרוע מכל האמור לעי

גשו, לפסול או לדחות עתה לבדוק את ההצעות שהוקול דית לפי שיתהיה רשא  הקרן 15.1

פרטי  ממנו  לדרוש  כדי  הזוכה,  ההצעה  בחירת  טרם  מציע  להזמין  והצעות,  או  /ם 

רטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה. כן פ  או/הבהרות ביחס להצעתו, ו

סוג המ    ן שירותיםליתם עימם התקשר המציע  לברר אצל גורמים אחרי  הקרןרשאית  

או  /, פרטים מכל סוג שהוא לרבות בדבר טיב השירות של המציע ומנה זאת זהנשוא  

התחייבוי לביצוע  כושרו  ו/או  ניסיונו  פי  בדבר  על  כנדרש  הזמנהותיו  ,  מסמכי 

תהא רשאית לבחור את ההצעה המתאימה ביותר    הקרןמנות ובאיכות גבוהים.  מיוב

   לבחור כל הצעה שהיא. ו/או שלא

ארשאי  תהיה  הקרן 15.2 לערוך  הנדרשות  הבדיקות  כל  המציע ת  איכות  בחינת  לשם  ת 

המצ ביצע  שבהם  באתרים  סיור  ועריכת  לממליצים  פניה  לרבות  יע  והערכתו, 

לפרויקט מושא   דומים  ולכוח האדם הזמנה זאתפרויקטים  ראיונות למציע  , עריכת 

,  ך לא חייבת רשאית, א  הקרןבכלל כך,  .הקרן  ידו, הכול על פי שיקול דעת-המוצע על

ל  על הבלעדי,  דעתה  שיקול  בדבר  פי  לנכון,  שתראה  הוכחה  כל  מציע  מכל  דרוש 

וה כישוריו  מיומנותו,  מומחיותו,  עבודניסיונו,  לבצע  לרשותו  העומדים  ות אמצעים 

 .הזמנה זאת נשוא הפרויקטמהסוג ובהיקף של 

א ו שלו/א  ההזמנהלבטל את  או  \ו  ההזמנה  לפצל אתשומרת לעצמה את הזכות    הקרן 15.3

בין בנוסח זהה ובין    החדש  הזמנה להציע הצעות  וך  הצעה שהיא ו/או לערלקבל כל  

 והבלתי מסויג, ולמשתתפים לא תהא   בנוסח שונה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי

כנגד   וסוג שהוא,  דרישה או תביעה מכל מין  ג'    הקרןכל טענה,  צד  ו/או  מי מטעמה 

 ין כך.  בג

  יהיו   הזמנהל  הקשורות  או  הזמנה ל  הצעה  בהכנת  הכרוכות,  וסוג  מין  מכל,  הוצאותה 15.4

 .התהליך נשוא ההזמנה לתוצאות קשר כל ללא, המציע חשבון על

ב 15.5 יהי  נההזמבהשתתפותו  כי לא  כל טענות מצהיר ומסכים המציע  בשום מקרה  לו  ו 

ו, ולא ו בגין ההחלטה בוהשתתפותו בו א הזמנהכספיות או אחרות, בקשר ל ות,ותביע

 הזמנה , לרבות בגין הוצאותיו להכנת ההצעה להקרןהשבה מלכל פיצוי או  יהיה זכאי
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לזה בקשר  עילה  או  טעם  כל  בשל    שינוי ,  העיכוב,  ההפסקת,  הקיומ  לרבות  הזמנה, 

   או בעקבות אי קבלת הצעת המציע. הביטול או התנאי

בקש 15.6 משפטיים  הליכים  יינקטו  באם  להתקשרות  תעוכב    נההזמר  מכך  וכתוצאה  זה 

מהמצההתקשרו מי  עם  המי עית  מתחייבים  תבוטל,  ו/או  את    ציעיםם  לתבוע  שלא 

כלשהי של    הקרן בית משפט מוסמך התקשרות  יבטל  מי    רןהקבגין כך, אף אם  עם 

   .עיםימהמצ

 תביעה בגין אי מימוש הזכייה, חלקה או בכלל.  יה כל זכותזוכה לא תהל 15.7

יע  ונמסרים למצ  ןרהקהם רכושה הבלעדי של    זאת    מנהזההמסמכים המצורפים ל  כל 15.8

הגש שימוש  לצורך  כל  לעשות  ו/או  להעתיק  אין  בלבד.  זה  הצעות  למבחן  הצעתו  ת 

תקבל  א  ל  הקרןאשר בו רשאי המציע לעיין.  אחר במסמכים אלו לרבות לא באוגדן  

   הקרןנתקבלו ישירות במשרדי הצעה שמסמכיה לא 

המו  הקרן 15.9 טרם  עת  בכל  ההצעותרשאית,  להגשת  האחרון  להכניס  עד  במסמכי , 

  לפרסם לרבות בחוזה ונספחיו, שינויים ותיקונים מכל מין וסוג שהוא ו/או    ההזמנה

נוספו הוראות  דרישות או  ו/או  נוסף  את  , זההזמנהת לאלו הכלולים במסמכי  מידע 

 מציעים.  לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא תלות ו/או זיקה לשאלות ה

השינ 15.10 והתיקוניההבהרות,  חלקויים  יהוו  כאמור,  מתנ  ם,  נפרד  ,  ההזמנהאי  בלתי 

ויפורסמו באתר האינטרנט של ישלחו לכל המציעים אשר השתתפו בסיור המציעים  

וב אחר ההודעות על המציעים האחריות הבלעדית לעק  בכל מקרה מובהר כי    .הקרן

שיפורס באתר.  וההבהרות  השינוימו  עההבהרות,  יצורפו  והתיקונים,  ידי  ים  ל 

 ים על ידם. כשהם חתומהמציעים להצעתם, 

כוח   ןהקר 15.11 ואת  המציע,  של  כושרו  ואת  הפיננסית  יכולתו  את  לבחון  רשאית  תהא 

העומדים   המשאבים  ואת  לצורך  להאדם,  עמידתורשותו    ההזמנהבתנאי    בחינת 

 ה. והחוז

ו/ 15.12 שיימסר  מידע  כל  בסוד  לשמור  בזאת  מתחייבים  לשם  המציעים  להם  שייודע  או 

רו ם המידע הנ"ל, להעביולא לפרס  ה אלווחוז  הזמנהע ההתחייבויות בהתאם לביצו

או להביאו לידיעת אחר, בכל צורה שהיא, הן במשך כל תקופת ההתקשרות החוזית 

 הן לאחר סיומה.  בין הצדדים ו

 הזמנה הזכייה ב .16

 .  הזמנהתודיע בכתב לזוכה על הזכייה ב רןקה 16.1

ה על  ההודעמיום    ימים    7תוך    ט  הפרויקנשוא    מתחייב להתחיל את העבודותהזוכה   16.2

למרות האמור,   .הקרןימסר לו ע"י תש בהודעה הנקוב  במועד מאוחר יותר  יה אויהזכ

ולה  , רכש ציוד או גיוס כ"א או כל פעהזוכה לא יוכל להתחיל בכל פעולת התארגנות

בצורה כלשהי, עד אשר    הקרןאחרת הגורמת בעקבותיה יצירת מחויבות כספית של  

 . בקרןהמוסמכים גורמים בידיו הזמנה מאושרת ע"י היש 
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הע ימים ממועד    7בתוך   16.3 הזוכה את  ימציא  הזכייה,  על  הנ"ל  רבויות משלוח ההודעה 

בחוזה אישורי  ההתקשרות  המפורטות  וכ,  פ הביטוח  על  הנדרשים  המסמכים  י  ל 

  .הזמנהה

המקדמיות  כל  שהושלמו   לאחר 16.4 במסמכי    הדרישות   תוסיף   הקרן,  ההזמנהכמפורט 

חת האת  גבי  על  ש  חוזהימתה  המצהחתום  יחדהגיש  הצעתו  יע    אל   רויעבתו,  עם 

  כל   של  לקיומה  מלטעון  מנוע  הזוכה  יהיה,  הזמנהב  הזוכה  עם  חוזהה  נחתם.  הזוכה

,  פרסום ,  הבנה,  הצעה,  מצג,  ותהתחייב,  הבטחה,  מידע  על  בהתבסס  החוב  או  זכות

ל  שנעשו  הצהרה  או  דיון,  פרוטוקול  לפני   בין,  פה-בעל  ובין  תבבכ  בין,  חוזהמחוץ 

מובהר עם זאת כי מאחר וביום פרסום ההזמנה    .שנחתם  רלאח  ובין  חוזהה  שנחתם

כן את ההסכם או  ישנם מספר פרטים שטרם ידועים סופית , הקרן תהיה רשאית לעד

המציע להתפתחויות  התחייבויות  בהתאם  מספר    ולצרכיה  הזוכה  מחזורים )כגון 

מספומספר   במחזור,  יגיעמשתתפים  מהם  הספר  בתי  המשתתפים ר  התאמות  ,  ו 

 . (וכו' ריאות או משרדים אחרים משרד הב  להנחיות

  ההזמנאם לאחר ההחלטה ב   הזמנהתהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה ב  הקרן 16.5

לרהקרןלדעת    חל, מהותי  שינוי  הכלכלי  ,  במצבו  נודע  עה  אם  או  הזוכה,   לקרן של 

שר  יע על ההחלטה ואשיש בה כדי להשפ  על עובדה מהותית  הזמנה לאחר ההחלטה ב

לזוכה, בטרם    הקרןבעת קבלת ההחלטה. במקרה כזה, תפנה    לקרןועה  לא הייתה יד

 הקרן גורם אשר בגינו שוקלת  קבלת החלטה לביטול זכייתו, לקבלת הסבריו ביחס ל

 כאמור.  זכייתולבטל 

לחתום על  ו/או לא    ע הצעותההזמנה להצישומרת לעצמה את הזכות לבטל את    הקרן 16.6

כל סיבה שהיא, וזאת בהתאם לשיקול דעתה  ולו או חלקו, מהחוזה ו/או לא לבצעו, כ

ישה ו/או צד ג' כל תביעה או דר  הקרןמשתתפים לא תהא כלפי  הבלעדי והמוחלט ול

 א. ג שהואו טענה בגין כך מכל סו

 הודעות  .17

  שלו קשר  ופרטי, הזמנהל הקשור בכל נציגו  של  שמו  את בטופס ההצעה יציין מציע כל 17.1

 .הזמנה ל הקשור בכל הודעות קבלת לצורך

בדואר 17.2   שנשלחה   הודעה.  אלקטרוני  בדואראו    ביד  במסירה  רשום,   הודעות תשלחנה 

 עה הוד.  המשלוח  מיום  עסקים  ימי  ה  וששל  תוך  ליעדה  הגיעה  כאילו  תחשב  בדואר

. מסירתה  שלאחר  הראשון  העסקים   ביום  ליעדה  הגיעה  כאילו  תיחשב  ביד  שנמסרה

שיש   ליעדה  הגיעה  לוכאי  תחשב  אלקטרוני  בדואר  שנשלחה  הודעה ובלבד  יום    תוך 

 .אלקטרוניה דואראישור מסירה של ה

 שיפוט  סמכות .18

 בו   ההזוכ  עם  םשייחת  חוזהוה  נה זאת  זמבה  שעילתה  תובענה  בכל  לדון  הבלעדית  הסמכות

 . העניינית לסמכות בהתאם,  אביבתל ב המוסמך המשפט לבית ורק אך נתונה, מכוחו
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   אישור תקציבי לפרויקט .19

המציע  ההתקשרות   בקבלת    כההזועם  מותנית  בפועל  הפרויקט  ולביצוע  תקציב  תרומה 

 ביצוע הפרויקט, ולעניין זה מובהר כדלקמן: ל

 אישור תקציבי. תרומה ות ממנו, מותנה בקבלכולו או כל חלק ביצוע הפרויקט,  19.1

ה   הקרן 19.2 את  להגביל  רשאית  לתקצ  חוזהתהא  המאושריבהתאם  והתרומות    םיבים 

שיאושרושיתקבלו כפי  לרב  ,  לעת,  באמצעותומעת  חלק    ת  ביצוע  על  החלטה 

הכל לפי    –ביצועו באופן חלקי או מצומצם או ביצועו באופן הדרגתי  מהפרויקט או  

 .הקרןוהמוחלט של לטתה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי הח

 

  בכבוד רב, 

                               

פיתוח יפו  ל קרן תל אביב 
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 א' נספח 

 

מהעיר   משתתפים בוגרי כיתות ח'  1,100-מחנה קיץ לכ  להפעלת  ש הצעה  אני מעוניין להגי .1

אביבעבור    יפו-ת"א תל  )"  יפו  קרן  לתנא"(הקרןלפיתוח  בהתאם  (  02/2022)ההזמנה  י  , 

 .1,200לכ ידוע לי כי הקרן רשאית להגדיל את המספר הנ"ל זמנה זו. ורף להאשר צ והחוזה

  

טרים בסעיף ים התייחסות לפרמח "ג"  שכוללספבנ)לרבות המידע וההתחייבויות זו הצעתי  .2

  מוצעת לאחר שעיינתי ובדקתי את כל מסמכי ההזמנה על נספחיה, ואת כל תנאי להזמנה(  4

כל   ואת  בחוזה  האמורים  לביצועם,  ההתקשרות  ידועים  הקשור  והם  תוכנם  את  והבנתי 

א עלי  ומקבל  מסכים  והנני  לי  הכלולוומובנים  וההתחייבויות  התנאים  כל  במסמכי ת  ת 

ה לרבות בחוזה, ללא כל סייג והנני מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או אי גילוי ו/או ההזמנ

ותי חרת ביחס להתקשרם, מום או אי התאמה וכל טענה אפגטעות ו/או הטעיה ו/או טענת  

 בהזמנה זו . 

  

 היתר:  בזאת כי ידוע לי ואני מסכים בין מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר  .3

לפני .3.1 בידי  בחירת    כי  דעתה,  ,הקרן  ,הקרןהזוכה  שיקול  את   רשאית  לפי  לראיין 

הסברי פרטים,  לקבל  מקצתם,  או  כולם  לרבות המשתתפים,  נוספים  ומסמכים  ם 

מ דעת להשלמת  חוות  ולקבל  בדיקות  לערוך  לנכון,  שתמצא  כפי  ההצעה  סמכי 

 או חלקם.   ם לגבי המשתתפים והצעותיהם, כולםמיועצים וגורמים שוני

המקצוע    הקרןכי   .3.2 מבעלי  אחד  להחליף  לדרוש  הפרויקט  רשאית  של  ואני במהלכו 

בעל אחר  מקצוע  בעל  ולהציע  כן  לעשות  רצון   מתחייב  לשביעות  גבוהים  כישורים 

 .רןהק

ההצעה  הקרןכי   .3.3 את  לקבל  מתחייבת  או    אינה  ביותר  הגבוה  הכולל  הציון  בעלת 

 ביותר או הצעה כלשהי.   זולהה ההצעה

לעצ  הקרןכי   .3.4 אשומרת  הזכות  מה  ות  גופים  מספר  בין  הזכיה  את  לבטל או  \לפצל 

כל הצעה    ביצוע הפרויקטההזמנה או   ו/או שלא לקבל  פיה  ו/או להוציא  על  שהיא 

הגשת הצעות בין בנוסח זהה ובין בנוסח שונה, וזאת על פי שיקול  להזמנות חדשות  

מכל  ביעהנה, דרישה או תולמשתתפים לא תהא כל טע י מסויג,תה הבלעדי והבלתדע

 בגין כך. מי מטעמה ו/או צד ג'  הקרןמין וסוג שהוא, כנגד 

ברמה יצוע ההתקשרות  וות הנדרש לצורך בהזמן, המשאבים והצהנני מצהיר כי יש לי את   .4

ל העלולה  קודמת  מחויבות  לי  אין  ביותר,  להגבוהה  צוותי  ושל  שלי  בזמינות  ,  מיזם פגוע 

 ואתן עדיפות לעבודה זו. 



 

 

 

 

 

21 

כי לאי  אנ .5 זו  מצהיר,  לי בקשר להזמנה  ובמסמכים אשר נמסרו  במידע    ,אעשה כל שימוש 

בה הצעתי  הגשת  לצורך  בסאלא  לשמור  מתחייב  אני  התגלה  .  אשר  מידע  כל  לי בקשר  וד 

 ולהזמנה, ללא הגבלה בזמן.  רןלק

ל  על נתוני וחישוביי ועל פי שיקו     )מסמך "ב"(אני מצהיר, כי ביססתי את הצעתי הכספית   .6

הבלעדי. ותהיה  דעתי  חוזרת  בלתי  הינה  זו  בסעיף    הצעתי  כאמור  ואף    1בתוקף  להזמנה, 

 . הקרןלתקופה נוספת כפי שתבקש 

מה לתנאי ההזמנה לא תתקבל לאחר שאגיש  בר אי הבנה או אי הסככל טענה בד ידוע לי, כי .7

 תי בהזמנה להציע הצעות. את הצע

  רה כל טענות ותביעות, קיהיו לי בשום ממצהיר ומסכים, כי לא    בהזמנה אניבהשתתפותי   .8

זכאי   ולא אהיה  בה,  בגין ההחלטה  בה או  כספיות או אחרות בקשר להזמנה, השתתפותי 

 זו.  אותיי להכנת הצעה, לרבות בגין הוצהקרןי או השבה מלכל פיצו

  

 שם המציע: ___________________          

   

 _______________   ו:________כתובת     

  

 _________          טלפון:__________________  ח.פ:.__________מספר ת.ז./     

  

 טלפון נייד:__________________      

 

 _____ _____________________ ני:אלקטרודואר 

    

  

 _____ ___________________________שם איש הקשר לצורך הזמנה ותפקידו      

  

      

 _____________________    ____________________ 

 תאריך     שם המציע וחתימתו       
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 אישור

 

ב מאשר   _____________ עו"ד  הח"מ  ה"ה  אני  כי  חתמו  ,___________________זאת   __

והתוצאות  על מסמך זה, לאחר שהוסברו להם תנאי ההצעה    ]המציע[בשם ________________ 

הימנה הנובעות  מחייבת  חותמת  וףירבצ  חתימתם   וכי  המשפטיות  דבר  המציע  את    התאגיד  לכל 

 וענין.  

  

 _________                                                    תאריך :

  חתימת עו"ד
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 ' ב  פחנס

 תצהיר 

 

 וכי אהיה האמת תא לומר עלי כי שהוזהרתי ת.ז ___________ לאחר __________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזה ה/מצהיר כן, אעשה לא אם בחוק עיםבוהק לעונשים צפוי

 בהזמנה  המציע "( שהואהמציע___________________  )להלן: "בשם:  זה תצהיר נותן הנני

"(  ההזמנה)להלן: " יפו-מהעיר ת"א משתתפים בוגרי כיתות ח' 1,100-מחנה קיץ לכ להפעלת 

 .ההזמנהכהגדרתה במסמכי  –" ןרקה" עם להתקשר המבקש

 

 .המציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני כי ה/מצהיר ינא

 

 גופים ותקאעס בחוק כהגדרתם"בעל זיקה" "בעל שליטה"   המונחים משמעות ,זה בתצהירי

לי,  הוסברה כי ת/מאשר אני ציבוריים"(  גופים עסקאות "חוק לן:)לה 1976 –ו "התשל ציבוריים

 .אותם ה/מבין אני יכו מונחים אלה של מטעמי, משמעותם ידי יועץ-על

 

 . או עוסק מורשה הרשום בישראל בישראל הרשום תאגיד הינו המציע

 עסקאות חוק פי על ורשימות מע"מ ,חשבונות  פנקסי ניהול על תקף אישור -רצ"ב   .1

 סההכנ מס שלטונות ידי על שניתן כפי במקור מס ניכוי על אישור וכן  ,ציבוריים גופים

          -ומע"מ 

 מרואה ציבוריים, גופים עסקאות חוק פי על מורשה" פקיד"מ אישור כנ"ל אלהמצי )ניתן

   .מס( מיועץ או חשבון 

יין שמירת זכויות  נליטה בו מקיימים את חובותיהם בעהנני לאשר כי המציע וכל בעלי הש .2

ה דיני העבודה לרבות כל החיקוקים  פי  על  בתוספת  עובדים  בית מפורטים  השניה לחוק 

בה  1969-"טהדין לעבודה, תשכ ]נוסח מוכן  הלאומי  -שולב[, תשנ"התאם לחוק הביטוח 

המציע    1995 על  החלים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  פי  על  "וכן  חוקי )להלן: 

 "(.העבודה

 

 : יש לסמן  .3

ב לחוק( המציע לא 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף 

עבירה עפ"י חוק   -יין זה רות )עבירה לענשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עביהור

 ה, שנעבר1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-עובדים זרים התשנ"א

 (. 31.10.02לאחר יום 
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חוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר ב ל2ו )כהגדרתו בסעיף המציע או בעל זיקה אלי

סקה שלא  זרים )איסור העעבירה עפ"י חוק עובדים  -יין זה משתי עבירות )עבירה לענ

 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-ם הוגנים(, התשנ"אכדין והבטחת תנאי

הצעות במכרז,   במועד האחרון להגשת(, אולם 31.10.02לאחר יום  ה, שנעבר1987

 חרונה.חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה הא

    

 יותר(: ת, כי )יש למחוק את המבנוסף, הנני מצהיר בזא .4

  –)להלן   1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חק שוויון זכויות  לחו 9סעיף  אותהור 4.1

 חוק שוויון זכויות( לא חלות על המציע. 

 או 

 המציע והוא מקיים אותן:  שוויון זכויות חלות על לחוק 9יף הוראות סע 4.2

ל התחייבותו  עובדים לפחות, ואני מצהיר בשם המציע ע 100המציע מעסיק  .א

ש הכללי  למנהל  העבודה  לפנות  משרד  והשירותיםל  החברתיים   הרווחה 

לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

תינתן הנחיה כאמור שיש  הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא    לשם קבלת  –

 ן זכויות; )ה( לחוק שוויו8בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 

 או 

דה הרווחה והשירותים  ללי של משרד העבולפנות למנהל הכהמציע התחייב בעבר  .ב

החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )א( ונעשתה אתו התקשרות שלגביה 

כ משנה  התחייב  פסקת  באותה  הצהי  –אמור  ממנו,  הוא  כנדרש  פנה  כי  ר 

כויות, הוא גם  לחוק שוויון ז 9ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 פעל ליישומן; 

  

,ככול הנדרש, להעביר העתק מתצהיר זה     ייבותו של  המציעמצהיר על התחי  אנ 4.3

ימים    30ם, בתוך  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיי

 ממועד ההתקשרות.

 

 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן ,שמי זה

 

 

 

____________________   ________________ _________________  

 וחותמת חתימה         שם       ךתארי        
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 הדין  עורך אישור

_______ במשרדי ברח'  הנני מאשר בזה, כי ביום ________ הופיע בפני עורך דין __

בעיר/ בישוב _________ מר/ גב' _______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי  __________ 

רי שהזהרתיו, כי עליו להצהיר את באופן אישי ואח__________/ המוכר/ת לי הות מס' תעודת ז

נכונות   כי יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/ תעשה כן, אישר/ה אתהאמת ו

 .ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה

 _____________________   ______________________ 

 דין -עורך                  חותמת            
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 ' גח נספ

 נספח ג

)יש להתייחס בהמשך לכל   ואיכות המציע וההצעה עמידה בתנאי הסףהוכחת מסמך 

 לפגוע בציון של המציע( העדר התייחסות עלולה  -להזמנה 4 הפרמטרים הניזכרים בסעיף

 פרטי המציע  

          שם המציע:  .א

         מס' ח.פ./ ע.מ.:  .ב

        : מען המציע )כולל מיקוד(  .ג

          צל המציע:שם איש הקשר א .ד

           תפקיד איש הקשר: .ה

          טלפון קווי:  . ו

          טלפון נייד:  .ז

          דואר אלקטרוני: .ח

 

קיץ  להלן   מחנות  ב יצ שב   פירוט   הצעתנו   5ענו  הגשת  שלפני  העומדים  ו   השנים 

  טים על מנת לפרט את הפרויק   מקום  ותר  )ככול ונדרש י   25.בתנאי הסף שבסעיף  

פרו  נוספי או שיש  רוצים לציין יקטים  עוד מידע    -ם שהמציע  הוא רשאי להוסיף 

 : ועמודים במסגרת נספח "ג"( 

 ______         שם הפרויקט:   .1

  ___ ____       מזמין העבודה:

     תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המציע:  

          

          

           

           

    :   תקופת מתן השירותים

        פרויקט:  פי של ההיקף כס

       שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט:   

        מס' טלפון של איש הקשר:   
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  _______        ט:  שם הפרויק .2

  _______        :מזמין העבודה

     תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המציע:  

          

          

           

    ם:   תקופת מתן השירותי 

        הפרויקט:   ספי שלהיקף כ

       שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט:   

        מס' טלפון של איש הקשר:   

 

 ______         קט:  שם הפרוי .3

 ______         :מזמין העבודה

     תיאור הפרויקט והשירותים שסיפק המציע:  

          

          

           

    :   תקופת מתן השירותים

        פרויקט:  פי של ההיקף כס

       שם איש קשר אצל מזמין הפרויקט:   

        מס' טלפון של איש הקשר:   

 

 

בהצעה יחייבו את  ההצעות שיכללו  להזמנה. 4ף לפרמטרים הנזכרים בסעי  התייחס ל ישבנוסף 

 . תקבע אחרת, אלא אם הקרן המציע ככול שהוא יבחר
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 ' דנספח  
 

   מצב החברהדות ר או חשבון מבק-אישור רואה
 לכבוד: 

 קרן תל אביב יפו לפיתוח
  

 א.ג.נ. 
 

 [  לציין את פרטי המציע] הנדון: 
 

 

  ע, אין אזהרת עסק חי.חות הכספים האחרונים של  המציבדוכי להצהיר  הריני 
 דה י-לא ננקטו נגדה ו/או עלהמציע הינו חברה פעילה וכן אני מאשר כי למיטב ידיעתי  -כמו

 חדלות פירעון ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הסדר נושים.  ם משפטיים בגיןהליכי
 

 בכל ריבוע שהאמור בו מאושר בזאת.  V** יש לסמן 
 

 
 בכבוד רב,

 ________________ ________      ___________ ______ ____________ רו"ח 
 תאריך         ה וחותמתחתימ        שם מלא          

  _______ ___________ __ _________________ 
 מספר טלפון     כתובת  
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 מסמך ב'  –  טופס הגשת  הצעה כספית

 

 ( וסגורה נפרדת במעטפהנספח זה, מלא וחתום, ) 
 

 לכבוד 

 יתוח יב יפו לפקרן תל אב 

 שם המציע: ______________________________  

 ____________________ כתובת: _____________

 _________________ ______________טלפון: ___

 מס' ח.פ./עוסק מורשה: _____________________ 

 תאריך: _________________________________ 

 _______  ת המציע: ____________________ ימחת

 המציע: ___________________________  חותמת

 

תפים  שתמ 1,100-קיץ לכמחנה  להפעלת הזמנה להציע הצעות כספית במסגרת הנדון: הצעה 

 יפו -מהעיר ת"א בוגרי כיתות ח'

 

   :הינה זאת  הזמנההצעתנו הכספית לתשלום התמורה בגין מתן השירותים נשוא 

 למשתתף ________________________ ש"ח(: ________________ ש"ח )ובמילים

 , יחול הרשום בספרות.* בכל מקרה של סתירה בין הספרות למילים

 

 . מע"מ כולליל וב לעהסכום הנקמובהר כי 

 

 . "(הסכום המירבי)להלן "למשתתף  כולל מע"מ ₪   4,500הצעתנו זו אינה עולה על 

 

רשאית לפסול ההצעה או להעמידה    הקרן  ,מירביסכום ההה מ נציע הצעה הגבוהידוע לנו כי אם  

  ;שיקול דעתה הבלעדי , לפיירביסכום המהעל 

מסמכי  במ ביתר  האמור  מכל  לגרוע  כידוע  ,  ההזמנהלי  הצעה  לנו  הינה  דלעיל  המחיר  הצעת  י 

את   ההוצאות  הכוללת  המציעכל  ההתקשרות  של  בתקופת  להעניק  שעליו  השירותים  כל  ,  בגין 

כל מרכיבי העלות ורך כל תקופת ההתקשרות לרבות אנשי הצוות שעליו להעמיד לאעבור  לרבות  

וע ישירות  הוצאות  את  ו/או  לבצע  בכדי  הסרובמלוא  הפרויקט  קיפות,  למען  מובהר  כי    .  ספק 

   ות כל תשלום לצד שלישי.המחירים כוללים כל מס או היטל או תוספת אחרת, לרב

מצהירים   לנואנו  ידוע  מתחייכי  ואנו  לכך,,  ב מלבד  ש  בים  הקבועה  לעיל,  התמורה  לא  הצעתנו 

ם  עימנו או ע ספק שיתקשר  כל  יועץ ו/או    ו/או מכל קבלן משנה ו/או  הקרןמים לקבל  נהיה זכא

ביצוע    הקרן אחר,  ו/  הפרויקט  לצורך  גורם  מכל  אחאו  הנאה  טובת  או  תשלום  בקשר כל  רת 
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   ההשתתפות )סכומי    המשתתפים  הורימ  יגבה  אלינו  מהתשלום  חלקו  יתכןלנו כי    ידוע  .לפרויקט

   אזי    הורי המשתתפים  . אם יוחלט שאנו נגבה כספם מ(והעירייה  הקרן  לקביעת  בהתאם  יקבעו

 את  נגבה  שלא  ככול.  מהקרן  לנו  שיגיעו  מהתשלומים   יופחת  מההורים  לגבות  אמורים  שאנו  מה

ולא נהיה    גבינו  שלא  בסכומים  בלעדית  נישא   אנו,   המשתתפים   מהורי  לגבות  אמורים  יינוה  אשר

  .גין הסכומים שלא גבינוזכאים לקבל פיצוי מהקרן או העירייה ב

 . 1,200כ קרן רשאית להגדיל את מספר המשתתפים ל ידוע לנו כי ה
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 ' מסמך ג 

 מחנה קיץ  עלת להפחוזה  

 2022_____ביום _______ לחודש ____ אביב-תלשנערך ונחתם ב

 קרן תל אביב יפו לפיתוח

 
 בין:

 תל אביב  69אבן גבירול מ
 

 

 ( "המזמין" או "הקרןלהלן:" )

 

 
____________________ 

 
 לבין:

 .ז. / ח.פ_________________ . ת

 
 

 מ______________________ 

 
 

   ("הספקלהלן:" )

 
 

ב   הואיל פרוייקטים  והקמת  בביצוע  היתר  בין  עוסקת  התרבות והקרן  החינוך,  תחום 

 ;רווחת תושביהאביב יפו ול-והרווחה עבור עיריית תל

רצונה להתקשר עם    לע "(  ההזמנה)"להלן "מנה להציע הצעות  פרסמה הז  הקרןו    והואיל

בתנאים הכל    ("מחנה הקיץ"או  \ו  "הפרויקט)להלן: "  להפעלת מחנה  קיץ  גוף  

וזה זה והמהווים חלק  לח  נספח א'המצורפים כ  הזמנה ובנספחיהבהמפורטים  

ממנו,   נפרד  המפובלתי  נוספים  ובנספחיו  ורטים  בתנאים  זה  מסמכי )בחוזה 

 ; "(יביםהמסמכים המחילהלן:"יחד עם חוזה זה,  ההזמנה

הצעות השתתף    הספקו    והואיל להציע  ב  בהזמנה  להחלטת  ה  וזכה  ועדה הבהתאם 

 ;  ה זהלחוז נספח ב', והצעתו מצורפת כהקרןשל  לפתיחת הצעות מחיר

תיות, הידע המקצועי, ההשכלה, מצהיר כי הינו בעל המומחיות, היציר  הספקו   והואיל

והדר,  הניסיון המתאים  האדם  כוח  הכספית,  והמשאבים  היכולת  וש 

והדרושים, הפרויקט   המתאימים  אותלביצוע  כאמ  הוא  ו,  לבצע  ור  מתחייב 

 ; ובמסמכים המחייביםבחוזה זה 

בהוראות  וברצון הצדדים להגדי    והואיל כמפורט  ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים,  ר 

 הלן; חוזה זה ל

 

 : דדים כדלקמןלכן הוסכם, הוצהר והותנה בין הצ 

  

  הנספחיםודין המבוא  .1

 ומתנאיו.  נפרד ממנוהמבוא לחוזה זה והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי  .1.1
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  הקרן ,  ההזמנה  מסמכי  בין  בהירות  אי  או  התאמה  אי,  סתירה  של  רהמק  בכל .1.2

 הוראות  בין  בהירויות  ואי  התאמות  אי ,  סתירות.  המחייבת  הפרשנות  את  קבעת

  תהא   לא  יעלמצ.  הקרן  זכויות  ואת  הספק  חובות  את  המרחיב  באופן  יפורשו  שונות

 . הקרן השבחר מהפרשנות עתהנוב, מטעמו מי או הקרן כלפי, תביעה או טענה כל

 מהות ההתקשרות  .2

בחר לבצע על ידי הקרן בהתאם לקבוע הספק יקיים וינהל את מחנות הקיץ שהוא נ 2.1

ההזמנה בהצעת  במסמכי  זה,  בהסכם   , הקרן.    ו  להנחיות  גרת במסובהתאם 

נהל  את מחנה קיץ, על כל היבטיו,  י כין וי  הפרויקט שהספק התחייב לבצע, הספק

בהתאהקרןעבור   ז,  בהסכם  למוסכם  לחניכי  ם  וכלכלה  לינה  הסדרי  לרבות  ה  

ו גיוס  ולצוותו,  הקיץ  ניהול  מחנה  ומנהלים,  מרכזים  מדריכים,  צוות  הכשרת 

פיתוח התכנית והכשרת  רפאה, חובש, שמירה, אישורים, ביטוחים,  לוגיסטיקה, מ

 . הצוותים

מ 2.2 היא  מטרת  הקיץ  היתר  חנה  וחיזוק  בין  חדשים  חברתיים  קשרים  קשרים  יצירת 

רת ימים, פיתוח תחושת מסוגלות ועצמאות, חיזוק הביטחון העצמי ויציחברתיים קי

מסכים   נטולת  בסביבה  אמצעית  ובלתי  ישירה  ללא  )מחנה  תקשורת  יהיה  הקיץ 

 יזמות חברתית.הקיץ תהיה  במנהיגות וההתמקדות במחנה . (מסכים

  ה.כם זלהס 'ג כנספח יחתמו  על  תקנון המחנה  המצ"ב הורי החניכים  2.3

י 2.4 המחנה    לקרןע  ציהספק  לתחילת  עובר  יגבשו  הצדדים  מתוכן  פעילויות    ביחד מגוון 

 .  הקיץ את הפעילויות של מחנה

כי   מתחייב  הספק  עילויות האמורות יהיו קשורות לים, אזי  ככל שאחת או יותר מהפ 2.5

אמ  אנשי )מטעמו  יעבירו  קצוע  שירותיו(  את  ישכור  שהוא  שלישי  גוף  מטעם  את   ו 

או \הבריכה ו  מציל אחד לפחות בכל פעילות כאמור.לשכור  ב  ייחתמ  והספק  לות  הפעי

מגודרים    הכניסה יהיו  ללים  אליהם  לההגיע  יוכלו  לא  שהמשתתפים  אישור כך  לא 

 וללא פיקוח מציל. 

קבלת שבת, קידוש וארוחת   –מיוחדת לשבת    מחנה הקיץ יקיים פעילותבסוף השבוע   2.6

רגועה ותכנית פעילות  חגיגית  לכ  ערב  חניך לקיים את השבת ע"פ  יותר המאפשרת  ל 

 . כגון חלות, יין לקידוש וכו'(דרושים ה)הספק יספק את הדברים  דרכו

ותשתנה   2.7 יכול  המחנה  ליום,  פעילות  פעילויו  פק  סוהמיום  להחליף  בהתאם רשאי  ת 

הקרןוהס  בתאום  לאילוצים במחנה הקיץ,   .כמת  הקבוצה  צרכי  לפי  תקבע  הפעילות 

הגב' אורית קלר, מנהלת המחלקה לרווחה חינוכית  ו  הקרן  עם נציגת  ובתיאום מראש  

 . ו/או מי מטעמה יפו-בעיריית ת"א

עביר סמינר הכנה לאנשי הצוות הספק י  .הספק וכשרו ויועסקו באמצעות  י אנשי צוות   2.8

 .לפני תחילת מחנה הקיץ םכיים ובטיחותייבהיבטים חינו חנה הקיץלמ
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י 2.9 לטובת  הספק  הקהקרןעמיד  במחנה  הד,  צוות  אחיץ  יחס  רכה  שייתן  ומנוסה,  ראי 

ההדרכה   חניך,  לכל  הצדדיםערבית  ובעברית,  תיעשה  אישי  בין  ובהתאם    בתיאום 

 . דוברי הערבית שירשמולפעילות הצפוייה ולמספר 

 כים.חני 6לכל לפחות אחד  עמיד מדריךהספק י 2.10

צמו  במהלך שהות 2.11 וחובש  מאובזרת  מרפאה  יכלול  המתחם  במחנה הקיץ  ד  החניכים 

  ה \רופא  ובנוסף יהי  .הנושאים תעודת הסמכה ייעודית בתוקף  היממה לאורך כל שעות  

 . טלפונית זמינים  ית\וגפסיכולו

  הבריאותי   נה מוגש בחדר אוכל ממוזג ועומד בסטנדרטהמזון במחהספק מתחייב כי   2.12

 ודת כשרות.  הנדרש על פי התקן וכולל תע

המצריכות תזונה    אלרגיות לסוגיהן  הורי החניכים יידרשו להצהיר על רגישויות ו/או 2.13

וכן   בטפסי ההרשמהמיוחדת  בריאות   בעיית  כל  מתחייב לספק לאותם    והספק    על 

 החניכים תחליפים ראויים. 

 שעות היממה.   לאורך כל ה הקיץ יהא מגודר ויוצב שומר חמוש בשערמחנ  2.14

 ר כל ההתחייבויות שלו בהסכם ובהזמנה ובמסמכים המחייבים.הספק ימלא אח 2.15

   הספקהרות צה .3

 ה. בהסכם ז וין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותכי א 3.1

הינ 3.2 ורישיונות  וכי  כל ההרשאות, האישורים, ההיתרים  כל   בעל  פי  על  הדרושים 

התח מילוי  לצורך  רישו  ייבויותיודין  לרבות  זה,  הסכם  פי  )רישוי  על  פי  על  י 

תש"ן וה1990-ופיקוח(,  ובמועדן,  במלואן  ההר  או,  כל  בעל  שאות, ישאר 

אישו לרבות  כאמור,  הדרושים  ורישיונות  ההיתרים  מנכ"ל  האישורים,  חוזר  ר 

 משרד החינוך, משך כל תקופת הסכם זה.

י 3.3 פ הספק  ועל  המקובלים  הסטנדרטים  כל  פי  על  הקיפעל  חוק  )רישוי  י  יטנות 

 . 1990-ןופיקוח(, התש"

  .סמכה מתאימה, יהיה בעל הבמחנה הקיץכי כל איש צוות שייקח חלק  3.4

כלשהו, לרבו  כי 3.5 פלילי  רישום  בפעילות אין  הצוות שייקחו חלק  רישום  לאנשי  ת 

מינית, הטרדה  ו/או  שהוא  סוג  מכל  מין  עבירות  למניעת   בגין  בחוק  כהגדרתה 

תשנ מינית,  טרם  ,  1998-"חהטרדה  כי  כאנשייומתחייב  במסגרת    קבלם  צוות 

הקיץ לי,  מחנה  בגיר  "בקשת  מסמך  על  אותם  משטרה"חתים  אישור  ,  קבל 

 לקבלת מידע מהמשטרה בנושא.  הספק חה של המייפה את כו
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מטעמ  הואכי   3.6 מי  על    וו/או  אמונים  הקיץאשר  הידע  מחנה  בעלי  הינם   ,

הנדרשים   והמומחיות  הניסיון  הפעילוהכישורים,  להלן, לשם  כהגדרתה  ות, 

 כמפורט בהסכם זה.   הקרןרישות בהתאם לד

בות כאמור בהזמנה ובהסכם  הקרן לרר דרישות  את היכולת למלא אח  וכי יש ל 3.7

 מה על הסכם זה. חתיה לפני א לקח אותן בחשבון ווה זה 

ה 3.8 כלפוכי  והבלעדית  המלאה  באחריות  נושא  לביצוע   הקרן  י  א  הנוגע  בכל 

 אליה.  הקרן יג/ת לפניות נצ ןהיה זמייכם זה ועל פי הס והתחייבויותי

ייגרם נזק ו/או פגיעה  והגינות, כך שלא  ינהגו במקצועיות    וו/או מי מטעמ  הואכי   3.9

 .  והתורמים "( העירייה)" עיריית תל אביב יפו הקרן, בשמה הטוב של 

ות,  נילרבות קיום פגישות, שיחות טלפו  העירייהולקרן    ןהא זמייכי באופן סביר   3.10

 .הקרןהתכתבויות דוא"ל מצד 

בכי   3.11 מלפגוע  ד  קרןימנע  בכל  לעסקיה  להזיק  ו/או  הטוב  בשמה  שהיא ו/או  רך 

 . רויקטהפ במהלך 

היכי   3.12 של  בשמה  שיואצלו    קרןפעל  לסמכויות  בהתאם  ורק  כדין  אך  ובכתב  לה 

נע ממתן כל התחייבויות ו/או ויתור  מימנע מלהציג כל מצג ולהצהיר כל הצהרה ויו

 .רןקהבשם 

בינ 3.13 ה  וכי  יח  קרןלבין  מזמיןמתקיימים  הבלבד  קבלן  -סי  וכי  כנותן  ו,  פועל  א 

 ין הצדדים.  מעביד ב -ובדלא שיחולו יחסי עשירותים עצמאי ל

ה 3.14 וכי  וכי  כדין,  חשבונות  ספרי  מנהל  רשווהא  ובמוסד    ם א  המס  שלטונות  אצל 

 אישור רלבנטי נדרש מאת רשויות המס.  קרןמסור לילביטוח לאומי, ו

בקשר    מידע ו/או מסמך ו/או תוצר כלשהועביר לכל צד שלישי כלשהו כל  יי לא  כ 3.15

 לכך מראש ובכתב.  קרןמת הבל את הסכ, מבלי לקהפרויקטעם 

שנחשיכי   3.16 מידע  בכל  ו/או  במסמכים  שימוש  במהלך    ףעשה  אך הפרויקטאליו   ,

 אישיים של החניכים. , לרבות פרטיהם ההפרויקטורק לשם 

א אישורם ואישור  טיהם של החניכים, לכל דבר שהוא, ללפרעשה שימוש ביכי לא  3.17

ב החניכים  צילום  למעט  ובכתב  מראש  הקיץמהלך  הוריהם,  ושימוש  ,  מחנה 

של האינטרנט  באתר  האלה  החניכו בצילומים  שהורי  כשמוסכם  את  ,  יאשרו  ים 

ת חתימתם על תקנון המחנה הדבר במועד רישום החניכים למחנה הקיץ באמצעו

 .  זהלהסכם  שנספח 
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הקבועות בחוק ו/או בתקנות וכיוצ"ב הנוגעות  א מכיר ובקיא בכל ההוראות וכי ה 3.18

ת, ומתחייב לפעול על פי הוראות אלה ולהקפיד בנושאי בטיחובות , לרלמחנות קיץ

 המעורבים בפעילות. על ביצוען בידי כל

ליסות תמשכנה להיות בתוקף מלא בכל פוליסות ביטוח תקפות וכי הפו  ויש ביד 3.19

 . , עד תומם מחנות הקיץוע יצעת ב

לגרו 3.20 לעיל,  מבלי  מהאמור  הפרויקטמתחייב    הספקע  את  על   לבצע  הקפדה    תוך 

לביצוע  ותוך הקפדה על קיום הוראות כל חוק או דין המתייחס  זה  הוראות חוזה  

אין  וכי  ם כך, העסקת העובדים ולקבל כל אישור או רישיון הנדרשים לש יקטהפרו

ן רוחני של יניידו ומי מטעמו משום הפרת זכויות ק  עלולא יהיה בביצוע הפרויקט  

לישי כלשהו  ש  ו/או תביעה מצדבגין כל טענה    הקרןישפה את    הספק צד שלישי.  

 קנין רוחני כאמור. לתשלום תמלוגים ו/או כספים כלשהם בגין הפרת זכויות

הורא  הספק 3.21 או  הנחיות  אחר  למלא  כפי   הקרןות  מתחייב  ידו  על  שימונה  מי  או 

 .בביצוע הפרויקטאו עניין הקשור  לו מפעם לפעם, אם יינתנו, בכל דבר נושיינת

נצ 3.22 של  הנחיה  או  הוראה  שלכל  המוסמכים  מהעניינים    הקרן  יגיה  אחד  בכל 

הת  במסגרת  נכללה  כאילו  תחשב  זה   הספקחייבויות  האמורים,  חוזה  פי  על 

 מלכתחילה.  

לה  הספק 3.23 שיועסקומתחייב  העובדים  בגין  לתשלום  אחראי  במסגרת ע  יות  ידו  ל 

סוציאליים,  ניכול  אחראי,  הפרויקט תשלומים  לאומי,  לביטוח  תשלומים  המס,  י 

 קובל ובהתאם לחוק. אחרת בהתאם למ האוכל הוצ

עם    הספק 3.24 ומתמיד  סדיר  לעמוד בקשר  לנציג    רןהק מתחייב  שוטף  באופן  ולדווח 

לתאם  ש , תקלות שאירעו וכל עניין שיו, מהלכיקטהפרועל ביצוע  הקרןמוסמך של 

בכ והכל  לעת,  מעת  להסדיר  וההוראות  ו/או  התקשורת  ותהליכי  לנהלים  פוף 

  ו/או נציגיה ככל שיקבעו מעת לעת. רןהקפי שיקבעו ע"י האמורות בחוזה זה וכ

בשום נסיבות   הפרויקטאו לעכב או להאט את מהלך מתחייב שלא להפסיק  הספק 3.25

ש סיבה  הסכמת  מכל  ללא  גם    הקרןהיא,  וזאת  עם   רהמקבבכתב,  מחלוקת  של 

, ולרבות, אך לא רק,  הקרןכלפי    הספקו תביעה כלשהי של  בעניין כלשהו א  הקרן

   מגיעים לו. הספקלטענת ין תשלום כספים שלעני

להנחיות 3.26 בהתאם  יפעל  הנ  כי  בכל  והרשויות  ביטחוניים  לארועים  או  \וגע 

 קיץ.במהלך מחנה ה להתפרצות מגפות

 וביטולים תקופת ההתקשרות .4

מההתקשרות  ת  תקופ 4.1 יאוחר  לא  חתימת    7-תחל  ממועד  חוזה  יום  על  הקרן 

תימשך   היא  הספק,  עם  לסיום  ההתקשרות  הנלוות  וכהקיץ  מחנה  עד  הפעולות  ל 
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ה )לרבות  המחייבים  במסמכים  כמפורט  והכל  הקיץ  אליו  מחנה  לאחר  שתתפות 

 .  בסיכומים, הפקת לקחים וכו'(

ו/או    4.2  כי הקרן  תהא רשאית לבטל  מ   מוסכם  וזאת בהתאם לדחות את  חנה הקיץ, 

 למפורט להלן: 

עד   4.2.1 הקיץ  מחנה  מחנה   30ביטול  של  מחזור  כל  מועד  טרם  ימים 

יזה של  קיץ   בתשלום  הספק  את  המוערכת    20%כה  מהתמורה 

 ן.למחזור כהגדרתה להל

מחזור    ימים טרם מועד כל  15ימים ועד    30ביטול מחנה הקיץ בין   4.2.2

בת הספק   את  יזכה  הקיץ   מחנה  של  שלשל  בסך    50%ום 

 זור כהגדרתה להלן.מהתמורה המוערכת למח

מ 4.2.3 החל  הפעילות  תחילת  15-ביטול  לפני  ש  יום  מחזור  כל  ל מועד 

  מהתמורה המוערכת   80%ת הקרן  בתשלום  מחנה הקיץ   יחייב א

 זור כהגדרתה להלן.למח

עקב 4.3 הקיץ  מחנה  קיום  על  ייאסר  בו  ו/או הור  במקרה  אפידמיה  עקב  הבריאות  משרד    אות 

מוערכת למחזור ומחנה הקיץ התמורה הלספק    תשולם  רשויות המדינה עקב מצב בטחוני,  

יהי )ככול שניתן  יהיהיידחה לקיץ הבא  ניתן  ואם לא  בשנה  ה לקיים את המחנה  בקיץ  אז   ,

יהיה   עד  שהדבר  ששולמו  המקדמות  אצל אפשרי(.  ישארו  הביטול  ויתרת  הספק    למועד 

 .בשנה הבאה תקיים מחנה הקיץהתשלומים תשולם כאשר י

בו   4.4 במקרה  כן,  אבל  כמו  קיץ  מחנה  החנייתקיים  מבין  לא  מי  הקיץ  למחנה  הרשומים  כים 

ביוכ להשתתף  בשל  לו  השתתפות  איסור  עקב  הקיץ  עד  אפידמיהמחנה  אחוז(   10%,    )עשרה 

היתר ולגבי  הספק  חשבון  על  יהיה  למחזור   המוערכת  מלא    מהתמורה  תשלום  ישולם   ,

וקבות  ן לאחד ממחנות הקיץ בשנים העכיתרת זכות לזכותה של הקר  שמשוהתשלום בגינם י

 "(.יתרת הזכות" –)להלן 

השנים העוקבות למחנה הקיץ נשוא הסכם זה, יתרת   3  -וסף בככל שלא יתקיים מחנה קיץ נ 4.5

 תוחזר לקרן. הזכות 

   סודיות  .5

שר ל מידע מסחרי ו/או עסקי ו/או אחר אכמתחייב שלא לגלות ו/או להפיץ    הספק 5.1

, בכל דרך שהיא, וכן זו ו/או במהלך ביצוע תפקידו  התקשרותההגיע לידיו במהלך  

   או לצרכי חוזה זה.ו/ הקרןמוש שלא עבור לא לעשות בו שי

 .זה חוזהל 'דנספח כ  המצורף בנוסחיחתום על התחייבותו לשמירת סודיות,  הספק 5.2

תקופמתחייב    הספק 5.3 להש  תבסיום  המסמכי  לקרןיב  ההתקשרות  כל  ם את 

הפרויקט  לביצוע  שר  בק  הספקאחר אשר הוכן על ידי  וכן כל חומר     לקרןהקשורים  

     .לקרןנשוא חוזה זה ו/או בקשר 
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כי    הספקריות  באח 5.4 ספקיועובדיולוודא  מטעמו  ,  מי  מודעים    ו/או  לדרישת  יהיו 

 הסודיות וינהגו על פיה. 

ות והן לאחר ף זה תחולנה הן במהלך תקופת ההתקשריעל פי סע הספקהתחייבויות  5.5

   רה שהוארכה.סיומה, לרבות במק

ויפעלו בהתאם   על פרטיות המשתתפים בפרויקטיקפידו לשמור    הספק ומי מטעמו 5.6

  .להוראות כל דין בקשר לכך

   העדר יחסי עבודה .6

ומוצהר 6.1 יח  מוסכם  ועניין  דבר  לכל  יחשבו  הצדדים  שבין  היחסים  כי  י סבמפורש, 

ובין    הקרןבין    עבודה וצהר, כי לא ישררו יחסי  מזמין וקבלן עצמאי. עוד מוסכם ומ

כלל כך, ב  לשום מטרה ולשום עניין.או מי מטעמו,    הספקבדי  לבין עו  או בינו   הספק

  הוראות   לתת  או   אשרל,  לפקח  זה  חוזה  פי   על  לקרן  שניתנה  זכות  כל  לראות  אין

מטעמו  לספק מי    זה   חוזה  הוראות  ביצוע  את  בטיחהל  שנועד  כאמצעי  אלא,  או 

 . אןבמלו

.  בלבד  הספק  של  וחריותאו  וביקורת,  והשגחת,  ופיקוח  תתח  מצאויי  הספק  עובדי 6.2

  את   וחשבונ  על  לשלם  החובה  חלה  בלבד  ושעלי  ול  ידוע  כי  ומאשר  מצהיר  הספק

  תשלומי   כל  את  וכן,  ויד  על  המועסקים  ושל  ועובדי  של  (רכיביו  כל  על)  שכרם  מלוא

 ומס   לאומי  ביטוח,  הכנסה  סמ  לרבות,  הנלוות  וההוצאות  ההפרשות  ,החובה

 לגרוע   מבלי.  זה  בתחום  וכמקובל  דין  כל   פי  לע  כנדרש,  אחרים  ותשלומים  אותברי

  העבודה  בחוקי  האמור   כל  את  ועובדי  לגבי  לקיים  מתחייב   הספק,  האמור  מכלליות

 האמור  כל  תאו  םלעובדי  וזכויות  סוציאליים  תנאים  המקנה   אחר  חוק  בכל   או/ו

 תוקף  ברי  בעתיד  יהיו  וא/ו   שהינם,  הרחבה  צווי   או/ו  םקיבוציי  הסכמים  בהוראות

 .ועובדי או/ו הספק לגבי

  עם   דיומי  ומיידי  מלא  באופן,  הקרן  את  שפהי   הספק,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 6.3

  אם ,  הל  שייגרמו  נזק  או  עלות,  הוצאה  כל  בגין,  לכך  רןהק  של  הראשונה  הדרישת

ידי ערכאה מוסמכת  עייקב   יחסי   התקיימו   כי,  זה  חוזהב  למפורט  גמור  בניגוד,  על 

  הקרן  כי  או  ו או המועסקים על ידומעובדי  מי  או  הספק  יןבל  הקרן  בין  מעביד   עובד

ובלבדהספק  לעובדי  כלשהו  בתשלום  תייבח הג  לספקדיע  ות  הקרןש  ,  שת  על 

   .הספקחשבון  למפניה, ע בהגנה להשתתף ואפשר לתזמן סביר ו תוךתביעה ה

    ביטוח .7

חייב הספק  תמ,  על פי דין למעשיו ומחדליועל פי הסכם זה ו  ספקמאחריות המבלי לגרוע   7.1

כל תקופת מחנה   ולקיים על חשבונו, למשך  היתרהלערוך  בין  שימוש בשטח    קיץ לרבות 

הפעלת  הספק  לטובת  יוקצה  לרבות   מחנהה  אשר  ילדים  עבור  קיץ  מחנה  הפקת  ו/או 

מים,  פ שעשועיםעילות,  במתקני  שימוש  ריקוד,  מזון   ספורט,  והגשת  מים  מתקני  ו/או 

פעו וכל  קיץ  המחנה  לבאי  קיץ  שתייה  מחנה  להפעלת   אחרת בקשר  הפעילות   ילות  ו/או 

יפחתו    כם )להלן: "הפעילות"(, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים שלא ו/או ההס

' והמהווה חלק בלתי נפרד  ה  סכם זה כנספחמהמפורט בנספח ביטוחי הספק המצורף לה

)לה וממנו  הספק"  "ביטוח  ע  -לן:  ה"אישור  לפי  בהתאמה,  הביטוח",  וכן ריכת  עניין( 
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בהתאם וזאת  ביטוחים  קיום  אישור  להמציא  בנספח    מתחייב  המצורף   1'הלמפורט 

)להסכם   ממנו  נפרד  בלתי  חלק  "והמהווה  ביטוחים  להלן:  קיום  חברת  אישור  אצל   ,)"

  . ין בישראלכדוח מורשית ביט

חית כדי לגרוע ו/או להפהספק ידי יל, לרבות בעריכת הפוליסה על מוסכם כי אין באמור לע 7.2

י ואין בעצם עריכת הפוליסה על ידעל פי כל דין ו/או על פי הסכם זה,    ספקמהתחייבויות ה

לשיפוי ו/או לפיצוי    ספקהתחייבויותיו ומאחריותו של הכדי לגרוע ו/או להפחית מהספק  

 .הפרויקטך כדי ועקב ביצוע כל נזק לגוף ו/או לרכוש, שייגרם תו בגין

לעיל, יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על      7.1המפורטים בסעיף    ספקטוחי הבי 7.3

  אם   אלה  מצמו יצו  ואו  יבוטלו  לא  הם  כי  סעיף  לויכל  לעיל   הספק   ביטוחיהמזמין,  ידי  

וכן יכללו את יתר התנאים כמפורט .ות לפח יום 30 של לחברה ובכתב מראש הודעה תימסר

 .ספקבאישור עריכת ביטוחי ה

מצד המזמיןלל 7.4 דרישה  בכל  צורך  הא  מתחייב  תחילת    ספק,  לפני  המזמין,  לידי  להמציא 

העב מוביצוע  וכתנאי  זה  הסכם  פי  על  חודות  על  תשלום  לכל  ו/או  לביצוען  שבון  קדם 

, כשהוא חתום בידי מבטחיו.  "('1'הנספח "")  ספקהתמורה, את אישור עריכת ביטוחי ה

מתחיי הכן  שיידר  ספקב  שינוי  לכל  עריכלגרום  באישור  המזמין  ידי  על  על  ש  הביטוח,  ת 

הסכם פי  על  להתחייבויותיו  להתאימו  בערזה.    מנת  אין  כי  בזאת  מובהר  יכת  ואולם, 

ה בזכות הביק  ספקביטוחי  הו/או  ביטוחי  ביחס לאישור עריכת  הנתונה למזמין   ספקורת 

ל זה,  ו/או  בהסכם  המפורטות  הביטוח  היעדרםפוליסות  או  תוקפם  היקפם,  כדי טיבם,   ,

 דין. ו/או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי  ספקריות הלגרוע ו/או להפחית מאח

בתוקף לאורך כל תקופת יחודשו מעת לעת ויהיה    ספקטוחי המתחייב לוודא כי בי  ספקה 7.5

ה ביטוחי  תקופת  בתום  ימספקההסכם.  ה,  ב  ספקציא  עריכת  אישור  המזמין  יטוח  לידי 

ביטוח חידוש  בגין  המעודכן  ו  ספקי  נוספת  ביטוח  כל  לתקופת  ביטוח,  תקופת  עוד  מידי 

 הסכם זה בתוקף.  

 ות.  ולמלא אחר כל תנאי הפוליס ספקי השלם את דמי הביטוח בגין ביטוחמתחייב ל ספקה 7.6

מאחריות לכל אובדן ו/או  מו  והבאים מטעפוטר את המזמין    ספקמבלי לגרוע מהאמור, ה 7.7

אשר   פי  נזק  על  בגינו  לשיפוי  זכאי  ההוא  )או שהי  ספקביטוחי  לשיפוי  האמורים  זכאי  ה 

פי הנ"ל  ענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלמלא ההשתתפות העצמית(, ולא תהיה לו כל טאל

כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם בגין כל אובדן ו/או נזק  

 שגרם לנזק בזדון.

את   7.8 ישפה  העירייה  \ו  הקרןהספק  מידאו  דרישתה  הוצאה  לפי  כל  על  בכתב,  דרישה   עם 

עקב     או לעירייה  \לקרן ום  עקב כל נזק וגם/או פגיעה שתגראו העירייה  \ו  לקרן    שתגרם

בכלליות האמור לעיל, הספק לבדו יהיה אחראי   פק. מבלי לפגועהפרת הסכם זה ע"י הס

תביעה שת נגד  לכל  ווגש  העירייה  \הקרן  שיגרם  וגם/או    או  נזק  ולכל  לעיר\לקרן    ייה או 

 . וו/או מי מטעמהספק ע"י שטח מוש בו/או לצד שלישי עקב השי

הוראה   7.9 מכל  לגרוע  ביצוע מבלי  בו  ובמקרה  ההסכם,  הסבת  לעניין  זה  הסכם  מהוראות 

, מתחייב  ספקהמשנה מטעם    ספקעל פי הסכם זה ייעשה על ידי    או חלק ממנו    הפרויקט

לתנאים ולסכומים הנדרשים  המשנה פוליסות ביטוח בהתאם    קספלדאוג כי בידי    ספקה
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 ספקמובהר בזאת כי ה. למען הסר ספק  ות התחלוףלרבות סעיף פטור וויתור על זכ  ללעי

ע העבודות על פי הסכם זה במלואן לרבות  והוא הנושא באחריות כלפי המזמין ביחס לביצ

ת ו/או לפצות את המזמין בגין משנה והוא יהיה אחראי לשפו  ספקידי    עבודות שיבוצעו על

משנה,    ספקשייעשו על ידי  מישרין או בעקיפין, עקב עבודות  כל אובדן ו/או נזק שייגרם, ב

 לעיל ובין אם לאו.  דאם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות 

 קבלני או  /ו  הקבלנים  מצד  תביעהאו  /ו  דרישהאו  /ו  טענה  ותועלה  היה  כי  בזאת  מוצהר 7.10

מי   המזמין  את  לשפותק  הספ  מתחייב,  לעיל  לאמור  יגוד בנ  מטעמם  מיאו  /ו  המשנה ו/או 

 . משפטיות הוצאות לרבות,  בהם שאויי בכל תשלום ו/או הוצאה ש ומטעמ

ולחבות המוצר כמפורט    4יות מקצועית, כמפורט בסעיף  רבכל הנוגע לביטוח ביטוח אח  7.11

מתחייב  5בסעיף   הספק,  ביטוחי  למפרט  ז  לאישור  ביטוח  ולהחזיק  להמשיך  ה הספק 

דים כאמור וכל עוד קיימת אישור קיום ביטוחים בגינו, במועבתוקף ולהציג בפני המזמין  

 . לו אחריות ע"פ דין

לערוך בגין כל אחד מכלי   הספקמתחייב    מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לאמור בו, 7.12

אותו ישמשו  אשר  השירותים  הרכב  מתן  רכבים המ  לצורך  המזמיןמטעמו  לשטח  , גיעים 

 את הביטוחים הבאים:   אם ישמשו,

וסח רכב מנועי ]נפי דרישות פקודת ביטוח  -למבטח חבות הטעונה ביטוח עחובה הביטוח  

 .  1970-חדש[, התש"ל

 בגין נזק אחד.  ש"ח 500,000אחריות שלא יפחת מסך  לביטוח צד ג' )רכוש( בגבו

ה המולמען  ספק  אךסר  גם,  כולל  רכב"  "כלי  רק  נח  ניידלא  הנדסי  מכני  ציוד  מנופים  ,   ,

 יידים אחרים ניידים וכלי הרמה נ

תהווה הפרה   הספקרת תנאי מתנאיו ע"י  החוזה והפרתו ו/או הפקרי  מעי  והינ  לעיל  ףסעי 7.1

 יסודית של החוזה. 

 שיפוי ו אחריות .8

או למשתתפים   \לעירייה  או  ו/     לקרןאשר יגרמו    או הפסדהספק יהא אחראי לכל נזק  8.1

ה ובמחנה  ג'  או  \קיץ   ממ)לרבוכלשהו  לצד  כתוצאה  הספק(,  עובדי  רה,  הפ  צג,ת 

ו  ו/אמטעמו, תוך כדי ביצוע    , שלוחיו, או מיהספק  ק, עובדימעשה או מחדל של הספ

 .  הםאו בקשר אליו/ו/או ביצוע הפרויקט מתן השירות 

מלא8.2 באופן  משחרר  הוא  כי  בזאת  מצהיר  את    הספק  את  ומראש  או     העירייה הקרן 

נה ו/או חבלה תאואו  ות בגין כל מקרה נזיקי ו/מי מטעמה מכל אחריות ו/או חב  וכל

, בכל עילה  בהתייחס לכל רכוש ו/או גוף, לכל אדם ו/או  במחנה הקיץ  ככל שיתרחשו  

 שהיא. 

מהתחיי 8.3 לגרוע  של  מבלי  דין,    הספקבויותיו  פי  ועל  זה  חוזה  פי  מתחייב   הספקעל 

בגין כל   )או  פשרה   הסכםב ביצועו לרבות  מכוח פסק דין שלא עוכ  הקרןלשפות את  

לקרן   שיגרם  עוזאנזק  הקת  של  הראשונה  דרישתה  שתוגש  רן(ם  תביעה  כל  בגין   ,

אכנגד  נזק  פגיעה,  אובדן,  בשל  אחראי  ה  להם  הפסד  לעיל  הספקו  לרבו )  כאמור 
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ו משתתף  של  כאמור  ו\תביעה  הספק  של  צוות  איש  ע\או  הספק(  או  שנגרמו  ובדי   ,

בכ  הקרןו/או אשר    לקרן וכן  בגינו  בהן  הקרןל ההוצאות שעלולה לשלם    או   נשאה 

הפסד כאמור, הכל מבלי לשאת בהן בקשר לתביעה בגין אובדן, פגיעה, נזק או  ולהעל

מזכויות  לגרו ו/או    הקרןע  זה  חוזה  פי  אחרים על  סעד  או  תרופה  לכל  דין,  פי  על 

  לספק ולאפשר    בהקדם אודות קבלת תביעה  לספקלהודיע  מתחייבת    הקרןובלבד ש

בפניה חשבון  ,  להתגונן  עימ  , הספקעל  פולשתף  בהעולו  תביעה  ה  כל  מפני  תגוננות 

 כאמור.

   התמורה   .9

התחייבויותיו  רת  תמו 9.1 כל  במסמכיוביצוע  ביצוע  המפורטים  השירותים  ם כל 

סכום של    לספק  קרןה, תשלם  הקרן, לשביעות רצון  ובמועדים הנדרשים  המחייבים

מספר המשתתפים הצפוי  "( כפול  התמורה למשתתף)"שתתף  _______ ש"ח לכל מ

מע"מ.  .לןלה  רתוכהגד כולל  הנ"ל  הס  הסכום  הצעת  לפי  ימולא  הסכום  ולא  ]  פק 

 לל מע"מ למשתתף[ כוש"ח   4,500 יותר מ

ה  המשתתפים  הינו  מספר   ______ בתאריכים   _____ באתר  למחזור  צפוי 

( הצפוי"________  המשתתפים  רשאיתמספר  הקרן  מספר    "(.  את  להגדיל 

כל מחזור  ] נתונים יושלמו על ידי  ת  ילימים לפני תח  7עד    10%וי בהמשתתפים הצפ

 כים[הקרן לאחר בחירת הזו 

 

הצפו  המשתתפים  ____מספר  בתאריכים   _____ באתר  למחזור  הינו  י   __

"( הצפוי________  המשתתפים  למספר  רשאית  הקרן  מספר  "(.  את  הגדיל 

] נתונים יושלמו על       .רימים לפני תחילת כל מחזו  7עד    10%המשתתפים הצפוי ב

 כים[. הקרן לאחר בחירת הזוי יד

  אבני דרך כדלהלן: לפי  תשולם לספק התמורה  9.2

 ת למחזור ; מהתמורה המוערכ 10% –מחתימת ההסכם יום  14

 המוערכת למחזור;  % מהתמורה 10 -חודש וחצי לפני תחילת המחזור 

 וערכת למחזור;   % מהתמורה המ 20%ילת המחזור  חתשבועיים לפנית 

 .מהתמורה המוערכת למחזור 30%המחזור  חילת ת רייומיים אח

 יום אחרי סיום מחנה הקיץ.   14  סופית בגין המחזור  שבנותהיתרה והתח 

  של   באתר  במחזור  הצפוי    המשתתפיםמספר    משמעה    "המוערכת למחזור  ורההתמ"

  מסויים   באתר  יץ  ק  מחנה  יקיים    ספק  אם   לדוגמא  ]   למשתתף  התמורה  כפול  הספק

היו    בעתק  הקרן  שבו הצפוי  המשתתפים    למחזור   המוערכת  התמורה,  400שמספר 

 [. למשתתף מחיר כפול 400 תהיה

הקרן   והאתרים   וכיםהז  הספקים   על  הקרן  החלטת  במסגרת המחנה,  יהיה  בהם 

אית לפי שיקול  תהיה רשכאמור  )הקרן  במחנה    הצפוי  ם  תקבע את מספר המשתתפי 
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ש ובהודעה  התחלימים    7  לפחות    לדעתה  מספר    ר  מחזו  כלת  לפני  את  להגדיל 

 (.  10%המשתתפים הצפוי ב

 .עסקה שתאושר ע"י נציג הקרןבונית כנגד חש לספקשולם התמורה ת   9.3

זכ  הספקוהתמורה הינה שקלית נומינלית בלבד,     9.4 יהיה  או ריבית אי לכל הצמדה ו/לא 

 כלשהי לתמורה.   ו/או תוספת

ו ניכוי אחר שהוא חייב בו לפי הוראות ל איטה  כל מס,   לספק כה מכל תשלום  תנ  הקרן  9.5

  כל דין.

ודה המקובל לא תשתנה גם אם ישתנה שכר העבתמורה  כי ה  מובהרספק  ען הסר  למ  9.6  

תקורות   ישתנו  או  או  הספקבענף,  הממשלתיים  ההיט  ,סים יהמ,  והארנונות  לים 

 ם ידועים. ינשאו הידועים כיום ובין אלו וכל מס אחר לפי החוק, בין אל והעירוניים

המשת  מהורי  כספים  יגבה  הספק  כי  ויוחלט  שהספק    -תפיםככול  אלה  סכומים 

מהתמורה המוערכת    20%של    י שלישלגבות יופחתו מהתמורה )מהתשלום ה  אמור

 .(למחזור

 לום לקבלני משנה  תקשרות ותשה . 10

הסכמת  לקבל    הספקעל     10.1 ובכתבהקרןאת  מראש  משנה  ל  ,,  קבלני  עם  התקשרות 

)להל  יםפקוס אחר  שלישי  צד  זה  וכל  בסעיף  ביקבלן"  –ן  לצורך   . הפרויקטצוע  "( 

את  הקרןנתנה   פוטרת  האמורה  ההסכמה  אין  הסכמתה  מאחריותו   הספק  את 

לפי החוזה, ו בא  הספקומהתחייבויותיו  ו/או מחדל  יישא  חריות מלאה לכל מעשה 

   , באי כוחם ועובדיהם.המיזםלביצוע ר דים השלישיים שיתקשר עימם בקששל הצד

יקבל אישור  ו הקרןיבקש מ הספקפני של הקבלן כאמור, לא יוחלף  הקרןאישרה מש   10.2

 . לספק חלופיבכתב 

אשר  מעובדיו,    או מי  קבלן  ופעילותו של כל    רשאית לדרוש הפסקת עבודתו  רןהק   10.3

עבו את  מבצע  אינו  הנאותהלדעתה  המקצועית  ברמה  א ו/א  דתו  מבצע  שאינו  ת  ו 

 העבודה בהתאם לחוזה זה ולנספחיו. 

כי   10.4 האחראי  הספקמובהר  התמורה    יהיה  לתשלום               כאמור   לקבלן  הבלעדי 

בחשבון את תנאי התשלום של  סכם עימים ש בהתאם לתנאי ועליו להביא    ן הקר ו, 

  .להלן כמפורט בסעיף זה( הקבלן)כלפי כלפיו 

   סעדים ותרופות  . 11 

א  פרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת החוזה(, תשל"על ה     11.1  

 . "(תרופותחוק ה)להלן: " 1970 –

לעיל  11.2 מהאמור  לגרוע  של  ,  מבלי  כהפרה  ייחשבו  הבאים  את    חוזההאירועים  ויזכו  זה 

יסודית של  ת  ה ועל פי כל דין במקרה של הפרזחוזה  על פי    הבכל הזכויות המוקנות ל  הקרן

 :וזהחה
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אשר    הספק 11.2.1 זה,  חוזה  מהוראות  הוראה  המו  הספקהפר  שחלף  אף  תיקן  אותו  לא  עד 

כאמורל  הקרןלו    הקצב תיקון  הת  שם  לתת  היה  שניתן  האופן )ככול  ההפרה  על  ראה 

  . סביר(

החלטה על   הספקל  ו/או קיב  הספקים ו/או ניתן צו לפירוק  צו כינוס נכס  הספקניתן נגד   11.2.2

מרצון   הליכפירוק  החלו  נגד  ו/או  פירוק  צו   הספקי  ניתן  ו/או  רגל  פשיטת  הליכי  ו/או 

מרבי נגד  נכסי  עיקול  מ  הספקת  נכס  זהו/או  חוזה  לפי  זכויותיו  ו/או  מנכסיו  ,  הותי 

 שים יום מיום מתן הצו. יוהעיקול לא בוטל בתוך ש

  תלק מביצוע חוזה זה ו/או חלק ממנו.הס הספק 11.2.3

אשר נמצא בידיו ו/או שיגיע    הקרןשל    או תכניתל נכס  לא תהיה כל זכות עכבון בכ  ספקל 11.3

   לידיו.

הנ 11.4 וסעד  תקופה  בכל  באין  במפורש  צד  זה    חוזהקובים  כל  מזכות  לגרוע  ו/או  ליתר  כדי 

אלא אם נקבע אחרת   ו/או על פי כל דין,  חוזהאחרים הנתונים לו על פי הה וסעד  לתרופ

 .חוזהובמפורש ב

כל זכויות שהן על פיו, למעט זכויות    לספקלא תהיינה  ,  הקרןל חוזה זה כדין על ידי  בוט 11.5

מבלי לפגוע  החוזה, וזאת  שבוצעו כהלכה טרם סיום  לתשלום תמורה עבור שלבי העבודה  

   על פי חוזה זה ו/או על פי דין. לקרןו/או תביעה שיש  בכל זכות קיזוז

 בתוצרים בעלות במסמכים וזכויות   .12

על    לספקהמסמכים שיועברו  וכן כל    ההזמנהמסמכי  שוהוא מסכים לכך    לספקידוע     12.1

ואסור    הקרן  רכושה וקנינה הבלעדי של, הם  במהלך תקופת ההתקשרות  הקרןידי  

 כולם או מקצתם, אלא למטרת החוזה בלבד.  בהם,להעתיקם ו/או להשתמש  לספק

או מי מטעמו    הספקע על ידי  אשר הופק ובוצ  הפרויקטזה שכל תוצר של  מובהר ב 12.2

פי    הקרןור  עב שהוא  על  אופן  בכל  זה,  " )חוזה  בבעלותה (  "התוצריםלהלן:  יהיו 

ופן  מוותר בזאת בא הספק. בתוצריםנין רוחני זה זכויות קובכלל  הקרןהבלעדית של 

 מוחלט וסופי על כל זכות בקשר אליהם בכפוף לכל דין.

למסור    הספק   12.3 ל  לקרןמתחייב  עת  שבוצבכל  התוצרים  כל  את  דרישתה  ו/או  פי  עו 

של הוכנו   בשליטתו  ו/או  ברשותו  היו  ו/או  הנמצאים  ו/או  הכנה  בתהליך  היו    ו/או 

 לחוזה זה. ו/או בקשר  על פי הספק

לקוח   12.4 רשימת  כי  אחרת  יובהר,  רשימה  כל  ו/או  שיווק  מערך  ו/או  ספקים  ו/או  ות 

פעולתששימש את  של    וה  הקיץמחבמסגרת    הספקהשוטפת  סוד  נה  בגדר  הינם   ,

לפני ההתקשרות   יוכל להשתמש בנתונים שהיו ידועים לו   הקרן. הספקשל    מסחרי

 עם הקרן. 

 

   המחאההסבת זכות ו/או איסור  . 31 

להעביר לאחר את החוזה, כולו או מקצתו ו/או כל זכות  רשאי להסב ו/או  הספקאין    13.1

עהעומד ההנאה  טובת  כל  ו/או  החוזה  מכוח  לו  לשעבד ת  ו/או  למשכן  ו/או  פיו  ל 
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בכתב.    הקרןאלא אם קיבל תחילה הסכמה לכך מאת    -ן זכויות  לאחר איזה מאות

  . הקרןם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של  , יינתן, אם בכלל, בהתאאישור כאמור

  כהסבת זכויות. הוא תאגיד, תחשב העברת זכויות שליטה בתאגיד הספקמקרה שב

הא  ת  לא  לספקה וה על פי חוזה זביר לכל אחר מטעמה את זכויותיתוכל להע   הקרן  13.2 

   ות העברה זו.כל טענה ו/או תביעה כלפיה ו/או כלפי האחר מטעמה בעקב

   ות שונ  . 41

ש  הקרןשילמה   14.1 כלשהו  ישיבו  היה    הספקתשלום  בו,  תוך שבעה    לקרן  הספקחייב 

דרישת   מקבלת  לצר  רןהקימים  המחירים  למדד  צמוד  כשהוא  האחרון  בכתב,  כן 

  . לקרן הספקלהשבתו בפועל על ידי  ועד הקרןל ידי הידוע מעת תשלומו ע 

סמך על ידה לצורך  או מי שהו  הקרןפירושו    ",הקרןבכל מקום שנאמר בחוזה זה " 14.2

לנבוע חיוב    הקרןלגבי כל פעולה או מעשה של    הוראות חוזה זה, אולם מהם עשוי 

כות  או ויתור על ז  לספקמתן ארכה    , או שמהם עשוי להתפרשהקרןי כלשהו של  כספ

אך ורק על ידי מעשה או פעולה של מי שהוסמך   הקרןתחויב    ,הקרןיות  כלשהי מזכו

   ידה לכך במפורש ובכתב.על 

זה,   14.3 בחוזה  האמור  לכל  מעשה   רשאית  הקרןבנוסף  או  פעולה  כל  בעצמה  לבצע 

  לספק נה  זה זה ולא ביצעם במועדם וזאת לאחר שנתחייב לבצעם על פי חו  הספקש

את כל ההוצאה, הנזק או   לקרןייב להשיב יהיה ח הספק, וימים  7התראה מראש של 

פי על  כך  בשל  לה  שנגרמו  שבכתב,  ההפסד  כש  דרישתה  למדד  וזאת  צמוד  הסכום 

או על ידי    לקרןהידוע מעת תשלומו או הוצאתו או גרימתו  המחירים לצרכן האחרון  

בדבר   רןהק, וזאת מבלי לגרוע מטענות ןלקר הספק, ועד להשבתו בפועל על ידי רןהק

  .מלוא השירותיםבגין אי ביצוע  הספקלקזז בשכר טרחת הצורך 

מצג,   והוא בא במקום ומבטל כל הבנה,כל המוסכם בין הצדדים  חוזה זה משקף את 14.4

עם זאת, הואיל    מו"מ שקדמו לחתימתו.או  מה, סיכום, טיוטה, זיכרון דברים,  הסכ

מחנ של  הנתונים  כל  ידועיםולא  הקיץ  תהיה    -ה   התאמות לבצע  ית  רשאהקרן 

 ץ.או ליתן לספק הוראות כדי לעמוד בדרישות שלה בקשר למחנה הקי\בהסכם ו

רשאי  הקרן 14.5 שיהיותהא  ו/או  לה  שיש  תביעה  ו/או  זכות  כל  לקזז  סכומי   ת  וכל  לה 

ו/או שיגיעו לה מ בין , בין שההספקכסף המגיעים  ובין שאינם קצובים,    ם קצובים 

ל עסקה, עילה ו/או חוזה אחר,  לפי כ  וזה ובין ולם ובין את חלקם, בין לפי החאת כ

  לספק עה שיש ו/או שיהיו  כל זכות ו/או תביבין שהם על נזק ממון ובין אם לאו כנגד  

  . לספקף המגיע ו/או שיגיע ו/או כנגד כל סכום כס

י 14.6 על  בזכות  בשימוש  איחור  צשום  וכל  כוויתור  ייחשב  לא  מהצדדים  מי  רשאי די  ד 

 וד, או מקצתן הן לפי חוזה זה והן על פיאחת לחאו בכל    להשתמש בזכויותיו כולן

  דין בכל עת שימצא לנכון.

חוזהיש 14.7 להוראות  ומחי  נוי  תקפים  יהיו  פיו  על  זכות  על  ויתור  או  אם זה  רק                                         יבים 

 ו בכתב ויחתמו כדין על ידי הצדדים.יערכ
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 לספק והקרן ם מתן בלעדיות  זה משות בהסכם  בהר ומוסכם בזאת, כי אין לראומו 14.8

 הבלעדי. תאם לשיקול דעתה רשאית להתקשר עם כל נותן שירותים אחר, בה

הנ 14.9 לשם  נעשו  זה  בחוזה  השוליים  לכוונת  כותרות  מהם  ללמוד  ואין  בלבד  וחיות 

  חר.הצדדים או לכל עניין א

  מקומית , תהא הסמכות האביב-תלמושבו בלבית המשפט המוסמך בישראל שמקום  14.10

לייחודיה הנוגע  ענין  בכל  לדון  והבלעדית  בית משפ   חוזהות  וכל  הנובע ממנו  ט  ו/או 

  היה סמכות לדון בעניינים אלו.אחר מלבדו לא ת

הצדדים 14.11 הודעה    כתובות  כל  החוזה.  בראש  כנקוב  תהיינה  הודעות,  מתן  לצורכי 

ם מעת  ימי  5צד הנשגר ולידיעתו בתוך  שתשלח בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה ל

 עם מסירתה. -במקרה של מסירה ביד ו ורה,שג

 

   :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

_________________  ________  _________________________ 

 הספק      רןהק     

  

כי  אני הח"מ עו"ד  בזאת  מאשר  ת.ז  ____ה"ה___  __________   ______

ו______________ ת.ז_  -___  בשם  ______________________________  חתמו   ,

 . בעניין זה הספקת מחייבת א הספקזה וכי חתימתם בצירוף חותמת  חוזהעל ה הספק

  

 ___________________  ______________ 

 תאריך       , עו"ד                                
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 א' נספח 

   מסמכי ההזמנה להציע הצעות 
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 ב' נספח 

 הספק הצעת 
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 המחנה   תקנון  -' גנספח 

 

כ .1 את  עצמם  על  מקבלים  עצמם  החניכים  הורי  וכן  הוריהם  באמצעות  ההתנהגות  החניכים  ללי 

נבמח וכן את  והתנאים לביטולה  כל  נה ואת תנאי ההרשמה  ואת  והג הביקורים במהלך המחנה 

 שאר האמור להלן:

 יגיע למחנה כשבריאותו תקינה.  החניך  .1.1

 יטליים. מותנית במילוי כל הטפסים הדיגההרשמה  .1.2

בצוות  או התעללות פיזית, נפשית, מינית, חברתית או אחרת, בחניכי המחנה ו/אופגיעה  ●

 לט. ו בבעלי חיים המצויים בסביבת המחנה אסורה בהחהמחנה ו/א

מחנה או למי מחניכי המחנה  הרס או פגיעה בטבע, בסביבה, במבנים או בציוד השייך ל ●

בהחלט חניך אסורה  פגיעה ברכוש בזדון  שיגרום    . מובהר בזאת מפורשות כי  להרס או 

שיפ ו/או  לפיצוי  אחראים  מהם  מי  ו/או  הוריו  הניהיו  בגין  המחנה  שנגרם שאינו וי  זק 

 רכוש.ד החניך בתוצאה של שימוש רגיל וסביר מצ

ו ● זמן  בכל  המחנה  צוות  להוראות  ישמע  ופיקוח החניך  השגחה  תדרוש  לא  התנהגותו 

 יר.צוות סב מעל לרמה סבירה המתאפשרת ע"י שהינם

בריאותהח ● אישי,  מצב  בכל  המחנה  הנהלת  את  לשתף  מתחייבים  החניך  והורי  י,  ניך 

ו/או התנה  התנהגותי  על  ישפיע  ו/או  רלבנטי  ויהיה  שייתכן  במהלך אחר  החניך  גותו 

 שהייתו במחנה.

יצוע כל פעילות בלתי  השונים, סיגריות, סמים, נרגילה ו/או בהשימוש באלכוהול לסוגיו   ●

 אסורה בהחלט.ך במחנה ת החניקופת שהוחוקית בת

במחנה,   ● השהיה  במהלך  סלולריים  בטלפונים  ביןהשימוש  תקשורת  החניכים    לרבות 

ככלל חניכים לא רשאים     -מקובלות במחנהלהוריהם תעשה בהתאם לנהלים ולשעות ה

 . ומסכים  לולרייםלהשתמש בטלפונים ס

ך מראש ו/או  עדו לכמנים שיום יותרו להיכנס לשטח המחנה בזהורים ומשפחות החניכי ●

ב המחנה  למתחם  כניסה  המחנה.  צוות  באישור  מיוחדים  תיעשה  במקרים  אחר,  מועד 

 בכפוף לקבלת אישור מטעם הנהלת המחנה.

 

 מהמחנה  הרחקה  .2

חניך, ללא החזר כספי, שהפר את   הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מהמחנה

של"כללי   חניך  וכן  במחנה",  יתנהג  ההתנהגות  הסבלנות בהתאם  א  ורוח  ההתנהגות  לנורמות 

במחנה.  והשיתוף 

ה את  יידע  המחנה  חניך שהוצוות  של  את  וריו  ולאסוף  להגיע  מתחייבים  והם  המחנה  מן  רחק 

רים או מי מטעמם לאסוף את חניך מהמחנה, בעת שיתבקשו לעשות כן. במידה ולא יוכלו ההוה

תדאג  החניך    החניך,  את  להסיע  המחנה  )אהנהלת  לכתולביתו  הורי  ו  ע"י  כמבוקש  אחרת  בת 
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ורי החניך יישאו בכל העלות יך אינם בארץ( וההחניך ו/או קרוב משפחה אחר במידה והורי החנ

 .הכספית הכרוכה בכך

 טיפול רפואי  .3

המחנה,   לחניך טיפול רפואי מקצועי מחוץ לתחומיהורי החניך נותנים בזאת הסכמתם, כי יוענק  

להבטחת שלומו של החניך. טיפולים אורטודנטליים,  הדבר    חנה נדרשבמידה ולדעת הנהלת המ

וטיפול שיניים  דחופים  טיפולי  עיניים  אי  בביטוח  כלולים  ואינם  החניך  הורי  ע"י  ותו  ימומנו 

 חניכים.   רוכשים

בע ו/או  ליקוי  ו/או  מגבלה  עם  חניך  )בטכל  עליו  להצהיר  חייב  כלשהי  רפואית  פסים  יה 

פר מילוי  בעת  החניךהדיגיטליים  ולהצטי  להשתתף (  לחניך  המאשר  רלוונטי  מרופא  אישור  יג 

הצגת   בנוגע   המצב הרפואי המלאבפעילות המחנה. אי  כוללת  יביא להחרגת אחריות  חניך  של 

ו/אולאי רפואי  מצב  לאותו  בקשר  ו/או  כתוצאה  יקרו  שחו"ח  הוצהר   רועים  רפואי שלא  מידע 

י במסגרת המחנה יעמדו לרשות בזאת כ. מובהר יהם לא ניתן אישור רופא כאמורעליו ו/או שלגב

 החינוך.חוזר מנכ"ל משרד החניכים שירותים רפואיים בהתאם להנחיות 

 

 טפסים רפואיים ותרופות  .4

מ החניך  והחניךהורי  במידה  ההרשמה,  טרם  המחנה,  הנהלת  את  ליידע  טיפול   תחייבים  קיבל 

החודשים האחרונים   12ופת  הגות בתקו/או תרופתי בגין שינויי התנ   פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי

ת המחנה על טיפול ע מיידית את הנהלשלפני הרשמתו למחנה. כמו כן מתחייבים ההורים לייד

והחל לאחר הה  במידה  זה  הודיעו מסוג  חניך שהוריו לא  רשמה וטרם פתיחת מחזור הפעילות. 

ך  . לחניך מהמחנהעשוי להיות עילה להרחקת החני  הנהלת המחנה על מצב ילדם כמפורט לעיל, ל

כספי.  החזר  יינתן  לא  כאמור,  מהמחנה   שיורחק 

למילו ידאגו  החניך  והצההורי  הטפסים  כל  קבלת  י  אלקטרונית.  ויחתמו  באתר  הבריאות  רת 

ולשהמיד החניך  של  התקין  הבריאותי  מצבו  על  להגנה  הכרחי  הנ"ל  רפואי  ע  טיפול  הענקת  ם 

הצור במידת  תהולם,  להעברת  ידאגו  החניך  הורי  אוך.  לוקרופות  המחנה תן  להנהלת  החניך  ח 

לת המחנה. כל תרופה  ות שתועברנה להנהאשר תדאג לכך שהחניך יעשה בהן שימוש לפי ההורא

מפור תירשם  החניך  של שבשימוש  חבר  תעודת  החניך.  עבור  שהושלם  הרפואי  בטופס  שות 

ותי/ החניך ביום הקליטה  חולים תימסר  בקופת  הצור ה  חניך  שמר במרפאת המחנה. במקרה  ך, 

חיצונית. יופנה   במרפאה  או  חולים  בבית  רפואי   לטיפול 

ק מו ע"י הורי החניך, וכן באחריות ההורים להנפיות הרפואיות ישוללמען הסר ספק, כל ההוצא

 מקופת החולים בה חבר החניך לצורכי תשלום.  17טופס 

 

 ים אישיים של חניכים חפצ

או פהנהלת המחנה לא ת נזק  בציישא באחריות לאובדן,  יכים. אין להביא למחנה וד החנגיעה 

 ציוד יקר ערך. 

 

יהיו   ומפעיל המחנה  את החניכים  ם רשאיהקרן  במחנה    לצלם  הפעילויות    ם רשאי   ויהיו  מהלך 

 . םמוש בצילומים האלה באתר האינטרנט שלהלעשות שי
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מתנו לכל האמור בתקנון הזה  מאשרים את הסכ-__________של החניך ___אנו הח"מ הוריו  

 על פיו.  לפעול  תחייבים ומ

 חתימת אם _____________________ חתמת אב__________________ 

 

 ______ חתימת הילד:___

 

 פירוט שם, טלפון, כתובת
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 ' ד נספח 

 תב התחייבות לשמירה על סודיות כ

 

מטה __________ )להלן: "אני החתום  ומתחייב  "(הספק_______  אביב בזאת כלפי    מצהיר  תל    קרן 

 כדלקמן:   ("הקרן"להלן:  )  לפיתוח יפו 

צד . 1 לכל  להעביר  לא  ו/או  לגלות  ולא  בסודיות  לעשו  לשמור  ולא  לצורך  שלישי,  למעט  כלשהו  שימוש  ת 

 ההתקשרות שלי , אשר הגיע לידיעתי במהלך ו/או במסגרת  עור בהסכם זה במידאספקת השירותים כאמ

,  תכנוןלפרויקט  ו/או    לקרןר  ת, בקשדרך אחר  ו עקיף, בכתב בעל פה ו/או בכל, באופן ישיר ו/אהקרןעם  

וזאת ללא   חוזהותים כהגדרת מונחים אלו בו/או השיר  העיר    במוזיאון והקמת תצוגה    תוכן   , פיתוחעיצוב

  בלה בזמן.כל הג

או אחר, נתונים, פיננסי, טכני, עסקי, כלכלי, מקצועי ו/לרבות מידע מסחרי,    –"מידע" לעניין סעיף זה   

כתובות מסמכיםשמות,  תוכנ,  מסמכי ,  מאזנים,  דוחות,  ,תרשימים,  בדיקות  מחקרים,  מפרטים,  יות, 

, בכתב או בעל פה  הקרןסקי  בודה, רשימת ספקים ,פרטים ונתונים הקשורים לעחשבונות, שיטות עניהול  

 ו/או השירותים  .   המיזםו/או  הקרןאו בכל דרך אחרת, בקשר עם 

בו   החוזת בההתקשרו  אמור לא יכלול מידע אודות עצםידע כמ ו/או מידע הנמצא בנחלת הכלל במועד 

בותי או מידע שהפך לנחלת הכלל, שלא עקב הפרת התחייו/או בעקיפין ו/  הועבר ו/או נודע לי, במישרין

מטע מי  ו/או  עובדיי  של  ההתחייבות  הפרת  ו/או  לסודיותלסודיות  לידיעתי    ,מי  שהגיע  מידע  מצד  ו/או 

ו/או מידע שיש חובה לגלותו על פי צו   ,ו/או הסכם סודיותודיות  ל חובת סשלישי כלשהו בלא שהופרו כ

 שיפוטי. 

ותעמוד בתוקפה   יבה שהיא,מכל ס  הקרןסמך זה תחול גם לאחר סיום קשרי עם  חייבותי כאמור במ תה 

 להפצת המידע.  תתנגדמ האשר בכתב כי אינת הקרןעד למועד בו עד להפיכת המידע לנחלת הכלל או 

למסור .2 לה  לא  בו/או  קיבלתי  עביר  אם  אלא  ממנו,  חלק  או  המידע  את  כלשהו  לגורם  שהיא,  צורה  כל 

כ  הקרןור מאיש על העבלעשות  לעיל חלק  אין האמור  כי  בזאת,  מובהר  ממנו  ן.  או כל חלק  רת המידע 

ו/או למי מטעמי אשר יעסו זה: )כך  ק באספקת השירותים ובמידה הדרושה לשם  לעובדי  להלן בסעיף 

על   שהמידעובלבד    ("העובדים" ייטלו  שהעובדים  לכך  בכפוף  וכן  השירותים  אספקת  לשם  להם  דרוש 

ובכתב,  עצמם בכתאת    מראש  כאמור  סודיות  על  לשמירה  הדרושה  וזאת  ההתחייבות  זה  סודיות  ב 

ולפני שיועבר    , לפני שיתחילו לעסוק באספקת השירותיםבחתימתם על התחייבות לשמירה על הסודיות

   אליהם המידע.

חלק אמצים ולהשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותי כדי להבטיח שהמידע או כל  ירב המלנקוט במ .3

  עו לידיעתו של כל אדם, לרבות תאגיד .ממנו, לא יגי

ו. במידה ויינקטו נגדי הליכים אשר  מיד אודות כל חשש לגילוי של מידע ו/או דרישה לגלות  לקרן  להודיע .4

באופן מיידי על מנת לאפשר    לקרן יב להודיע על כך  י מתחימידע, אנפי דין יאלצו אותי לחשוף את העל  

א את החלק סודיות המידע, ובכל מקרה לא אחשוף או אגלה אלעים כדי להגן על לנקוט בכל האמצ לקרן

   לות האמורות לעיל .הנדרש במפורש מכוח הדין ולאחר שאנקוט בכל הפעו
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י, יהא מקורו אשר יהא, לרבות בר אצלידע שהצטעם דרישתה הראשונה, את כל המ  , מידלקרןלמסור    .5

העתק, דיסקט,  רשומה,  מסמך,  כל  רק  לא  מיד  אך  פלט,  מגנטית,  צילום,  מדיה  גבי  על  הנמצאים  ע 

 ת ולא אשאיר בידי שום מידע כאמור . אופטית או אחר

כן, הנני מתחיי   ו/או בדיקה שכמו  ידי  ב להשתתף בכל הליך בירור  ת מידע  בקשר לחשיפ  הקרןיערכו על 

  וזאת בכל עת ובכל מקום שבו אתבקש לעשות כן . הקרןהותרה על ידי שר לא א

 הן לגבי והן לגבי עובדיי ו/או כל מי מטעמי. אות כתב זה חלות הור .6

 

 ________________________________ 

 הספק    

 _______ תפקיד: __________ על ידי: ___

 ________ תפקיד: __________ על ידי: __
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 טוחי הספקספח בינ ה נספח
   

ויקיים  הספק   כאשר היקיערוך  "ביט" את הביטוחים המפורטים להלן  מנוסח  נופל  אינו  ף הכיסוי הביטוחי 
 ת מקצועית. )למעט הפוליסה לאחריו

ידי הספק ו/או לשהו המובא על  קיץ ורכוש נוסף כהמחנה  רכוש  ביטוח רכוש המבטח את   ביטוח אש מורחב . 1
ת, ן או נזק עקב אש, עשן, ברק, התפוצצובתו, במלוא ערך כינונם, כנגד אבדו/או לסבי   זמיןהמעבורו לחצרי  

נ נזקי  סופה, שיטפון,  סערה,  בזדון,  נזק  אדמה, פרעות,  כלי רעידת  ע"י  פגיעה  צינורות,   והתבקעות  וזלים 
ע"י   פגיעה  ופריצהרכב,  גניבה  טייס,  כולל  .  כלי  זכוהביטוח  על  מוותר המבטח  לפיו  ת התחלוף כלפי סעיף 

 . ם לנזק בזדוןתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגר; אולם הוויוו/או מי מטעמ המזמין

פי צד שלישי המבטח את חבות הספק וחבות השילוחית  ביטוח אחריות כל  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי . 2
קשר למחנה או גוף שהוא ב/ק לגופו ו/או לרכושו של אדם וכל פגיעה או נזפי דין ל-עלים מטעמו עלבגין הפו

ע ובמצטבר במשך תקופת ביטוח. הביטוח ש"ח לאירו  10,000,000בול אחריות של  קיץ ולפעילות הספק, בג
התפוצצות, שימוש ש, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, בהלה,  לא יכלול כל הגבלה בדבר א

נ סניבכלי  מתקנים  דבר  שק,  כל  הרעלה,  פגומים,  ומשטריים  במאכל  מצד  מזיק  תחלוף  תביעות  וכן  קה 
ייחשבו כצד ג' לצורך ביטוח זה. חריג אחריות ש המזמין  הקיץ ורכומחנה  משתתפי    ביטוח לאומי.המוסד ל

פעילות    מקצועית, עקב  שיגרמו  גוף  נזקי  לעניין  יחול  לא  שקיים,  לשפככל  מורחב  הביטוח  את  הספק.  ות 
ו/או מחדלי הספק ו/אושתוטל על מי מהבגין אחריות    הבאים מטעמואו  /ו  המזמין עובדיה   ם עקב מעשי 

רד עבור כל  , בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפו/או אחריותו בגין מי מטעמו
 אחד מיחידי המבוטח. 

מעבידים . 3 אחריות  פ  ביטוח  על  הספק  חבות  הנזיקילכיסוי  פקודת  האחריו י  חוק  ו/או  חדש[  ]נוסח  ת  ן 
מהם תוך כדי ו/או    פגיעה גופנית ו/או מחלה שתיגרם למי  כלפי עובדיו בגין  1980-ים, התש"םלמוצרים פגומ

של   אחריות  בגבולות  עבודתם,  שנתית.    20,000,000עקב  ביטוח  לתקופת  ובמצטבר  למקרה  לתובע,  ש"ח 
אי בדבר  הביטוח  הגבלה  כל  כולל  כלפינו  הספק  ועובדיהם  חבות  משנה  קבלני  וייחשב   קבלנים,  היה 

העסקת נוער בהתאם לחוקים  ומק, פיתיונות ורעלים, שעות עבודה ועבידם וכן בדבר עבודות בגובה ובעכמ
 היה ותיחשב למעביד של מי מעובדי הספק. מי מטעמו ו/או   ןהמזמיותקנות. הביטוח מורחב לשפות את 

וח. הביטוח אינו ה"כ לתקופת ביט₪ לאירוע ובס  1,000,000ת בסך  בגבול אחריו   יתביטוח אחריות מקצוע .  4
שר עובדים, אובדן השימוש, עיכוב עקב מקרה ביטוח דבר אובדן גרר או נזק תוצאתי, אי יוכולל כל מגבלה ב

עילות ו/או המחנה קיץ. מסמכים. המועד הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר ממועד תחילת הפמכוסה, אובדן  
תק כולל  של  הביטוח  גילוי  תחו  6ופת  אשר  והפוליסהחודש,  תחודש   ל היה  או לא  המבטח  ידי  על   תבוטל 

ח אחר המכסה את חבותה של הספק בגין אותן תביעות. ביטוח זה מסיבה כלשהי, ובתנאי שלא נערך ביטו
ו/או בגין למעשי ו/או מחדלי הספק  בקשר עם אחריותם    וו/או הפועלים מטעמ  המזמיןחב לשפות את  מור

מ צולמי  אחריות  לסעיף  בכפוף  הטעמו,  יחשב  לפיו  כל  בת  עבור  בנפרד  נערך  כאילו  מיחידי  ביטוח  אחד 
 אחריותה המקצועית של הספק כלפי נותנת הרשות . המבוטח, אך מבלי לבטח את

חבות    .5 לרביטוח  שתוגש  דרישה  ו/או  תביעה  בשל  הספק  חבות  את  המבטח  תקופת  המוצר  במשך  אשונה 
פצו או  פקו, נמכרו, הושיוצרו, פותחו, סונובע מהמוצרים גיעה גופנית ו/או נזק לרכוש הח בגין מוות, פהביטו

יטוח  ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. הב  1,000,000ו, בגבול אחריות בסך של  הספק ו/או מי מטעמטופלו ע"י  
של   גילוי  תקופת  הביטו   12כולל  תוקף  תום  לאחר  יאוחחודשים  שלא  למפרע  ומועד  תחילת  ח  ממועד  ר 

מורחב לכלול בגין  מטעמו    ומי  המזמיןאת    השירותים. הביטוח  בפוליסה  אחריותה למעשי  בשם המבוטח 
נותנת הרשות הנובעת משיווק  ו/או מחדלי ההספק, וכ המוצרים,  ן הפוליסה מורחבת לכסות את אחריות 

 .י המבוטחר כל אחד מיחידח כאילו נערך בנפרד עבווזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטו

 אות הבאות: פוליסות את הור הספק ידאג להוסיף ל
ובדיו ו/או כל הפועלים מטעמו לצורך הפקת ו/או ם דלעיל ו/או אישור זה הינו לרבות ע"הספק" לצורך הביטוחי .1

 .קיץהארגון מחנה 

 הביטוחים אינם כוללים כל הגבלה בדבר מספר המשתתפים.  .2

, לרבות אך לא  ומוהבאים מטע  מיןהמזזכות התחלוף )שיבוב( כלפי  בדבר ויתור על  ל הביטוחים יכללו סעיף  כ .3
 אנטרי, אך למעט כלפי אדם שגרם לנזק בכוונת זדון. פי המחנה קיץ ו/או אורחי ולקוחות הקמוגבל למי ממשתת

המפ .4 ביטובביטוחים  לכל  קודמים  אלו  ביטוחים  כי  במפורש  מצוין  לעיל  ע"י  ורטים  הנערך  אים  והב  המזמין ח 
 יתוף ביטוחי נותנת הרשות.או טענה בדבר שהמבטחת מוותרת על כל דרישה ו/וכי  ומטעמ

 לא תפגע בזכויות נותנת הרשות על פיהן.  הבאים מטעמואו /נאי הפוליסות בתום לב על ידי הספק והפרת ת .5

ך בדואר רשום  שניתנה לכם הודעה על כ ים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו במשך תקופת הביטוח מבליהביטוח .6
 מה לעיל. יום מראש ובכתב לכתובת הרשו 30

ת העצמיות החלות על פי ור הפוליסות הנ"ל ולתשלום ההשתתפויובלבד אחראי לתשלום דמי הביטוח עבהספק   .7
 הן. 

מו"מ בז .8 מבוטל אך  רשלנות רבתי  וחריג  לגרוע מזכויות המבטחת  כדי  כאמור  כי אין בביטול הסעיף  חובות  ה 
 באישור זה., וזאת בכפוף לאמור  1981-שמ"אחוזה הביטוח ת המבוטח על פי חוק
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 1' הנספח 
 

 כיסויים 
 וג הביטוח ס

 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 

 מספר
 הפוליסה

נוסח 
ומהדור 

ת 
הפוליס

 ה

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

ת/ סכום  גבול האחריו
 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 ח ד' יסוי בהתאם לנספיש לציין קוד כ

 מטבע  סכום 

)שוכרים   וויתור לטובת גורם אחר-308       רכוש 
 אחרים בכפוף להדדיות לטובת המבוטח(.

 על תחלוף  ויתור -309
 נזקי טבע -313
 וד בה ושפריצה גני-314
 רעידת אדמה-316
 שוניות רא-28

 מקצועית  אחריות
 

 אובדן מסמכים  301 ₪    1,000,000    
 חריות צולבת א 302
 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע  303
 הרחב שיפוי  304
 חלוף ויתור על ת -309
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי -321

 המבוטח
 ואי יושר עובדים  מרמה 325
 פגיעה בפרטיות 326
 טוח כוב / שיהוי עקב מקרה ביעי  327
 ותראשוני  328
 חודשים  6 –תקופת גילוי  332

 ת צולבת אחריו-302 ₪   10,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי -304
 קבלנים וקבלני משנה -307
 "ל תביעות מל -315
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי -321

 המבוטח
 וגדר צד ג' מבקש מ-322
 ראשוניות -328

 יחשב כצד ג' בקש ירכוש המ- 329
 ויתור על תחלוף -309 ₪   20,000,000     ידים אחריות מעב

של עובדי מבקש היה יחשב כמעבידם  -319
 אישור ה

 ראשוניות -328
 צולבתאחריות  -302 ₪  1,000,000     חבות המוצר 

 הרחב שיפוי -304
 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי-321

 המבוטח
 ראשוניות -328
 חודשים  12וי תקופת שיפ – 332

ת מתוך הרשימה המפורטת ין את קוד השירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לצי)בכפוף, לשירו  פירוט השירותים
 (*: ג'בנספח 

 חדר כושר/ אימוני ספורט  031כושר וספורט    חדרי 032 014/021/026/055
 

 הפוליסה *  ביטול/שינוי
 י או הביטול. לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינו  יום 30לא ייכנס לתוקף א ול של פוליסת ביטוח,  לאו ביטשינוי לרעת מבקש האישור א

 
 חתימת האישור 

 המבטח:
 ה כשדות שאינם בתוקף.  ניתן לסמן שדות אל* באישור ביטוח כללי 

 יך הנפקת האישור תאר אישור קיום ביטוחים 
המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל   ווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידעאישור ביטוח זה מה

ח  ין התנאים הקבועים בפוליסת הביטום באישור זה לבשל סתירה בין התנאים שמפורטי  עם זאת, במקרה  י הפוליסה וחריגיה. יחדאת כל תנא
 מקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט ב

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  מבוטחה מבקש האישור* 

 יפו לפיתוח קרן תל אביב  שם 
ו/או חברוו/או חברות   ו/או בנות  ת שלובות 

 אביב או עיריית תל \ו חברות קשורות 

 מתן שירותים ☒ שם 
 מחנה קיץ

 

 מזמין שירותים ☒
 

 ת.ז./ח.פ.  58-000638-5ע"ר  .

 תל אביב  69אבן גבירול מען 
 

 מען 


