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 אלול תשע"ט 'י
 2019ספטמבר  01

 מודעת פרסום

 פונה בזאת לקבלת הצעות למכרז פומבי כמפורט להלן: משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 שם מספר מכרז
 המכרז

 ערבות
 בנקאית

הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי  143/2019
 ערים ירושלים ותל אביב, בקורת גג

מאה שלושים ושבע )₪  137,000
 ש"ח( אלף

  24.11.2019בתוקף עד ליום 

 החלטת משרדנו. פי-עלרות עם גמר הליכי המכרז או יתחילת מתן הש .1
 כמפורט במכרז ובהתאם להחלטת משרדנו. תהיהתקופת ההתקשרות  .2
והאמור בו יגבר על נוסח נוסח מלא של הוראות המכרז ובכלל זה של תנאי הסף מפורטים במכרז  .3

 המודעה.
 ניתן לקבל בפקס את מלוא תנאי הסף המעוגנים בגוף המכרז. .4
ניתן לעיין ו/או לקבל את מסמכי המכרז החל מיום פרסומו, באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת:  .5

www.mr.gov.ilמשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםרזים" או באתר , תחת הלשונית "מכ 
 .www.molsa.gov.ilבכתובת: 

יובהר כי במקרה של בעיה בהורדת הקבצים מאתר מינהל הרכש ומאתר המשרד ניתן לפנות לאגף 
 .michrazim@molsa.gov.ilבדואר אלקטרוני באמצעות כתובת המייל: 

שינויים מהותיים ושינויי מועדים,  כל שינוי במסמכי המכרז שיבוצע לאחר פרסום המכרז, לרבות .6
 יועבר למציעים אשר נרשמו לקבלת עדכונים וכן יעודכן באתר מנו"ף.

משרד העבודה הרווחה על המציעים להירשם באמצעות הרשמה מקוונת בלבד באתר  .7
, תחת לשונית מכרזים, כאשר בהתייחס למכרז הרלוונטי יש להקיש על והשירותים החברתיים

 לשונית "לקבלת עדכונים".
, בתיבת המכרזים, 12:00בשעה  24.09.2019-', הגהמועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום  .8

, ירושלים, מיקוד 39, במגדלי הבירה, רחוב ירמיהו משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםב
 בכניסה הראשית, אחרי דלפק האבטחה )בקומה הראשונה(.  91012

 ( עותקים. 2שני )-באחריות המציע להניח ההצעה בתוך תיבת המכרזים. ההצעה תוגש ב .9
 א תדון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון. הוועדה ל .10
את שאלות ההבהרה ניתן להעביר באופן מקוון )באמצעות אתר האינטרנט של  –שאלות הבהרה  .11

המשרד, תחת לשונית "פרטים נוספים" בהתייחס למכרז הרלוונטי, ברובריקה "מילוי שאלות 
)העברת  michrazim@molsa.gov.ilהבהרה"( או בדואר אלקטרוני באמצעות כתובת המייל: 

שאלות בדואר אלקטרוני תיעשה על קובץ וורד בלבד ובפורמט של טבלה בהתאם לפורמט המפורסם 
, תחת לשונית "פרטים נוספים", ברובריקת משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםבאתר 

 "צירוף קובץ נספחים"(. 
, בשעה 22.07.2019-עד ליום ב', הידי המציעים -המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה על .12

12:00. 
 .10.09.19-עד ליום ג', ההמועד האחרון למתן תשובות המשרד לשאלות ההבהרה הוא  .13
תשובות לשאלות הבהרה יישלחו אך ורק למציעים אשר נרשמו לקבלת עדכונים כאמור במסמכי  .14

 המכרז. 
רה במועד באחריות המציעים לעקוב אחר כל עדכון לגבי מכרז זה, ובכלל זה תשובות לשאלות הבה .15

 שנקבע לכך במסמכי המכרז, כפי שיעודכנו באתר האינטרנט של המשרד.
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 3עמוד 
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 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 
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 ניםיתוכן עני

 2 מודעת פרסום

 3 תוכן עניינים

 6 כללי .1

 6 תאריכים של ריכוז .1.1
 6 הנדרשים השירותים פירוט תמצית .1.2
 8 הגדרות .1.3
 11 ההתקשרות תקופת .1.4
 11 השירותים למתן התארגנות .1.5

 13 השירותים הנדרשים ואופן הביצוע שלהם .2

 13 כללי .2.1
 13 השירות והיקף מקום .2.2
 14 השירות מתן ושעות השירות משך .2.3
 14 היעד אוכלוסיית .2.4
 15 השירות מהות .2.5
 18 ממוחשב ובקרה פיקוח מנגנון .2.6
 19 ודוחות סטטיסטיקה .2.7
 20 מפנים גורמים .2.8
 20 אדם כח דרישות .2.9

 29 מהמבנה דרישות .2.10
 35 ציוד דרישות .2.11
 37 אתיקה דרישות .2.12

 39 סף-תנאי .3

 39 כלליים סף תנאי .3.1
 42 ספציפיים סף תנאי .3.2
 49 נוספות דרישות .3.3

 51 בדיקת ההצעות והערכתן .4

 51 הסף-סעיפי של בדיקה א': שלב .4.1
 51 ההצעה איכות של הערכה ב': שלב .4.2
 64 הזוכים בחירת ג': שלב .4.3

 65 שונות .5
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 4עמוד 
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 65 עדכונים לקבלת הרשמה .5.1
 65 הבהרה שאלות .5.2
 67 ההצעה הגשת .5.3
 68 המכרז מסמכי על חתימה .5.4
 68 ההצעה תוקף .5.5
 68 בעסקים נשים עידוד לענין .5.6
 69 זכייתו לאחר ההסכם על הספק חתימת .5.7
 69 ביצוע ערבות .5.8
 70 קיזוז הוראת .5.9

 70 המשרד של זכויותיו .5.10
 72 מועדים הארכת .5.11
 73 ההצעה ועל המכרז על בעלות .5.12
 73 ההתקשרות פרסום .5.13
 74 השיפוט סמכות .5.14

 75 עלות .6

 76 נספחים .7

 76 הכלליים הסף תנאי לפי לצרף המציע שעל מסמכים
 76 המידה ואמות הספציפיים הסף תנאי לפי לצרף המציע שעל מסמכים
 78 למלא / עליהם לחתום המציע שעל מסמכים

 80 המציע פרטי 'א נספח
 82 בהצעה הכלולות המסגרות 'ב נספח
 84 בלבד דוגמה – הצעה ערבות כתב 'ג נספח
 85 ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הצהרה 'ד נספח
 87 זכויות שוויון חוק בהוראות עמידה בדבר הצהרה 'ה נספח
 89 במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהיר 'ו נספח
 90 נאות גילוי 'ז נספח
 92 הכלליים הסף בתנאי עמידה בדבר והתחייבות הצהרה 'ח נספח
 94 סודיות שמירת 'ט נספח
 96 מידע אבטחת נוהל 'י נספח
 97 אחרת או עסקית משפחתית, קרבה בדבר נאות גילוי 'יא נספח
 98 פלילי עבר ללא מאנשים שירותים וקבלת פלילי עבר ללא עובדים העסקת לעניין הצהרה 'יב נספח
 99 פליליות בעבירות הרשעה בדבר תצהיר 'יג נספח
 101 מין עברייני של העסקה למניעת החוק לפי הצהרה 'יד נספח
 102 הסוציאליים לעובדים ענפי מינימום שכר תשלום 'טו נספח
 103 והציוד האדם כח המבנה, בדרישות לעמידה התחייבות 'טז נספח
 104 בטיחות בדרישות המוצע המבנה עמידת בדיקת 'יז נספח
 110 חירום לזמן מבנים מיגון 'יח נספח
 112 ביטחון בדרישות לעמידה התחייבות 'יט נספח
 113 המלצות בדיקת וכן איכות ציוני של והענקה הסף בתנאי עמידה לבדיקת המציע ניסיון 'כ נספח
 118 עובדים העסקת על חשבון-רואה אישור 'כא נספח
 119 המוצע הצוות והשכלת ניסיון 'כב נספח
 126 מוצעת טיפולית החינוכית לתכנית בהתאם לביצוע שנתית עבודה תכנית 'כג נספח
 127 המציע שהפעיל תכניות או פעילויות  'כד נספח
 130 בהצעה חסויים חלקים 'כה נספח
 131 אשה בשליטת עסק אישור 'כו נספח
 133 במכרז הזוכה לבחירת הגרלה נוהל 'כז נספח
 134 זכייה של במקרה ביטוח בדרישות עמידה בדבר הצהרה 'כח נספח
 135 ההתקשרות הסכם לפרסום הסכמה בדבר הצהרה 'כט נספח
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 136 התקשרות הסכם 'ל נספח
 160 ביצוע ערבות כתב 1ל' נספח
 161 קיזוז הוראת 2ל' נספח
 162 ביטוחים קיום בדבר אישור 3ל' נספח
 166 התקשרות להארכת התחייבות 4ל' נספח
 167 הסכם על חתימה לקראת בדרישות לעמידה ליסט( )צ'ק תיוג רשימת 6ל' נספח
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 כללי .1

 ריכוז של תאריכים .1.1

 תאריך פעילות

 המועד האחרון ל:

 ;העברת שאלות הבהרה 

  ההצעה לבדיקת  ערבותהעברת העתק של
 המשרד;

 .העברת הסתייגויות לדוגמת נספח הביטוח 

 12:00, בשעה 22.07.2019-עד ליום ב', ה

 10.09.19-עד ליום ג', ה המועד האחרון למענה לשאלות ההבהרה

 12:00בשעה  24.09.2019-', הגעד ליום  המועד האחרון להגשת הצעות

 ושבע אלף מאה שלושים) ₪ 137,000 צעהערבות הסכום תוקף ומועד 
 (ש"ח

 24.11.2019בתוקף עד ליום 

 פירוט השירותים הנדרשיםתמצית  .1.2

, מבקש לקבל רשות חסות הנוער, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים .1.2.1

 .ירושלים ותל אביב ערים, בלבני נוער מחוסרי קורת גג הפעלת ארבע מסגרותלהצעות 

לצורך הפעלת מסגרות גופים, ציבוריים או פרטיים ארבעה עד מטרת המכרז היא לאתר  .1.2.2

שנים מחוסרי קורת  18עד  12בני נוער בסיכון גבוה ובמצוקה בגילאי מענה ל יתנו אשר

לשם הגנה ומתן טיפול וסיוע  גג, אשר נמצאים מחוץ לביתם וזקוקים למענה חירום מידי

 .לצרכיהם הנפשיים למציאת מקום קבוע מתאים, הן לצרכיהם הפיזיים והן

  המסגרות אשר יופעלו מכח מכרז זה הן כדלהלן:פירוט  .1.2.3

 אוכלוסיה מספר חניכים מגבלת אזור עיר אשכול

ברחבי העיר למעט  ירושלים  .א

שכונות הלווין )לא ניתן 

להפעיל בפסגת זאב, 

גילה, הר חומה, הר נוף 

וכדומה(, עדיפות למרכז 

 העיר.

 בנים 16
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 7עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

 אוכלוסיה מספר חניכים מגבלת אזור עיר אשכול

ברחבי העיר למעט  ירושלים  .ב

שכונות הלווין )לא ניתן 

להפעיל בפסגת זאב, 

גילה, הר חומה, הר נוף 

 וכדומה(. 

 בנים -חרדי 16

ברחבי העיר למעט  ירושלים  .ג

ניתן שכונות הלווין )לא 

להפעיל בפסגת זאב, 

גילה, הר חומה, הר נוף 

 וכדומה(.

 בנות 16

 להט"ב 16 ברחבי העיר, ללא הגבלה. תל אביב  .ד

מובהר בזאת כי המספרים המצוינים לעיל מהווים אומדן בלבד. המשרד יהיה רשאי, 

על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי האוכלוסייה, להוסיף או להפחית 

הכבדה בלתי  , לדעת המשרד,מהמספרים המצוינים לעיל, ובלבד שלא יהיה בכך

 סבירה על הספק.

בעד  ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדילמשרד שמורה האופציה להרחיב את  .1.2.4

בהתאם לצרכי אוכלוסיית היעד נושא מכרז זה ובכפוף  מהיקף ההתקשרות, 100%

לשיקולים תקציביים להוראות חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו על פיו, 

 .להוראות התכ"ם, ולאישור ועדת המכרזים המשרדית

ות כלול/ים בהצעתו. מובהר בזאת כי /אשכוללמכרז אילו  ב'נספח על המציע לציין ב .1.2.5

נושא מכרז  אשכולבכל  מסגרותמציע רשאי להגיש הצעה במענה למכרז זה להפעלת 

בהם יוכל לזכות לצורך אספקת  מסגרותזה, כולם או חלקם, והוא אינו מוגבל במספר ה

השירותים. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המציע יהיה מחויב להצעתו גם במקרה 

 שנכללו בהצעתו. מסגרותשיזכה בהפעלה של רק חלק מה

בהתאם  הנוער רשות חסותבהתאם להחלטת שיופנו אליו  חניכיםהספק יקלוט את ה .1.2.6

יע יכולים להג חניכים. מבלי לגרוע מהאמור, הלנהלי ההשמה שייקבעו על ידי המשרד

עצמאית לבתים ולהיקלט מידית. במקרים כאלה הספק יידרש לדווח למשרד תוך 

שעות.  24בתוך  חניךשלושה ימים. במקרה דנן, חובה על הספק לקבל אישור מהורי ה
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במקרים בהם לא ניתן לקבל אישור הורים יש לפנות מידית לעובד סוציאלי לחוק הנוער 

 .חניךבמקום מגוריו של ה

שיפנה אליו הן באופן  חניךמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי על הספק לקלוט כל  .1.2.7

עצמאי והן על ידי הגורמים המוסמכים לכך, בשום מקרה הספק לא יכול לפסול קבלה 

 שהופנה אליו על ידי הגורמים המוסמכים. חניךשל 

, יקבע אך ורק על ידי המשרד מסגרתשיופנו על ידי המשרד ל חניכיםקצב האכלוס של ה .1.2.8

מצורף להסכם ההתקשרות ה 8הכל בכפוף לאמור בסעיף  ,ובהתאם לצורכי האוכלוסייה

 למכרז זה. ל' נספחכ בזאת

הממלאים את  עצמאיאל, או רשאים להגיש הצעות לפי מכרז זה תאגיד, הרשום בישר .1.2.9

 כל תנאי הסף לפי מכרז זה.

רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה לצורך קבלת שירותי  הספק .1.2.10

. כמו כן הספק רשאי להפעיל פסיכולוג, פסיכיאטר/רופא, , ביטחון והזנהאחזקהניקיון, 

יהיה רשאי להפעיל . הספק לא אח/אחות ועובד פרא־רפואי באמצעות קבלני משנה

משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה לצורך קבלת שירותים אחרים אלא בכפוף -קבלני

 . לקבלת אישור מראש ובכתב

המציע בלבד והוא שיהיה האחראי הבלעדי לכל הפעילויות  ידי-עלההצעה תוגש  .1.2.11

והתוצרים, המהווים חלק ממתן השירותים, נושא מכרז זה, והוא בלבד יחתום על 

 ., ככל שייבחר כזוכהסכם עם המשרדהה

ולצרף את כל המסמכים הדרושים אודות הצוות המקצועי  בנפרדעל המציע לפרט  .1.2.12

הכלולה  מסגרתלגבי כל לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף וניקוד איכות ההצעות 

 פעם אחת. יתר המסמכים שהמציע נדרש להגיש במענה למכרז זה יוגשו בהצעתו

 בלבד.

 .עבודהיובהר, כי בין המציע או מי מנותני השירותים מטעמו למשרד לא יתקיימו יחסי  .1.2.13

 זה, בו ננקטה לשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה ולהיפך. מכרזבכל מקום ב .1.2.14

 הגדרות .1.3
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 הגדרה המונח

"אדם עם מוגבלות", 

 "אנשים עם מוגבלות"

אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה 

או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או 

 יותר מתחומי החיים העיקריים;

"בני נוער בסיכון גבוה 

 ובמצוקה"

נוער -נוער עוברי חוק, בני-נוער בעלי המאפיינים הבאים: בני-בני

נוער בעלי בעיות אישיותיות -שחוו אירועי דחק קיצוניים, בני

 והתנהגותיות;

החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה,  "דיני העבודה"

 הרווחה והשירותים החברתייםעבודה , ששר ה1969-התשכ"ט

-ממונה על ביצועם, חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

 וכן ההלכה הפסוקה; 1995

להלן(, המגדיר את  ל' נספחהסכם ההתקשרות על כל נספחיו ) "ההסכם"

השירותים ואת אופן המימוש שלהם והמסדיר את תנאי 

 ההתקשרות לפי מכרז זה;

 תקנון כספים ומשק של מדינת ישראל; "הוראות תכ"ם"

מודעת פנייה זו לקבלת הצעות וכל הנספחים הנלווים אליה, לרבות  "המכרז"

הפרסום, ההסכם, מענה לשאלות הבהרה וכל מידע אחר שנמסר 

 על ידי המשרד במסגרת הליכי מכרז זה;

 המועצה להשכלה גבוהה; "המל"ג"

 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים; "המשרד"

 ידי המשרד כזוכה לפי מכרז זה;-המציע אשר נבחר על "הספק"

 באגף תקון; רשות חסות הנוער "רשות"ה

אופציה השמורה למשרד בלבד להאריך את ההסכם עם הספק  "זכות הברירה"

לתקופות נוספות מעבר לתקופת ההתקשרות הבסיסית, בהתאם 

 למכרז; 1.4.2למפורט בסעיף 

 ;1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א "חוק הגנת הפרטיות"

"חוק הגנת הפרטיות 

 ותקנותיו"

חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, 

 ;2017-תשע"ז
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 הגדרה המונח

חוק למניעת העסקה של "

 "עברייני מין

-במוסדות מסוימים, התשס"א חוק למניעת העסקה של עברייני מין

2001; 

 ;1991-חוק עובדים זרים, התשנ"א "חוק עובדים זרים"

"חוק עסקאות גופים 

 ציבוריים"

 ;1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

"חוק שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות", "חוק שוויון 

 זכויות"

 ;1998-התשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

"חוק שוויון זכויות לאנשים 

 עם מוגבלות ותקנותיו"

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תקנות שוויון זכויות לאנשים 

עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, 

ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  2011-התשע"ב

 ;2013-תשע"ג )התאמות נגישות לשירות(,

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז "חוק שכר מינימום"

"חניך", "חניכים", 

 "חניכה", "חניכות"

שנים מחוסרי  18עד  12בני נוער בסיכון גבוה ובמצוקה בגילאי 

 קורת גג, אשר נמצאים מחוץ לביתם וזקוקים למענה חירום מידי;

 החשב הכללי במשרד האוצר; "חשכ"ל"

 מסגרת לבני נוער מחוסרי קורת גג; "מסגרות""מסגרת", 

 תאגיד או אדם פרטי, המגיש הצעה במענה למכרז זה; "מציע"

רשות חסות הוראות והנחיות, לרבות נהלי הוראות תע"ס, נהלים,  "רשות"נהלי והנחיות ה

שניתן לעיין בהם  רשות חסות הנוערוהקוד האתי של  הנוער

בתיאום מראש, וכן נהלים נוספים כפי  רשות חסות הנוערבמשרדי 

 שיעודכנו מעת לעת;

 גורם הנותן שירות למשרד מטעם הספק בהתאם למכרז זה; שירות"-"נותן

ידי המועצה -ידי מוסד המוכר על-תואר אקדמאי אשר הוענק על "תואר אקדמי"

זה ו/או תואר להשכלה גבוהה )המל"ג( להעניק תארים מסוג 

אקדמי מחו"ל ממוסד אשר ברשותו אישור הגף להערכת תארים 

ידי -אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או תואר שהוענק על
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 הגדרה המונח

השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים בישראל 

 ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג;

אפשרות להפסקת ההתקשרות מצד המשרד, לפי שיקול דעתו  "תחנות יציאה"

הבלעדי, ללא צורך בהנמקה וללא זכות הספק לפיצוי בגין סיום 

 ההתקשרות;

תקנון עבודה סוציאלית אשר תוקפן החוקי של הוראותיו הינו מכוח  "תע"ס", "הוראות התע"ס"

-תקנות שירותי הסעד )תפקידי המנהל וועדת הסעד(, התשכ"ד

-וכן מכוח תקנות שירות הסעד )טיפול בנזקקים(, התשמ"ו 1963

 ;הבא, המפורסם באתר האינטרנט של המשרד בקישור 1986

 .1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג "תקנות חובת המכרזים"

 תקופת ההתקשרות .1.4

 תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה תחל עם חתימת ההסכם בין המשרד לספק. .1.4.1

. למשרד בלבד שנה, עם תחנות יציאה אחת לשנתייםתקופת ההתקשרות תהיה ל .1.4.2

 ימים מראש.  60הזכות לממש את תחנות היציאה בהתראה בכתב בת 

בכל פעם, שנה למשרד בלבד קיימת אופציה להארכת ההסכם בשלוש שנים נוספות,  .1.4.3

מהמועד שקבעה ועדת המכרזים כמועד לתחילת מתן  חמש שניםעד לסך כולל של 

 .השירותים על ידי הספק לפי מכרז זה

לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה  ההתקשרות כולה כפופה .1.4.4

 מידי שנה וקיום תקציב בפועל. 

יהוו תקופת ניסיון, אשר  הראשונים לאחר תום תקופת ההתארגנותששת החודשים  .1.4.5

 30בהתראה בכתב בת  הספקרשאי לבטל את ההתקשרות עם  המשרד יהבמהלכה יה

 ימים מראש.

 ששה חודשיםהספק יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי גמר בהתראה בכתב של לפחות  .1.4.6

 ..שמרא

 התארגנות למתן השירותים .1.5
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עם קבלת ההודעה  מידהספק שייבחר יידרש להתחיל בהתארגנות למתן השירותים  .1.5.1

 על הזכייה במכרז.

ממועד קבלת ההודעה על זכייה במכרז על הספק הנבחר  )מאה ועשרים( יום 120בתוך  .1.5.2

לסיים את ההתארגנות, בין היתר לעניין העמדת מבנה מתאים, גיוס כוח אדם 

מובהר כי עד  והצטיידות, ולהיות ערוך למתן השירותים בפועל, לפי הנחיות המשרד.

 .מסגרתל חניכיםהתארגנות המשרד יהיה רשאי שלא להפנות לסיום ה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מציע שנבחר כזוכה במכרז וטרם פנה למנהל הכללי של  .1.5.3

, ככל שנדרש לכך לחוק שוויון זכויות 9המשרד לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

מחויב לפנות למנהל כאמור בתוך יהיה  בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים,

וכתנאי לתחילת ההתקשרות מול  יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה במכרז 30

למכרז, חתום  ה' נספחמובהר כי פנייה כאמור בסעיף זה תיעשה בצירוף  .המשרד

כנדרש על ידי המציע, אל נציגת מנכ"ל המשרד לכתובת: 

Dafna.Maor@economy.gov.il. 

סעיף זה, במקרים חריגים, בכפוף לאישור ועדת המכרזים, ניתן יהיה על אף האמור ב .1.5.4

להאריך את תקופת ההתארגנות בתקופה נוספת שלא תעלה על חודשיים, על פי שיקול 

דעתו הבלעדי של המשרד. כל חריגה מתקופת ההתארגנות והתאמת המבנה שנקבעה 

תחילה להארכת  במכרז, תובא לאישור ועדת המכרזים המשרדית ותקבל את אישורה

תידרש תקופה נוספת, מעבר לתקופת ההארכה הראשונה, יידרש במידה שהתקופה. 

 אישור של מנהל האגף/מנכ"ל המשרד בנוסף לאישור ועדת המכרזים.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הספק מתחייב לתת את השירותים למשרד, בכפוף  .1.5.5

 לדרישותיו של המשרד לעניין משך ההתקשרות.

חודשים מיום אישור ועדת המכרזים המשרדית יובא  3הסכם שלא נחתם עד מובהר כי  .1.5.6

לאישור ועדת המכרזים המשרדית לשינוי תחילת תקופת ההתקשרות בנימוקים 

 מוצדקים.

( תהווה, 1.5עמידה בלוחות הזמנים כמפורט בסעיף זה על תתי סעיפיו )-מובהר כי אי .1.5.7

מבלי לגרוע מהאמור, . שצירף הספק להצעתוההצעה  ערבותעילה למימוש כשלעצמה, 

עמידה בלוחות הזמנים כאמור המשרד יהיה רשאי להתקשר עם המציע -במקרה של אי

 למכרז. 5.10.11, כאמור בסעיף שנבחר ככשיר שני או שלישי

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/
mailto:Dafna.Maor@economy.gov.il


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

  עמודים 167, מתוך 13עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקס ירושליםמגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

 השירותים הנדרשים ואופן הביצוע שלהם .2

 

 

 כללי .2.1

, מבקש לקבל רשות חסות הנוער, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים .2.1.1

 .ירושלים ותל אביב ערים, במחוסרי קורת גגהפעלת ארבע מסגרות לבני נוער להצעות 

לצורך הפעלת מסגרות גופים, ציבוריים או פרטיים ארבעה עד מטרת המכרז היא לאתר  .2.1.2

שנים מחוסרי קורת  18עד  12בני נוער בסיכון גבוה ובמצוקה בגילאי מענה ל יתנו אשר

לשם הגנה ומתן טיפול וסיוע  גג, אשר נמצאים מחוץ לביתם וזקוקים למענה חירום מידי

 .לצרכיהם הנפשיים למציאת מקום קבוע מתאים, הן לצרכיהם הפיזיים והן

המתעדכנים מעת לעת  רשותנהלי והנחיות הפי -ק את השירותים עלהספק יספ .2.1.3

ובהתאם למדיניות והנחיות המשרד המתעדכנים מעת לעת. כמו כן הספק יפעל 

י הסודיות והאתיקה הקבועים בנהלי המשרד, ובכלל זה בהתאם להוראת בהתאם לכלל

המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד וכן בהתאם לקוד האתיקה של  1.17תע"ס 

 העובדים הסוציאליים המפורסם באתר האינטרנט של איגוד העובדים הסוציאליים.

לצורך מעקב אחר אספקת השירותים לפי מכרז זה ינוהל על ידי הספק  מאגר המידע .2.1.4

 מאגר מידעבהתאם להוראות כל דין. נהלי אבטחת המידע שיחולו על הספק בניהול 

 למכרז. י' נספחמפורטים ב

מובהר כי על הספק לספק את השירותים בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים  .2.1.5

 עם מוגבלות ותקנותיו.

 השירות מקום והיקף .2.2

  המסגרות אשר יופעלו מכח מכרז זה הן כדלהלן:פירוט  .2.2.1

מספר  מגבלת אזור עיר אשכול
 חניכים

 אוכלוסיה

ברחבי העיר למעט שכונות  ירושלים  .א
הלווין )לא ניתן להפעיל 
בפסגת זאב, גילה, הר 

 בנים 16

 .זה להצעתם פרקהמציעים אינם נדרשים לצרף מובהר כי 

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

  עמודים 167, מתוך 14עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקס ירושליםמגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

מספר  מגבלת אזור עיר אשכול
 חניכים

 אוכלוסיה

חומה, הר נוף וכדומה(, 
 עדיפות למרכז העיר.

ברחבי העיר למעט שכונות  ירושלים  .ב
הלווין )לא ניתן להפעיל 
בפסגת זאב, גילה, הר 

 חומה, הר נוף וכדומה(. 

 -חרדי 16
 בנים

ברחבי העיר למעט שכונות  ירושלים  .ג
ניתן להפעיל הלווין )לא 

בפסגת זאב, גילה, הר 
 חומה, הר נוף וכדומה(.

 בנות 16

 להט"ב 16 ברחבי העיר, ללא הגבלה. תל אביב  .ד

מובהר בזאת כי המספרים המצוינים לעיל מהווים אומדן בלבד. המשרד יהיה רשאי,  .2.2.2

על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לצרכי האוכלוסייה, להוסיף או להפחית 

הכבדה בלתי  , לדעת המשרד,מהמספרים המצוינים לעיל, ובלבד שלא יהיה בכך

 .סבירה על הספק

בעד  ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדילמשרד שמורה האופציה להרחיב את  .2.2.3

בהתאם לצרכי אוכלוסיית היעד נושא מכרז זה ובכפוף  מהיקף ההתקשרות, 100%

לשיקולים תקציביים להוראות חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו על פיו, 

 .להוראות התכ"ם, ולאישור ועדת המכרזים המשרדית

 משך השירות ושעות מתן השירות .2.3

 שעות ביממה, בכל ימות השנה לרבות שבתות, חגים וחופשות. 24תפעל  מסגרתה .2.3.1

חודשים,  3 -חודשים. שהות מעבר ל 3הינו עד  חניךמשך השהות במסגרת עבור כל  .2.3.2

 מחייבת אישור הפיקוח מטעם המשרד.

השירותים יסופקו תוך כיבודם של ערכי התרבות והדת ובהתאם לאורח החיים של  .2.3.3

 אוכלוסיית היעד נשוא המכרז.

 אוכלוסיית היעד .2.4

שנים מחוסרי קורת גג, אשר נמצאים מחוץ  18עד  12בני נוער בסיכון גבוה ובמצוקה בגילאי 

הספציפית כאמור  מסגרתהרלוונטית ב הלאוכלוסיי, ובהתאם לביתם וזקוקים למענה חירום מידי

 .לעיל 2.2.1בסעיף 
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 מהות השירות .2.5

 כללי .2.5.1

השירותים את כל השירותים הניתנים הספק יספק במסגרת אספקת  .2.5.1.1

 ובכלל זה השכלה, חינוך וטיפול.  מסגרתב

יכלול את כל תחומי החיים תוך אינטגרציה מלאה  מסגרתהטיפול ב .2.5.1.2

 בתחומים השונים. חניךבהתייחסות ל

 תכנית חינוכית טיפולית .2.5.2

 כללי .2.5.2.1

קורות הגג יספקו מענים מיידים עבור בני הנוער הנמצאים  .2.5.2.1.1

בסיכון גבוה ובמצוקה מחוסרי קורת גג תוך יצירת סביבה 

פרטני וקבוצתי וכן, רגישה, תומכת ומכילה. יינתן טיפול 

סיוע למציאת מקום קבוע מתאים, הן לצרכיהם הפיזיים 

 והן לצרכיהם הנפשיים של הנערים.

התכנית החינוכית טיפולית של קורת הגג תתבסס על היות  .2.5.2.1.2

קורת הגג חלק מהקהילה ותשתמש במשאבים 

הקהילתיים בתוך המסגרת והן בשילוב הנערים בקהילה 

 עצמה.

גורמי רווחה רלוונטיים, וכן, עם תיעשה עבודה בשיתוף  .2.5.2.1.3

 משפחותיהם של הנערים במקרים בהם זה מתאפשר.

יכלול שיחות טיפוליות אישיות וקבוצתיות  מסגרתהטיפול ב .2.5.2.1.4

נים מותאמים עם העובד הסוציאלי במקום עם תכ

 לאוכלוסייה.

תתנהל שגרת יום מוקפדת תוך שילוב לימודים  מסגרתב .2.5.2.1.5

אישיים, פעילויות וחוגים להעשרה, שיחות טיפוליות 

 שעות ביממה. 24פרטניות וקבוצתיות והשגחה והדרכה 

, המסגרת תספק מענה במסגרות לאוכלוסייה החרדית .2.5.2.1.6

 במסגרת ותפעל באווירה חרדית תורנית.לצרכי השוהים 

 מטרות התכנית החינוכית טיפולית ועקרונות מנחים .2.5.2.2
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הענקת מסגרת יציבה ותומכת עבור בני הנוער מחוסרי  .2.5.2.2.1

 קורת גג.

ליווי ותמיכה של הנערים בשעת המשבר עם קליטתם  .2.5.2.2.2

 בקורת הגג.

 בניית תכנית טיפול אישית עבור כל נער. .2.5.2.2.3

ני לנערים בזמן שהותם מתן מענה טיפולי וחינוכי כולל .2.5.2.2.4

 במסגרת. 

 מרכיבי התכנית החינוכית טיפולית .2.5.2.3

הנערים ייפגשו לשיחות  -התערבות טיפולית פרטנית .2.5.2.3.1

פרטניות עם עו"ס המסגרת אחת לשבוע. תיעשה עבודה 

משותפת על מוקדי התערבות שייקבעו בתכנית הטיפול 

האישית תוך התייחסות לנושאים שונים, בין היתר מצב 

ודי, משפטי, משפחתי, טיפולי, תפקודי, כללי. רפואי, לימ

 יקבעו יעדי טיפול בטווחים שונים.

אחת לשבוע עם עו"ס  -קבוצה טיפולית קבוצתית .2.5.2.3.2

 המסגרת עם תכנים המותאמים לאוכלוסייה במסגרת.

בצע פנייה לאורך שהות הנערים ית -קשר עם המשפחה .2.5.2.3.3

. במשפחות בהן וציאליסבד האל המשפחות על ידי העו

יערכו התערבויות גישור קצרות והדרכות הורים  מתאפשר

ממוקדות. תיעשה הפנייה של המשפחות לקבוצות תמיכה 

 ולטיפול משפחתי במידה וישנה מוטיבציה לטיפול. 

נערים הנקלטים בקורות  -שימור מסגרות לימוד חיצוניות .2.5.2.3.4

גג באזור מגוריהם מבלי שנותקו ממסגרות הלימודים 

במסגרות אלו במטרה שלהם ממשיכים את לימודיהם 

למזער את השינויים והתהפוכות בחייהם. הצוות יקיים 

קשר רציף עם מסגרות הלימוד בכדי לסייע להם להצליח 

במסגרות ולהמשיך את הלימודים לאחר סיום השהות 

 בקורת הגג.
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נערים שנשרו מלימודים לפני הגעה לקות  -מרכז למידה .2.5.2.3.5

לבו במרכז הגג או שהגיעו מאזור מרוחק מקורת הגג ישת

 הלמידה הפועל במסגרת על פי תכנית היל"ה. 

 תכני חובה שיש לקיים בתדירות של לא פחות מפעם בחודש .2.5.2.4

 סדנת מיניות בריאה )בהתאמה לאוכלוסיית היעד( .2.5.2.4.1

 חינוך פיננסי .2.5.2.4.2

 מערך מיצוי זכויות .2.5.2.4.3

 עצמה אישיתה .2.5.2.4.4

גישור פערים תרבותיים וידע על החברה הכללית )רלוונטי  .2.5.2.4.5

 חרדית(למסגרות לאוכלוסייה 

 אנגלית בסיסית )רלוונטי למסגרות לאוכלוסייה חרדית( .2.5.2.4.6

 מחסן בגדים .2.5.3

 לשימושם היום־יומי. גישה למחסן בגדיםתהיה  מסגרתב חניכיםל .2.5.3.1

באופן  במסגרת או בקרבת מקום המחסן יכול ויהיה מובנה באופן אינטגרלי .2.5.3.2

 יוכלו לגשת אל המחסן באופן מיידי במהלך שעות היום. חניכיםשה

 מסגרתמרכז למידה ב .2.5.4

מובהר כי כלל האמור בסעיף זה יידרש מהספק עבור כל אחד מבני הנוער אך ורק 

באם לא יוכל להינתן מענה הכלתי חלופי באמצעות הרשות המקומית או בדרך 

 אחרת, ובהתאם לדרישת המשרד.

. מערכת יחסי מסגרתגני מפעילות הפעילות מרכז הלמידה היא חלק אור .2.5.4.1

הגומלין בין צוות ההוראה והטיפול של מרכז הלמידה לבין צוותי הטיפול 

 חייבת להיות הדוקה. מסגרתוהחינוך של ה

והעשרה, במתכונת של יום לימודים ארוך, ספק יפעיל מערך של השכלה ה .2.5.4.2

דקות  20, במרחק של עד מסגרתבמרכז למידה ובצמידות לפעילות ה

 הליכה או נסיעה בתחבורה ציבורית.

המבנה והציוד יועמדו על ידי הספק בתוך שלושה חודשים מיום הדרישה  .2.5.4.3

  על ידי המשרד.
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מובהר כי המבנים שיועמדו על ידי הספק לצורך הפעלת מרכז הלמידה  .2.5.4.4

דו כולם בדרישות הבטיחות, המיגון, הביטחון והזכויות במבנה יעמ

למכרז, והמשרד ידרוש לקבל לידיו את כל  2.10בסעיף המפורטות 

 המסמכים הנדרשים לפני תחילת הפעילות במרכז הלמידה.

לפתח דפוסים של העברת מידע )לגורמים  מסגרתעל צוות העובדים ב .2.5.4.5

, דיווח על שינויים חניךיקוח המחוזי( הנוגעים לרקע של ההמפנים ולפ

 במצבו ובהתנהגותו והתייעצות ביחס לדרכי העבודה אתו.

יהיה שותף לקביעת תכנית הטיפול הספציפית מורה מצוות מרכז הלמידה  .2.5.4.6

 .חניךל

כדי שמרכז הלמידה יוכל למלא את תפקידו ברמה המקצועית המצופה,  .2.5.4.7

צריכים להינתן לו התנאים החיוניים: מבנה תקין ומותאם לצרכים וציוד 

 הולם להפעלת התכניות השונות בתחום הלימודי. 

 חניכיםמובהר כי על תכניות לימודים המותאמות לצרכיהן של קבוצות  .2.5.4.8

והייעוץ המקצועי  חניךספציפיות שעל פיה תוכן התכנית הטיפולית של כל 

 וההדרכה השיטתית למורים אחראי משרד החינוך.

 מודגש כי על מרכז הלמידה לעמוד בדרישות משרד החינוך. .2.5.4.9

 מנגנון פיקוח ובקרה ממוחשב .2.6

 רשות חסות הנוער מפעילה מנגנון בקרה ופיקוח ממוחשב, הפועל בתיאום עם הספק.  .2.6.1

ההשמות האלקטרוניות ולדווח נוכחות על הספק יהיה מחויב לפעול בהתאם למערכת  .2.6.2

 פי מערכת המס"ר.

הספק יתחייב לעבוד באמצעות המערכת הממוחשבת של רשות חסות הנוער, לקלוט  .2.6.3

ולמלא עבורו את כל השדות והפרטים הנדרשים )אשר יעודכנו על ידי חסות  חניךכל 

 הנוער מעת לעת(, במערכת הממוחשבת. 

על מנת שניתן יהיה להפעיל את המערכת הממוחשבת, על הספק להצטייד במחשב  .2.6.4

 עם קונפיגורציה לפחות כדלהלן:

, 2nd Generation Intel Core i5 2400 3.1Ghz 6MB Cache מעבד: .2.6.4.1

 .GB320, נפח דיסק קשיח 4GBזיכרון פנימי 

מקורית, תוכנת  Windows 7 Proעל גבי המחשב תותקן מערכת הפעלה  .2.6.4.2

OFFICE .מתקדמת וכן אנטי וירוס הכולל עדכונים שוטפים מהאינטרנט 
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 לפחות. Mb 15המחשב יהיה מחובר בפס רחב לאינטרנט במהירות  .2.6.4.3

ספק האינטרנט יהיה ספק שיאושר על ידי חסות הנוער ויעמוד בדרישות  .2.6.4.4

תחום אבטחת מידע של אגף בכיר מערכות מידע במשרד העבודה הרווחה 

 והשירותים החברתיים. 

 המחשב יקושר למדפסת צבע לצורך הדפסת דוחות וגרפים. .2.6.4.5

באחריות הספק להבטיח כי מחשב זה ישמש לצורך מנגנוני הבקרה והמערכת  .2.6.5

לא תהיה גישה למחשב  מסגרתהממוחשבת הייעודית בלבד. לבני הנוער הנמצאים ב

 זה.

 , נעשים על ידי מפקחי המשרד ובאמצעות עובדי האגףמסגרתהפיקוח והבקרה על ה .2.6.6

לביקורת פנימית. תפקידם לפקח על השירותים הניתנים במסגרת, כולל: השירותים 

 .המקצועיים, התנאים הפיזיים וכל הנדרש לתפקוד ראוי של המסגרת

 חלה החובה לעדכן את המערכות בהתאם לדרישות המשרד. מסגרתעל הספק ב .2.6.7

 סטטיסטיקה ודוחות .2.7

באותו  מסגרתאחת לחודש יעביר הספק לנציג המשרד דיווח מפורט בדבר פעילות ה .2.7.1

 המשרד.חודש, על פי דרישות 

בתום כל חודש יעביר הספק לנציג המשרד דיווח מפורט על כמות העובדים שהעסיק  .2.7.2

למכרז, דיווח זה יחתם על ידי מפקח מטעם  2.9מכוח מכרז זה ולפי הנדרש בסעיף 

 המשרד.

 חניךהספק מתחייב לדווח למשרד מידי חודש בחודשו ובכל זמן שיידרש על נוכחות כל  .2.7.3

 , בהתאם להנחיות המשרד. מסגרתאת ה חניך, לרבות כל כניסה ועזיבה של מסגרתב

המקבל שירותים  חניךתייחס לכל הספק מתחייב לדווח למשרד דיווחים טיפוליים, בה .2.7.4

 , בהתאם להוראות והנחיות המשרד. מסגרתב

כל הדוחות יופקו ויועברו למשרד על גבי מדיה מגנטית בכפוף להנחיות אשר יועברו  .2.7.5

אליו על ידי המשרד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל על הספק להעביר את כל הדוחות 

 מודפסים ככל שיידרש לכך על ידי המשרד.

בינואר בכל שנה המתייחס לביצוע תכנית  1-מההספק יגיש סיכום שנתי לא יאוחר  .2.7.6

בדצמבר של השנה הקודמת. הסיכום  31-העבודה על ידו בשנת התקציב המסתיימת ב

השנתי יכלול, בין היתר, פירוט אודות אוכלוסיית היעד שתטופל והרכבה, לרבות סקר 
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וכן דיווח על תוצאות  מסגרותשפנו או הופנו בתקופה הנדונה ל חניכיםדמוגרפי של ה

 הטיפול.

בינואר בכל שנה. זאת,  15-הספק תכנית עבודה שנתית לא יאוחר מהכמו כן יגיש  .2.7.7

לאחר תיאום וסיכום עם נציג המשרד, ובהתאם לחוק, למדיניות המשרד שהותוותה 

בתע"ס ובנהלים קיימים ומתעדכנים. תכנית העבודה תכלול, בין היתר, את רשימת 

נושא מכרז זה, אוכלוסיית היעד שתטופל והרכבה,  מסגרותיעדיו של הספק בהתייחס ל

, תכניות פיתוח ומקורות מימון, כנסים, השתלמויות חניכיםלרבות סקר דמוגרפי של ה

 וימי עיון, תכניות מחקר וגיוס משאבים וכיוצא בזה.

למרץ, בכל שנה, יאשר המשרד את תכנית העבודה השנתית של  1-לא יאוחר מיום ה .2.7.8

 הספק.

 גורמים מפנים .2.8

בהתאם  רשות חסות הנוערבהתאם להחלטת שיופנו אליו  חניכיםהספק יקלוט את ה .2.8.1

יע יכולים להג חניכים. מבלי לגרוע מהאמור, הלנהלי ההשמה שייקבעו על ידי המשרד

עצמאית לבתים ולהיקלט מידית. במקרים כאלה הספק יידרש לדווח למשרד תוך 

שעות.  24בתוך  חניךשלושה ימים. במקרה דנן, חובה על הספק לקבל אישור מהורי ה

במקרים בהם לא ניתן לקבל אישור הורים יש לפנות מידית לעובד סוציאלי לחוק הנוער 

 .חניךבמקום מגוריו של ה

שיפנה אליו הן באופן  חניךמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי על הספק לקלוט כל  .2.8.2

עצמאי והן על ידי הגורמים המוסמכים לכך, בשום מקרה הספק לא יכול לפסול קבלה 

 שהופנה אליו על ידי הגורמים המוסמכים. חניךשל 

, יקבע אך ורק על ידי המשרד מסגרתשיופנו על ידי המשרד ל חניכיםקצב האכלוס של ה .2.8.3

 .ובהתאם לצורכי האוכלוסייה

 למכרז זה. ל' נספחכ מצורף בזאתלהסכם ההתקשרות ה 8הכל בכפוף לאמור בסעיף  .2.8.4

 דרישות כח אדם .2.9

פי -לספק אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקתם הסדירה של השירותים על .2.9.1

הנחיות המשרד. לצורך מתן השירותים, על הספק להעמיד אנשי מקצוע מיומנים בהיקף 

 מספיק, כדי לעמוד ברמת השירות הנדרשת. 
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 3.2.8כמפורט בסעיף  הצוות המוצעעל המציע להגיש במסגרת הצעתו את פרטי  .2.9.2

לאחר בחירת והמנהלי, תיעשה הטיפולי, החברתי למכרז. בחירת יתר כח האדם 

, ייעוץ פסיכיאטרי ופסיכולוגי, לרבות , בהתייעצות עם הפיקוח מטעם המשרדהספק

 .אבחונים, וכן שירותי אחות אפשר שיינתנו בשירות קנוי

על הספק יהא לגייס כוח אדם בהתאם לכישורים והניסיון הנדרש לצורך אספקת  .2.9.3

לאחר הזכייה במכרז, הדבר יהווה  השירותים. במידה שהספק לא יקיים דרישה זו

עילה למימוש ערבות הצעה שצירף הספק להצעתו. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה 

עמידה בדרישות המפורטות בסעיף זה, המשרד יהיה רשאי להתקשר עם -של אי

 למכרז. 5.10.10המציע שנבחר ככשיר שני או שלישי, כאמור בסעיף 

שצוינו בהצעתו הזוכה  צוותמובהר כי השירותים נושא המכרז יינתנו על ידי אנשי ה .2.9.4

של הספק וכי כל שינוי בזהותם מותנה בהעמדת כוח אדם חלופי בעל כישורים 

שהוצע על ידו במסגרת  צוותוניסיון באופן שיקבלו לפחות את אותו הניקוד שקיבל ה

 ההצעה, ובכפוף לאישור מראש ובכתב של המשרד.

ידו וייועד -הספק ידאג להדרכה והשתלמויות מקצועיות נוספות לצוות המועסק על .2.9.5

לאספקת השירותים, שייערכו לפי דרישה ובתיאום עם נציגי המשרד, לשם שמירת 

כן, המשרד רשאי לחייב השתתפות של עובדי הספק  רמתם המקצועית וקידומה. כמו

 בהשתלמויות מקצועיות בנושאים לפי שיקול דעתו של המשרד.

דרישות ניסיון  –להלן פירוט כח האדם הנדרש מהספק לצורך אספקת השירותים  .2.9.6

 :והשכלה וכן הגדרת תפקיד ותחומי אחריות

 

 מנהל מסגרת .2.9.6.1

 :תיאור תפקיד .2.9.6.1.1

 אחריות כוללת לתפעול המסגרת; .2.9.6.1.1.1

 הכנת תכניות עבודה; .2.9.6.1.1.2

 בקרה על תכניות חינוכיות וטיפוליות; .2.9.6.1.1.3

 אחריות לקיום ישיבות הנהלה וצוות; .2.9.6.1.1.4

רשות חסות אחריות לעמידה בנהלי  .2.9.6.1.1.5

 ;הנוער
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אחריות על צוות העובדים, לרבות  .2.9.6.1.1.6

 פיקוח על קליטת עובדים והכשרתם;

קיום קשר רציף עם העובדים  .2.9.6.1.1.7

הסוציאליים בקהילה, המפקח המחוזי 

 ;רשותוהנהלת ה

אחראי לצרכים הגופניים והנפשיים של  .2.9.6.1.1.8

, לשלומם מסגרתכל אחד מהשוהים ב

ולתהליך שיקומם וזאת בין היתר תוך 

, חניךמתן אוטונומיה מרבית אישית ל

ובזכותו  חניךהתחשבות ברצונו של ה

 לפרטיות;

אחראי לקיום ולטיפוח קשרי השוהים  .2.9.6.1.1.9

עם בני משפחותיהם ועם  מסגרתב

 הקהילה;

אחראי לניהול הצוות הרב מקצועי לשם  .2.9.6.1.1.10

 השגת המטרות המפורטות דלעיל;

, ביצועו מסגרתאחראי להכנת תקציב ה .2.9.6.1.1.11

 ;30%ועריכת המאזן, כולל קרן 

אחראי לדיווח שוטף למפקח על  .2.9.6.1.1.12

 כפי שיידרש. מסגרתה

 למכרז. 3.2.8.1.1: כמפורט בסעיף השכלהדרישות  .2.9.6.1.2

 למכרז. 3.2.8.1.2 : כמפורט בסעיףדרישות ניסיון .2.9.6.1.3

 

 

 עובד סוציאלי בכיר .2.9.6.2

 תפקיד:תיאור  .2.9.6.2.1

 אחריות מקצועית על הצוות הטיפולי; .2.9.6.2.1.1

 caseאחריות על ניהול מקרה ) .2.9.6.2.1.2

manager;) 
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שיחות טיפוליות פרטניות וקבוצתיות  .2.9.6.2.1.3

 עם בני נוער;

 בניית תכנית טיפול אישית לכל נער; .2.9.6.2.1.4

 קשר עם העובדים המטפלים בקהילה; .2.9.6.2.1.5

 קשר עם מסגרות חוץ ביתיות; .2.9.6.2.1.6

 הפניה למסגרות המשך; .2.9.6.2.1.7

 ; רישום שיחות עם בני נוער .2.9.6.2.1.8

הכנת דוחות סוציאליים וכתיבת דוחות  .2.9.6.2.1.9

 פסיכוסוציאליים תפקודיים;

 ריכוז דוחות אבחון רב מקצועיים; .2.9.6.2.1.10

 סוציאלית;-ביצוע הערכה פסיכו .2.9.6.2.1.11

מתן הדרכה לצוות המסגרת בנושאים  .2.9.6.2.1.12

 מקצועיים הנוגעים לבני נוער;

 השתתפות בישיבות צוות; .2.9.6.2.1.13

לעזור לנער בתקופת הסתגלותו  .2.9.6.2.1.14

 למסגרת ובעת משבר;

-צוע התוכנית הטיפוליתלדאוג לבי .2.9.6.2.1.15

שיקומית שנקבעה לנער ולאפשר לנער 

לקבל שיחות טיפוליות עם עובד 

סוציאלי / פסיכולוג בהתאם לצורך 

 כחלק מתוכנית זו;

לקיים קשרים שוטפים בין הנער  .2.9.6.2.1.16

 למשפחתו או אפוטרופוס;

לקיים קשר בין הנער למוסדות וארגונים  .2.9.6.2.1.17

 המצויים בקהילה;

הרווחה אשר לקיים קשר עם רשויות  .2.9.6.2.1.18

 טיפלו בנער טרם השתלבותו במסגרת;

 השתתפות בישיבות הנהלת המסגרת .2.9.6.2.1.19

 אחת החלופות הבואות:דרישות השכלה:  .2.9.6.2.2
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תואר שני בעבודה סוציאלית, עדיפות  .2.9.6.2.2.1

להתמחות בטיפול / בני נוער, ורישום 

 בפנקס העובדים הסוציאליים.

 או

תואר ראשון בעבודה סוציאלית ורישום  .2.9.6.2.2.2

 הסוציאליים.בפנקס העובדים 

דרישות הנסיון יקבעו לפי השכלתו של  דרישות ניסיון: .2.9.6.2.3

 העובד הסוציאלי לפי המפורט להלן:

בעל תואר שני  על עובד סוציאלי שהינו .2.9.6.2.3.1

בעל ניסיון  להיותבעבודה סוציאלית 

 מעשי מוכח באחד מהשניים:

בעל ניסיון מעשי מוכח של  .א

שנתיים לפחות, במהלך 

חמש השנים האחרונות 

לתחילת אספקת הקודמות 

השירותים בעבודה עם בני 

בסיכון  12-18נוער בגילאי 

 גבוה ובמצוקה.

 -או 

ניסיון מעשי מוכח של בעל  .ב

שנתיים לפחות החל ממועד 

קבלת התואר, במהלך חמש 

השנים האחרונות הקודמות 

למועד האחרון להגשת 

ההצעות בתכנית רווחה או 

לאוכלוסיית היעד חינוך 

אליה הוא מוצע לשמש 

)חרדי /  עובד סוציאלי בכירכ

 להט"ב לפי העניין(.
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מובהר כי חלופה זו 

עובד אפשרית רק עבור 

המוצע עבור  סוציאלי בכיר

מסגרות לאוכלוסייה 

החרדית ו/או הלהט"בית, 

עובד סוציאלי ולא עבור 

המוצע עבור  בכיר

 האוכלוסייה הכללית.

בעל תואר  על עובד סוציאלי שהינו .2.9.6.2.3.2

בעל  להיותראשון בעבודה סוציאלית 

של חמש שנים ניסיון מעשי מוכח 

בעבודה כעובד סוציאלי עם נוער, 

באחד בעל נסיון מעשי מוכח ובנוסף 

 מהשניים:

בעל ניסיון מעשי מוכח של  .א

שנתיים לפחות, במהלך 

האחרונות חמש השנים 

הקודמות לתחילת אספקת 

השירותים בעבודה עם בני 

בסיכון  12-18נוער בגילאי 

 גבוה ובמצוקה.

מובהר כי תתאפשר חפיפה 

בין הניסיון לעניין חלופה זו 

לבין הניסיון הנדרש מעובד 

סוציאלי אשר הינו בעל תואר 

ראשון כמפורט ברישא של 

 .2.9.6.2.3.2סעיף 

 -או 

בעל ניסיון מעשי מוכח של  .ב

שנתיים לפחות החל ממועד 
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קבלת התואר, במהלך חמש 

השנים האחרונות הקודמות 

למועד האחרון להגשת 

ההצעות בתכנית רווחה או 

חינוך לאוכלוסיית היעד 

מוצע לשמש אליה הוא 

)חרדי /  עובד סוציאלי בכירכ

 להט"ב לפי העניין(.

מובהר כי חלופה זו 

עובד אפשרית רק עבור 

המוצע עבור  סוציאלי בכיר

מסגרות לאוכלוסייה 

החרדית ו/או הלהט"בית, 

עובד סוציאלי ולא עבור 

המוצע עבור  בכיר

 האוכלוסייה הכללית.

 

 מדריכים חינוכיים .2.9.6.3

השגחה על בני עבודה במשמרות לצורך,  תיאור תפקיד: .2.9.6.3.1

הנוער במהלך היממה, הפעלת שגרת היום במסגרת, 

 העברת תכנים חינוכיים וחברתיים, ליוויים.

 : דרישות השכלה .2.9.6.3.2

תעודת  –ד' -עבור אשכולות א', ג' ו .2.9.6.3.2.1

 .בגרות

על המדריך להיות  –עבור אשכול ב'  .2.9.6.3.2.2

בוגר ישיבה   אובעל תעודת בגרות 

קטנה שלמד לא פחות משתי שנות 

 .לימוד במסגרת ישיבה גדולה

עדיפות לניסיון בעבודה עם בני : דרישות ניסיון .2.9.6.3.3

 .במסגרת חוץ ביתית ו/או הכרות עם האוכלוסייה/נוער
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 אם בית .2.9.6.4

אחריות לתחום ההזנה, הניקיון  תיאור תפקיד: .2.9.6.4.1

 ותיאום עם גורמים רפואיים.והשירותים 

עדיפות לניסיון בעבודה עם בני נוער/ : דרישות ניסיון .2.9.6.4.2

 .ו/או הכרות עם האוכלוסייה במסגרת חוץ ביתית

 

 פסיכולוג .2.9.6.5

 תיאור תפקיד: .2.9.6.5.1

 ביצוע אבחונים והערכת מצב הנערים;  .2.9.6.5.1.1

קיום שיחות טיפוליות פרטניות עם  .2.9.6.5.1.2

 הנערים; 

 מתן המלצות לטיפול המשכי;  .2.9.6.5.1.3

 הנערים.מעקב אחר מצב  .2.9.6.5.1.4

 רישיון מטעם משרד הבריאות.דרישות השכלה:  .2.9.6.5.2

 ניתן לקבל את השירות גם באמצעות קבלן משנה.

 

 רופא / פסיכיאטר .2.9.6.6

 תיאור תפקיד: .2.9.6.6.1

ומתן טיפול תרופתי  אבחון, קביעה .2.9.6.6.1.1

 ומעקב אחר הטיפול התרופתי.

אחראי לאיסוף אינפורמציה ואבחון  .2.9.6.6.1.2

 מקיף בתחום הפסיכיאטרי.

ם אחריות על עבודת אחות בתחו .2.9.6.6.1.3

 הפסיכיאטרי.

אחריות על מעקב ורישום התחום  .2.9.6.6.1.4

 הפסיכיאטרי.

הפניות לבדיקות ולקבלת חוות דעת  .2.9.6.6.1.5

 מומחה / נוספת בהתאם לצורך.

 מתן יעוץ והדרכה לצוות המטפל. .2.9.6.6.1.6
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 ]נמחק[ .2.9.6.6.1.7

 רישיון מטעם משרד הבריאות. דרישות השכלה: .2.9.6.6.2

 ניתן לקבל את השירות גם באמצעות קבלן משנה.

 

 אחות .2.9.6.7

 תיאור תפקיד: .2.9.6.7.1

טיפולים רפואיים בהתאם ביצוע  .2.9.6.7.1.1

להנחיות הרופא )לקיחת דם, מתן 

תרופות, שטיפות, הזרקת זריקות, 

 חבישת פצעים(.

 טיפול בחולים. .2.9.6.7.1.2

אחריות לביצוע בדיקות וטיפולים  .2.9.6.7.1.3

תקופתיים )חיסונים, בדיקת ראיה, 

 שמיעה, משקל, גובה וכו'(.

הדרכת הצוות בענייני בריאות והגיינה  .2.9.6.7.1.4

 בתיאום עם אם הבית.

יות לצוות המסגרת בנוגע מתן הנח .2.9.6.7.1.5

 למתן תרופות בעת היעדרה.

 אחריות לתיק רפואי מסודר של כל נער.  .2.9.6.7.1.6

קשר רציף עם הצוות הרפואי בקופות  .2.9.6.7.1.7

 החולים / בתי החולים.

 אחריות לניהול מלאי התרופות. .2.9.6.7.1.8

ביצוע כל פעולה אחרת שבתחום  .2.9.6.7.1.9

 פי הנחיות הרשות.ל סמכותה וע

 ת.רישיון מטעם משרד הבריאו דרישות השכלה: .2.9.6.7.2

 ניתן לקבל את השירות גם באמצעות קבלן משנה.

 

 רפואי-עובד פרא .2.9.6.8

 תיאור תפקיד: .2.9.6.8.1

 בניית תכנית טיפול; .2.9.6.8.1.1
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 טיפול פרטני וקבוצתי; .2.9.6.8.1.2

הדרכת אנשי הצוות בפנימייה בתחום  .2.9.6.8.1.3

 מומחיותו;

 כתיבת דוחות מקצועיים. .2.9.6.8.1.4

 רישיון מטעם משרד הבריאות. דרישות השכלה: .2.9.6.8.2

 משנה.ניתן לקבל את השירות גם באמצעות קבלן 

 

  להלן פירוט תקני כח האדם הנדרשים מהספק לצורך אספקת שירותים בהיקף הנדרש: .2.9.7

יובהר כי אם היקף השירותים יגדל )או יפחת( ביחס לאמור לעיל, יחולו שינויים 

ת משרהאדם באופן יחסי למפורט להלן )למעט -בהתאם, גם בהיקף העסקת כוח

 או מי מטעמו. רשות(. כל שינוי מחייב אישור מראש של מנהל המנהל מסגרת

 חניכים 16עבור  היקף משרה פקידהת

 1.00 )כולל כוננות( מנהל מסגרת

 1.00 עובד סוציאלי בכיר

 6.28 מדריכים

 1.33 מדריכי לילה ערים

 0.50 אם בית

 0.50 פסיכולוג

 0.40 רופא / פסיכיאטר

 0.25 אחותאח/

 0.50 רפואי-עובד פרא

 1.80 ( ןוניקיועובדי שרותים )מנהלה, מטבח, תחזוקה 

 13.56 סך הכל

 מבנהדרישות מה .2.10

  מבנהמאפייני ה .2.10.1

 הספק יידרש להעמיד מבנה אחד לצורך אספקת השירותים לפי מכרז זה. .2.10.1.1

מובהר כי על המציע להציג מבנה המאפשר הפרדה מוחלטת במגורים בין  .2.10.1.2

מודגש כי בנים לבנות )מגורים בקומות, באגפים או במבנים נפרדים( 

 . יתגוררו אך ורק בניםבמסגרת המיועדת לאוכלוסייה החרדית 

לעיל, ויהיה נגיש  1.2.3ימוקם באזור הנדרש כמפורט בסעיף  מבנהה .2.10.1.3

 לתחבורה ציבורית ופרטית, כולל שביל גישה עד פתח המבנה.
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יתאים/ו בגודלו/ם ובמאפייניו/הם למטרות לשמן נועד/ו  מבנהה .2.10.1.4

מובהר כי המבנה/ים כאמור יאושר/ו . לעילולאוכלוסיית היעד כמפורט 

 .מראש ובטרם תתקיים בו/הם הפעילות, על ידי המשרד

יות לאנשים עם מוגבלות על המציע להתחייב לפעול לפי חוק שוויון זכו .2.10.1.5

 .טז'נספח ותקנותיו, בנוסח המופיע ב

 הינם כדלהלן:מפורטים  מבנהשייבדקו ביחס לדרישות המינימום  .2.10.1.6

 הערות פירוט המתקן

המעון ייבנה מחומרים יציבים ובלתי  מבנה
חדירים לרטיבות, הוא יהיה אטום בפני 
חדירת חרקים ומכרסמים, הקירות 
החיצוניים והגג יהיו אטומים במידה 

 מספקת בפני חום וקור.

 

רצפות המעון יהיו עשויות מחומר קשה  מבנה
 וחלק הניתן לשטיפה.

 

הפתחים החיצוניים יהיו ניתנים  מבנה
 לסגירה.

 

החלונות בחדרי המגורים ובחדרי  מבנה
 האוכל ובמטבח יפנו החוצה.

שטח החלונות לא 
יפחת משמינית 
שטח הרצפה ולא 

 יפחת ממ"ר. 

על כל החדרים להיות ממוזגים לחום  מבנה
 ולקור.

 

מקלט או ממ"ד המספיק בגודלו  מבנה
 לחניכים ולצוות.

 

עמידה בדרישות מיגון מבנים לזמן  מבנה
 חירום.

 

רמת תחזוקה כללית גבוהה של  מבנה
 המבנה, התשתיות ומיתקנים קבועים. 

 

אזור מגורים מחולק לחדרי מגורים,  מגורים
)חדרים מופרדים באגפים נפרדים 

מחויב בכל אגף לנערים ולנערות(. 
)נערות, נערים(, חדר אחד לפחות, 

 ליחיד.

גובה חדרי 
המגורים לא 

 2.5-יפחת מ
מטר. בחדרי 
שינה המיועדים 
למספר ילדים 
 6יוקצה שטח של 
 4מ"ר לאדם, עד 

בחדר. המרחק 
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 הערות פירוט המתקן

בין המיטות לא 
ס"מ.  90-יפחת מ

חדרי השינה יהיו 
, מעל לפני הקרקע

מובהר כי שטחו 
של חדר שינה 

לא יפחת ליחיד 
  מ"ר. 8-מ

מ"ר לאדם  4 חדר קליטה לכל אגף )נערים/ נערות( מגורים
 4לפחות, עד 

 בחדר

רצוי שלכל חדר שינה יוצמד חדר  מגורים
שירותים ומקלחת. לחילופין חדרי 
 1שירותים ומקלחות, לפי מפתח של 

 חניכים.  4לכל 

יש לספק אמצעי 
רחצה וחומרי 
היגיינה, כלי 
תברואה כמספר 

 החניכים.

במעון יהיה מתקן 
לאספקת מים 

 חמים.

לכל חניך תהיה מיטה, שידה אישית  מגורים
לאחסון חפציו וארון. כמו כן, מצעים, 

 מגבות ובגדים נקיים להחלפה.

 

בכל חדר יימצאו כיסאות ושולחן  מגורים
 המיועד לשימושם של שוכני החדר.

 

  חדר שירותים ומקלחת לצוות. מגורים

  חדר שירותים לאורחים. מגורים

חדר אוכל המצויד בשולחנות וכסאות  מגורים
 בהתאם למספר הסועדים.

מ"ר אחד לפחות 
לכל סועד. 
השולחנות בחדר 
האוכל יהיו 
מצופים חומר 

 הניתן לשטיפה.

חדר לפעילויות קבוצתיות וחברתיות,  מגורים
המצויד בכסאות/ כורסאות. בנוסף, 

  פריה.מכשיר טלוויזיה, קונסולה, ס

 מ"ר 12לפחות 
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 הערות פירוט המתקן

מחסן, המצויד בארונות לאחסון בגדים,  מגורים
כלי מיטה ומגבות, אמצעי רחצה. 

 מכונות כביסה וייבוש.

 

חדר כביסה המצויד במכונות כביסה  מגורים
 וייבוש.

 

ציוד המטבח יכלול תנורי אפיה וחימום,  מגורים
כיריים, מקררים, מקפיא, מיקרוגל, 

וכד', מנדף לאוורור, מעבד מזון, מיקסר 
שולחנות, כלי מטבח, כלי אוכל, כלי 

 הגשה.

כלי האוכל יהיו 
עשויים בהתאם 
לתקן הישראלי 
שנקבע להם על 
ידי מכון התקנים 

הישראלי. 
במטבח או סמוך 
לו יוקצה מקום 
לשטיפת כלים. 
תימצא יחידת 
קירור בגודל 
מתאים ליכולת 
תפוסתו של 
המעון, לשם 
החסנת מזון. 

מוך יוקצה ס
למטבח מקום 
סגור ומאוורר 
להחסנת מצרכי 

 מזון.

 חדרים )עבור מנהל 2לפחות  -משרדים  משרדים
עו"ס(. המצוידים בריהוט משרדי ו

הכולל: שולחנות, כסאות, ארונות 
נעולים לתיקי המטופלים, טלפון, 

 מכונת צילום וסורק. ,מחשב

 

חדר ישיבות לצוות/לועדות  משרדים
מצויד בשולחן הערכה/ועדות היגוי, 

 וכסאות.

 

מרכז 
למידה 
)אם 

מתקיים 
 במבנה(

חיבור אינטרנטי בכיתה,  -כיתות לימוד
שולחנות וכסאות כמספר התלמידים 
בכיתה + שולחן וכסא למורה, לוחות על 
קירות הכיתה המאפשרות תלייה של 
חומרי לימוד, ארון נעול, לוח מחיק, 
מחברות, דפדפות, עפרונות, עטים, 

ד, ספרי עיון, מחשבונים, ספרי לימו

מספר הכיתות 
כנדרש ממשרד 

 החינוך.
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 הערות פירוט המתקן

מחקים, מחדדים וכל החומרים 
הנדרשים לצורך למידה לבחינות 

 הבגרות. 

מובהר כי אספקת הציוד תיעשה גם 
במקרה שלא מתקיים מרכז למידה 
במסגרת עצמה ותינתן לנערים 

 היוצאים למסגרות לימוד בקהילה
 במבנה(מרכז למידה )אם מתקיים 

 1מינימום  חדרי אבחון ולימוד פרטני.
 מרכז למידה )אם מתקיים במבנה(

מינימום מחשב  כיתת מחשבים.
 נערים 4לכל 

 מרכז למידה )אם מתקיים במבנה(

חדר פעילות העשרה )מוזיקה, אומנות 
 ועוד(

 מ"ר 12לפחות 

 מרכז למידה )אם מתקיים במבנה(

  חדר שירותים במבנה מרכז הלמידה.

על המבנה המוצע להיות נגיש  כללי
לשירותים קהילתיים: קופת חולים, 

 מכולת, שירותי דת וכיוצא בזה.

 

  נגישות לתחבורה ציבורית. כללי

  

 דרישות בטיחות  .2.10.2

אינו  במקרה שהמבנה שיועמד על ידי הספק לצורך אספקת השירותים .2.10.2.1

יידרש הספק להציג, לצורך קבלת אישורו של  ,בבעלות הרשות המקומית

, חתום על ידי אחד יז'נספח המשרד בטרם תחילת אספקת השירותים את 

ת הסמכה בתחום מאלה )הספק יידרש לצרף לטופס גם העתק של תעוד

 בטיחות ו/או אישור כשירות בתוקף, לפי העניין(:

בפנקס המהנדסים והאדריכלים הרשום  מהנדס בטיחות .2.10.2.1.1

במדור בטיחות אש ומניעתה, או במדור בטיחות כללית או 

 ;במדור בטיחות תעסוקתית

ידי משרד העבודה, -המוסמך על בטיחותעל ממונה  .2.10.2.1.2

שנים לפחות  5הרווחה והשירותים החברתיים עם ותק של 

מבדקי בטיחות  50מיום קבלת ההסמכה, וביצע לפחות 

 ;במסגרות ציבוריות
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לעניין זה מסגרת ציבורית תחשב מסגרת חינוך )לרבות 

מעונות לילדים, גני ילדים, בתי ספר ומסגרות חינוך 

אחרות(; מסגרת רווחה )לרבות מעונות, מסגרות חוץ 

ות )לרבות בתי ביתיות, מסגרות יומיות( או מסגרות בריא

 חולים(.

 5עם וותק של  עורך מבדקי בטיחות של מוסדות חינוך .2.10.2.1.3

בדיקות  50שנים לפחות מיום קבלת הסמכה וביצע לפחות 

 בטיחות במסגרות ציבוריות. 

 ".בטיחות בודקשלושתם ביחד ייקראו להלן: "

מובהר בזה כי הממצאים אשר יפורטו בדו"ח יהוו, בין היתר, בסיס לבדיקת  .2.10.2.2

 .מבנהשל כל אחד מה התאמתם

, חתום יז'נספח יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף את 

על ידו בלבד וחתימתו תהווה אישור כי הוא מודע לבדיקות שיידרשו 

להתבצע בכל מבנה שיציע בעתיד וכי הוא מסכים לקיום בדיקות אלו 

על ידי בודק בהתאם לדרישות הנספח. בשלב הגשת ההצעה, אין צורך 

ש את הנספח חתום על ידי בודק הבטיחות. נספח חתום כאמור להגי

 על ידי המשרד, בהתאם לאמור לעיל.  יידרש רק בשלב אישור המבנה

הינו  במקרה שהמבנה שיועמד על ידי הספק לצורך אספקת השירותים .2.10.2.3

, יידרש הספק להציג אישור מאת מהנדס העיר בבעלות הרשות המקומית

ועד לאספקת השירותים נשוא המכרז ברשות המקומית כי המבנה המי

 למכרז. יז'נספח מתאים לייעודו ועומד בכל דרישות הבטיחות כמפורט ב

נספח המבנים כמפורט ב על הספק לעמוד בדרישות מיגון: מיגון מבנים לזמן חירום .2.10.3

 .יח'

, חתום על ידו בלבד יח'נספח יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף את 

וחתימתו תהווה אישור כי הוא מודע לדרישות המיגון שיידרשו להתבצע בכל מבנה 

על ידי המשרד,  שיציע בעתיד. נספח חתום כאמור יידרש רק בשלב אישור המבנה

 בהתאם לאמור לעיל. 

, לצורך קבלת אישורו של המשרד בטרם אספקת הספק יידרש להציג: הזכויות במבנ .2.10.4

המיועד/ים לאספקת  מבנההשירותים, מסמך, המגדיר את מהות זכויותיו של הספק ב
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לבני נוער מחוסרי מסגרת של  מבנהמסכים להפעלה ב מבנההשירותים, ולפיו בעל ה

 , על כל המשתמע מכך.קורת גג

 מבנהבסטנדרטים הקיימים בתחום ובדרישות החוק. בכלל זה, על ה יעמוד מבנהה .2.10.5

רואה וכל דרישה נוספת, הקיימת היום או לעמוד בדרישות של כיבוי אש ושל תב

 שתידרש בעתיד.

הספק יידרש להציג אישור ממשרד הבריאות לעניין הפעלת מטבח מבשל והגשת מזון  .2.10.6

רכוש הספק שירותי הסעדה חיצוניים, על החברה המבצעת עבורו את . באם יחניכיםל

 ההסעדה להציג אישור ממשרד הבריאות.

כולו ייועד וישמש בפועל במשך כל שעות היממה )בשעות היום ובשעות הלילה(  מבנהה .2.10.7

, ללא אפשרות לשימוש למטרה כלשהי אחרת, אלא מסגרתאך ורק למטרת הפעלת ה

 של נציגו המוסמך של המשרד, מראש ובכתב. בכפוף לקבלת הסכמתו

הספק יהיה אחראי בלעדי על ביצוע תקין ושוטף של כל שירותי האחזקה הנדרשים  .2.10.8

לצורך אספקת השירותים והוא אשר יישא באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו בכל 

שישמש לצורך אספקת השירותים, לרבות ניקיון  מבנהההוצאות הכרוכות באחזקת ה

ואחזקה שוטפת, אבטחה, אינסטלציה, קירור וחימום, מנהלה, הנהלת חשבונות, 

הדפסות, ריהוט וציוד, חשמל, מים, אגרות ביוב, ארנונה, טלפון, ביטוחים, שכר דירה, 

 .ר, הכרוך באספקת השירותיםמסים וכל תשלום אח

, במהלך תקופת ההתקשרות, מבנהיובהר, כי כל שינוי בהתחייבויותיו של הספק ביחס ל .2.10.9

 מראש. )תשעים( יום 90מצריך אישור בכתב של המשרד, 

 דרישות ציוד .2.11

אחזקת הציוד לצורך אספקת השירותים תהיה בבעלותו ובאחריותו של הספק לרבות  .2.11.1

 כל הוצאה, פיצוי, דמי נזיקין וכדומה, אשר ייקבעו כתוצאה מאספקת השירותים. 

הספק מתחייב להעמיד לצורך אספקת השירותים כלים וציוד בכמות ובאיכות מתאימה  .2.11.2

ן השירותים. כמו כן הספק העומדת בדרישות המכרז ובנהלי המשרד בתחום מת

מתחייב להעמיד לצורך מתן השירותים ציוד וכלים נוספים, במידת הצורך וככל שיידרש; 

כל זאת, על מנת להיענות לדרישות המשרד ולאחר קבלת אישור מראש ובכתב של 

 נציג המשרד המוסמך לכך. 
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טחת על הספק לוודא שברשותו האמצעים הפיזיים והאלקטרוניים, הנדרשים לאב .2.11.3

המידע ולשמירה מלאה על חסיון המידע ועל הגנה על הפרטיות. במסגרת מתן 

 השירותים תונהג אבטחת רשומות ותמנע גישה למאגרי מידע למי שאינו מורשה לכך.

מובהר כי המשרד יהיה רשאי להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות באופן אחר את אחת או  .2.11.4

בהתאם לצרכיו ולפי שיקול דעתו,  שלהלן בטבלאותיותר מדרישות הציוד המפורטת 

 ובלבד שלא יהיה בכך, לדעת המשרד, משום הכבדה בלתי סבירה על הספק.

 )מאה ועשרים( יום 120בתוך להלן רשימת הציוד הדרוש שהספק יידרש להעמיד  .2.11.5

  – ממועד קבלת ההודעה על זכייה במכרז

 דרישת הציוד המיתקן מספר

וחומרי מצעים, מגבות, מיטות, שידות, ארונות, כסאות,  חדרי מגורים  .1
מנורת לילה  ,, בגדים נקיים להחלפההיגיינה, כלי תברואה

 .חניכיםלשולחן במידת האפשר, הכל בהתאם למספר ה

ריהוט משרדי הכולל: שולחנות, כסאות, ארונות נעולים לתיקי  משרדים  .2
 ופקס. , סורקהמטופלים, טלפון, מחשב, מכונת צילום

 שולחנות, כסאות וסכו"ם בהתאם למספר הסועדים.  חדר אוכל  .3

 קונסולה, ,DVDכורסאות, טלוויזיה, מכשיר שולחנות, כסאות,  חדר פעילות  .4
 ספריה וספרים.

 שולחנות וכסאות. חדר צוות  .5

ארונות בגדים, כלי מיטה, מגבות, אמצעי רחצה, מכונות כביסה  מחסן  .6
 ומכונות ייבוש.

כיריים, מקררים, מקפיא, מיקרוגל, מעבד מזון, תנורי אפייה,  מטבח  .7
מיקסר, נדף לאורור, שולחנות נירוסטה, כלי מטבח, כלי אוכל 

 וכלי הגשה.

(, 2למדריכים )לפחות מחשבים : למנהל / עובד סוציאלי,  תקשורת  .8
 (.10לחניכים )לפחות 

 מדפסת, טלפון ומערכת תקשורת פנים וחוץ.
 למדפסת ולאינטרנטכל המחשבים יהיו מחוברים 

מחברות, דפדפות עפרונות, עטים, ספרי לימוד, ספרי עיון,  חניךציוד ל  .9
לצורך מחשבונים, מחקים, מחדדים וכל החומרים הנדרשים 

 למידה לבחינות הבגרות.

לעיל(, על הספק להעמיד גם  2.5.4במידה ונדרש גם מרכז למידה )בהתאם לסעיף  .2.11.6

 הציוד הבא לצורך מרכז הלמידה:

 דרישת הציוד למרכז הלמידה המיתקן מספר

, שולחן וכיסא חניכיםהשולחנות וכיסאות בהתאם למספר  כיתות הלימוד  .1
למורה, ארון נעול, לוח מחיק, קירות המאפשרים תליה של 

 חומרי לימוד, חיבור אינטרנטי וכיוצא בזה.

חדר אבחון   .2
 ולימוד פרטני

 .חניכים 3 – 2שולחנות וכיסאות עבור 

כיתת הכשרה   .3
 מקצועית

 כיסאות, שולחנות, יתר הציוד יהיה בהתאם לתכני ההכשרה
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 דרישת הציוד למרכז הלמידה המיתקן מספר

, טלפון, חניכיםשולחנות, כסאות, ארונות נעולים לתיקיות ה משרדים  .4
 מחשב, מכונת צילום ופקס.

 , מחשב שליטה למורה, כיסאות ושולחנות.חניכיםמחשבים ל חדר מחשבים  .5

ספרים, מחשב עם חיבור לאינטרנט, עזרי למידה וחומרי  מרכזיה פדגוגית  .6
 יצירה.

כיסאות, שולחנות, מחשב, מדפסת, לוח מחיק, ציוד להכנת  חדר מורים  .7
 שתייה חמה

 

 דרישות אתיקה .2.12

בכל פרסום שיפרסם הספק, מודפס או אלקטרוני, הנוגע לשירותים הניתנים לפי הסכם  .2.12.1

, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםזה יציין לצד שמו את שם המשרד: "

 "; סמל המשרד; סמל המדינה.רשות חסות הנוער

לצורך אספקת השירותים  הספק שיועמד על ידי מבנהשל ה על גבי השלטים בפתחו .2.12.2

משרד העבודה הרווחה לפי המכרז וההסכם יציין הספק לצד שמו גם את שם המשרד: "

 "; סמל המשרד; וסמל המדינה.רשות חסות הנוער, והשירותים החברתיים

: הספק מחויב למתן שרות איכותי ומקצועי, לנהוג באדיבות ובמקצועיות ולספק שרות .2.12.3

 תשובות ופתרונות במהירות וביעילות.

ל במקצוענות, מתוך אחריות לשירות שהופקד : הספק מחויב לפעומקצוענות ואחריות .2.12.4

בידיו על ידי המדינה. הספק לוקח אחריות על כל מעשיו ויפעל באופן שיאפשר לו לעמוד 

 ביעדים המוגדרים של זמן, עלות, איכות ובטיחות.

הספק מחויב לערך האיכות בכל תקופת ההתקשרות; בניהול, בביצוע ובשירות  :איכות .2.12.5

 סטנדרטים גבוהים של איכות. על בסיס שיינתן ליחידות המשרד

: טוהר מידות ויושרה ישמשו כבסיס לכל פעולות יושרה מקצועית וטוהר המידות .2.12.6

הספק, עובדי הספק ומנהליו יפעלו ביושר בהתאמה לאמות מידה מקצועיות 

 ואובייקטיביות.

ו לנהוג בכבוד ובהוגנות האחד כלפי השני וכלפי כל גורם עמ : מחויבותכבוד והוגנות .2.12.7

 באים במגע במהלך עבודתנו.

: עובדי הספק יימנעו מכל סוג של הטרדה, מניעת הטרדה ושמירה על צנעת הפרט .2.12.8

 לרבות הטרדה מינית, או התעמרות במקום העבודה וישמרו על צנעת הפרט של הזולת.
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: הממונים ידאגו למיצוי מלא של זכויות עובדיהם. התחשבות בצורכי זכויות העובדים .2.12.9

עובדים ולבעיותיהם האישיות ויעשה מאמץ כדי להבין, לתמוך ולסייע,  הפרט, לפניות

 בייחוד בעתות מצוקה או צרה.
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 סף-תנאי .3

המציע נדרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים )במצטבר(. כל הצהרותיו והתחייבויותיו של המציע, 

הנדרשות לפי תנאי סף, הינן בגדר חובה והן יינתנו רק אם המציע אכן עומד בדרישות, לגביהן נדרשות 

להלן  5.4על המציע להגיש הצעה מלאה וחתומה כנדרש, כמפורט בסעיף  ההצהרות וההתחייבויות.

 ובשאר הסעיפים במכרז זה.

 תנאי סף כלליים .3.1

על הוכחת עמידתו בתנאי סף זה ל על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל או עצמאי. .3.1.1

, בהתאם לדין החל רלוונטיהמציע לצרף להצעתו אישור על רישום המציע במרשם ה

  עליו.

על המציע לעמוד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים. להוכחת עמידתו בתנאי סף  .3.1.2

 זה על המציע לצרף להצעתו:

חוק המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי  תצהיר .3.1.2.1

בנוסח  1987-חוק שכר מינימום, תשמ"זולפי  1991-עובדים זרים, תשנ"א

 .ד' נספחהמצ"ב כ

יהול ספרים, ניכוי מס במקור ורישום במע"מ, אישור עדכני ותקף על נ .3.1.2.2

פקיד מורשה, רואה  אישור, היינו כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת 

או שהוא פטור  1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"וומס הכנסה ]נוסח חדש[ 

מניהולם ומדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף 

 על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

 אישורים תקפים תתבצע באחת מבין הדרכים הבאות: הוצאת

 באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים .א

עבור ספקים  -באמצעות מערכות המידע של רשות המיסים  .ב

 המחוברים למערכות אלה.

 חוקתצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם ל .3.1.3

חוק שוויון ול 2016ו "התשע שעה( והוראת 10 מס' )תיקון ציבוריים גופים עסקאות

 למכרז. ה' נספחבנוסח המצורף כ 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 
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אם המציע הינו חברה/שותפות, תנאי סף נוסף עבורו הינו היעדר חובות אגרה שנתית  .3.1.4

 בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה.

ו הינו היותו "חברה שאינה מפרת אם המציע הינו חברה/שותפות, תנאי סף נוסף עבור .3.1.5

חוק" ואינה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק, בהתאם למפורט בהוראת תכ"ם 

. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, עליו לצרף נסח חברה/שותפות עדכני. הנסח 7.4.1.2

 בכתובת: אתר האינטרנט של רשות התאגידיםניתן להפקה דרך 

RasutHataagidim/Pages/default.aspx/http://www.justice.gov.il/Units . 

, עליו להיות בעל הקדשאו  (חל"צחברה לתועלת הציבור )או  עמותה הואאם המציע  .3.1.6

על ניהול תקין, תקף  , או רשם ההקדשות, לפי העניין,אישור מטעם רשם העמותות

 . להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור כאמור.2019לשנת 

 כמפורט להלן:הצעה על המציע לצרף כתב ערבות  .3.1.7

כתב הערבות יהיה מקורי ובלתי מותנה להבטחת הקיום של תנאי ההצעה  .3.1.7.1

 ולהבטחת ההתקשרות עם המציע אם ייקבע כזוכה. 

מאה שלושים )ובמילים:  ₪ 137,000 של סך-הערבות יהיה על-כתב .3.1.7.2

משרד העבודה , יירשם לפקודת ממשלת ישראל, (ש"ח ושבע אלף

 .24.11.2019בתוקף עד ליום , ויהיה הרווחה והשירותים החברתיים

בלבד  כתב ערבות אחדאחד יצרף  אשכולמציע, המגיש הצעה ליותר מ .3.1.7.3

 לעיל. 3.1.7.2ויהיה על הסך המצוין בסעיף 

 כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד. .3.1.7.4

 זה מחייב ואין לסטות ממנו. . נוסחג' נספחנוסח ערבות ההצעה מצורף כ .3.1.7.5

הערבות תהיה ערבות בנקאית מבנק בישראל או מחברת ביטוח ישראלית,  .3.1.7.6

לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  רישיוןשברשותה 

. אם הערבות תהיה של חברת ביטוח, החתימה 1981-)ביטוח(, התשמ"א

 סוכן מטעמה.לאישור הערבות תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של 

וזאת הצעה, שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש, תיפסל על הסף,  .3.1.7.7

 .ללא מתן כל הודעה נוספת מעבר לאמור כאן

 .הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז .3.1.7.8

 :החלטה מקדמית )פרה רולינג( על תקפות הערבות הבנקאית .3.1.7.9
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מובהר כי אין לערוך כל שינוי בנוסח הערבות המצורף  .3.1.7.9.1

 שינוי המיטיב עם המשרד.למכרז, לרבות 

מציעים המעוניינים בכך, יהיו רשאים להעביר לבחינת  .3.1.7.9.2

המשרד את נוסח הערבות שבידם, במענה לדרישות סעיף 

 .12:00, בשעה 22.07.2019-עד ליום ב', ה, 3.1.7

הנוסח יועבר כשהוא סרוק, בדואר אלקטרוני לכתובת  .3.1.7.9.3

Michrazim@molsa.gov.il. 

מציעים אשר יבחרו להגיש את נוסח הערבות כאמור יוכלו  .3.1.7.9.4

לקבל את חוות דעתו של המשרד לגבי התאמת הערבות 

 הבנקאית לדרישות המכרז.

יובהר כי חוות דעתו של המשרד לא תחייב את המשרד  .3.1.7.9.5

לקבל את הערבות הבנקאית שתוגש לבסוף כחלק מהצעת 

המקדמית מהווה ניסיון של המציע וכי הליך ההחלטה 

המשרד לסייע בידי מציעים ולצמצם את פסילתם בשל 

 .פגמים בערבות

 ו'נספח יצרף להצעתו הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז בנוסח המופיע ב המציע .3.1.8

 .מצורף בזאתה

. מובהר כי הספק שיזכה ז'נספח המציע יצהיר ויחתום על נספח גילוי נאות המצ"ב כ .3.1.9

במהלך ידרש לכך יככל שלהעביר לידי המשרד  מחויב באספקת השירותים יהיה

בכל מקרה של שינוי שחל בנתוניו  כמו כן. חתום מחדש אספקת השירותים את הנספח

 בהתאם למפורט בנספח על הספק לדווח על כך למשרד.

 :להלןהמציע יצהיר ויתחייב כד .3.1.10

השירותים  פרקזה  כי עיין בכל מסמכי המכרז, על כל נספחיו, ובכלל .3.1.10.1

(, הבין אותם והביא בחשבון לעיל 2סעיף הנדרשים ואופן הביצוע שלהם )

את תוכנם באופן מלא בעת העריכה של הצעתו וכי כל תנאי המכרז 

מקובלים עליו במלואם וכי הוא מתחייב שביכולתו לעמוד בהם; כי הצעתו 

במכרז; כי ההצעה המוגשת היא שלמה עונה על כל הדרישות המפורטות 

ומלאה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית אחת וכי אין סתירה בין רכיבי הצעתו 

 השונים.
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כי הבין את מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו,  .3.1.10.2

 קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות. 

בשל מתן השירותים הנדרשים  ענייניםל ניגוד כי הוא לא יימצא במצב ש .3.1.10.3

 ייווצרבמכרז. המציע מתחייב להודיע למשרד באופן מידי על כל מקרה, בו 

 שכזה.  עניינים ניגוד להיווצראו עלול 

 ידי-עלהיה באספקת השירותים למשרד או השימוש בהם תכי אין ולא  .3.1.10.4

של זכויות קניין רוחני או זכויות קנייניות המשרד לפי המכרז, הפרה של 

צד שלישי כלשהו. המציע יישא באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות 

קניינית של צד שלישי ככל שתופר וישפה את המשרד זכות או  קניין רוחני

 בכל מקרה של תביעה של צד שלישי בגין הפרת כל זכות כאמור.

שכר לכל עובדיו כמתחייב מדיני כי הוא שילם בקביעות בשנה האחרונה  .3.1.10.5

העבודה, צווי הרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים, ככל 

שהם חלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים 

סוציאליים וכי הוא יקיים את כל דיני העבודה במהלך כל תקופת 

 ההתקשרות עם המשרד.

ים ומקוריים בלבד למתן כל השירותים כי יעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקי .3.1.10.6

 לפי המכרז.

ובהתאם למדיניות  רשות חסות הנוערכי יפעל בהתאם לנהלי והנחיות  .3.1.10.7

 והנחיות המשרד המתעדכנים מעת לעת.

כי בכל מסמך שיישלח על ידו למקבלי השירות מכוח המכרז, יצוין על  .3.1.10.8

משרד העבודה הרווחה המסמך כי השירות ניתן על ידו כשירות מטעם 

 .והשירותים החברתיים

נספח כ מצורף בזאתלהצעתו תצהיר בנוסח ה להוכחת הצהרותיו אלה, יצרף המציע

 .דין-עורך ידי-עלמאומת  ח'

 ספציפיים ףתנאי ס .3.2

בנפרד. מציע  אשכולמובהר כי תנאי הסף לעניין הצוות המוצע והמבנה המוצע ייבדקו עבור כל 
בור אחת יגיש בהצעתו צוות ומבנה נפרדים ע מסגרתהמעוניין להגיש הצעות להפעלה של יותר מ

 ות הכלולים בהצעתו.אשכולשביחס אליו מוגשת הצעתו, כמספר ה אשכולכל 
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 איתנות פיננסית .3.2.1

במבחן האיתנות הפיננסית, המקובל  100מתוך  50על המציע לקבל לפחות ציון 

בחשבות המשרד. לצורך בדיקת האיתנות הפיננסית של המציע עליו לצרף דוחות 

 כמפורט להלן:

 – תאגידינו ה המציעאם  .3.2.1.1

או קודם לכן,  2016במקרה שתאגיד המציע הוקם בשנת  .3.2.1.1.1

עליו לצרף להצעתו דוחות כספיים מבוקרים וחתומים 

 . 2017-ו 2016לשנים 

, על המציע 2017במקרה שתאגיד המציע הוקם בשנת  .3.2.1.1.2

וכן  2017לצרף להצעתו דוח כספי מבוקר וחתום לשנת 

מניותיו של תאגיד המציע,  תלושי שכר להוכחת היות בעלי

חברי הוועד המנהל או חברי הדירקטוריון במציע, בהתאם 

לאופן התאגדותו, שכירים בתאגידים האחרים כאמור 

סה ומע"מ נכון למועד , אישור ממס הכנ2016במהלך שנת 

דין כי -חשבון/עורך-הקמת תאגיד המציע וכן אישור רואה

בעלי השליטה, חברי הועד המנהל או חברי הדירקטוריון 

במציע, בהתאם לאופן התאגדותו, עבדו כשכירים 

בתאגידים האחרים ולא היו בעלי מניות, חברי ועד מנהל 

או חברי דירקטוריון בתאגידים האחרים במהלך שנת 

2016. 

ולאחריה, על  2018במקרה שתאגיד המציע הוקם בשנת  .3.2.1.1.3

המציע לצרף להצעתו תלושי שכר להוכחת היותם שכירים 

, אישור 2017-ו 2016בתאגידים האחרים במהלך השנים 

ממס הכנסה ומע"מ נכון למועד הקמת תאגיד המציע וכן 

דין כי בעלי השליטה במציע -חשבון/עורך-אישור רואה

בעלי מניות,  עבדו כשכירים בתאגידים האחרים ולא היו

חברי ועד מנהל או חברי דירקטוריון בתאגידים האחרים 

 .2017-ו 2016במהלך השנים 
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-ו 3.2.1.1.2, 3.2.1.1.1יובהר כי לעניין סעיפים  .3.2.1.1.4

למכרז, מועד ההקמה של התאגיד ייקבע לפי  3.2.1.1.3

 אישור על רישום התאגיד במרשם הרלוונטי.

- 3.2.1.1.3ו/או  3.2.1.1.2יובהר כי מציע כאמור בסעיף  .3.2.1.1.5

 אףלא יתאפשר לו להגיש הוראת קיזוז בכל מקרה, ועל 

 למכרז. 5.9האמור בסעיף 

ידי מס -, עליו לצרף דוחות שנתיים חתומים עלעצמאיאם המציע הינו  .3.2.1.2

הכנסה לרבות דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס. בנוסף, עליו להגיש 

( וכן צילום שיק 2017-ו 2016, 2015שומת מס לשלוש השנים האחרונות )

מבוטל/אסמכתא מהבנק בהם מצוין מספר חשבונו של המציע, לצורך 

 ה כי המציע אינו לקוח מוגבל.בדיק

יובהר, כי דוחות כספיים של המציע יישארו חסויים והינם בבחינת סוד  .3.2.1.3

 מקצועי.

המבחן מורכב מניקוד של מספר פרמטרים, כגון: מדד אלטמן, יחס שוטף, יחס כיסוי, 

  היקף ההון העצמי ומדדים כלכליים פיננסים אחרים.

 

 הרשעה בעבירות פליליות הצהרה בדבר .3.2.2

מכרז המציע מתחייב כי לצורך מתן השירותים ל יב'נספח בחתימתו על  .3.2.2.1

במסגרת מכרז זה יעסיק ויקבל שירותים מאנשים שאינם בעלי עבר פלילי, 

, למעט במקרים חריגים אשר יובאו לאישור מראש בפני יג' נספחפורט בכמ

נציג המשרד. לצורך כך מתחייב המציע לקבל מכל עובד/נותן השירותים 

התצהיר כאמור ולשמרו בתיקו האישי.  יג' נספחהמופיע בתצהיר בנוסח 

נציג  ידי-עלזמין לבדיקה  כאמור יעודכן על ידי הספק אחת לשנה ויהיה

 , בכל עת שיידרש.המשרד או על ידי מי מטעמו

 : דרישה זו מתייחסת לכל כח האדם, המועסק על ידי הספקהבהרה

, ובכלל זה עובדים קבועים, עובדים במסגרת מתן השירותים מכוח המכרז

זמניים, מתנדבים )ואף מתנדבים בשנת שירות(, סטודנטים, חיילים ועובדי 

 קבלן, ככל שיהיו כאלה.

שירותים לפי מכרז זה, ויקבל באופן המציע מתחייב כי אם ייבחר למתן  .3.2.2.2

קבוע שירות קנוי בכל תחום שהוא, ככל שקבלת שירות קנוי תהיה אפשרית 
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לצורך מתן שירותים במסגרת מכרז זה, יקבל ממנהל החברה, המבצעת 

שביחס לכל העובדים התקבלו אצל  על כך עבורו את השירותים הצהרה

 .יג' נספחמפורט במנהל החברה התצהירים בנוגע לעברם הפלילי, כ

המציע מתחייב כי אם ייבחר למתן שירותים לפי מכרז זה, ויאלץ להפעיל  .3.2.2.3

תן שירות קנוי באופן דחוף, ככל שקבלת שירות קנוי אפשרית לצורך מ

שירותים במסגרת מכרז זה, מבלי שיוכל לקבל את אישורו של מנהל 

צוות מטעמו, אשר ימנעו -החברה כאמור לעיל, יצמיד לעובדי החברה אנשי

, לאורך כל זמן מתן חניכיםכל קשר או מגע בין העובדים של החברה לבין ה

 השירות עד לקבלת התצהיר כנדרש. 

ביחס לכל  יג' נספחבנוסף, על המציע לצרף להצעתו תצהיר כמפורט ב .3.2.2.4

 אחד מאנשי הצוות המוצעים במסגרת ההצעה.

מובהר בזה כי מידע אישי, אשר יימסר במסגרת התצהיר ישמש את  .3.2.2.5

 המשרד לצורך קבלת השירותים במסגרת מכרז זה בלבד.

 

 עמידה בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין .3.2.3

לקבל בטרם תחילת העסקת עובדים את האישורים המציע מתחייב  .3.2.3.1

רשים בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין ולפעול על פיו. הנד

האישור מן  אתכמו כן מתחייב המציע לשמור בתיקו האישי של כל עובד 

כל האישורים כאמור יעודכנו על ידי  פי החוק האמור.-המשטרה, שניתן על

נציג מוסמך של המשרד או  ידי-עלזמינים לבדיקה  הספק אחת לשנה ויהיו

 מי מטעמו, בכל עת שתידרש.  ידי-על

: דרישה זו מתייחסת לכל כח האדם, המועסק על ידי הספק, ובכלל הבהרה

זה עובדים קבועים, עובדים זמניים, מתנדבים )ואף מתנדבים בשנת 

 שירות(, סטודנטים, חיילים ועובדי קבלן, ככל שיהיו כאלה.

קבל באופן המציע מתחייב כי אם ייבחר למתן שירותים לפי מכרז זה, וי .3.2.3.2

קבוע שירות קנוי בכל תחום שהוא, ככל שקבלת שירות קנוי תהיה אפשרית 

לצורך מתן שירותים במסגרת מכרז זה, יקבל ממנהל החברה, המבצעת 

עבורו את השירותים, הצהרה, שביחס לכל העובדים התקבלו אצל מנהל 

החברה האישורים ממשטרת ישראל בהתאם לדרישות של החוק למניעת 

 מין. עבריינישל העסקה 
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המציע מתחייב כי אם ייבחר למתן שירותים לפי מכרז זה, ויאלץ להפעיל  .3.2.3.3

שירות קנוי באופן דחוף, ככל שקבלת שירות קנוי אפשרית לצורך מתן 

שירותים במסגרת מכרז זה, מבלי שיוכל לקבל את אישורו של מנהל 

ימנעו  צוות מטעמו, אשר-החברה כאמור לעיל, יצמיד לעובדי החברה אנשי

, לאורך כל זמן מתן חניכיםכל קשר או מגע בין העובדים של החברה לבין ה

 השירות. 

 ותוהתחייבלהוכחת הצהרותיו אלה, על המציע לצרף להצעתו הצהרה  .3.2.3.4

 .למכרז יד'נספח כ מצורף בזאתבנוסח ה

בנוסף, על המציע לצרף להצעתו את האישורים מן המשטרה ביחס לכל  .3.2.3.5

לעניין עמידה למכרז  3.2.8כמפורט בסעיף המוצעים  הצוותאחד מאנשי 

. על המציע לצרף אישורים בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין

 שקדמו למועד במהלך ששת החודשיםאשר הונפקו על ידי המשטרה 

 למכרז. כב' נספחהאישורים יצורפו בסופו של . ההצעההגשת 

 

 שכר עובדים סוציאליים .3.2.4

המציע מתחייב כי שכרם ותנאי העסקתם של העובדים הסוציאליים  .3.2.4.1

שיועסקו על ידו במסגרת אספקת השירותים נשוא המכרז יהיו בהתאם 

 .לכל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, כפי שיעודכנו מעת לעת

מצורף להוכחת התחייבותו זו יצרף המציע להצעתו התחייבות בנוסח ה .3.2.4.2

 .טו'נספח כ בזאת

מובהר כי התחייבות זו מתייחסת לעובדים סוציאליים שיועסקו במסגרת  .3.2.4.3

אספקת השירותים מכח המכרז כעובדים סוציאליים, ולא בתפקידים 

 אחרים גם במקרים שנותני השירותים הינם עובדים סוציאליים בהכשרתם.

 

 מבנההתחייבות לעמידה בדרישות לעניין ה .3.2.5

ידי המציע לצורך אספקת -שיועמד על מבנהעל המציע לצרף להצעתו התחייבות כי כל 

, 2.10המוצע/ים כמפורט בסעיף  מבנההשירותים, יעמוד בכל דרישות מכרז זה לעניין ה

ייעשה רק לאחר קבלת אישור המשרד מראש ובכתב. ההתחייבות  מבנהוהשימוש ב

 .למכרז טז'נספח תינתן בנוסח המופיע ב

 

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 47עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

 התחייבות לעמידה בדרישות ביטחון .3.2.6

המציע יחתום על התחייבות לפיה יעמוד בכל דרישות הביטחון הנדרשות על ידי 

 .יט'נספח המשרד במסגרת מתן השירות לפי מכרז זה בנוסח המופיע ב

 

 נדרש מהמציע ניסיון .3.2.7

השנים  חמשלפחות במהלך  שנתייםבעל ניסיון מעשי מוכח של להיות על המציע 

או תכניות  תוהפעלת מסגרב ותהגשת ההצעהאחרון להאחרונות הקודמות למועד 

 . רווחהאוכלוסיות עבור  )אחת לפחות(

 

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, המציע יפרט את ניסיונו הרלוונטי ויגיש תצהיר 

דין -עורך ידי-על. ההצהרה וכל עמוד נוסף שיצורף לנספח ייחתמו כ'נספח כנדרש ב

 )לאימות(. 

 

למכרז יובהר כי "מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה  3.2.7לעניין סעיף 

כמשמעותו בחוק ניירות ערך,  -במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה" 

 . 1968 –התשכ"ח 

השליטה במציע או יובהר כי במקרה שמציע מציג מענה לסעיף זה ניסיון של בעל 

המנהל הכללי, על הניסיון להתקיים בבעל השליטה או במנהל באופן מלא בכל אחד 

 מהם לחוד, ולא יתאפשר ניסיון המתקיים בהם יחד.

 

 הצוות המוצעניסיון נדרש מ .3.2.8

בנפרד. מציע  אשכולמובהר כי תנאי הסף לעניין הצוות המוצע ייבדקו עבור כל 
יגיש בהצעתו צוות נפרד עבור  אחד אשכולהמעוניין להגיש הצעות להפעלה של יותר מ

 הכלולים בהצעתו. ותאשכולהשביחס אליה מוגשת הצעתו, כמספר  אשכולכל 

 

 מוצע מנהל מסגרת .3.2.8.1

מוצע שיעמוד בכל הדרישות הבאות,  מנהל מסגרתעל המציע להציג 

 –במצטבר 

 תואר אקדמי ראשון לפחות בתחום כלשהו. .3.2.8.1.1

 :לושהבעל ניסיון מעשי מוכח באחד מהש .3.2.8.1.2
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 שנתייםשל מעשי מוכח  ןניסיובעל  .3.2.8.1.2.1

החל ממועד קבלת התואר,  לפחות,

השנים האחרונות  חמשבמהלך 

הקודמות למועד האחרון להגשת 

 מסגרת חוץ ביתית בניהולההצעות 

בסיכון גבוה  12-18לבני נוער בגילאי 

  ובמצוקה.

  –או 

שנים  שלושבעל ניסיון מעשי מוכח של  .3.2.8.1.2.2

החל ממועד קבלת התואר לפחות, 

השנים האחרונות  ששבמהלך 

הקודמות למועד האחרון להגשת 

מסגרת חוץ  עבודה כרכזבההצעות 

בסיכון  12-18נוער בגילאי לבני  ביתית

 . הגבוה ובמצוק

  –או 

שנים  שלושבעל ניסיון מעשי מוכח של  .3.2.8.1.2.3

לפחות, החל ממועד קבלת התואר 

השנים האחרונות  ששבמהלך 

הקודמות למועד האחרון להגשת 

תכנית רווחה או חינוך  ההצעות בניהול

היעד אליה הוא מוצע  לאוכלוסיית

להט"ב  / חרדי) מנהל מסגרתלשמש כ

 .לפי העניין(

מובהר כי חלופה זו אפשרית רק עבור 

המוצע עבור מסגרות  מנהל מסגרת

לאוכלוסייה החרדית ו/או הלהט"בית, 

המוצע עבור  מנהל מסגרתולא עבור 

 האוכלוסייה הכללית.
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להוכחת עמידתו בתנאי סף אלו, המציע יפרט את השכלתו ואת ניסיונו הרלוונטי של הצוות 

, תעודות המעידות על , יצרף בסופו של נספח זהכב' נספחהמוצע בטבלאות המפורטות ב

רף ויצ –, אם התואר לא נרכש בארץ תואר אקדמי)ולעניין  מוצע מנהל מסגרתהשכלתו של 

-עלאישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או אישור כי התואר מוכר 

 אשכולבנפרד לגבי כל הגשת ההצעה, המל"ג( וקורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד  ידי

  .כב' נספחדין, כנדרש ב-ידי עורך-ויגיש תצהיר, מאומת עלהכלול בהצעה 

 דרישות נוספות .3.3

 ( ממולא וחתום על ידו.א' נספחעל המציע לצרף להצעתו את נספח פרטי המציע ) .3.3.1

על המציע לצרף להצעתו גילוי נאות בדבר קרבה משפחתית, עסקית או אחרת של מי  .3.3.2

משרד העבודה הרווחה והשירותים  ימבעלי השליטה במציע, מנהליו או עובדיו לעובד

 .יא'נספח בנוסח  החברתיים

חשבון על שמותיהם של מורשי -דין או מרואה-על המציע לצרף להצעתו אישור מעורך .3.3.3

מובהר כי אישור זה יצורף גם עבור  ,א' נספחהחתימה של המציע בנוסח המופיע ב

עוד מובהר כי על כל עמוד בכל אחד מעותקי ההצעה )כולל מסמכי  מציע שהוא עצמאי.

המכרז( וכן כל הנספחים, עליהם נדרשת חתימתו של המציע, להיחתם בראשי תיבות 

של מורשי חתימה מטעם המציע באופן המחייב את המציע בהתאם למפורט באישור 

  כאמור בסעיף זה.

חד מנותני השירות ימלאו את כל המציע יצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא וכל א .3.3.4

הדרישות לגבי בטחון ואבטחת המידע, לרבות נוהל אבטחת מידע לעניין הפעלת מאגר 

. ההתחייבות תישאר ט' נספחכ מצורף בזאתמידע, ולגבי שמירה על סודיות בנוסח ה

 בתוקף גם אם המשרד יבחר במציע כספק זוכה.

מצורף ה 3ל' נספחבנוסח המופיע ב אישור בדבר קיום ביטוחיםהמציע יצרף להצעתו  .3.3.5

. יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף את האישור כאמור חתום על בזאת

ידו וחתימתו תהווה אישור כי בדק עם מבטחיו וכי אין להם הסתייגות לגבי הנוסח, 

יש למציע שאלות/השגות על במידה שיים הביטוחיים הנדרשים. התנאים והכיסו

להלן. כל  5.2.6האישור, עליו להעבירן במסגרת שאלות ההבהרה כאמור בסעיף 

 לא יהיה קביל. –תיקון / שינוי על האישור, שלא יקבל אישור מראש של המשרד 

 דין, בנוסח -בנוסף, על המציע לצרף הצהרה מאומתת על ידי עורך
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 3ל' נספח, כי הוא מודע לכך שעליו לעמוד בדרישות הביטוח המפורטות בכח'נספח 

ל חברת הביטוח המבטחת אותו את יכולתו לעמוד בתנאי במלואן, וכי הוא בחן מו

 הביטוח כלשונן.

מודגש כי לאחר הבחירה בזוכה במכרז, המציע הזוכה יהיה מחויב לעמידה בדרישות 

, והפוליסה תידרש להיות תואמת את דרישותיו. 3ל' נספחהביטוח בנוסח המופיע ב

מובהר כי הגשת פוליסה או נספח ביטוחי לאחר הזכייה במכרז שלא כנדרש תעכב את 

חתימת ההסכם, תחילת ההתקשרות ואת התשלום בהתאם, בהתאם למפורט בסעיף 

להלן. המציע נדרש לבחון את תנאי הביטוח עם חברת הביטוח המבטחת אותו  5.7

בטרם הגשת הצעתו. המציע או חברת הביטוח רשאים להגיש את הסתייגויותיהן 

רק בכתב ובשלב שאלות הבהרה למכרז. המציע מתחייב לאחר לנספח הביטוח אך ו

זכייתו להגיש את נספח הביטוח / פוליסת הביטוח כשהם ללא שינויים / מחיקות / 

באתר עדכונים שאינם קבילים במסמך ההנחיות לבדיקת נספח ביטוח המפורט 

ו/או בתשובות ההבהרה של המשרד. מודגש כי נספח ביטוחי שלא  האינטרנט של ענבל

יעמוד בדרישות מסמך ההנחיות ו/או במסמך תשובות ההבהרה האמורים, לא יאושר 

 על ידי משרדנו ויגרור עיכוב בחתימת ההסכם והתשלומים. 

בדבר הסכמתו לפרסום הסכם  כט'נספח על המציע לצרף להצעתו הצהרה בנוסח  .3.3.6

 למכרז. 5.13ההתקשרות או הסתייגותו מפרסום חלקים מההסכם, הכל כאמור בסעיף 

, מסגרתהמציע יצרף להצעתו התחייבות לרכישת הציוד המלא הדרוש להפעלת ה .3.3.7

ממועד קבלת ההודעה על  )מאה ועשרים( יום 120בתוך  עילל 2.11כמפורט בסעיף 

 . מצורף בזאתה טז'נספח בנוסח המופיע ב זכייה במכרז

 

כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו על שם המציע בלבד ויהיו תקפים למועד הגשת ההצעה. 

 המציע מתחייב לעדכן את המשרד לגבי כל שינוי במשך כל תקופת המכרז.

כל הצעה, אליה לא יצורפו כל האישורים והמסמכים, המפורטים  הסף-המשרד יהיה רשאי לדחות על

 לעיל, וזאת ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן.

דעתו הבלעדי, לדרוש השלמה -מבלי לפגוע באמור לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול

השלמות או הבהרות  של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב, בקשר להצעות, שיוגשו למכרז זה.

נפרד מההצעה. היה ולא יתקבלו כל ההשלמות או ההבהרות הנדרשות בשלמות -יהוו חלק בלתי

  המשרד, יהיה המשרד רשאי לפסול את ההצעה. ידי-עלובמועד אשר נקבע 
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 בדיקת ההצעות והערכתן .4

 3.2.8ר בסעיף בהתייחס לצוות המוצע, כאמו )שלב ב'( ואיכות ההצעות)שלב א'( יובהר כי תנאי הסף 
 בנפרד. אשכולייבדקו עבור כל  לעיל

 הסף-שלב א': בדיקה של סעיפי .4.1

הסף -הסף. הצעות שאינן עונות על כל תנאי-תנאיי מידת המענה על בשלב זה ההצעות ייבדקו לפ

 פסלו.יי

 איכות ההצעהשלב ב': הערכה של  .4.2

 .בדיקת איכות ההצעותהסף הנדרשים, יעברו לשלב זה של -צעות, שעמדו בכל תנאיה .4.2.1

המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה, אשר ציון האיכות הכולל שלה לא יעלה  .4.2.2

 .)לפי העניין( אשכולאחוז מציון המקסימום באותו  70על 

מובהר כי על המציע לפרט את ניסיונו ואת ניסיון הצוות המוצע, לפי העניין, לצורך  .4.2.3

 , לפי העניין.כב' נספחבו כ'נספח בדיקת איכות ההצעה ב

 מציעבון ניסיון המתקיים בעוד יובהר כי במסגרת בדיקת האיכות למציע יובא בחש .4.2.4

 למכרז.  3.2.7כהגדרתו בסעיף 

על המציע להגיש הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תתבסס על כל המידע, אשר  .4.2.5

בהצעתו, ובהתחשב בעקרונות ובקריטריונים הבאים ובמשקל היחסי שלהם, כמפורט 

)מובהר כי תתאפשר חפיפה בניקוד בין אמות המידה לעניין אותן שנות ניסיון  להלן

ובלבד שהניסיון שיוצג בהצעה הוא רלוונטי לבדיקה, אלא אם כן נאמר אחרת באמת 

 :המידה(
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ניקוד  פירוט אמת המידה מידהאמת ה הגורם הנבדק
 מירבי

ניסיון  .1.1 המציע .1
הפעלת ב

או  תומסגר
 תכניות

 או תוהפעלת מסגרייבדק ניסיון המציע ב
 רווחהאוכלוסיות עבור  תכניות )אחת לפחות(

השנים האחרונות הקודמות  שמונהבמהלך 
למועד האחרון להגשת ההצעות. עבור כל 
שנת ניסיון מלאה מעבר לנדרש בתנאי הסף 

נקודות עד  3( יינתנו לפחות שנתיים)
 נקודות. 9למקסימום של 

9 

אספקת  .1.2 המציע
 שירותי רווחה

לאוכלוסיית 
 ביחסהיעד 

מוגשת אליה 
 ההצעה

 או תוהפעלת מסגרייבדק ניסיון המציע ב
 רווחהאוכלוסיות עבור  תכניות )אחת לפחות(

מקרב האוכלוסייה החרדית/ להט"בית )לפי 
העניין(, במהלך חמש השנים האחרונות 
הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות. 

נקודות עד  2עבור כל שנת ניסיון מלאה יינתנו 
 נקודות. 4למקסימום של 

 
מובהר כי ניקוד במסגרת אמת מידה זו יינתן 
אך ורק למציעים המגישים הצעה עבור בני 
האוכלוסייה החרדית/ להט"בית )לפי 
העניין(, ניקוד המקסימום למציעים עבור 

נקודות והוא  87האוכלוסייה הכללית יהיה 
נקודות עבור הגשות המוצעות  100-ייחשב כ

 לאותם אשכלות.

4 
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ניקוד  פירוט אמת המידה מידהאמת ה הגורם הנבדק
 מירבי

רציפות  .1.3 המציע
העסקת 
 עובדים

ידי המציע -תיבדק רציפות העסקת עובדים על
לעניין נכון למועד האחרון להגשת ההצעות. 

עובד שכיר שהועסק על ידי  –זה, "עובד" 
 המציע.

 
( עד שבעים 50%מציע שבין חמישים אחוז )

ידו, נכון -סקים על( מעובדיו מוע70%אחוז )
למועד הגשת ההצעה, לפחות שנתיים 

 נקודות. 2ברציפות, יקבל 
 

( עד 71%מציע שבין שבעים ואחד אחוז )
( מעובדיו מועסקים על ידו, 90%תשעים אחוז )

לפחות שנתיים נכון למועד הגשת ההצעה, 
 נקודות. 4, יקבל ברציפות

 
( ויותר 91%מציע שתשעים ואחד אחוז )

מעובדיו מועסקים על ידו, נכון למועד הגשת 
 6יקבל  לפחות שנתיים ברציפותההצעה, 
 נקודות.

 
 6הניקוד המקסימאלי באמת מידה זו הוא 

לצורך קבלת ניקוד באמת מידה זו, נקודות. 
העובדים המועסקים יציין את אחוז המציע 

, לפי הנדרש לפחות שנתיים ברציפות על ידו
נספח בבאמת מידה זו, ויגיש תצהיר כנדרש 

. ההצהרה וכל עמוד נוסף שיצורף לנספח כ'
ידי -ועלדין )לאימות( -י עורךל ידייחתמו ע

)לזיהוי בלבד(. כמו כן יצרף  חשבון-רואה
 .כא'נספח חשבון בנוסח -אישור רואה

6 
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ניקוד  פירוט אמת המידה מידהאמת ה הגורם הנבדק
 מירבי

הפעלת  .1.4 המציע
 מתנדבים

ייבדק מספר המתנדבים שהופעלו על ידי 
המציע למשך שישה חודשים רצופים לפחות 
במהלך השנתיים האחרונות הקודמות למועד 
האחרון להגשת ההצעות. עבור כל שני 

נקודות עד  2מתנדבים כאמור יינתנו 
נקודות עבור שישה  6למקסימום של 

 מתנדבים.
המציע להוכחת עמידתו באמת מידה זו, 

 על ידו שהופעלו יציין את מספר המתנדבים
למשך שישה חודשים רצופים לפחות 

, לפי הנדרש במהלך השנתיים האחרונות
נספח ב באמת מידה זו, ויגיש תצהיר כנדרש

ההצהרה וכל עמוד נוסף שיצורף לנספח  .כ'
 דין )לאימות(.-ייחתמו על ידי עורך

6 

שביעות רצון  .1.5 המציע
מהתקשרויות 

 קודמות

 ההמלצות מטעם לקחות קודמים .1.5.1
)אשר אינם המשרד( של המציע 
ייבדקו בהתאם למנגנון המפורט 

 להלן.  4.2.6בסעיף 

6 

שביעות רצון  המציע
מהתקשרויות 

 קודמות

ייבדק  נסיון קודם עם המשרד .1.5.2
בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 

 להלן.  4.2.7
 

מובהר כי למציע אשר אין לו נסיון 
קודם עם המשרד לא תכלל אמת 

 מידה זו במסגרת שיקלול הניקוד.
 

 70%-מציע אשר קיבל פחות מ
 0נקודות(, יקבל  3.5מהניקוד )

 נקודות באמת מידה זה. 
 

המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו 
הבלעדי, לפסול את הצעתו של מציע 
אשר במסגרת אמת מידה זו ניתנו לו 

נקודות באמת מידה זו  2.5-פחות מ
ו/או שבשל היעדר שביעות רצון 
מהמציע, ההתקשרות עמו הופסקה 
באמצע תקופת ההתקשרות ו/או לא 

ים הוארכה, וכל זאת בתוך חמש השנ
האחרונות הקודמות למועד האחרון 

 .להגשת ההצעות

5 

לא רלוונטי בשורת  ניקוד כולל למציע
 סיכום

 36 לא רלוונטי בשורת סיכום
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ניקוד  פירוט אמת המידה מידהאמת ה הגורם הנבדק
 מירבי

שורה ריקה לצורך  שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 עיצוב

 מנהל מסגרת .2
 המוצע

 ניהולניסיון ב .2.1
מסגרת חוץ 

או  ביתית
 עבודה כרכזב

 ניהולהמוצע ב מנהל מסגרתייבדק ניסיון 
 12-18לבני נוער בגילאי  מסגרת חוץ ביתית

 עבודה כרכזב או בסיכון גבוה ובמצוקה
 12-18נוער בגילאי לבני  מסגרת חוץ ביתית

החל ממועד קבלת , הבסיכון גבוה ובמצוק
השנים האחרונות , במהלך תשע התואר

 הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות.
  

מסגרת חוץ  ניהולבעבור כל שנת ניסיון מלאה 
בסיכון גבוה  12-18לבני נוער בגילאי  ביתית

 שנתייםמעבר לנדרש בתנאי הסף ) ובמצוקה
 12נקודות עד למקסימום של  4( יינתנו לפחות
 נקודות.

 עבודה כרכזבעבור כל שנת ניסיון מלאה 
 12-18נוער בגילאי לבני  חוץ ביתית מסגרת

מעבר לנדרש בתנאי  הבסיכון גבוה ובמצוק
נקודות עד  4( יינתנו שנים לפחות שלושהסף )

 נקודות. 12למקסימום של 
 

יובהר כי הניקוד המרבי באמת מידה זו הינו 
 נקודות. 12

12 
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ניקוד  פירוט אמת המידה מידהאמת ה הגורם הנבדק
 מירבי

 ניהולניסיון ב .2.2 
תכנית רווחה 

 או חינוך
לאוכלוסיית 
היעד ביחס 

אליה מוגשת 
 ההצעה

 ניהולהמוצע ב מנהל מסגרתייבדק ניסיון 
היעד אליה  תכנית רווחה או חינוך לאוכלוסיית

 / חרדי) מנהל מסגרתהוא מוצע לשמש כ
החל ממועד קבלת , להט"ב לפי העניין(

שנים האחרונות במהלך תשע ה ,התואר
 הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות.

תכנית  ניהולעבור כל שנת ניסיון מלאה ב 
עבור אוכלוסיית היעד ביחס  רווחה או חינוך

אליה מוגשת ההצעה מעבר לנדרש בתנאי 
נקודות עד  3( יינתנו שנים לפחות שלושהסף )

 נקודות. 9למקסימום של 
 

 מנהל מסגרתמובהר כי במידה שהמציע הגיש 
אשר לצורך עמידתו בתנאי הסף הציג נסיון 
שונה מתחום הנסיון הנדרש לפי אמת מידה זו 
)לפי החלופות האפשריות בסעיפים 

( יספרו שנות 3.2.8.1.2.2או  3.2.8.1.2.1
הנסיון במסגרת אמת מידה זו החל מהשנה 

 הראשונה.
 

ניקוד במסגרת אמת מידה זו יינתן מובהר כי 
אך ורק למציעים המגישים הצעה עבור בני 
האוכלוסייה החרדית/ להט"בית )לפי 
העניין(, ניקוד המקסימום למציעים עבור 

נקודות והוא  87האוכלוסייה הכללית יהיה 
נקודות עבור הגשות המוצעות  100-ייחשב כ

 לאותם אשכלות.

9 

 מנהל מסגרת
 המוצע

 מנהל מסגרתתיבדק השכלתו האקדמית של  השכלה .2.3
המוצע. מנהל מוצע שעומד באחת הדרישות 

 נקודות: 5הבאות יקבל 
בעל תואר אקדמי באחד או יותר  .1

 מהתחומים הבאים:
 עבודה סוציאלית; (א
 מדעי ההתנהגות; (ב
 קרימינולוגיה. (ג

 בעל תואר אקדמי שני. .2
י הניקוד המרבי באמת מידה זו הינו יובהר כ

 נקודות. 5

5 

מנהל ניקוד כולל ל
 המוצע מסגרת

לא רלוונטי בשורת 
 סיכום

 26 לא רלוונטי בשורת סיכום

שורה ריקה לצורך  שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 עיצוב
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ניקוד  פירוט אמת המידה מידהאמת ה הגורם הנבדק
 מירבי

תכנית פעולה  .3
  מוצעת

עבודה תכנית  .3.1
שנתית 
לביצוע 

בהתאם 
לתכנית 

החינוכית 
 טיפולית

את תכנית העבודה המציע יידרש להציג 
 .המוצעת על ידוהשנתית 

התכנית תיבחן בהתאם לתכנית החינוכית 
 2.5.2בסעיף טיפולית של המשרד כמפורט 

 למכרז. 
התכנית תוערך לפי אופן בנייתה והעמקתה, 
לפי רציונל העבודה, ומהימנות הטיעונים 
והיעדים שהציב המציע. עוד, יוערכו התכניות 
ביחס לידע שנצבר במשרד בנוגע לשרות 
ולתשתיות התומכות בו וכן אחת ביחס לשניה, 
פירוט הקריטריונים שעל פיהם תיבדק 

 להלן. 4.2.8התכנית מופיעים בסעיף 
הניקוד באמת המידה יינתן על ידי ועדת 
המכרזים, בעיקר, על בסיס התרשמותם 
והמלצותיהם של הגורמים המקצועיים 

התכנית המוצעת המעריכים את התכנית. 
 המצורף בזה. כג'נספח תפורט בנוסח 

 11הניקוד המקסימלי באמת מידה זו הוא 
 .נקודות

11 

ניקוד כולל 
תכנית פעולה ל

 מוצעת

לא רלוונטי בשורת 
 סיכום

 11 לא רלוונטי בשורת סיכום

שורה ריקה לצורך  שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 עיצוב
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ניקוד  פירוט אמת המידה מידהאמת ה הגורם הנבדק
 מירבי

תכניות /  .4
יוזמות 

עצמאיות 
שביצע 
 .המציע

תכניות /  .4.1
יוזמות 

עצמאיות 
שביצע 
 המציע

ייבדקו תכניות / יוזמות עצמאיות שביצע 
מעבר לנדרש מהמציע מתוקף המציע 

, שבוצעו על ידי התקשרות עם גוף ציבורי
המציע במהלך חמש השנים האחרונות 

 להגשת ההצעות.הקודמות למועד האחרון 
 

כל יוזמה תוערך לפי אופן בנייתה והעמקתה 
(, תוצאותיה 25%(, חדשנותה )25%)

 (.50%הטיפוליות והשגת יעדיה )
 

נספח על המציע לפרט את היוזמות כמפורט ב
, ולציין עבור כל יוזמה שם וטלפון של איש כד'

ולא עובדי קשר מטעם המזמין עבורו בוצעה )
(. המשרד יהיה רשאי לפנות לאיש המציע

הקשר שצוין על מנת להתרשם מאיכות 
 היוזמה והצלחתה. 

 
בנוסף, על המציע לצרף לנספח מסמכים, 
מטעם מזמין הפרויקט, המפרטים לגבי מהות 

 ותוצאותיהם. הפרויקטים, יעדיהם
 

כל יוזמה תוערך כאמור, ותזכה בהתאם לכך 
 .נקודות 5.5בעד 

הניקוד באמת מידה זו הוא מצטבר ויכול 
 נקודות.  11להגיע עד למקסימום של 

 
מובהר כי המציע רשאי לפרט בהצעתו עד 

 שתייוזמות. תילקחנה בחשבון  שלוש
היוזמות בעלות הניקוד הגבוה ביותר. 

יוזמות,  שלוש-במידה ותוגשנה למעלה מ
היוזמות הראשונות לפי  שלושתיבדקנה 

 סדר מיקומן בהצעה.
 

מובהר כי לוועדת המכרזים שיקול הדעת 
הבלעדי לקבוע האם הפרויקטים שהוצגו 

 ייחשבו כמקנים יתרון על פי אמת מידה זו.

11 

ניקוד כולל 
 למבנה

לא רלוונטי בשורת 
 סיכום

 11 לא רלוונטי בשורת סיכום

שורה ריקה לצורך  שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 עיצוב
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ניקוד  פירוט אמת המידה מידהאמת ה הגורם הנבדק
 מירבי

המוצע  מנהל מסגרתנציגי המציעים וכן  ריאיון .5.1 ריאיון .5
מטעמם יזומנו לריאיון בפני נציגי המשרד 
לצורך התרשמות מניסיונם ויכולותיהם וכן 
לצורך התכנית הכלכלית וכן תכנית העבודה 
המוצעת. פירוט אופן הניקוד באמת מידה זו 

להלן. הניקוד המירבי  4.2.9מופיע בסעיף 
הריאיון יבוצע נקודות.  16באמת מידה זו הינו 

רק לחמשת המציעים שקיבלו את הציון הגבוה 
השלב הראשון של בדיקת האיכות -ביותר בתת

ר ככל שמציע אחד או יות)ביחס לכל אשכול(. 
קיבלו ציוני איכות זהים, כל אלה שקיבלו ציונים 
זהים יוזמנו להליך הריאיון גם אם מספרם 
הכולל של המציעים המוזמנים יעלה בסופו של 

מובהר כי המשרד יהיה . דבר על חמישה
רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי שלא לזמן 

מהציון  70%-לריאיון מציע שקיבל פחות מ
דה )לפי הכולל ביחס לשאר אמות המי

 העניין(.

16 

ניקוד כולל 
 ריאיוןל

לא רלוונטי בשורת 
 סיכום

 16 לא רלוונטי בשורת סיכום

שורה ריקה לצורך  שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב שורה ריקה לצורך עיצוב
 עיצוב

 100 לא רלוונטי בשורת סיכום לא רלוונטי בשורת סיכום ניקוד כולל

 

 נקודות( 6שביעות רצון מהתקשרויות קודמות והמלצות ) .4.2.6

המשרד יפנה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לשישה אנשי קשר לכל  .4.2.6.1

, כדי כ'נספח הניסיון של המציע בהיותר מטעם הגופים המפורטים בטבלת 

על  .לקבל את חוות דעתם לצורך ניקוד האיכות במסגרת אמת מידה זו

מעודכנים וישירים )ככל המציע לוודא כי בנספח מופיעים מספרי טלפון 

 הניתן אישיים( של אנשי הקשר.

הניקוד יינתן על בסיס המידע שיתקבל מעד שלושה אנשי קשר, בהתאם  .4.2.6.2

 לקריטריונים ומשקלם היחסי כמפורט להלן:

משך הזמן בו הממליץ נמצא בקשר שוטף למול המומלץ  .4.2.6.2.1

(15%;) 

 (;15%היקף הפעילות למול הממליץ ) .4.2.6.2.2
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מודד עם האוכלוסייה, רמת יכולתו של המציע להת .4.2.6.2.3

 (;20%בהתאם להיכרות הממליץ )

רמת המומחיות של המציע בהפעלת שירותי רווחה,  .4.2.6.2.4

 (;20%בהתאם להיכרות הממליץ )

רמת היכולת של המציע לשמר עובדים איכותיים, בהתאם  .4.2.6.2.5

 (.30%להיכרות הממליץ )

 .10-ל 1בכל קריטריון יידרש הממליץ ליתן ניקוד בין 

הסופי לאמת המידה יינתן על בסיס ממוצע הציונים מובהר כי הציון 

 .שניתנו על ידי הממליצים

פנייה על פי סעיף זה לא תעשה לאנשי קשר שהופיעו בטבלת הניסיון של  .4.2.6.3

 המציע שהם נציגי המשרד עבור אותו הניסיון שהוצג. 

המשרד יבצע עד שני ניסיונות התקשרות טלפונית לממליץ, בשני ימים  .4.2.6.4

ולפי מועד התכנסות הוועדה לדיון  17:00-ל 9:00נפרדים, בין השעות 

במכרז זה. הפניות הטלפוניות לאנשי הקשר יתועדו בכתב. ככל שתיעשה 

הקשר כאמור בסעיף זה, והוא לא יושג, המלצתו של  שילאפנייה טלפונית 

 אחר.לאיש קשר ה לא תזכה את המציע בניקוד, והמשרד יעבור ממליץ ז

המשרד יהיה רשאי לפנות לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמציע, בין  .4.2.6.5

אם פורטו בהצעת המציע ובין אם לאו, ובכלל כך, משרדי ממשלה אחרים 

וגורמים מטעם המדינה, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו 

בסה"כ המשרד יהיה רשאי לקבל שתי חוות דעת ושביעות רצונם ממנו, ו

נוספות מטעם שני גופים נוספים, לכל היותר. במקרה כזה, יתווספו חוות 

דעת אלו על חוות הדעת המזכות את המציע בניקוד בהתאם לסעיף 

לעיל, )כך שבפועל משקלה של כל חוות דעת תקטן(. חוות הדעת  1.1.1.2

 לעיל. 4.2.6.2בסעיף  יבחנו בהתאם לקריטריונים המפורטים

 נקודות( 5ניסיון קודם עם המשרד ) .4.2.7

הניקוד באמת מידה זו ינתן על בסיס ניסיון קודם של המשרד בעבודה עם  .4.2.7.1

בהתבסס על חוות דעת שתערך על המציע במסגרת התקשרויות קודמות 

ידי הגורם המקצועי אשר תתייחס לקריטריונים הבאים, כאשר בכל 

 :10-ל 1קריטריון יידרש הגורם המקצועי ליתן ניקוד בין 
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עמידה בתנאי ההתקשרות בהפעלת מסגרות עבור  .4.2.7.1.1

 (;25%המשרד )במבנה ובצוות( )

 (;25%עמידה בתיקון ליקויים על פי דו"חות הפיקוח ) .4.2.7.1.2

 (;25%ודדות עם משברים ואירועים חריגים )התמ .4.2.7.1.3

תלונות ופניות שהתקבלו על ידי גורמים שונים על פעילות  .4.2.7.1.4

 (.25%המציע )

הניקוד יינתן על ידי ועדת המכרזים, על בסיס ניקוד הגורם המקצועי בכל  .4.2.7.2

 אחד מהקריטריונים הנ"ל ומשקלם היחסי כמפורט לעיל. 

כים כתובים הנוגעים לאופן חוות הדעת של הגורם המקצועי תגובה במסמ .4.2.7.3

מתן השירות על ידי המציע, בתוך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד 

האחרון להגשת הצעות. ככל שבמסמכים אלו ישנה התייחסות לליקויים 

בהתנהלות המציע, תינתן התייחסות לאפשרויות שניתנו למציע על ידי 

 המשרד לתקן את הליקויים ותגובתו לכך. 

נקודות  0נקודות(, יקבל  3.5מהניקוד ) 70%-מציע אשר קיבל פחות מ .4.2.7.4

  באמת מידה זה.

המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול את הצעתו של מציע  .4.2.7.5

נקודות באמת מידה זו  2.5-אשר במסגרת אמת מידה זו ניתנו לו פחות מ

ו/או שבשל היעדר שביעות רצון מהמציע, ההתקשרות עמו הופסקה 

ים באמצע תקופת ההתקשרות ו/או לא הוארכה, וכל זאת בתוך חמש השנ

  .האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות

לעיל, תינתן למציע  4.2.7.5בטרם יוחלט על פסילת ההצעה כאמור בסעיף  .4.2.7.6

 זכות טיעון בפני ועדת המכרזים.

 

המוצעת  תכנית העבודה שנתית לביצוע בהתאם לתכנית החינוכית טיפוליתמבנה  .4.2.8

 נקודות( 11והערכתה )

 תיבחן בהתאם לתכנית החינוכית טיפולית של המשרד.  תכנית המוצעתה .4.2.8.1

התכנית תוערך לפי אופן בנייתה והעמקתה, לפי רציונל העבודה,  .4.2.8.2

ומהימנות הטיעונים והיעדים שהציב המציע. עוד, יוערכו התכניות ביחס 

לידע שנצבר במשרד בנוגע לשרות ולתשתיות התומכות בו וכן אחת ביחס 

 .לשניה
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הניקוד באמת המידה יינתן על ידי ועדת המכרזים, בעיקר, על בסיס  .4.2.8.3

התרשמותם והמלצותיהם של הגורמים המקצועיים המעריכים את 

 המוצעתהתכנית התכנית. 

בשים לב למהות השירותים הנדרשים ואופן הביצוע שלהם  תיבדקהתכנית  .4.2.8.4

 למכרז. 2כמפורט בפרק 

 ]נמחק[. .4.2.8.5

 להלן הקריטריונים שעל המציע להתייחס אליהם בתכנית: .4.2.8.6

 התערבויות טיפוליות פרטניות; .4.2.8.6.1

 קבוצות טיפוליות קבוצתיות; .4.2.8.6.2

 קשר עם המשפחות;  .4.2.8.6.3

 שימור מסגרות לימוד חיצוניות; .4.2.8.6.4

 מרכז למידה;  .4.2.8.6.5

 (.2.5.2.4תכני חובה )לפי המפורט בסעיף  .4.2.8.6.6

 על פיהם תוערך התכנית: הקריטריוניםלהלן  .4.2.8.7

 היתכנות; .4.2.8.7.1

 רמת פירוט; .4.2.8.7.2

 השוואה לנתוני המשרד; .4.2.8.7.3

 רמת יעילות השירותים ביחס לעלות; .4.2.8.7.4

 רמת התמודדות עם משבר ושינויים בתכנית העבודה; .4.2.8.7.5

 השוואה בין תוכניות עבודה של המציעים השונים. .4.2.8.7.6

 בסמכות המשרד לדרוש שינויים ביצועיים בתכנית לאחר הזכייה. .4.2.8.8

 ידי המשרד.-המציע מתחייב לפעול בהתאם לתכנית שתאושר על .4.2.8.9

 .כג'נספח המציע יפרט את התכנית המוצעת ב .4.2.8.10

 נקודות( 16) ריאיון .4.2.9

המוצע מטעמם יזומנו לריאיון בפני נציגי  מנהל מסגרתנציגי המציעים וכן  .4.2.9.1

המשרד לצורך התרשמות מניסיונם ויכולותיהם וכן לצורך התכנית 

הריאיון יתקיים בתאריך שייקבע  הכלכלית וכן תכנית העבודה המוצעת.

 חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.ידי המשרד ולאחר -על
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ינוקדו על בסיס השוואתי  המוצע מטעמם מנהל מסגרתנציגי המציעים וכן  .4.2.9.2

מקסימלי בין המציעים השונים, כך שהמציע הטוב ביותר יזכה בניקוד ה

 ויתר המציעים ינוקדו ויוערכו ביחס אליו.

מובהר כי הניקוד הסופי לריאיון יהיה ממוצע הציונים שניתנו על ידי כלל  .4.2.9.3

 המראיינים.

מובהר כי המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי שלא לזמן  .4.2.9.4

מהציון הכולל ביחס לשאר אמות  70%-לריאיון מציע שקיבל פחות מ

 דה )לפי העניין(.המי

מטעמם לא  מנהל המסגרת המוצעעוד מובהר כי היה ונציגי המציעים וכן  .4.2.9.5

 יתייצבו לראיונות במועד שנקבע יהיה המשרד רשאי לפסול את ההצעה.

הריאיון יהיה ראיון אחיד לכל המציעים, מובהר כי הפרמטרים המדויקים  .4.2.9.6

להערכת הריאיון נקבעו מראש והינם חסויים, ויכללו התייחסות בין היתר 

 לנושאים הבאים:

ניקוד  פירוט הפרמטר מספר

 מרבי

ניסיון המציע בתחום מתן השירותים נושא פנייה זה   .1

גיוון הניסיון, ניסיון )מורכבות הניסיון, היקף הניסיון, 

בעבודה עם המגזר הממשלתי או גופים ציבוריים )כל 

)א( לחוק חובת 2אחד מבין הגופים המנויים בסעיף 

המכרזים וכן רשויות מקומיות ועם ארגוני המגזר 

 .השלישי וכיוצא בזה(

40% 

ניסיון המנהל המוצע בניהול והובלת צוות, כולל   .2

צוות מול אתגרים  התייחסויות ספציפיות לניהול

 הנובעים מעבודה עם אוכלוסיית היעד.

10% 

מידת היכרותו של הגוף המציע והמנהל המוצע על ידו   .3

 .בתחום המכרז

15% 

הצגת האג'נדה של המציע למתן השירותים באופן כללי   .4

והתמודדות עם מקרה פרטי שיוצג בריאיון והצגת 

 .האג'נדה של המציע ביחס אליו

5% 

מינות המציע למתן השירותים והתאמת המבנה ז  .5

 .הארגוני של המציע למתן השירותים

5% 

 התייחסות למקרים חריגים והתמודדות איתם.  .6

המציע והמנהל המוצע ידרשו להציג מקרה משבר 

ולתאר את אופן התמודדותם עם המקרה ואסטרטגיית 

 הפתרון שהשתמשו בה.

15% 
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ניקוד  פירוט הפרמטר מספר

 מרבי

המוצע, לפי העניין )יכולת התרשמות כללית מהמנהל   .7

ביטוי בעל פה ובכתב, יכולת אנליטית, יכולת עבודה 

בצוות, יכולות ניהול, סדר וארגון, מקצועיות, יחסי אנוש, 

תודעת שירות, יצירתיות, עמידה בלחצים, יכולת הנעה, 

רמת הזמינות למתן השירותים נושא הפנייה וכיוצא 

 .בזה(

10% 

 שלב ג': בחירת הזוכים .4.3

, ההצעה, אשר ציון האיכות שלה יהיה הגבוה אשכולההצעות ידורגו בהתאם לציוני האיכות. בכל 

 .אשכולביותר, תיבחר כהצעה הזוכה לפי מכרז זה לאותו 
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 שונות .5

 הרשמה לקבלת עדכונים .5.1

מציע המעוניין לקבל עדכונים אודות ההליך המכרזי יירשם באמצעות הרשמה מקוונת  .5.1.1

, תחת לשונית "לקבלת משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםבאתר  בלבד

עדכונים" )כאשר בהתייחס למכרז הרלוונטי יש להקיש על לשונית "לקבלת עדכונים"(, 

תוך ציון פרטים מזהים, לרבות פרטים של איש הקשר מטעמו, כולל מספרי טלפון ופקס 

 .לקטרוניוכתובת של דואר א

יודגש, כי כל מידע מטעם המשרד בנוגע למכרז זה יישלח, בנוסף לפרסום כמתחייב,  .5.1.2

לפי הפרטים, אותם מסרו לעיל  5.1.1למציעים שנרשמו לקבלת עדכונים כאמור בסעיף 

 ין ודבר.יויהיה מחייב לכל ענ הנרשמים, וייחשב כאילו התקבל אצל ההרשמהבעת 

באחריות המציעים לעקוב אחר כל עדכון לגבי מכרז זה, ובכלל זה תשובות לשאלות  .5.1.3

במסמכי המכרז, כפי שיעודכנו באתר האינטרנט של  הבהרה במועד שנקבע לכך

 המשרד.

 שאלות הבהרה .5.2

שאלות הבהרה ניתן להעביר באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המשרד, תחת  .5.2.1

מילוי שאלות " בהתייחס למכרז הרלוונטי, ברובריקה "פרטים נוספיםלשונית "

". העברת שאלות הבהרה באופן מקוון מותנית בהרשמה מקוונת לקבלת הבהרה

 .לעיל 5.1בסעיף עדכונים כאמור 

 לכתובת: לחלופין ניתן להעביר את שאלות ההבהרה באמצעות דואר אלקטרוני .5.2.2

Michrazim@molsa.gov.il. 

 .12:00, בשעה 22.07.2019-עד ליום ב', ההמועד האחרון להפניה של שאלות הוא  .5.2.3

 לאחר מועד אחרון זה.המשרד לא יענה על כל שאלה, שתגיע 

 :הבהרה באמצעות דואר אלקטרוני להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות .5.2.4

 פירוט סעיף

  מספר מכרז, שם מכרז

  שם המציע הפוטנציאלי

  הקשרפרטי איש 
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 פירוט סעיף

  מספר מכרז, שם מכרז

  טלפון

  כתובת דואר אלקטרוני

  מספר פקס

 

 פירוט השאלה/בקשת הבהרה הסעיף במכרז

  

  

  

 .Wordכמסמך באופן מקוון או המתכונת היחידה להעברה של השאלות היא 

יודגש, כי המשרד לא יענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו במועד בפורמט ובמבנה 

הפורמט המחייב להגשת השאלות באמצעות דואר כאמור לעיל. לנוחות המציעים, 

 אלקטרוני מופיע באתר המשרד לצד מסמכי המכרז תחת "פרטים נוספים".

 כן יודגש, כי המשרד אינו מתחייב לענות על כל השאלות שיוגשו.

 המציעים, לכל ללא ציון פרטים מזהים של הפוניםלשאלות ישלחו בכתב,  התשובות .5.2.5

יפורסמו באתר בנוסף , באמצעות דואר אלקטרוני ולעיל 5.1הרשומים כאמור בסעיף 

של באתר האינטרנט ותחת הלשונית "מכרזים" האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי 

מובהר  .ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעיםוהן יהוו חלק בלתי נפרד משרד ה

כי על המציעים לצרף להצעתם את מסמך שאלות ההבהרה, חתום במקום המתאים 

 מצורף בזאתה נספח לא'על ידי נציגם המוסמך. מסמך שאלות ההבהרה החתום יסומן כ

 .למכרז

מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז  .5.2.6

אין לבצע כל שינויים על ובאישור הביטוחי במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד. 

ואין לצרף נספח בנוסח שונה מזה  אישור בדבר קיום ביטוחיםגבי הנספח של 

שצורף למכרז. במידה שמדובר בהסתייגות מהותית שהמציע או חברת הביטוח 

מטעמו מבקשים לדון עליה, יש לפנות במכתב נלווה לנציג המשרד ולציין מה 
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שים, על מנת שיועברו לבדיקה ואישור של חברת הביטוח ענבל השינויים המתבק

 ו/או החשב הכללי במשרד האוצר.

 הגשת ההצעה .5.3

אחד  קשיחים )מודפסים(, כרוכים או ערוכים בקלסר. ( עותקיםניש) 2-בתוגש ההצעה  .5.3.1

המקורית ואת מסמכי  ערבותעותק המקור יכיל את המן העותקים ייקרא "עותק המקור". 

 המכרז החתומים במקור.

משרד העבודה הרווחה ": עליה יצוין יוכנסו לתוך מעטפה אטומה העותקים ניש .5.3.2

בלבד, ללא שם המציע, או פרטים  "143/2019, מכרז מספר והשירותים החברתיים

 מזהים כלשהם.

של ההצעה יהיה זה המופיע בעותק  למען הסר ספק יודגש, כי הנוסח המחייב .5.3.3

 המקור.

. הצעה שלא תהיה על המציע לוודא הכנסה פיסית של ההצעה לתיבת המכרזים .5.3.4

  בתיבת המכרזים במועד פתיחת התיבה, תחשב כאילו שלא התקבלה.

. לעניין הכלולים בהצעתו ותאשכולבהתייחס לכל ה מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד .5.3.5

לרבות בעל השליטה במציע או הנשלט על ידו או הנשלט על ידי  –" מציעסעיף זה, "

 גורם שלישי השולט בו.

ההצעות, לרבות כל הנספחים, ההמלצות, האישורים וכל פרט הנדרש במכרז, יוגשו  .5.3.6

 בשפה העברית. 

 יש לצרף להצעה את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי מכרז זה. .5.3.7

את העתק המבקש כי חלקים מסוימים בהצעתו יהיו חסויים מתבקש להמציא  מציע .5.3.8

על המציע  ם החסויים מושחרים.בו החלקישאינו עותק המקור( כאשר  ההצעה )העותק

למכרז, אלו סעיפים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים בפני  כה'נספח לציין במפורש ב

הצגה למציעים אחרים, מטעמי סוד מקצועי או מסחרי. מציע, שלא יציין סעיפים כאלה, 

 ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.

ה אם חלק כלשהו בהצעת הספק יהיה חסוי, תהיה נתונמובהר בזאת, כי ההחלטה ה .5.3.9

-פי שיקול-כי ועדת המכרזים תהיה רשאית, עלו המכרזים של המשרד לוועדתאך ורק 

דעתה הבלעדי, להציג בפני המציעים, שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר, להערכתה 

בתקנות חובת המקצועית, אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד 

  המכרזים.
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כן מובהר בזאת, כי כל נושא, שמציע סימן כנושא שהוא מבקש להטיל עליו חיסיון, יהיה  .5.3.10

 את טענת החיסיון. המכרזים תקבל שוועדתגם ביתר ההצעות, ככל בפניו חסוי 

 חתימה על מסמכי המכרז .5.4

ל ההצעה )כולל מסמכי המכרז( ייחתם בראשי תיבות ש בכל אחד מעותקיכל עמוד  .5.4.1

בהתאם למפורט באישור באופן המחייב את המציע  מטעם המציעמורשי חתימה 

 . לעיל 3.3.3 בסעיףהנדרש 

מורשי החתימה  ידי-על, עליהם נדרשת חתימתו של המציע, ייחתמו כל הנספחים .5.4.2

 לעיל. 3.3.3 בסעיףמטעמו באופן המחייב את המציע בהתאם למפורט באישור הנדרש 

וכי המציעים אינם נדרשים לצרף  למכרז 2סעיף מובהר כי סעיף זה אינו חל על  .5.4.3

 .זה להצעתם פרק

 תוקף ההצעה .5.5

המשרד שומר לעצמו את הזכות  .24.11.2019בתוקף עד ליום הצעת המציע תהיה  .5.5.1

, היה והליכי המכרז יימשכו ההצעה ערבותושל תוקף  לדרוש הארכה של תוקף ההצעה

 . המציע מתחייב להאריך את תוקף הצעתו ואת תוקף הערבותכאמורמעבר לתקופה 

, ועל תקופת בהתאם לדרישתו של המשרד, היה והמשרד יחליט על הארכה כאמור

  .לעיל, בשינויים המחויבים 3.1.7ההארכה יחולו הוראות סעיף 

הצעותיהם של מציעים שנבחרו ככשיר שני וככשיר שלישי, ככל שנבחרו, יישארו בתוקף  .5.5.2

למשך כל תקופת הניסיון בהתקשרות המשרד מול המציע שהצעתו נבחרה כזוכה לפי 

 (.הראשונים לאחר תום תקופת ההתארגנותששת החודשים מכרז זה )

כאמור, יראו בו  ערבותמובהר כי מציע שלא יאריך את תוקף הצעתו ואת תוקף ה .5.5.3

כמי שהסיר הצעתו במענה למכרז זה וכי הצעתו לא תובא בחשבון בעת בדיקת 

 ההצעות.

 לענין עידוד נשים בעסקים .5.6

, לענין עידוד נשים 1992-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2על מציע העונה על הדרישות בסעיף 

הוא בשליטת אישה )על משמעותם  , לפיו העסקכו'נספח בעסקים, להגיש אישור ותצהיר בנוסח 

 ב לחוק(.2ראה סעיף  –של המונחים: "עסק", "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" 
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 לאחר זכייתועל ההסכם  חתימת הספק .5.7

הודעת הזכייה יועבר לספק הסכם לחתימה בצירוף נספחי ההסכם, וכן נוסח יחד עם  .5.7.1

אישור בדבר קיום נוסח  כתב ערבות ביצוע הכולל את הסכום ואת תאריך התוקף,

יחד עם ההסכם ונספחיו יידרש הספק  וכן ההתחייבות להארכת התקשרות. ביטוחים

הנספח יאושר על ידי מפקח מטעם מובהר כי  6ל' נספחלמלא רשימת תיוג בנוסח 

 .ההסכם המשרד כתנאי לחתימת חשבות המשרד על

 5.8על הספק לחתום על ההסכם ועל נספחיו לרבות ערבות הביצוע כמפורט בסעיף  .5.7.2

, שהינם נספחים להסכם, ולהעבירו כשהוא חתום אישור בדבר קיום ביטוחיםלהלן ו

 יום ממועד קבלת ההסכם לחתימתו. עשר(-)ארבעה 14המשרד תוך  לנציג

זה. אם תתגלה סתירה בין האמור יש לראות את ההסכם והמכרז כמשלימים זה את  .5.7.3

במכרז זה לבין האמור בהסכם, ייעשה מאמץ ליישב את הסתירה. היה ולא תהיה 

אפשרות ליישב את הסתירה, הוראת המכרז תהיה עדיפה על הוראת ההסכם, הסותרת 

אותה, אלא אם ייאמר במפורש אחרת. אם יתגלו סתירות בין האמור בהצעה לבין 

 , אז ההוראות במכרז ובהסכם יהיו עדיפות על האמור בהצעה.האמור במכרז או בהסכם

תחילת מתן השירות על ידי הספק מותנת בקבלת הסכם ו/או הזמנה, חתומים בידי  .5.7.4

הגורמים המוסמכים במשרד. למען הסר כל ספק מודגש בזה, כי ההתקשרות בין 

 ידי שני הצדדים. -הצדדים תושלם רק עם חתימת ההסכם על

 ערבות ביצוע  .5.8

לעיל, על הספק לצרף להסכם כתב ערבות, מקורי ובלתי  5.7.2-ו 5.7.1אמור בסעיפים כ .5.8.1

נוסח זה . 1ל' נספחמותנה, על שמו לשם הבטחת ביצועו של ההסכם בנוסח המצורף כ

 . ממנומחייב ואין לסטות 

)חמישה אחוזים( מערך סך ההתקשרות עם הספק )לא כולל  5%הערבות תעמוד על  .5.8.2

)שישים( יום מעבר לתקופת  60אופציות(, כולל מע"מ. הערבות תהיה בתוקף 

ההתקשרות עם הספק. ככל שתוארך ההתקשרות עם הספק, הערבות תוארך על ידו 

 בהתאם.

יטוח ישראלית, שברשותה הערבות תהיה ערבות בנקאית מבנק בישראל או מחברת ב .5.8.3

. 1981-רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א
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תהיה של חברת  אם הערבות תהיה של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות

 .הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה

 הוראת קיזוז .5.9

כתחליף להגיש הוראת קיזוז עומדת לספק האפשרות לבקש  7.5.1.1בהתאם להוראת תכ"מ 

למכרז( לפיה הספק מאשר למדינה לעכב סכום, בגובה  2ל' נספח)בנוסח שב לכתב ערבות ביצוע

סכום ערבות הביצוע שהתבקשה, מתוך התשלומים להם זכאי הספק בגין ההתקשרות, ובכלל זה 

בגין שירות שבוצע על ידי הספק אף בטרם הוגשה חשבונית בגין ביצועו, כבר מהתשלום הראשון 

בות ביצוע בהוראת קיזוז יבדוק המשרד לו זכאי הספק. לצורך בחינת האפשרות להחליף כתב ער

את איתנותו הפיננסית של הספק על פי מדד אלטמן, יחס הון חוזר ומדדים נוספים שייבחרו על פי 

שיקול דעתו הבלעדי של המשרד. ספק שיימצא לגביו שאינו איתן פיננסית על פי בדיקת המשרד 

שרות וכתנאי לחתימה על יידרש להגיש ערבות ביצוע לשם הבטחת ביצועו של הסכם ההתק

)מאה  100%ההסכם, מובהר כי הוראת הקיזוז תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן בשיעור של 

 אחוז(, לפי המדד, שיהיה ידוע במועד הגשת ההצעה.

 זכויותיו של המשרד .5.10

רשאי, לפי יהיה המשרד מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, 

 :הבלעדיו דעת-שיקול

ו/או שלא ו/או ליישם אותה בשלבים לקבל הצעה כלשהי, בשלמותה או חלקים ממנה  .5.10.1

שלא לבחור בזוכה כלשהו למכרז ו/או לפצל להזמין את כל השירותים לפי מכרז זה ו/או 

לבטל את זכייתו של הספק ולקבוע זוכה אחר תחתיו בין מספר זוכים ו/או  הזכייהאת 

 כליל לבטל מכרז זהאו ההתקשרות עם הספק ו/או ו/כרז ו/או להשהות את הליכי המ

ו לא להתקשר בהסכם עם גורם פי דין ו/א-ו/או לערוך מכרז חדש ו/או תהליך אחר על

 . כלשהו

. שינויים אלו במכרזהמופיעים  שייראה לו מהפרטים להוסיף, לגרוע או לשנות כל פרט .5.10.2

 .לעיל 5.1 כאמור בסעיף המציעים הרשומיםיובאו מראש לידיעתם של כל 

להרחיב, לצמצם או לממש את המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא, לרבות לאחר  .5.10.3

 הספק לפי מכרז זה. החתימה על ההסכם עם
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לערוך הגרלה בין מציעים אשר הצעותיהם קיבלו ציון זהה, אשר יהא הציון הגבוה ביותר  .5.10.4

הזכייה מנגנון בכפוף לזאת , כז' נספחנוהל הגרלה המפורט ב פי-עלבאמות המידה, 

 לעיל.  4.2.9.6בסעיף  המפורט

, לרבות אנשי הקשר שפורטו על ידי המציע אחר לכל גורם רלוונטילמציע או לפנות  .5.10.5

 .בקשר עם הליכי המכרזבהצעתו, 

 ןלראיו התייצב המציע או מי מטעמולא והיה  .או מי מטעמו המציעלזמן לראיון את  .5.10.6

 לפסול את ההצעה. המשרד יהיה רשאי  שקבע המשרד, במועד

לא לאשר אף אחת מן ההצעות, שהוגשו למכרז, אם תקציב המשרד למטרה זו לא  .5.10.7

 יכסה את העלויות, כפי שיידרשו בהצעות שנתקבלו.

בלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר לפי מכרז זה כהצעה שלא לבחור בהצעה שקי .5.10.8

הזוכה אם נמצא כי ההצעה היא בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של 

המציע לעמוד בהתחייבויותיו, לרבות בכל הנוגע לתשלום של השכר ושל התנאים 

ת, הסוציאליים לעובדים שיבצעו את הפעילות הנדרשת, או כי היא חסרה, מוטעי

מבוססת על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז או אם מצאה 

ועדת המכרזים כי קיימת סיבה עניינית או משפטית אחרת המצדיקה שלא לבחור 

 . בהצעה כאמור

תקנות ל 7עם מציעים בקשר להצעתם והכל בהתאם לקבוע בתקנה  לנהל משא ומתן .5.10.9

 .חובת המכרזים

בהתאם למנגנון נושא המכרז,  אשכולביחס לכל  ,שני או שלישילבחור מציע ככשיר  .5.10.10

מבלי לגרוע מהאמור ברישא של סעיף זה, מציע שנבחר  למכרז. 4המפורט בסעיף 

כזוכה לאספקת השירותים נושא המכרז לגבי אשכול מסוים, אחד או יותר, ישמש ככשיר 

 –נוסף לצורך אספקת השירותים נושא מכרז זה באשכול אחר, אחד או יותר )להלן 

 "הכשיר הנוסף"(, בהתאם למפורט להלן:

רק באשכולות שנכללו בהצעתו ושלגביהם הכשיר הנוסף יוכל לשמש ככזה  .5.10.10.1

 לא נבחר כזוכה.

סדר הפנייה לכשירים הנוספים, במקרה של יותר מכשיר נוסף אחד, יהיה  .5.10.10.2

בהתאם לציוניהם המשוקללים באשכולות הנוספים הרלוונטיים, מהגבוה 

 ביותר לנמוך ביותר.

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 72עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

ההתקשרות עם הכשיר הנוסף תהיה ניתנת למימוש רק לאחר תום תוקף  .5.10.10.3

תיהם של מציעים שנבחרו ככשיר שני וככשיר שלישי, ככל שנבחרו, הצעו

 לעיל.  5.10.10כאמור בסעיף 

ההתקשרות עם הכשיר הנוסף תהיה בהתאם להצעת המחיר שהגיש לגבי  .5.10.10.4

ול שביחס אליו נבחר לשמש ככשיר נוסף, מוצמד בהתאם לתנאי האשכ

 המכרז.

, ואם נושא המכרז אשכול, ביחס לכל להתקשר עם המציע שנבחר ככשיר שני או שלישי .5.10.11

 –)להלן נבחר יותר ממציע אחד כזוכה במכרז, שני המציעים הבאים בתור, לפי העניין 

ועל הספק החלופי יחולו כל תנאי מכרז זה וההסכם המצורף לו, בין  ,"הספק החלופי"(

ם: הספק לא ביצע את כל הפעולות והמציא את כל היתר בכל אחד מהמקרים הבאי

; לא נחתם הסכם עם הספק; על ידו מבנהלרבות ביחס להאישורים הנדרשים במועד, 

ההתקשרות עם הספק ההתקשרות עם הספק לא יצאה אל הפועל מכל סיבה שהיא; 

 בוטלה במהלך תקופת הניסיון.

לא להתחשב כלל בהצעה, שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז, או בשל חוסר  .5.10.12

התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר, לדעת המשרד, מונע הערכה של 

ההצעה או החלטה כראוי, או במקרה, שההצעה כוללת הסתייגויות, שינויים או תוספות 

היה והמשרד יבחר בהצעה, בה יהיו שינויים או  ם על האמור במסמכי המכרז.כלשה

ידי תוספת בגוף -יהא זה עלאו תוספות, מעבר לאמור במסמכי מכרז,  הסתייגויות

כאילו לא נכתבו ולא יובאו בחשבון ייראו המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 ולא יחייבו את המשרד.בעת הדיון בהצעה 

את טובת הציבור ואת תכליתו  המרבירות, אם נמצא כי החלטה זו משרתת באופן להו .5.10.13

של מכרז זה, מנימוקים שיירשמו, על תיקון של כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על 

 הפגם.

 הארכת מועדים .5.11

מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמכי מכרז זה, ועדת המכרזים תהיה רשאית לדחות כל אחד 

במכרז זה, לרבות המועד האחרון להגשת ההצעות, המועד האחרון להשלמת מהמועדים הקבועים 

, ככל שתמצא לנכון, ואף מספר פעמים. כיוצא בזהההתארגנות לאספקת השירותים נושא המכרז ו

במקרה של דחיית מועד במסגרת הליכי המכרז, לפני בחירתו של מציע זוכה, תימסר ההודעה 

באתר האינטרנט של המשרד. החלטה על דחיית מועדים  בדבר דחיית המועדים באמצעות פרסום
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לאחר בחירתו של מציע זוכה תימסר למציע הזוכה ו/או למציעים אחרים, לפי הרלוונטיות, בכתב 

ובהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים בידי המשרד. על מועד ההגשה החדש אשר ייקבע על ידי 

של מכרז זה, לפי העניין והרלוונטיות, אלא יקבע, תחולנה כל הוראותיו במידה שועדת המכרזים, 

  אם כן קבעה ועדת המכרזים אחרת בהחליטה על דחיית המועד.

 ועל ההצעה מכרזבעלות על ה .5.12

הצעה בלבד. אין הזה הוא קניינו של המשרד והוא מועבר למציע לצורך הגשת  מכרז .5.12.1

 מוש, שאינו לצורך הכנת ההצעה.ילעשות בו ש

אפשרות  תהיההם קניינו של המשרד. למציע  הצעתו של המציע והמידע שבה .5.12.2

להשתמש בהצעה ובמידע שבה להכנתן של הצעות אחרות. המשרד מתחייב לא לגלות 

ידו -את תוכן ההצעה לצד שלישי, טרם בחירת הספק, זולת ליועצים, המועסקים על

)ולמעט למציעים, שלא זכו במכרז, כמפורט להלן(, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות 

פי כל -מוש בהצעתו של המציע, אלא לצרכי מכרז זה, או אם הדבר מתחייב עליאי שו

 דין.

 .₪ 250 שללשלם סך  יידרשכל מציע המבקש לעיין בהצעה הזוכה  .5.12.3

 פרסום ההתקשרות  .5.13

שעניינה פרסום היתרים  29.12.2013מיום  1116 מספרבהתאם להחלטת ממשלה  .5.13.1

"(, הממשלה החלטת" –ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים )להלן 

, www.foi.gov.ilיפורסם ההסכם הסופי החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו 

 וזאת בתוך חודש ימים מיום חתימתו.

ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של  .5.13.2

 שנעשו לאחר שפורסם ההיתר או ההתקשרות.ההתקשרות 

ספק העלול להיפגע מפרסום ההסכם רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בהסכם,  .5.13.3

כולם או חלקם, ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו 

 עלולים לפגוע בו כאמור בהחלטת הממשלה.

לעיל אם מצא  5.13.3כאמור בסעיף המשרד יהיה רשאי לדחות את התנגדות הספק  .5.13.4

כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות או אם השתכנע כי בנסיבות העניין 
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עוצמת הנזק הצפויה לספק  הציבורי בגילוי המידע עולה על האינטרסמשקלו של 

 כתוצאה מפרסום המידע. 

לעיל, יהיה רשאי הספק לעתור  5.13.4דחה המשרד התנגדות לפרסום כאמור בסעיף  .5.13.5

ימים כאמור בהחלטת הממשלה. המשרד לא יפרסם את  21כנגד החלטה זו בתוך 

 המידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה. 

 סמכות השיפוט .5.14

 – לתקנות בתי משפט לענינים מנהליים )סדרי דין(, התשס"א 2מובהר בזאת כי בהתאם לתקנה 

 נה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבית המשפט המוסמך בעיר ירושלים., תובע2000
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 עלות .6

 . אינו נדרש להגיש הצעת מחירבמענה למכרז זה, המציע  .6.1

בעצם ההגשה של הצעתו במענה למכרז זה המציע מתחייב למלא ולעמוד בכל הנדרש במכרז,  .6.2

 מצורף בזאתלהסכם ה 6כמפורט בסעיף בהתאם לתעריפים, למנגנון התשלום ולתנאי התשלום, 

 . ל' נספחכ

תשלומים מכוחה כפופים לאישור של ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב ההתקשרות וביצוע  .6.3

המדינה מדי שנה ובקיום תקציב בפועל. ההתקשרות כולה כפופה למגבלות כל דין, הוראות חוק 

חובת המכרזים, התקנות שהותקנו על פיו, הוראות התכ"מ, תנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה 

 ת כדין.והוצאת הזמנת עבודה חתומה ומאושר
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 נספחים .7

 הכלליים תנאי הסף לפימסמכים שעל המציע לצרף 

 

סעיף  מספר
 במכרז

לא  קיים תעודה/אישור
 קיים

   ., בהתאם לדין החל עליורלוונטיאישור על רישום המציע במרשם ה 3.1.1  .1

   .יהול ספריםאישור עדכני ותקף על נ 3.1.2  .2

   .ניכוי מס במקורעל  אישור עדכני ותקף 3.1.2  .3

   .רישום במע"מעל  אישור עדכני ותקף 3.1.2  .4

אתר האינטרנט של רשות נסח חברה/שותפות עדכני. הנסח ניתן להפקה דרך  3.1.5  .5
 בכתובת: התאגידים

http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/Pages/default.aspx. 

  

על ניהול תקין, תקף  , או רשם ההקדשות, לפי העניין,אישור מטעם רשם העמותות 3.1.6  .6
 .2019לשנת 

  

 סדר הרשום בטבלה.התאם ב א' נספחלהמציע מתבקש לצרף את המסמכים 

 ואמות המידה הספציפייםמסמכים שעל המציע לצרף לפי תנאי הסף 

סעיף  מספר
 במכרז

לא  קיים תעודה/אישור
 קיים

 – תאגידינו ה המציעאם  3.2.1  .1

או קודם לכן, עליו לצרף להצעתו דוחות  2016במקרה שתאגיד המציע הוקם בשנת 
 . 2017-ו 2016כספיים מבוקרים וחתומים לשנים 

, על המציע לצרף להצעתו דוח כספי 2017במקרה שתאגיד המציע הוקם בשנת 
מניותיו של תאגיד  וכן תלושי שכר להוכחת היות בעלי 2017מבוקר וחתום לשנת 

המציע, חברי הוועד המנהל או חברי הדירקטוריון במציע, בהתאם לאופן התאגדותו, 
סה ומע"מ , אישור ממס הכנ2016שכירים בתאגידים האחרים כאמור במהלך שנת 
דין כי בעלי השליטה, -חשבון/עורך-נכון למועד הקמת תאגיד המציע וכן אישור רואה

חברי הועד המנהל או חברי הדירקטוריון במציע, בהתאם לאופן התאגדותו, עבדו 
כשכירים בתאגידים האחרים ולא היו בעלי מניות, חברי ועד מנהל או חברי 

 .2016דירקטוריון בתאגידים האחרים במהלך שנת 

ולאחריה, על המציע לצרף להצעתו  2018במקרה שתאגיד המציע הוקם בשנת 
-ו 2016תלושי שכר להוכחת היותם שכירים בתאגידים האחרים במהלך השנים 

-, אישור ממס הכנסה ומע"מ נכון למועד הקמת תאגיד המציע וכן אישור רואה2017
 דין כי בעלי השליטה במציע עבדו כשכירים בתאגידים האחרים ולא היו-חשבון/עורך

בעלי מניות, חברי ועד מנהל או חברי דירקטוריון בתאגידים האחרים במהלך השנים 
 .2017-ו 2016

למכרז, מועד ההקמה  3.2.1.1.3-ו 3.2.1.1.2, 3.2.1.1.1יובהר כי לעניין סעיפים 
 של התאגיד ייקבע לפי אישור על רישום התאגיד במרשם הרלוונטי.
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סעיף  מספר
 במכרז

לא  קיים תעודה/אישור
 קיים

לא יתאפשר לו להגיש - 3.2.1.1.3ו/או  3.2.1.1.2יובהר כי מציע כאמור בסעיף 
 למכרז. 5.9האמור בסעיף  אףהוראת קיזוז בכל מקרה, ועל 

ידי מס הכנסה לרבות -, עליו לצרף דוחות שנתיים חתומים עלעצמאיאם המציע הינו 
דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס. בנוסף, עליו להגיש שומת מס לשלוש השנים 

( וכן צילום שיק מבוטל/אסמכתא מהבנק בהם 2017-ו 2016, 2015האחרונות )
 .ה כי המציע אינו לקוח מוגבלמצוין מספר חשבונו של המציע, לצורך בדיק

 .א' נספחהמסמכים יצורפו בסופו של 

כמפורט בסעיף המוצעים  הצוותהאישורים מן המשטרה ביחס לכל אחד מאנשי  3.2.3  .2
. על לעניין עמידה בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מיןלמכרז  3.2.8

שקדמו  במהלך ששת החודשיםהמציע לצרף אישורים אשר הונפקו על ידי המשטרה 
 .ההצעההגשת  למועד

 .כב' נספחהמסמכים יצורפו בסופו של 

  

, תואר אקדמי)ולעניין  מוצע מנהל מסגרתתעודות המעידות על השכלתו של  .1 3.2.8  .3
רף אישור הגף להערכת תארים אקדמיים ויצ –אם התואר לא נרכש בארץ 

 .המל"ג( ידי-עלמחו"ל במשרד החינוך ו/או אישור כי התואר מוכר 
 .הגשת ההצעהקורות חיים מפורטים ועדכניים נכון למועד  .2

 .כב' נספחהמסמכים יצורפו בסופו של 
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 למלאלחתום עליהם / מסמכים שעל המציע 

 הערות הנושא מספר

 יש למלא ולחתום. פרטי המציע א' נספח
 רואה חשבון.או דין -נדרשת חתימת עורך

 ום.יש למלא ולחת הכלולות בהצעה מסגרותה ב'נספח 

ידי -יש לצרף ערבות מקורית חתומה על הצעהערבות כתב  ג' נספח
 הבנק או חברת הביטוח.

 יש למלא ולחתום. לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהצהרה  ד' נספח
 דין.-נדרשת חתימת עורך

 יש למלא ולחתום. הצהרה בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות ה' נספח
 דין.-נדרשת חתימת עורך

 יש למלא ולחתום. אי תיאום הצעות במכרזתצהיר בדבר  ו'נספח 
 דין.-נדרשת חתימת עורך

 יש למלא ולחתום. גילוי נאות ז'נספח 
 דין.-נדרשת חתימת עורך

 יש למלא ולחתום. הצהרה והתחייבות בדבר עמידה בתנאי הסף הכלליים ח'נספח 
 דין.-נדרשת חתימת עורך

 יש לחתום. שמירת סודיות ט' נספח

 יש לחתום. נוהל אבטחת מידע י' נספח

 יש למלא ולחתום. גילוי נאות בדבר קרבה משפחתית, עסקית או אחרת יא'נספח 

הצהרה לעניין העסקת עובדים ללא עבר פלילי וקבלת שירותים  יב'נספח 
 מאנשים ללא עבר פלילי

 יש לחתום.

יש להחתים כל איש צוות על ההצהרה  בדבר הרשעה בעבירות פליליות תצהיר יג' נספח
 ולאמת את חתימתו על ידי עורך דין.

 יש למלא ולחתום. חוק למניעת העסקה של עברייני מיןה פיהצהרה ל יד'נספח 

 יש לחתום. תשלום שכר מינימום ענפי לעובדים הסוציאליים טו'נספח 

 יש למלא ולחתום. ציודהאדם וההמבנה, כח  התחייבות לעמידה בדרישות טז'נספח 

יש לצרף טופס מלא וחתום על ידי בודק  דרישות בטיחותב המבנה המוצעעמידת בדיקת  יז'נספח 
 מוסמך כנדרש.

 יש למלא ולחתום. מיגון מבנים לזמן חירום יח'נספח 

 יש לחתום. דרישות ביטחוןהתחייבות לעמידה ב יט'נספח 

עמידה בתנאי הסף והענקה של ציוני לבדיקת  ניסיון המציע כ'נספח 
 איכות וכן בדיקת המלצות

 יש למלא ולחתום.
 דין )לאימות(.-נדרשת חתימת עורך

 ולא על ידי רואה חשבון.ימ חשבון על העסקת עובדים-אישור רואה כא'נספח 

 יש למלא ולחתום. המוצעהצוות והשכלת ניסיון  כב' נספח
 דין.-נדרשת חתימת עורך

תכנית עבודה שנתית לביצוע בהתאם לתכנית החינוכית  כג'נספח 
 טיפולית מוצעת

 יש למלא ולחתום.

 יש למלא ולחתום. פעילויות או תכניות שהפעיל המציע כד'נספח 
 דין.-נדרשת חתימת עורך

 יש למלא ולחתום. חלקים חסויים בהצעה כה'נספח 

 יש למלא ולחתום. אישור עסק בשליטת אשה כו'נספח 
 דין.-רךנדרשת חתימת עו

 יש לחתום. מכרזבנוהל הגרלה לבחירת הזוכה  כז' נספח

 

 כח'נספח 

 יש למלא ולחתום. הצהרה בדבר עמידה בדרישות ביטוח במקרה של זכייה
 דין.-רשת חתימת עורךנד

 יש למלא ולחתום. הצהרה בדבר הסכמה לפרסום הסכם ההתקשרות כט'נספח 

 יש לחתום. ם התקשרותהסכ ל' נספח

 יש לחתום. ביצועכתב ערבות  1ל' נספח

 יש לחתום. הוראת קיזוז 2ל' נספח
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 הערות הנושא מספר

 יש לחתום. אישור בדבר קיום ביטוחים 3ל' נספח

 יש לחתום. הארכת התקשרותל התחייבות 4ל' נספח

 יש לחתום. מסמך תשובות לשאלות הבהרה שהופץ על ידי המשרד נספח לא'

  המציע מתבקש לצרף את המסמכים בסדר הרשום בטבלה.
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 פרטי המציע 'א נספח

 למכרז( 3.3.1)סעיף 
 

לבני נוער  הפעלת ארבע מסגרות – 143/2019למכרז מספר להלן פרטי המציע המגיש הצעתו במענה 

 :ירושלים ותל אביב ערים, במחוסרי קורת גג

  _____________________________________________________ שמו של המציע:  .1

  _________________ (: חברה / שותפות / עמותה / עצמאימעמד משפטי ברשות התאגידים ) .2

  _____________________________________________ מעמד משפטי במס הכנסה: 

  _________________________________________________ מעמד משפטי במע"מ: 

  ________________________________ מספר חברה / שותפות / עמותה / עוסק מורשה:  .3

  ________________________________ שמות הבעלים )במקרה של חברה או שותפות(:  .4

  ________________________________________________ שמו של המנהל הכללי:  .5

  – במידה שההצעה תזכה .6

  _________________________  יב מע"מ בגין אספקת השירותים מכח מכרז זה?האם יחוי

  _____________________  האם יחוייב מס מעסיקים בגין אספקת השירותים מכח מכרז זה?

  _____________________________________ כתובתו מלאה של המציע )כולל מיקוד(:  .7

  _______________________________________________________ מספרי טלפון:  .8

  ________________________________________________________ מספר פקס:  .9

  ____________________________________ איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו: .10

  _______________________________________________________ מספר טלפון: 

  _____________________________________________________________ נייד: 

  ________________________________________________________ מספר פקס: 

  _________________________________________________ כתובת דואר אלקטרוני:

  ___________________ מספר עובדים המועסקים על ידי המציע נכון למועד הגשת ההצעה:  .11

  _______________________________________ : 2017מחזור כספי של המציע לשנת  .12

לעיל מיועדים עבור שימוש פנימי של המשרד  12-ו 11מובהר כי הפרטים המפורטים בסעיפים 
 ובחירת הזוכה. לצרכי בקרה ולא ישמשו לצורך בדיקת ההצעה

 פירוט מורשי חתימה: .13

 דוגמת חתימה מספר זהות שם

   

   

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 81עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

 דוגמת חתימה מספר זהות שם

   

לחייב את ( הענייןיש למחוק לפי רשאים כולם יחד / כל אחד לחוד )מורשי החתימה המצויינים לעיל 
המציע בחתימתם על מסמכי המכרז וכן על ההסכם במקרה של זכיה, לפי הנקבע אצל המציע 

 .בהתאם לכל דין

יש לפרט להלן את הצירופים חתימתם מחייבת ביחד  אשר במידה ומדובר במספר מורשי חתימה .14
  ____________________________________________ :חתימההמורשי המחייבים של 

 ________________________________________________________________  

, במקרה יש למחוק לפי העניין) כן / לא –האם אישור מורשי החתימה מחויב בצירוף חותמת המציע  .15
 שהתשובה היא כן, יש להחתים דוגמת חותמת במקום המיועד לכך להלן(

 דוגמת חותמת המציע

 

 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 

 

 אישור עורך דין/רואה חשבון

 

אני הח"מ ________________________, עורך דין/רואה חשבון מאשר/ת כי בהתאם להחלטות של 
את יש לציין ( _______________ )יש לציין את שם המציעהמציע ______________________ )

( אשר התקבלו כדין, הרי שמר/גב' _________________ בעל/ת ת"ז מספר הרישום של התאגיד
מספר _____________, וכן מר/גב' _________________ בעל/ת ת"ז מספר _____________, 
וכן מר/גב' _________________ בעל/ת ת"ז מספר _____________, אשר חתימותיהם מצויינות 

יש למחוק לפי ( ללא צירוף / בצירוף )יש למחוק לפי הענייןכולם יחד / כל אחד לחוד )לעיל, רשאים 
( חותמת המציע, לחייב את המציע בחתימתם על מסמכי המכרז וכן על ההסכם במקרה של זכיה העניין

 של המציע.
 

-שם מלא של רואה תאריך
 עורך דין/חשבון

 חתימה וחותמת מספר רישיון

 ריק ריק  ריק
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 הכלולות בהצעה מסגרותה 'בנספח 

הפעלת ארבע  –143/2019במסגרת מכרז מספר על המציע לציין להלן איזה איזור/ים כלול/ים בהצעתו 
 במקום המתאים(: X)יש לסמן  ערים ירושלים ותל אביב, בנוער מחוסרי קורת גג מסגרות לבני

 

כלול  אוכלוסיה מספר חניכים מגבלת אזור עיר אשכול

בהצעת 

 המציע 

)יש לסמן 

V) 

ברחבי העיר למעט שכונות  ירושלים  .א

הלווין )לא ניתן להפעיל 

בפסגת זאב, גילה, הר 

נוף וכדומה(, חומה, הר 

 עדיפות למרכז העיר.

   בנים 16

ברחבי העיר למעט שכונות  ירושלים  .ב

הלווין )לא ניתן להפעיל 

בפסגת זאב, גילה, הר 

 חומה, הר נוף וכדומה(. 

   בנים -חרדי 16

ברחבי העיר למעט שכונות  ירושלים  .ג

הלווין )לא ניתן להפעיל 

בפסגת זאב, גילה, הר 

 חומה, הר נוף וכדומה(.

   בנות 16

   להט"ב 16 ברחבי העיר, ללא הגבלה. תל אביב  .ד

 

נושא מכרז זה,  אשכולבכל  מסגרותמובהר בזאת כי מציע רשאי להגיש הצעה במענה למכרז זה להפעלת 

בהם יוכל לזכות לצורך אספקת השירותים. מבלי לגרוע  מסגרותכולם או חלקם, והוא אינו מוגבל במספר ה

שנכללו  מסגרותמכל האמור לעיל, המציע יהיה מחויב להצעתו גם במקרה שיזכה בהפעלה של רק חלק מה

 .בהצעתו

 חתימת המציע
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 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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 דוגמה בלבד – ערבות הצעהכתב  'ג נספח

 למכרז( 3.1.7)סעיף 
 

 שם הבנק/חברת ביטוח____________

 ______________הטלפון ____ מספר

 ___________הפקס _______ פרמס
 

 כתב ערבות
 

 לכבוד
 ממשלת ישראל

 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםבאמצעות 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 אלףמאה שלושים ושבע )במילים:  ₪ 137,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
יש לציין את שם המציע( ___________________ )( אשר תדרשו מאת: ש"ח

"( בקשר עם החייב( )להלן ")יש לציין את מספר הרישום של התאגיד_____________________ 
ירושלים ותל  ערים, בלבני נוער מחוסרי קורת גג הפעלת ארבע מסגרות – 143/2019מכרז מספר 

 .אביב
 

מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  יום 15תוך אנו נשלם לכם את הסכום הנזכר לעיל 
בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 

שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת  כל שהיא
 החייב.

 
 .24.11.2019ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 

 
 זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו: דרישה על פי ערבות

 
 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח מספר הבנק ומספר הסניף שם הבנק/חברת הביטוח

  ריק ריק

 
 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 
 חתימת וחותמת מורשה החתימה  שם מלא תאריך

 ריק ריק ריק
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 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהצהרה  'ד נספח

 למכרז( 3.1.2)סעיף 
 

אני הח"מ ____________________ תעודת זהות _________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלהלן: לומר את האמת וכי

 
"( המבקש להתקשר עם עורך המציע" הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:

 ערים ירושלים ותל אביב, בהפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי קורת גג – 143/2019מספר התקשרות 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםעבור 

 

חוק " )להלן: 1976-ם התשל"ו" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבורייבעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. עסקאות גופים ציבוריים

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

שלישית , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת ה2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  מועד ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי קורת  – 143/2019מספר "( מטעם המציע בהתקשרות להגשה

 .משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםעבור  ערים ירושלים ותל אביב, בגג

  לפחות ממועד  וחלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחתביותר משתי עבירות  בפסק דין הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 .זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 
 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 

 
 אישור עורך דין
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אני הח"מ ________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 
_________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת  בפני במשרדי אשר ברחוב

_________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי 
באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 תם/ה בפני על התצהיר דלעיל.אם לא יעשה / תעשה כן, ח
 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק
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 הצהרה בדבר עמידה בהוראות חוק שוויון זכויות 'ה נספח

 למכרז( 3.1.3)סעיף 
 

פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה 
 .mateh.shiluv@economy.gov.ilייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: 

 .1700507676 טלפון:, org.ilinfo@mtlm.לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: 

 
_________________ לאחר שהוזהרתי  תעודת זהות____________________  החתום מטהאני 

 :להלןכי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כד
 

"( המבקש להתקשר המציע" )להלן:הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע 
 ערים, במחוסרי קורת גגהפעלת ארבע מסגרות לבני נוער  – 143/2019עם עורך התקשרות מספר 

. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםעבור  ירושלים ותל אביב
 לתת תצהיר זה בשם המציע.

 
 במשבצת המתאימה(: X)סמן  
  לא חלות על המציע. 1998מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  9הוראות סעיף 
  חלות על המציע והוא  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

  מקיים אותן.
חלות על המציע  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 במשבצת המתאימה(: xנדרש לסמן 
  עובדים. 100-מעסיק פחות מהמציע 
  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה(: Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 
   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים

זכויות לאנשים עם מוגבלות,  שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם
 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה ,1998התשנ"ח 

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
, 1998זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום לשם בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר  פעל ליישומןהוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

, המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 
 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 

 
 אישור עורך דין

 
אני הח"מ ________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 
בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת 
_________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי 
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 88עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

רי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באופן אישי, ואח
 אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 
 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 89עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

 אי תיאום הצעות במכרזתצהיר בדבר  'ונספח 

 למכרז( 3.1.8)סעיף 
 

_________ מס ת"ז _________ העובד אצל המציע ___________ )יש לציין את  החתום מטהאני, 
 שם המציע( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע.  .1
 – 143/2019 מספר במכרזעה המוגשת מטעם המציע אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצ .2

 . "(כרזהמ)להלן: " ירושלים ותל אביב ערים, בלבני נוער מחוסרי קורת גגהפעלת ארבע מסגרות 
בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם  .3

 התאגיד/עוסק מורשה ופרטי יצירת קשר עמו(:
תחום העבודה בו ניתנת  שם התאגיד/עוסק מורשה

 קבלנות המשנה
 פרטי יצירת קשר

 ריק ריק ריק

 ריק ריק ריק

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .4
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .5
הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה  .6

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 :במקום המתאים Xיש לסמן 
 .למיטב ידיעתי, המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 
 :המציע נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז, אנא פרט 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

א לחוק 47ע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגי
 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 .זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת
 

 חתימת המצהיר שם המצהיר חותמת התאגיד שם התאגיד תאריך
 ריק  ריק  

 

 אישור עורך דין

ביום _____________ הופיע/ה אני הח"מ ________________________, עורך דין מאשר/ת כי 
בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת 
_________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי 

י/ה לעונשים הקבועים בחוק באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפו
 אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 90עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 
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 גילוי נאות 'זנספח 

 למכרז( 3.1.9)סעיף 
 

במהלך אספקת ידרש לכך יככל שלהעביר לידי המשרד  מחויב באספקת השירותים יהיההספק שיזכה 

בכל מקרה של שינוי שחל בנתוניו בהתאם למפורט בנספח  כמו כן. חתום מחדש השירותים את הנספח

 .על הספק לדווח על כך למשרד

 

אני החתום מטה ____________________ תעודת זהות _________________ לאחר שהוזהרתי 

 :להלןצהיר/ה בזה כדכי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מ

 

המציע( המבקש  –הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן 

, לבני נוער מחוסרי קורת גגהפעלת ארבע מסגרות  – 143/2019מכרז מספר להתקשר עם עורך 

 .כרז(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעהמ –)להלן  ירושלים ותל אביב עריםב

 

 הנני מצהיר כי:

לצורך ביצוע  1959-עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"טאינני מעסיק ולא אעסיק  .1

 .רך אספקת השירותים, לרבות מסתננים, לצוהסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה

הנני מקיים קיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על העובדים המועסקים לצורך אספקת  .2

מלא ושלם של כל ההסכמים  הנני מקיים; וכן 1987-השירותים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 הקיבוציים וצווי ההרחבה להסכמים קיבוציים החלים עליהם.

 .ותפות עם גורמים עויניםשואין לי  בפעילות פלילית אינני עוסק .3

 על כל תשלום שיועבר אלי מעבר לנדרש לפי ההסכם.למשרד  אדווח .4

 

 .זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת
 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 

 
 אישור עורך דין

 

_____________ הופיע/ה אני הח"מ ________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום 
בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת 
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 91עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 
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_________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי 
עונשים הקבועים בחוק באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה ל

 אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 92עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 
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 הצהרה והתחייבות בדבר עמידה בתנאי הסף הכלליים 'חנספח 

 למכרז( 3.1.9)סעיף 
 

_________________ לאחר שהוזהרתי  תעודת זהות____________________  החתום מטהאני 
 :להלןכי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כד

 
המציע( המבקש  –ר זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן הנני נותן תצהי

, לבני נוער מחוסרי קורת גגהפעלת ארבע מסגרות  – 143/2019 מספרמכרז להתקשר עם עורך 
 .כרז(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעהמ –)להלן  ירושלים ותל אביב עריםב
 
השירותים הנדרשים ואופן הביצוע שלהם  פרקעיינתי בכל מסמכי המכרז, על כל נספחיו, ובכלל זה  .1

(, הבנתי אותם והבאתי בחשבון את תוכנם באופן מלא בעת עריכת הצעתי והצעתי למכרז 2סעיף )
עונה על כל הדרישות המפורטות במכרז וכי כל תנאי המכרז, על נספחיו, מקובלים עליי במלואם ואני 

תי לעמוד בהם. ברור ומוסכם עליי, כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומלאה ומוצעת מתחייב כי ביכול
כיחידה אינטגרטיבית אחת והנני מצהיר כי אין סתירה בין רכיבי הצעתי השונים. הנני מצהיר ומתחייב 
כי הבנתי את מהות העבודה, כי אני מסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגשתי את הצעתי, קיבלתי את מלוא 

כי הבאתי בחשבון את כל המידע, אפשרי, בדקתי את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, המידע ה
הזמנים וליתר האילוצים, הכרוכים בביצועם של השירותים, -שנתקבל מהמשרד, וכי אני מודע ללוחות

 .ולא יהיו לי כל טענות בגין קשיים או אילוצים כאמור
מהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד אין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, וב .2

 עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום מתן השירותים. 
לא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום מתן השירותים, למעט מטעם המשרד, במהלך תקופת  .3

אישור מראש ובכתב  מתן השירותים בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה, אלא אם כן התקבל לכך
של המשרד ואודיע למשרד באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד 
עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. המשרד רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או 

 הוראות אלו, בהקשר זה.לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, ואני אפעל בהתאם ל
מצהיר כי כל זכויות הקניין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של השירותים לפי מכרז הנני  .4

אין ולא יהיה באספקת השירותים למשרד או השימוש בהם  זה, יהיו בבעלותם הבלעדית של המשרד.
קנייניות של צד שלישי כלשהו. הנני המשרד לפי המכרז, הפרה של זכויות קניין רוחני או זכויות  ידי-על

מתחייב לשאת באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית של צד שלישי 
 ככל שתופר ואשפה את המשרד בכל מקרה של תביעה של צד שלישי בגין הפרת כל זכות כאמור. 

 ם הבאים או בכולם שייכות לצד שלישי:אני מצהיר/ה, כי זכויות הקנין בחלק מן התוצרים או השירותי

 אין נתונים

 אין נתונים

 אין נתונים

 אין נתונים

 אין נתונים
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 93עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

אישורים מאת הצד השלישי כאמור בדבר זכותי להציע לחברה תוצרים או שירותים אלו מצורפים 
 בזאת.

הרחבה, ההסכמים שילמתי בקביעות בשנה האחרונה שכר לכל עובדיי כמתחייב מדיני העבודה, צווי  .5
הקיבוציים וההסכמים האישיים, ככל שהם חלים עליי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק 
ותשלומים סוציאליים וכי אם אזכה במכרז, אקיים את כל דיני העבודה במהלך כל תקופת ההתקשרות 

 עם המשרד.
 תן כל השירותים לפי המכרז.אם אזכה במכרז, אעשה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למ .6
ובהתאם למדיניות והנחיות  רשות חסות הנועראם אזכה במכרז, אפעל בהתאם לנהלי והנחיות  .7

 המשרד המתעדכנים מעת לעת.
ל ידי למקבלי השירות מכוח המכרז, יצוין על המסמך כי אם אזכה במכרז, בכל מסמך שיישלח ע .8

 .משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםהשירות ניתן על ידי כשירות מטעם 
 

 .אמתזהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל 
 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 

 
 אישור עורך דין

 

אני הח"מ ________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 
בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת 

עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי _________________ שזיהה/תה 
באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק

 
  

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 94עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

 שמירת סודיות 'ט נספח

 למכרז( 3.3.4)סעיף 
 

, מחוסרי קורת גגהפעלת ארבע מסגרות לבני נוער  – 143/2019 מספרמכרז נספח זה מוגש במסגרת 
 )להלן: "המכרז"(. ירושלים ותל אביב עריםב
 

_________________ לאחר שהוזהרתי  תעודת זהות____________________  החתום מטהאני 
 :להלןכי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כד

 
"המציע"( המבקש  –הנני נותן תצהיר זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן 
 .להתקשר עם המשרד. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע

 דם:מונחים הבאים המשמעות המופיעה לצבהתחייבות זו תהיה ל
 
 תו יינתנו השירותים למשרד.כל אחד מנותני השירותים מטעם הספק אשר באמצעו – "עובד"
 
(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) – "מידע"

הקשור או הנוגע למתן השירותים בין בכתב ובין בע"פ בכל צורה  כיוצא בזהדעת, מסקנה וכל דבר אחר 
 או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת.

 
כל מידע אשר יגיע לידי הספק או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל  – "מקצועיים סודות"

 ידי-על יימסרומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר  במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות
 המשרד, כל גורם אחר או מי מטעמו. 

 
הנני מתחייב לשמור את המידע או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק 

מתחייב לא לצורך מתן השירותים נושאי מכרז זה. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני 
לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע או הסודות המקצועיים, בישראל 
ומחוצה לה, תוך משך תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור 

 מראש ובכתב על גלוי ידיעה כנ"ל מאת נציג המשרד.
 

בין היתר, מסירת מידע על נתונים, תכניות ישומיות ומערכות המחשוב של המשרד  הובהר לי כי גילוי כולל,
ואמצעי האבטחה שלהן, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך קבלת אשראי 
מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעתונות כללית ומקצועית, כתבות משודרות 

 והרצאות.
 

המידע של המשרד, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן -תחייב, כי אם אקבל רשות להשתמש במאגריאני מ
השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב של המשרד. אני מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר לאחר 

 המידע.-את פרטי הזהוי ואת הסיסמה, שישמשו אותי לשם גישה למאגרי
 

 החוק להגנת הפרטיות והוראות כל חוק, הנוגע לענין.אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות 
 

י הסודיות והאתיקה הקבועים בנהלי המשרד, ובכלל זה בהתאם בהתאם לכללכמו כן הנני מתחייב לפעול 
המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד וכן בהתאם לקוד האתיקה של העובדים  1.17להוראת תע"ס 

 הסוציאליים המפורסם באתר האינטרנט של איגוד העובדים הסוציאליים.
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 למכרז. י' נספחכ מצורף בזאתאני מתחייב לפעול בהתאם לנוהל אבטחת מידע להפעלת מאגר מידע ה

 
הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות 

 .1977 – ל"זרשמיים( לחוק העונשין, תש
 

הריני מצהיר כי ידוע לי, כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי, לגורם שאינו מורשה לקבלו, עלולה להוות פגיעה 
-לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 5פי סעיף -בפרטיותו של אדם, עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על

1981. 
 

 בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג על פיה.ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב 
 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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 נוהל אבטחת מידע 'י נספח

 למכרז( 3.3.4)סעיף 
 

למשרד יש תקן אבטחת  ,המשרד שם דגש מיוחד בכל הקשור להיבטי אבטחת מידע במערכות מיחשוב
 מידע בינלאומי מזה כארבע שנים והוא מחויב לפעול על פיו.

 מחשבון זכויות רווחה:מובאים בזאת דרישות אבטחת מידע להקמת מערכת 

ככל שהמידע שייאסף על ידי הספק ממקורות חיצוניים למשרד, מבחינת זכויות רווחה, יאושר  .1
 המידע על ידי הגורמים המקצועיים במשרד כמידע אמין ונכון.

הספק ידאג לאבטחת כל המידע במסגרת מתן השירות, לרבות דוחות, טפסים, מדיה מגנטית,  .2
נוספים עם המשרד וגורמים נוספים. כל אמצעי ההגנה אשר יופעלו לצורך  נתונים אישיים וממשקים

 אבטחת המידע כאמור יינקטו בתיאום ובאישור הגורמים המקצועיים של המשרד. 
עם תעודה דיגיטלית של מנפיק רשמי( HTTPS ) הכניסה למערכת תיעשה בתקשורת מאובטחת .3  ׂ

 באמצעות הרשאות אישיות והזדהות חזקה.
 .במקום מוגן אשר יבטיח גיבוי רצוף ושרידות של המערכת ותפעולה בכל מצב ארחהמערכת תת .4

הספק יציג בפני תחום אבטחת מידע במשרד היכן המערכת אמורה להתארח ואילו אמצעים יינקטו 
 לצורך הגנתה מההיבט הפיזי והלוגי.

 מסדי הנתונים והמערכת יופרדו משאר נתוני לקוחות הספק. .5
 אפליקטיבית מתאימה מפני ניסיונות פגיעה במערכת.הספק ידאג להגנה  .6
הספק ינהל הרשאות משתמשים תוך ביצוע רישום מעודכן של מורשי הגישה למערכת זו. וימנע  .7

 .גישה למערכת ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע
הספק ימנה עובד מטעמו שיהיה אחראי על אבטחת המידע וישמש איש קשר מול המשרד בכל  .8

ר לקבלת הנחיות אבטחת מידע ופיקוח אחר מימוש הוראות אלו לרבות הדרכה והטמעה של הקשו
 היבטי אבטחת מידע אצל הספק.

חל איסור מוחלט על הספק לבצע שימוש כלשהו במאגרי המידע והנתונים המצטברים בבסיסי  .9
 הנתונים בכל דרך שאינה לצורך אספקת השרות לפי חוזה זה.

חוק  –)להלן  1981-מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"אככל שיידרש להקים מאגר  .10
 הפרטיות(, הספק יהא אחראי עליו בהתאם לחוק האמור.

הספק יאפשר לכל נציג שאושר מטעם המשרד גישה לאתר בו מנוהל מאגר המידע על מנת לבדוק  .11
 את פעילות העובדים העוסקים במתן השרות, אמצעי האבטחה ונהלי העבודה.

הספק להציג בפני תחום אבטחת מידע את האמצעים שהוא ישתמש בהם לצורך ביצוע  באחריות .12
 הנחיות אלו בכפוף להוראות החוקים והתקנות ולקבל את אישור אבטחת המידע להפעלתם.

 
 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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 גילוי נאות בדבר קרבה משפחתית, עסקית או אחרת 'יאנספח 

 למכרז( 3.3.2)סעיף 
 

____________ מצהיר/ה בזה אני החתום מטה ____________________ תעודת זהות _____
 :להלןכד
 

"המציע"( המבקש  –הנני נותן הצהרה זו בשם _____________________ שהוא המציע )להלן 
מחוסרי הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער  – 143/2019מכרז מספר להתקשר עם המשרד במסגרת 

 "המכרז"(.  –)להלן  ירושלים ותל אביב ערים, בקורת גג
 

 .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת הצהרה זו בשם המציע
 

 במקום המתאים( X)יש לסמן 

  לבעלי השליטה במציע, מנהליו או עובדיו אין כל קרבה משפחתית, עסקית או אחרת

 .משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםלמי לעובדי 

  משרד להלן פירוט יחסי הקרבה בין בעלי השליטה במציע, מנהליו ו/או עובדיו לעובדי

 :העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 שם עובד המשרד פירוט הקירבה שם הגורם אצל המציע ותפקידו מספר

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 :חתימת המציע

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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הצהרה לעניין העסקת עובדים ללא עבר פלילי וקבלת שירותים מאנשים  'יבנספח 

 ללא עבר פלילי

 למכרז( 3.2.2)סעיף 
 

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

 
"המציע"( המבקש  –_____________________ שהוא המציע )להלן הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

 .להתקשר עם המשרד. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע
אני מתחייב כי לצורך מתן השירותים במסגרת מכרז זה, אעסיק ואקבל שירותים מאנשים שאינם בעלי  .2

 למעט במקרים חריגים אשר יובאו לאישור מראש בפני נציג המשרד.  ,יג' נספחב עבר פלילי, כמפורט
כאמור ולשמרו  יג' נספחבאני מתחייב בכך לקבל מכל עובד/נותן השירותים תצהיר בנוסח המופיע  .3

בתיקו האישי. התצהיר יעודכן על ידי אחת לשנה ויהיה זמין לבדיקה על ידי נציג מוסמך של המשרד 
 או על ידי מי מטעמו, בכל עת שיידרש.

די לצורך מתן השירותים מכח המכרז, ידוע לי כי דרישה זו מתייחסת לכל כח האדם, אשר יועסק על י .4
ובכלל זה עובדים קבועים, עובדים זמניים, מתנדבים )ואף מתנדבים בשנת שירות(, סטודנטים, חיילים 

 ועובדי קבלן, ככל שיהיו כאלה.
אני מתחייב כי אם אבחר למתן שירותים לפי מכרז זה, ואקבל באופן קבוע שירות קנוי בכל תחום  .5

ות קנוי תהיה אפשרית לצורך מתן שירותים במסגרת מכרז זה, אקבל ממנהל שהוא, ככל שקבלת שיר
החברה, המבצעת עבורו את השירותים, הצהרה, שביחס לכל העובדים התקבלו אצל מנהל החברה 

 .יג' נספחהתצהירים בנוגע לעברם הפלילי, בנוסח המופיע ב
הריני מתחייב כי אם אבחר למתן שירותים לפי מכרז זה, ואאלץ להפעיל שירות קנוי באופן דחוף, ככל  .6

שקבלת שירות קנוי אפשרית לצורך מתן שירותים במסגרת מכרז זה, מבלי שאוכל לקבל את אישורו 
מגע צוות מטעמו, אשר ימנעו כל קשר או -של מנהל החברה כאמור לעיל, אצמיד לעובדי החברה אנשי

 בין העובדים של החברה לבין הילדים, לאורך כל זמן מתן השירות עד לקבלת התצהיר כנדרש. 
 

חתום על ידי כל אחד מאנשי הצוות  יג' נספחבמובהר כי על המציע לצרף למכרז את התצהיר המפורט 
 המוצעים כמפורט בסעיף 

 חתימת המציע:
 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
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 בדבר הרשעה בעבירות פליליות תצהיר 'יג נספח

 למכרז( 3.2.2)סעיף 
 

אני החתום מטה ____________________, תעודת זהות ___________, המוצע מטעם המציע 
_________ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק -לשמש כ

 היר/ה בזה כדלהלן:אם לא אעשה כן, מצ
 

  :במשבצת המתאימה X יש לסמן

 
  בעל ת"ז__________________, נותן/נת תצהיר החתום מטהאני ,____________________

 מספרמכרז במסגרת  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםזה לצורך מתן שירותים ל
, ירושלים ותל אביב ערים, בלבני נוער מחוסרי קורת גגהפעלת ארבע מסגרות  – 143/2019
)הצהרתי זו לגבי ההרשעות אינה  בעבירות מין ו/או בעבירות אלימותהורשעתי לא זה כי מצהיר/ה ב

הוגשו נגדי כתבי אישום  לאחקירות תלויות ועומדות נגדי ו איןביחס להרשעות שהתיישנו או נמחקו( וכי 
  בגין עבירות אלה.

 
  נותן/נת תצהיר ____________________, בעל ת"ז__________________, החתום מטהאני

 מספרמכרז במסגרת  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםזו לצורך מתן שירותים ל
, ירושלים ותל אביב ערים, בלבני נוער מחוסרי קורת גגהפעלת ארבע מסגרות  – 143/2019

או ישנן חקירות תלויות ועומדות נגדי  בעבירות מין ו/או בעבירות אלימותמצהיר/ה בזה כי הורשעתי 
 או הוגשו נגדי כתבי אישום בגין עבירות אלה. פירוט:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

________________________ ___________________________________________ 
 

לצורך  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםידוע לי, כי המידע המפורט בהצהרתי זו ישמש את 
לבני נוער הפעלת ארבע מסגרות  – 143/2019 מספרמכרז בדיקת התאמתי למתן שירותים במסגרת 

 בלבד. ירושלים ותל אביב ערים, במחוסרי קורת גג
 

כמו כן, ידוע לי כי עברי הפלילי יכול ויבדק על ידי הגורם המוסמך לכך על פי חוק המרשם הפלילי ותקנות 
 . 1981-השבים, תשמ"א

 
 .זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 
 חתימה וחותמת המציע העובדשם  תאריך
 ריק ריק 

 
 אישור עורך דין

 

אני הח"מ ________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 
בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת 
_________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי 
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רי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באופן אישי, ואח
 אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 
 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק
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  חוק למניעת העסקה של עברייני מיןה פיהצהרה ל 'ידנספח 

 למכרז( 3.2.3)סעיף 
 

_________________ לאחר שהוזהרתי  תעודת זהות____________________  החתום מטהאני 
 :להלןכי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כד

 
"המציע"( המבקש  –ר זה בשם _____________________ שהוא המציע )להלן הנני נותן תצהי .1

 .להתקשר עם המשרד. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע
 
והתקנות לפיו )להלן  2001-ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א .2

לבני נוער הפעלת ארבע מסגרות  – 143/2019 מספרמכרז החוק(, חל עלי כספק במסגרת  –
וכי בהתאם לחוק, חל איסור על העסקת בגיר ללא קבלת  ירושלים ותל אביב ערים, במחוסרי קורת גג

אישור מראש ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי החוק. אישור כאמור יכול להתקבל 
סד בצירוף ייפוי כוח מטעם הבגיר מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על ידי המעסיק/המו

 של הבגיר והכל בהתאם לחוק. תעודת זהותוצילום 
 

רשים בהתאם לחוק למניעת לקבל בטרם תחילת העסקת עובדים את האישורים הנדאני מתחייב  .3
 אתהעסקה של עברייני מין ולפעול על פיו. כמו כן מתחייב המציע לשמור בתיקו האישי של כל עובד 

כל האישורים כאמור יעודכנו על ידי הספק אחת  פי החוק האמור.-האישור מן המשטרה, שניתן על
 .מי מטעמו, בכל עת שתידרש ידי-עלנציג מוסמך של המשרד או  ידי-עלזמינים לבדיקה  לשנה ויהיו

 
אני מתחייב, כי אם אבחר למתן שירותים לפי מכרז זה, ואקבל באופן קבוע שירות קנוי בכל תחום  .4

ממנהל שהוא, ככל שקבלת שירות קנוי תהיה אפשרית לצורך מתן שירותים במסגרת מכרז זה, אקבל 
את השירותים, הצהרה, שביחס לכל העובדים התקבלו אצל מנהל החברה החברה, המבצעת עבורי 

 .מין עבריינישל האישורים ממשטרת ישראל בהתאם לדרישות של החוק למניעת העסקה 
 

בחר למתן שירותים לפי מכרז זה, ואיאלץ להפעיל שירות קנוי באופן דחוף, ככל אני מתחייב, כי אם א .5
את אישורו  לקבלשקבלת שירות קנוי אפשרית לצורך מתן שירותים במסגרת מכרז זה, מבלי שאוכל 

ימנעו כל קשר או מגע  אשר, יצוות מטעמ-של מנהל החברה כאמור לעיל, אצמיד לעובדי החברה אנשי
 . , לאורך כל זמן מתן השירותחניכיםבין העובדים של החברה לבין ה

האישורים מן המשטרה ביחס לכל אחד מאנשי את  למכרז כב' נספחמובהר כי על המציע לצרף ל
לעניין עמידה בהוראות החוק למניעת העסקה של למכרז  3.2.8כמפורט בסעיף המוצעים  הצוות

שקדמו  במהלך ששת החודשים. על המציע לצרף אישורים אשר הונפקו על ידי המשטרה עברייני מין
 .ההצעההגשת  למועד

 

 חתימת המציע
 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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 תשלום שכר מינימום ענפי לעובדים הסוציאליים 'טונספח 

 למכרז( 3.2.4)סעיף 
 

___________, נותן/נת התחייבות זו בשם  תעודת זהות_____________,  החתום מטהאני 
משרד העבודה הרווחה "(, המבקש להתקשר עם המציע" :_______________, שהוא המציע )להלן

הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי  – 143/2019 מספרמכרז במסגרת  והשירותים החברתיים
 ."(המכרז)להלן: " ערים ירושלים ותל אביב, בקורת גג

 
 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת התחייבות זו בשם המציע.

 

מכרז הכי שכרם של כל העובדים הסוציאליים שיועסקו על ידי לצורך מתן שירותים על פי  מתחייבהריני 
 .בהתאם לכל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, כפי שיעודכנו מעת לעת

 
 :חתימת המציע

 
 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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 ציודהאדם וההמבנה, כח  התחייבות לעמידה בדרישות 'טזנספח 

 
ידי המציע לצורך אספקת השירותים, יעמוד בכל דרישות מכרז -שיועמד על מבנהכי כל הנני מתחייב כי 

ייעשה רק לאחר קבלת אישור המשרד  מבנה, והשימוש ב2.10המוצע/ים כמפורט בסעיף  מבנהזה לעניין ה
 .מראש ובכתב

 
וכמפורט  למכרז 3.3.7 כמפורט בסעיף, במכרז זההנני מתחייב בזאת לרכוש את כל הציוד על פי הנדרש 

  .ממועד קבלת ההודעה על זכייה במכרז )מאה ועשרים( יום 120בתוך , למכרז מכרזל 2.11בסעיף 

 

שי הצוות שיועמדו על ידי לצורך אספקת השירותים, יעמדו בדרישות המינימום הנני מתחייב בזאת כי כל אנ
 למכרז. 2.9להשכלה ונסיון, כמפורט בסעיף 

 
ובהתאם  1998-כמו כן הנני מתחייב כי המציע יפעל לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

 – בלתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, התשע"
2011 . 

 
 :חתימת המציע

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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 דרישות בטיחותב המבנה המוצעעמידת בדיקת  'יזנספח 

 למכרז( 2.10.2)סעיף 
 

חתום על ידו בלבד וחתימתו תהווה יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף את נספח זה 
אישור כי הוא מודע לבדיקות שיידרשו להתבצע בכל מבנה שיציע בעתיד וכי הוא מסכים לקיום בדיקות 

ש את הנספח חתום אלו על ידי בודק בהתאם לדרישות הנספח. בשלב הגשת ההצעה, אין צורך להגי
על ידי המשרד, בהתאם  על ידי בודק הבטיחות. נספח חתום כאמור יידרש רק בשלב אישור המבנה

 לאמור לעיל. 

 
 נספח זה מוגש ביחס למסגרת ב_______________

 
 כתובת המבנה: __________________________

 
, הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי קורת גג – 143/2019 מספרמכרז נספח זה מוגש במסגרת 

 "(.כרזהמ)להלן: " ערים ירושלים ותל אביבב
 

 קריטריונים בעלי סמכות לביצוע המבדק  -כללי  .1
 ידי בודק שהוא אחד מאלה: -המסמך ימולא ויאושר על .1.1

בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור בטיחות אש ומניעתה, הרשום  מהנדס בטיחות .1.1.1
 .או במדור בטיחות כללית או במדור בטיחות תעסוקתית

ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עם -המוסמך על בטיחותעל ממונה  .1.1.2
מבדקי בטיחות  50שנים לפחות מיום קבלת ההסמכה, וביצע לפחות  5ותק של 

 .במסגרות ציבוריות
שנים לפחות מיום קבלת הסמכה  5עם וותק של  עורך מבדקי בטיחות של מוסדות חינוך .1.1.3

 .בדיקות בטיחות במסגרות ציבוריות 50וביצע לפחות 
הנספח ייחתם על ידי בעל סמכות לביצוע המבדק, כפי שמפורט להלן, ועל ידי מורשה חתימה  .1.2

 מטעם מפעיל המסגרת. 
מובהר בזה כי הממצאים אשר יפורטו בדו"ח יהוו, בין היתר, בסיס לבדיקת התאמתו של המבנה  .1.3

 .המוצע
 

 המסגרתפרטי  .2
 אגף אחראי: חסות הנוער. .2.1
 לבני נוער מחוסרי קורת גג. שם המסגרת: מסגרת .2.2
 סוג המסגרת: חוץ ביתית.  .2.3

 

 פרטי המציע .3
שם המציע/המפעיל: ________________________________ )עמותה/מפעיל  .3.1

 פרטי/רשות מקומית/אחר( 
)ח.פ/ ע.מ / ע"ר(: __________________ בעל נכס*   .3.2

__________________________________ 
 שם הרשות בה תופעל המסגרת :_______________________________ סמל .3.3

 תעריף______________

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 105עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

  מורשה חתימה מטעם המציע/המפעיל:
 שם ותפקיד: _____________________________ 

 _______ -טלפון נייד:________________
 אלקטרוני:_______________@_______________כתובת דואר 

)*( במקרה שהמבנה הוא בבעלות הרשות המקומית, על המפעיל לצרף להצעתו אישור מאת מהנדס העיר 

 בדבר עמידת המבנה בכל דרישות הבטיחות כמפורט בנספח הבטיחות. ברשות המקומית

 

תאריך: ____________________ שם הבודק: ____________________

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 106עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

 טבלת אישורים .4
 הטבלה בהתאם לאישורים שהוצגו בפניועל הבודק למלא את  :חובה אישורי .4.1

הוצג  -יש לחדש כל  הגורם המאשר נושא האישור  מספר
אישור / לא 

הוצג 
אישור/ לא 

 רלוונטי

תאריך מתן 
 האישור

 בתוקף עד
)אם הוגבל 

 בתוקף(

ע"פ דרישת  הרשות הארצית לכבאות והצלה  .מוכנות אמצעי כיבוי למניעת דליקות, ואמצעי מילוט  .1
 רשות כבאות

 והצלה

  
___/___/___ 

 
___/___/___ 

( של כל המבנים באתר או אישור של 4תעודת גמר )טופס   .2
הרשות המקומית, בשטחה ממוקמת המסגרת, בדבר 

 התאמת ייעוד המבנים למסגרת המופעלת בהם.

 חד פעמי רשות מקומית
 

)יש לשמור 
בתיק 

 המסגרת( 

  
___/___/___ 

 
 

להתייחס לכל סוגי המבנים יש  -)*( בדיקת יציבות מבנים   .3
לרבות מבנים יבילים, תקרות תלויות, עמודי תאורה, יחידות 

 מיזוג תלויות, מערכות סולאריות, סככות הצללה וכו'.

מהנדס מבנים )קונסטרוקטור( עם 
 רישיון בתוקף

   חודשים 60
 

___/___/___ 

 
 

___/___/___ 

מתקני לרבות  -)**( מתקני משחקים, ספורט וכיוצא בזה   .4
משחקים, מתקני ספורט, מתקני כושר בחצר, מגרשים, חדרים 

 ואולמות. )במידה וקיימים(

מעבדה מוסמכת להתקנה ותחזוקת 
המתקנים או בודק שנתי למתקני 
משחקים בעל רישיון בהתאם לתקן 

 1498הישראלי 

   חודשים 12
 

___/___/___ 

 
 

___/___/___ 

"תכן עמידות מבנים  413אישור בדבר עמידת מבנה בתקן   .5
  1980עבור מבנים שנבנו לפני שנת  -ברעידות אדמה" 

מהנדס מבנים )קונסטרוקטור( עם 
 רישיון בתוקף

   חד פעמי
___/___/___ 

 

 סככות הצללה. סולאריות,כל סוגי המבנים לרבות מבנים יבילים, תקרות תלויות, עמודי תאורה, יחידות מיזוג תלויות, מערכות  * 
 ** לרבות מתקני משחקים, מתקני ספורט, וילונות חלוקה באולמות, מתקני כושר בחצר, מגרשים, חדרים ואולמות.

  תאריך: ____________________ : ____________________חתימת עורך המבדק

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 107עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

 תוצאות הבדיקה: .5
 )לציין מספר מבנים שנבדקו(.מבנים ___נבדקו 

המבנים :  להלן פרוט

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  

 
 במשבצת המתאימה(:  Xלאור ממצאי המבדק, הערכת הסיכונים והתכנית לתיקון ליקויים, אני קובע כי מן הבחינה הבטיחותית )יש לסמן 

 לבני נוער מחוסרי קורת גג אין מניעה כי המתקן שנבדק ישמש כמסגרת - תקין. 

 לבני נוער מחוסרי קורת גג לא ניתן להשתמש במבנה כמסגרת - לא תקין כלל. 

 יום בהתאם למכרז(  90אך לא יאוחר מיום ________ )עד  ל הליקויים המפורטים בטבלה מטה,עד לתיקון כ להשתמש במבנה לא ניתן - התגלו ליקויים
 מיום _______________.

 
 :הליקויים ולו"ז לתיקוןפירוט 

 

 חומרת הליקוי פירוט הליקוי שם מבנה
 (***5עד  1-)מ 

 מועד אחרון לתיקון 

 
 

   

___/___/___ 

 

 

   

___/___/___ 
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 חומרת הליקוי פירוט הליקוי שם מבנה
 (***5עד  1-)מ 

 מועד אחרון לתיקון 

 

 

   

___/___/___ 

 

 

   

___/___/___ 

    

___/___/___ 

 לתיקון עד למועד הנקבע. –ליקוי סביר -5ליקוי חמור לתיקון מידי; -1*** 
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 פרטי הבודק .6
 שם הבודק __________________________

 מספר תעודת זהות _____________________

 טלפון נייד _____________________

 דואר אלקטרוני _____________________________

 במשבצת המתאימה, וצרף העתק של התעודות(: Xהגדרת הכשירות )סמן  .6.1
   מהנדס בטיחות רשום 

  )ממונה על הבטיחות )יש לצרף אישור כשירות בתוקף 

  בטיחות של מוסדות חינוך עורך מבדקי 

 ____________מספר תעודת הרישום_______
 

 __________תאריך: __________ חתימת עורך המבדק: ____________________
 

 עורך המבדק:הצהרה ואישור  .7
עומד  מצהיר כי אני תעודת זהות __________________, אני ____________________,

 .7.1בהתאם להגדרת הכשירות לפי סעיף  1בקריטריונים המפורטים בסעיף 

 תאריך: ____________________ חתימת עורך המבדק: ____________________

 

 הצהרה וחתימת המציע .8
 __________ )מורשה חתימה מטעם המפעיל(, מצהיר ומתחייב בזאת כי:אני ______________

ידי הרשויות למיניהם )הרשות הארצית לכבאות והצלה, רשות -כל האישורים שניתנו על .8.1
 ידי גורם כלשהו.-מקומית, מעבדה מוסמכת וכיו"ב( הם בתוקף ולא נשללו על

 מבנים.לא התווספו מבנים או מתקנים מאז קבלת האישור ליציבות  .8.2
כל הליקויים שנמצאו במסגרת בדיקת בטיחות זו, יתוקנו במסגרת לוח הזמנים שנקבע על ידי  .8.3

 הבודק. 
באחריותי להזמין את הבודק לצורך ביצוע בדיקה חוזרת לאחר המועד האחרון לתיקון הליקויים  .8.4

 ולאשר את תיקון הליקויים ואת תקינות / אי תקינות המסגרת.
 במסמך זה. אישור בודק בטיחות לאחר תיקון כל הליקויים שהתגלובאחריותי להמציא למשרד  .8.5
 ידוע לי כי נספח חתום ותקין זה הוא תנאי לאישור להפעלת המסגרת על ידי המשרד. .8.6

 
  שם וחתימה ________________ תאריך________________
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 מיגון מבנים לזמן חירום 'יחנספח 

 למכרז( 2.10.3)סעיף 
 

חתום על ידו בלבד וחתימתו תהווה יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף את נספח זה 
אישור כי הוא מודע לדרישות המיגון שיידרשו להתבצע בכל מבנה שיציע בעתיד. נספח חתום כאמור 

 על ידי המשרד, בהתאם לאמור לעיל יידרש רק בשלב אישור המבנה

 
 נספח זה מוגש ביחס למסגרת ב____________________

 
 : ________________________המבנהכתובת 

 
___________, נותן/נת התחייבות זו בשם  תעודת זהות____________________,  החתום מטהאני 

משרד העבודה הרווחה "המציע"(, המבקש להתקשר עם  –_______________, שהוא המציע )להלן 
הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי  – 143/2019 מספרמכרז במסגרת  והשירותים החברתיים

 "(.המכרז)להלן: " ערים ירושלים ותל אביב, בקורת גג
 

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת התחייבות זו בשם המציע.
 

 ולחתום במקום המתאים: Xיש לסמן 

 

 במהלך השנה שקדמה  ניתנו על ידי המציע שירותים נשוא מכרז זה במבנה המוצג על ידו לא

המצביע על  )קונסטרוקטור(אישור מאת מהנדס מבנים על המציע להמציא  -למועד הגשת ההצעה
קיומו של מרחב מוגן תקני במבנה, או על האפשרות להעמיד מרחב מוגן תקני במבנה תוך תקופה 

ימים, בהתאם לדרישות המפורטות בתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית  60שלא תעלה על 
"מפרט  –ופקע"ר  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםולהנחיות  1990-מקלטים(, תש"ן

. יש לצרף את אישור (7246לתכנון מרחבים מוגנים ייעודיים במוסדות בריאות ורווחה" )תקנה 
 .המהנדס בסופו של נספח זה

 
 המבנה המוצע הוא מבנה בבניה/שיפוצים 

  אזכה למתן השירות במכרז, המבנה המוצע על ידי שהוא במידה שהריני מתחייב בזאת כי
בבנייה/שיפוצים ייבנה/ישופץ בהתאם לדרישות הנקובות בתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים 

ופקע"ר  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםולהנחיות  1990-לבניית מקלטים(, תש"ן
(, כך שיהיה מוכן 7246מפרט לתכנון מרחבים מוגנים ייעודיים במוסדות בריאות ורווחה" )תקנה "–

 ימים מיום הזכייה.  60תוך 
 )קונסטרוקטור(עם סיום הבנייה/שיפוץ, על המציע להמציא אישור מאת מהנדס מבנים 

  המצביע על קיומו של מרחב מוגן תקני במבנה בהתאם לנדרש לעיל.
 

 על ידי המציע השירותים הנדרשים במכרז זה במבנה המוצג על ידו במהלך השנה שקדמה  ניתנו

 .למועד הגשת ההצעה
, אדאג בשלב ראשון לקיומם של אזכה למתן השירות במכרזבמידה שהריני מתחייב בזאת כי  .א

 ם מוגנים לכל הפחות על בסיס "הכי מוגן שיש", כתנאי לאכלוס דיירים במבנה. מרחבי
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אזכה למתן השירות במכרז, אדאג לבצע סקר מיגון על במידה שכמו כן הריני מתחייב בזאת כי  .ב
. חודשים מיום הזכייה 6ואגישה להנהלת השירות תוך , ידי יועץ מיגון מאושר על ידי פיקוד העורף

ידוע לי כי על היועץ לבצע מיפוי של המרחבים הקיימים במבנים ולהגדיר מהם שיפורי המיגון 
הנדרשים על פי מפרט טכני לחיזוק ואטימת חדרים במבנים קיימים כנגד הדף 

(www.oref.org.il/SIP_STORAGE/files/3/3593.pdf ו/או מפרט לחיזוק ואטימה של חללים )
שנמצא באתר פיקוד העורף:  (pdfwww.oref.org.il/SIP_STORAGE/files/1/3411.במבנים )

he/Pakar.aspx-www.oref.org.il/11260 תכנית המיגון אשר תוגש על ידי היועץ תכלול כתב .
 . כמויות ועלויות ביצוע לשיפורי המיגון הנדרשים***

את לפעול בהתאם להוראות המשרד בתחום המיגון, אשר יכול שיינתנו הריני מתחייב בז .ג
 .כיוצא בזהבאמצעות הוראות תע"ס, מבחני תמיכה ו

 

 על ידי המציע שירותים שאינם אלו הנדרשים במכרז זה, במבנה המוצג על ידו במהלך  ניתנו

 השנה שקדמה למועד הגשת ההצעה, לאוכלוסיית היעד של המשרד.
אדאג בשלב ראשון לקיומם של  אזכה למתן השירות במכרזבמידה שהריני מתחייב בזאת כי  .א

 מרחבים מוגנים לכל הפחות על בסיס "הכי מוגן שיש", כתנאי לאכלוס דיירים במבנה. 
הנחיות המשרד  פי-על, אבצע את הוראות המיגון תוך שנה מיום הזכייההריני מתחייב בזאת כי  .ב

בנושא מיגון, ולכל הפחות אבצע במבנה שיפורי מיגון בהתאם לדרישות המפורטות באתר המשרד. 
 ברור לי כי אי ביצוע שיפורי המיגון כנדרש, יהוו עילה להפסקת ההסכם עמי מצד המשרד. 

עות הריני מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות המשרד בתחום המיגון, אשר יכול שיינתנו באמצ .ג
 .כיוצא בזההוראות תע"ס, מבחני תמיכה ו

 

 :חתימת המציע
 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 

 

וניתן יהיה לקבל תכניות , יצוין כי בידי המשרד קיימות תכניות מיגון של חלק מהמוסדות הפעילים כיום*** 
  .אלו באגף החירום והביטחון
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 דרישות ביטחוןהתחייבות לעמידה ב 'יטנספח 

 למכרז( 3.2.6)סעיף 
 

___________, נותן/נת התחייבות זו בשם  תעודת זהות____________________,  החתום מטהאני 
משרד העבודה הרווחה "המציע"(, המבקש להתקשר עם  – _______________, שהוא המציע )להלן

הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי  – 143/2019 מספרמכרז במסגרת  והשירותים החברתיים
 .(המכרז –)להלן  ערים ירושלים ותל אביב, בקורת גג

 
 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת התחייבות זו בשם המציע.

 כמפורט להלן:המכרז הנני מתחייב למלא אחר כל דרישות הביטחון במסגרת 
 
משרד העבודה הרווחה יהיה אחראי לביצוע הוראות הביטחון של משטרת ישראל ושל  מסגרתמנהל ה .1

 "(.המשרד)להלן: " והשירותים החברתיים
, שישמש, בנוסף לתפקידו נאמן לענייני ביטחון, עוזר מסגרתימנה עובד, מבין עובדי ה מסגרתמנהל ה .2

 "נאמן ביטחון"(. –)להלן  מסגרתא הביטחון והחירום בלמנהל ומרכז נוש
תהיה מבוקרת באמצעות שער נשלט ודלת מבוקרת בצורה כזאת שכל כניסה  מסגרתהכניסה ל .3

 תהיה תחת בקרה. מומלץ להתקין מצלמות במעגל סגור עבור בקרת הכניסה. מסגרתל
 ידי המשרד(.-י מעודכן )בסיס הנתונים יסופק עליוחזק תיק ביטחון מוסד מסגרתב .4
 .מסגרתתותקן מערכת כריזה שבאמצעותה ניתן להודיע הודעות לכל שטח ה מסגרתב .5
יותקן ארון קיר עם ציוד לעזרה ראשונה, על פי הוראות מגן דוד אדום לישראל ובהתאם  מסגרתב .6

 .מסגרתהשוהים בלמספר 
תותקן תאורה חשמלית מספקת, שתאיר את כל שטח המסגרת בכלל זה את השטחים  מסגרתב .7

 תאורת חירום. מסגרתשלאורך הגדרות; כמו כן תותקן בתוך ה
 יותקן לחצן מצוקה שיחובר למוקד חרום שייתן סיוע בשעת מצוקה. מסגרתב .8
מטר על פי  2.5-במבנה שאינו מבנה בודד, תותקן גדר היקפית בגובה של כ הממוקמת מסגרתב .9

 מפרט שאושר באגף הביטחון במשרד ו/או תקן משטרת ישראל.
 

הריני מצהיר ומתחייב בזה כי אבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד בדרישות הביטחון 
 .מסגרת. ידוע לי כי עמידה בתנאים אלה מהווה תנאי לאכלוס המסגרתהמפורטות לעיל ביחס ל

 
 :חתימת המציע

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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 עמידה בתנאי הסף והענקה של ציוני איכות וכן בדיקת המלצותלבדיקת  ניסיון המציע 'כנספח 

___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  תעודת זהות____________________,  החתום מטהאני 
 :להלןבחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כד

 
משרד העבודה הרווחה והשירותים "המציע"(, המבקש להתקשר עם  –__, שהוא המציע )להלן ______________________הנני נותן/נת תצהיר זה בשם 

 .ערים ירושלים ותל אביב, בהפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי קורת גג – 143/2019 מספרמכרז במסגרת  – החברתיים
 

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

 ת: וכללי ותהער

 .בעת מילוי הטבלאות ביחס למציע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות הנדרשות  

  מתבקש למלא את טבלאות הניסיון לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות.המציע 

  מובהר כי טווח השנים המצוין בנספח זה מתייחס במשותף לתנאי הסף ואמות המידה כפי שנקבעו במכרז. בכל מקרה בדיקת הניסיון תתבצע בהתאם
 לדרישות כפי שנקבעו במכרז.

  התקשרות עדכניים של אנשי הקשר לעניין ניסיונו וההמלצות שצורפו על ידו.על המציע להקפיד למלא פרטי 

  נאמר מובהר כי תתאפשר חפיפה בניקוד בין אמות המידה לעניין אותן שנות ניסיון ובלבד שהניסיון שיוצג בהצעה הוא רלוונטי לבדיקה, אלא אם כן
 .אחרת באמת המידה

 תנאי הסף וניקודו באמות המידה יערכו על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות בלבד עוד מובהר בזה כי, בדיקת עמידתו של המציע ב
 , לפי העניין.חשבון-אישור רואהו

 לפי העניין )לזיהוי בלבד( חשבון-רואהידי -דין )לאימות( ועל-הנספח, וכל עמוד נוסף שיצורף אליו, ייחתמו על ידי עורך. 
  

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 114עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

 ניסיון המציע .1

 למכרז. 3.2.7כמפורט בסעיף  לניסיוןהמציע עומד בתנאי הסף  1.1

 השנים האחרונות שמונהבמהלך  רווחהאוכלוסיות עבור  תכניות )אחת לפחות( או תוהפעלת מסגרעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו ב 1.2

סעיף ) )לפי העניין( מוגשת ההצעהאליה  ביחסלאוכלוסיית היעד  אספקת שירותי רווחהוכן את נסיונו ב הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות

 (:1.2-ו 1.1ת מידה ואמלמכרז,  3.2.7

שם הגוף / 
הארגון לו ניתן 

 השירות

פרטים בדבר השירותים או 
ידי -מהות השירות שניתן על

 המציע

סוג 
האוכלוסייה 

לה ניתנו 
 שירותים

גילאי בני 
הנוער 

המטופלים 
 במסגרת

האם הניסיון 
מתקיים במציע 

בבעל  /
השליטה 

 מציעהמנכ"ל /
)אם בבעל 
השליטה / 

יש  –מנכ"ל 
 לציין את שמו(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 שירות
 )חודש(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 שירות
 )שנה(

תאריך 
סיום 
מתן 
 שירות
 )חודש(

תאריך 
סיום מתן 

 שירות
 )שנה(

שם איש 
 קשר

טלפון 
נייח 
 ונייד

 תפקיד

            

            

            

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 115עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

שם הגוף / 
הארגון לו ניתן 

 השירות

פרטים בדבר השירותים או 
ידי -מהות השירות שניתן על

 המציע

סוג 
האוכלוסייה 

לה ניתנו 
 שירותים

גילאי בני 
הנוער 

המטופלים 
 במסגרת

האם הניסיון 
מתקיים במציע 

בבעל  /
השליטה 

 מציעהמנכ"ל /
)אם בבעל 
השליטה / 

יש  –מנכ"ל 
 לציין את שמו(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 שירות
 )חודש(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 שירות
 )שנה(

תאריך 
סיום 
מתן 
 שירות
 )חודש(

תאריך 
סיום מתן 

 שירות
 )שנה(

שם איש 
 קשר

טלפון 
נייח 
 ונייד

 תפקיד

            

 * ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.
 

" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה" מציעיובהר כי " 1.2-ו 1.1אמות מידה למכרז וכן  3.2.7לעניין סעיף 

 . 1968 –כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  -

ל הכללי, על הניסיון להתקיים בבעל השליטה או במנהל באופן יובהר כי במקרה שמציע מציג מענה לסעיף זה ניסיון של בעל השליטה במציע או המנה

 מלא בכל אחד מהם לחוד, ולא יתאפשר ניסיון המתקיים בהם יחד.

 שלהלן. 2כן יובהר כי במקרה של הצגת ניסיון מנכ"ל / בעל שליטה יש למלא את ההצהרה שבסעיף 

 

. )אמת מידה לפחות שנתיים ברציפות___ אחוז )להשלמה על ידי המציע( מעובדי המציע מועסקים על ידו  מועד האחרון להגשת ההצעותנכון ל 1.3

1.3:) 

 .כא'נספח חשבון בנוסח המופיע ב-רואהלהוכחת האמור בסעיף זה על המציע לצרף בנוסף אישור 
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המתנדבים שהופעלו על ידי המציע למשך שישה חודשים רצופים לפחות במהלך השנתיים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת  מספר 1.4

 (:1.4)אמת מידה הוא _________  ההצעות

 

 3.2.7יובהר כי יש למלא הצהרה זו רק במקרה בו מוצג ניסיון בעל שליטה או מנכ"ל כניסיון מציע, כאמור בתנאי סף  – / בעל השליטה מנכ"להצהרת ה .2

 למכרז

אני מר/גב' __________ משמש כבעל השליטה במציע/ מנכ"ל המציע החל מיום ___/___/___; בהיקף העסקה ______________ )רלוונטי למנכ"ל 

 יש לציין אחוזי משרה/מספר שעות שבועיות/חודשיות(. –בלבד 

 במסגרת תפקידי במציע, אני אחראי על הנושאים הבאים: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 אני מצהיר כי הניסיון שהוצג בטבלה מעלה מתקיים בי, בהתאם לפירוט בטבלה.

 

 חתימת המציע ואימות חתימה  .3
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 :חתימת המציע
 

 
 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 

 
 אישור עורך דין

 

________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _________________ אני הח"מ 
 בישוב /בעיר_________________ מר / גברת _________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות _______________ / המוכר/ת לי באופן

 יו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.אישי, ואחרי שהזהרת
 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק

 

 לשם זיהוי בלבד חשבון-רואהחתימת 
 

 חתימה וחותמת חשבון-שם מלא של רואה תאריך
 ריק ריק ריק
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... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 
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 חשבון על העסקת עובדים-אישור רואה 'כאנספח 

 
 תאריך:_______________

 
 לכבוד

 ______________ )שם המציע(
 
 

 ידי המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות-רציפות העסקת עובדים עלהנדון : 
 

חשבון _____________________, רואי החשבון המבקר של ________ )להלן: -אנו משרד רואה
קורת  מחוסרילבני נוער הפעלת ארבע מסגרות  – 143/2019"המציע"( )החברה המגישה הצעה למכרז 

"((, מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר המכרז" –)להלן  ירושלים ותל אביב ערים, בגג
נספח ל 1.3( הכלולה בהצעה למכרז של המציע )סעיף לפחות שנתיים ברציפות) רציפות העסקת עובדים

המצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם  מועד האחרון להגשת ההצעותלמכרז( המתייחסת ל כ'
 זיהוי בלבד. 

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על 
 ביקורתנו.

ביקורת אשר ראינו ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי 
אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה 
הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

מעותיים שנעשו שבהצהרה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המש
על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת 

 בסיס נאות לחוות דעתנו.
 ידי המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות-רציפות העסקת עובדים עללדעתנו, ההצהרה בדבר 

למכרז( משקפת באופן נאות מכל הבחינות  כ'נספח ל 1.3הכלולה בהצעה למכרז של המציע )סעיף 
 המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

 
 בכבוד רב,

 
 רואי חשבון 

 

 
 המכרז.* יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי 

 
 הערות: 

  נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי ועדה משותפת למנהל הרכש הממשלתי וללשכת
 .2009אוגוסט  –רואי החשבון בישראל 

 החשבון-יודפס על נייר לוגו של משרד רואה  
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 119עמוד 
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 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 
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 המוצעהצוות והשכלת ניסיון  'כב נספח

 הכלול בהצעתו.  אשכולעל המציע לצרף נספח זה בנפרד לגבי כל 

___________, לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  תעודת זהות____________________,  החתום מטהאני 
 :להלןבחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כד

 
משרד העבודה הרווחה והשירותים "המציע"(, המבקש להתקשר עם  –__, שהוא המציע )להלן הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ______________________

 .ערים ירושלים ותל אביב, בהפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי קורת גג – 143/2019 מספרמכרז במסגרת  – החברתיים
 

 מסגרת ב____________________נספח זה מוגש ביחס ל

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

 המוצע:יש למלא בטבלה שלהלן את פרטי הצוות 

 השכלה תעודת זהות שם אשכול תפקיד
)יש לציין את התואר הגבוה 

 ביותר בלבד(

    א מנהל מסגרת

    ב מנהל מסגרת

    ג מנהל מסגרת

    ד מנהל מסגרת

 
 הערות כלליות:

  של כל המועמדים, העתקים של תעודות אקדמיות שלהם ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה בסופו של נספח זה, יש לצרף קורות חיים מפורטים
 , כישוריהם ומיומנויותיהם.ניסיונםים להערכת רלוונטיומסמכים נוספים לגביהם, ככל שהם 
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 120עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 
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 .מובהר בזה כי בדיקת עמידתם של אנשי הצוות המוצעים בתנאי הסף וניקודם באמות המידה יערכו על סמך הנתונים המפורטים בטבלאות המצורפות 
 לפירוש האמור בטבלאות המצורפות בלבד.  הואהאמור בקו"ח 

  פח זה מתייחס במשותף לתנאי הסף ואמות המידה כפי שנקבעו במכרז. בכל מקרה בדיקת הניסיון תתבצע מובהר כי טווח השנים המצוין בנסעוד
 בהתאם לדרישות כפי שנקבעו במכרז.

 .בעת מילוי הטבלאות ביחס לצוות המוצע ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות הנדרשות 
 ת הניסיון לפי סדר כרונולוגי של תאריך סיום מתן השירות.אוהמציע מתבקש למלא את טבל 
  נאמר מובהר כי תתאפשר חפיפה בניקוד בין אמות המידה לעניין אותן שנות ניסיון ובלבד שהניסיון שיוצג בהצעה הוא רלוונטי לבדיקה, אלא אם כן

 אחרת באמת המידה.
  לעניין ניסיונו וההמלצות שצורפו על ידו.על המציע להקפיד למלא פרטי התקשרות עדכניים של אנשי הקשר 
 דין )לאימות(.-הנספח, וכל עמוד נוסף שיצורף אליו, ייחתמו על ידי עורך  
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 121עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

 המוצע מנהל מסגרת .1

 למכרז. 3.2.8.1והשכלה כמפורט בסעיף  לניסיוןהמוצע עומד בתנאי הסף  מנהל מסגרת 1.1

 המוצע: _________________ מנהל מסגרתשם  1.2

 ת"ז: _______________ מספר 1.3

 _________________ טלפון: 1.4

 טלפון נייד: _________________ 1.5

 דואר אלקטרוני: _________________ 1.6

במקום המתאים ולהשלים את החסר, לפי  Xלמכרז( )יש לסמן  3.2.3)סעיף  לעניין עמידה בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מיןאישור  1.7

 הרלוונטיות(:

  מועד הנפקת האישור המצורף: _______________לעניין עמידה בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מיןנדרש אישור , 

  לעניין עמידה בהוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מיןלא נדרש אישור 

 במקרה שנדרש אישור לפי סעיף זה, יש לצרפו בסופו של נספח זה.

 במקום המתאים ולהשלים פרטי השכלה רלוונטיים(: X( )יש לסמן 2.3, אמת מידה למכרז 3.2.8.1.1השכלה אקדמית )סעיף  1.8

 תואר אקדמי ראשון 

 תחום הלימודים: __________________________________________

 שם המוסד האקדמי: _______________________________________

 ד קבלת התואר: _______________________________________מוע

  תואר אקדמי שני 
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 122עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 
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 תחום הלימודים: __________________________________________

 שם המוסד האקדמי: _______________________________________

 מועד קבלת התואר: _______________________________________

 שיתואר אקדמי שלי 

 תחום הלימודים: __________________________________________

 שם המוסד האקדמי: _______________________________________

 מועד קבלת התואר: _______________________________________

, אם התואר לא תואר אקדמי)ולעניין  השכלה אקדמיתותעודות המעידות על ועדכניים נכון למועד הגשת ההצעה יש לצרף קורות חיים מפורטים 

 .המל"ג( ידי-עלרף אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או אישור כי התואר מוכר ויצ –נרכש בארץ 

 או בסיכון גבוה ובמצוקה 12-18לבני נוער בגילאי  מסגרת חוץ ביתית ניהולבהמוצע  מנהל מסגרתעל המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של  1.9

השנים האחרונות , במהלך תשע החל ממועד קבלת התואר, הבסיכון גבוה ובמצוק 12-18נוער בגילאי לבני  מסגרת חוץ ביתית עבודה כרכזב

)לפי העניין(  לאוכלוסיית היעד ביחס אליה מוגשת ההצעה תכנית רווחה או חינוך ניהולוכן את נסיונו ב הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות

 (:2.2-ו 2.1ת מידה ולמכרז, אמ 3.2.8.1.2)סעיף 
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 123עמוד 
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 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 
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שם הגוף / הארגון לו 
 ניתן השירות

פרטים בדבר 
השירותים או מהות 

ידי -השירות שניתן על
 המוצע מנהל מסגרת

האם 
עבודה 
כמנהל 

המסגרת 
או 

 כרכז?

האם 
מדובר 

במסגרת 
חוץ 

ביתית 
 )כן/לא(

סוג 
האוכלוסייה 
לה ניתנו 
 שירותים

גילאי בני 
הנוער 

המטופלים 
 במסגרת

תאריך 
תחילת 

מתן 
 שירות
 )חודש(

תאריך 
תחילת 

מתן 
 שירות
 )שנה(

תאריך 
סיום 
מתן 
 שירות
 )חודש(

תאריך 
סיום מתן 

 שירות
 )שנה(

שם איש 
 קשר

טלפון 
 נייח ונייד

 תפקיד

             

             

             

             

 * ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.
 

 המוצע מנהל מסגרתהצהרת 
__________ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר  מספר תעודת זהות__________, נושא  החתום מטהאני 

 :להלןאת האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כד
במכרז ת הצעתו של המציע ___________________ )יש להשלים את שם המציע( ידוע לי כי במסגר .1

 ירושלים ותל אביב ערים, בלבני נוער מחוסרי קורת גגהפעלת ארבע מסגרות  – 143/2019 מספר
 .מנהל מסגרתלשמש בתפקיד  ת/"המציע"( אני מוצע –)להלן 

 כנדרש במכרז זה. מנהל מסגרתבדרישות ההשכלה והניסיון לתפקיד  ת/כי אני עומד ה/הנני מצהיר .2
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 124עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 
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, ככל עבור המציע בהיקף הנדרש כמפורט במכרז זה מנהל מסגרתלשמש בתפקיד  ת/הנני מתחייב .3
 . שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה

 

 תאריך המוצע מנהל מסגרתחתימת 
 ריק ריק

 

 עורך דין אישור
 

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב 
שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי בעיר_________________ מר / גב' _________________ /

 שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק
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 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 125עמוד 
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 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 
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 ואימות חתימה חתימת המציע .2

 חתימת המציע
 
 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 

 
 אישור עורך דין

 

אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב 
בעיר_________________ מר / גב' _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי /

 שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק
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 תכנית עבודה שנתית לביצוע בהתאם לתכנית החינוכית טיפולית מוצעת 'כגנספח 

 למכרז( 4.2.8)סעיף 

, הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי קורת גג – 143/2019מכרז מספר נספח זה מוגש במסגרת 
 כרז"(.)להלן: "המ ערים ירושלים ותל אביבב
 

 (.3.1למכרז )אמת מידה  4.2.8התכנית תיבדק בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף 
 

על המציע לצרף להלן את תכנית העבודה המוצעת על ידו, בהתייחס לכל הקריטריונים המפורטים בסעיף 
 15כו של נספח זה לא יעלה על למכרז המציע יהיה רשאי לצרף מסמכים לפי הצורך, ובלבד שאור 4.2.8

 15עמודים בסך הכל. יובהר כי ככל שיצורף להצעה מסמך )כולל נספחים( בהיקף גדול מהאמור, ייבדקו 
 העמודים הראשונים במסמך )לפי סדר צירופם להצעה(.

 
 .ידי המשרד-מתחייב לפעול בהתאם לתכנית שתאושר עלהנני 

 חתימת המציע:

 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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 פעילויות או תכניות שהפעיל המציע  'כדנספח 

 
שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים אני החתום מטה ____________________, תעודת זהות ___________, לאחר 

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

"המציע"(, המבקש להתקשר עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים  –הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע )להלן 
 "(.המכרז)להלן: " ערים ירושלים ותל אביב, בהפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי קורת גג – 143/2019מכרז מספר במסגרת  –
 

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

 .4.1הפעילויות / תכניות ייבדקו עבור אמת מידה 

 

, שבוצעו על ידי המציע במהלך חמש מעבר לנדרש מהמציע מתוקף התקשרות עם גוף ציבוריתכניות / יוזמות עצמאיות שביצע המציע יש לפרט בטבלה להלן 

 :להגשת ההצעותהשנים האחרונות הקודמות למועד האחרון 

אוכלוסיית  מספר
 היעד

מספר 
 המשתתפים

תוכן השירותים / 
 הפעילויות

משך 
התכנית / 
הפעילות 

והיקף 
 שעות

תאריך 
תחילת 
 הפעילות
 )חודש(

תאריך 
תחילת 

 פעילותה
 )שנה(

תאריך 
סיום 

 הפעילות
 )חודש(

תאריך 
סיום 

 הפעילות
 )שנה(

שם הגוף 
ארגון /

עבורו 
בוצע 

 הפרויקט

שם איש 
 קשר

 טלפון תפקיד
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אוכלוסיית  מספר
 היעד

מספר 
 המשתתפים

תוכן השירותים / 
 הפעילויות

משך 
התכנית / 
הפעילות 

והיקף 
 שעות

תאריך 
תחילת 
 הפעילות
 )חודש(

תאריך 
תחילת 

 פעילותה
 )שנה(

תאריך 
סיום 

 הפעילות
 )חודש(

תאריך 
סיום 

 הפעילות
 )שנה(

שם הגוף 
ארגון /

עבורו 
בוצע 

 הפרויקט

שם איש 
 קשר

 טלפון תפקיד

             

             

             

 העמודות דלעיל.* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל 
 

 ותוצאותיהם על המציע לצרף לנספח מסמכים, מטעם מזמין הפרויקט, המפרטים לגבי מהות הפרויקטים, יעדיהם

 

יוזמות,  שלוש-היוזמות בעלות הניקוד הגבוה ביותר. במידה ותוגשנה למעלה מ שתייוזמות. תילקחנה בחשבון  שלושמובהר כי המציע רשאי לפרט בהצעתו עד 

 .היוזמות הראשונות לפי סדר מיקומן בהצעה. שלושתיבדקנה 

 

 הערות:

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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 חתימת המציע
 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 

 

 עורך דין אישור
 

בפני במשרדי אשר ברחוב אני החתום מטה ________________________, עורך דין מאשר/ת כי ביום _____________ הופיע/ה 
_________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גברת _________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות 

ם לא יעשה / _______________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק א
 תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 
 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק
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 חלקים חסויים בהצעה 'כהנספח 

 למכרז( 5.3.8)סעיף 
 

ערים , בהפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי קורת גג – 143/2019 מספרבמכרז , המציע אני
מבקש, שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או  ירושלים ותל אביב

 מקצועי:

סעיף  מספר
 במכרז

החלקים אשר המציע 
 מבקש שיישארו חסויים

 נימוק הבקשה )מתוקף איזה חוק / אסמכתא(

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

ביתר  י, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפניכאמורמוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי 

 ההצעות, שיוגשו למכרז זה.

למכרז, מציע המבקש חלקים חסויים בהצעה מתבקש להשחיר את החלקים  5.3.8סעיף -כאמור בתת

 .החסויים בהעתק ההצעה )העותק שאינו עותק המקור(

 :חתימת המציע

 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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 אישור עסק בשליטת אשה 'כונספח 

 למכרז( 5.6)סעיף 

 

מחוסרי קורת הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער  – 143/2019נספח זה מוגש במסגרת מכרז מספר 

 ערים ירושלים ותל אביב, בגג

 

 הגדרות:

אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד  -" אישור" .1
 מאלה:

 הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה. -נושא משרה שאינו אישה אם מכהן בעסק  .1.1

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .1.2

 ;1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -" אמצעי שליטה" .2

ישרין או נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במ -" מחזיקה בשליטה" .3
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50% -בעקיפין, למעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד  -" נושא משרה" .4
 כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

ר על פי חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבו -" עסק" .5
 תשקיף או שותפות הרשומה בישראל;

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים  -" עסק בשליטת אישה" .6
 של ההגדרה אישור; 2 -ו 1אחרות, היכולת לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 

 א;בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצ -" קרוב" .7

 תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה. -" תצהיר" .8

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה 

הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה 

 ר ותצהיר.במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישו

מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק 

 הוא בשליטת אישה.

 אישור

אני עורך דין ____________ מאשר בזאת כי המציע ______________ הוא עסק בשליטת אישה 

 .1981-כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א
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______________ ח.פ ______________ הינה גברת __________  ה בחברתהמחזיקה בשליט

 ת.ז ____________.

שם מלא ___________ ת.ז ________________ חתימה ____________ חותמת__________. 

 כתובת _________________ טלפון _______________.

 תצהיר

שם העסק ______________ ח"פ  אני גברת ____________ תעודת זהות _____________

____________ מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים )מספר 

 לעניין עידוד נשים בעסקים, 2002 –(, התשס"ג 15

 שם מלא _______________ 

 חתימה ________________
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 מכרזבנוהל הגרלה לבחירת הזוכה  'כז נספח

 למכרז( 5.10.4)סעיף 
 
 ועדת הגרלה .1

חברי ועדת המכרזים המשרדית )יו"ר הוועדה, נציג חשבות ונציג לשכה משפטית( יהיו חברי ועדת 
 ההגרלה ויו"ר הוועדה יהיה נציג נוסף של הלשכה המשפטית.

 נוהל עבודה .2
זים המשרדית אודות הצורך בקיום הגרלה, תשלח למציעים עם קבלת החלטת ועדת המכר .א

שאמורים לקחת חלק בהגרלה, הודעה על מועד עריכת ההגרלה ועל האפשרות לשלוח נציגים 
 מטעמם להגרלה. מציע אשר לא ישלח נציג מטעמו, תיערך ההגרלה שלא בנוכחות נציגו. 

וצאותיה. הפרוטוקול ייחתם ועדת ההגרלה תרשום פרוטוקול אשר יתעד את מהלך ההגרלה ות .ב
 על ידי כל חברי הוועדה.

 ועדת ההגרלה תיידע את המציעים בדבר תוצאות ההגרלה.  .ג
 שמות המציעים אשר השתתפו בהגרלה יהיו פתוחים לעיון.  .ד

 שיטת ההגרלה .3
הוועדה תכין רשימה של המציעים המשתתפים בהגרלה ופתק השתתפות זהה לכל מציע עליו  .א

 הסידורי.יירשם שמו ומספרו 
 כל פתק השתתפות ייחתם בידי חברי הוועדה. .ב
 פתקי ההשתתפות יקופלו ויוכנסו לתוך קופסה.  .ג
 יו"ר הוועדה ישלוף פתק השתתפות אחד מן הקופסה. .ד
יוכרז כזוכה בהגרלה לצורך מתן השירות,  –המציע אשר שמו ומספרו יופיעו על הפתק שהוצא  .ה

 נות או השגות על כך. ולאף אחד מהמציעים האחרים לא תהיינה כל טע
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 הצהרה בדבר עמידה בדרישות ביטוח במקרה של זכייה 'כחנספח 

 למכרז( 3.3.5)סעיף 

 
 :להלןאני הח"מ ____________________ תעודת זהות _________________ מצהיר בזה כד

 
"המציע"( המבקש  –הנני נותן הצהרה זו בשם _____________________ שהוא המציע )להלן 

מחוסרי הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער  – 143/2019ז מספר מכרלהתקשר עם המשרד במסגרת 
 "המכרז"(.  –)להלן  ירושלים ותל אביב ערים, בקורת גג

 
 .אני מצהיר כי הנני מוסמך לתת הצהרה זו בשם המציע

 
ידוע לי כי, ככל שאבחר כזוכה במסגרת המכרז, אדרש לעמוד לעמוד בדרישות הביטוח המפורטות  .1

 .ובתשובות ההבהרה של המשרד בנושא ביטוחים במלואן 3ל' נספחב
בחנתי בטרם הגשת ההצעה על ידי מול חברת הביטוח המבטחת אותי את יכולתי לעמוד בתנאי  .2

 הביטוח כלשונן.
ספח ביטוחי לאחר הזכייה במכרז שלא כנדרש תעכב את חתימת ידוע לי כי הגשת פוליסה או נ .3

 .למכרז 5.7בסעיף ההסכם, תחילת ההתקשרות והתשלום בהתאם, בהתאם למפורט 
 

 חתימת המציע:
 

 
 .זהו שמי, להלן חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת

 
 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 

 
 אישור עורך דין

 

_____________ הופיע/ה בפני אני הח"מ ________________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום 
במשרדי אשר ברח' _________________ בישוב /בעיר_________________ מר / גב' 

_________________ שזיהה /תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ / המוכר/ת לי באופן 
הקבועים בחוק אם אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה / תהיה צפוי/ה לעונשים 

 לא יעשה / תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
 

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק
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 הצהרה בדבר הסכמה לפרסום הסכם ההתקשרות 'כטנספח 

 למכרז( 5.13)סעיף 
 

_________________ מצהיר/ה בזה  תעודת זהות____________________  החתום מטהאני 
 :להלןכד
 

"המציע"( המבקש  –הנני נותן הצהרה זו בשם _____________________ שהוא המציע )להלן 
מחוסרי הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער  – 143/2019 מספרמכרז להתקשר עם המשרד במסגרת 

 "המכרז"(.  –)להלן  ירושלים ותל אביב ערים, בקורת גג
 

 .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת הצהרה זו בשם המציע
 

ידוע לי כי, ככל שאבחר כזוכה במסגרת המכרז, ההסכם שייחתם עמי יפורסם במלואו באתר חופש המידע 
 מספר, וזאת בתוך חודש ימים מיום חתימתו בהתאם להחלטת ממשלה www.foi.gov.ilהמרכזי שכתובתו 

שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים  29.12.2013מיום  1116
 למכרז. 5.13"החלטת הממשלה"(, כאמור בסעיף  –)להלן 

 במקום המתאים( X)יש לסמן 

 .הנני מסכים לפרסם את ההסכם החתום על ידי במלואו 

  הנני מבקש שלא לפרסם את החלקים הבאים בהסכם, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי, בהתאם
 לאמור בהחלטת הממשלה, וזאת מהנימוקים הבאים )חובה לנמק ולפרט(:

החלקים אשר המציע מבקש  סעיף במכרז מספר
 שיישארו חסויים

 נימוק הבקשה )מתוקף איזה חוק / אסמכתא(

1.     

2.     

3.     

4.     

 * ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

ידוע לי כי ההחלטה הסופית באשר לחסיון המידע המפורט לעיל תהיה נתונה אך ורק למשרד וכי המשרד 
לפרסום החלקים בהסכם שפורטו על ידי לדחות את התנגדותי דעתו הבלעדי, -פי שיקול-יהיה רשאי, על
נסיבות העניין אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות או אם השתכנע כי בלעיל, בין היתר, 

 .משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק צפויה לי כתוצאה מפרסום המידע

 
לפרסום החלקים בהסכם שפורטו על ידי לעיל, הנני רשאי התנגדותי המשרד ידחה את במידה שידוע לי 

שמי, להלן חתימתי,  זהו)ז( להחלטת הממשלה. 4ימים כאמור בסעיף  21לעתור כנגד ההחלטה בתוך 
 .ותוכן הצהרתי דלעיל אמת

 :חתימת המציע
 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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 ם התקשרותהסכ 'ל נספח

 למכרז( 5.7)סעיף 
 

יובהר כי בשלב הגשת ההצעה המציע נדרש לצרף את ההסכם כאשר הוא חתום בתחתית כל עמוד 
על ידי מורשה חתימה מטעמו במקום המתאים. המציע אינו נדרש בשלב הגשת ההצעה לחתום על 

 דין.-ד לחתימת הספק ואינו נדרש לאמת את חתימתו בחתימת עורךההסכם בעמוד האחרון המיוע

 
 הסכם התקשרות

 שנחתם בירושלים, ביום ________ בחודש ___________ בשנת __________

 
משרד העבודה הרווחה והשירותים  ידי-עלראל המיוצגת ממשלת ישראל, בשם מדינת יש בין:

  החברתיים
 ("המשרד" –שתיקרא להלן )

 מצד אחד
 שם הספק: ___________________________________  לבין:

 הרשום אצל רשם ה_______________________________
 במספר רישום: ___________________________________

 הסכם זה: __________________________וכתובתה לצרכי 
 ("הספק" –)שייקרא להלן 

 מצד שני
 

 מבוא
 

לבני נוער מחוסרי קורת הפעלת ארבע מסגרות  – 143/2019 מספרוהמשרד פרסם מכרז  הואיל:
 מצורף בזאתכמפורט במכרז על נספחיו ה ("המכרז")להלן:  ירושלים ותל אביב ערים, בגג

 ;להסכם זה כנספח
נשוא המכרז לרבות מתן השירותים המפורטים במכרז  םרותייוהספק הציע לספק למשרד ש והואיל:

  ;("ההצעה" כנספח להסכם זה )להלן: מצורף בזאתעל נספחיו ובהצעת הספק על נספחיה ה
 למלא אחר כל תנאי הסכם זה; בותווהספק זכה במכרז בכפוף להתחיי והואיל:
, המפורטים בהסכם זה, במכרז ובהצעה, באופן, במועדים השירותיםוהמשרד מעוניין בקבלת  והואיל:

 (;ם""השירותיובתנאים, הכל כמפורט בהסכם זה, במכרז ובהצעה )להלן: 
 "המבנה"והספק מחזיק במבנה המתאים למתן השירותים הנמצא בכתובת_______ )להלן:  : והואיל

 (;"מסגרתהאו " 
 "(;חניכיםה)להלן: " והמשרד מעוניין בסידור לאוכלוסיית היעד כהגדרתה במכרז והואיל:
בין  עבודהוהצדדים מסכימים כי ההתקשרות ביניהם תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי  והואיל:

המשרד לבין הספק, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת 
 ;עבודהיחסי 

והצדדים מעוניינים להסדיר בהסכם זה את כל היחסים המשפטיים ביניהם בכל הקשור להפעלת  והואיל:
 ; מסגרתה

 :להלןלפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כד
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 הצהרות יסוד של הצדדים .1
כי ההוצאה  1985-המשרד מצהיר בזאת בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה .1.1

  הכרוכה בהסכם זה תוקצבה בחוק התקציב השנתי לשנת הכספים שבהם נחתם.
הספק מצהיר בזה כי הוא כשיר ומורשה על פי כל דין לספק למשרד את השירותים  .1.2

; וכי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה מסגרתהמפורטים בהסכם זה ב
 קניין רוחני של צד ג' כלשהו. כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות אינו פוגע בזכויות צד ג' 

הדרושים לרבות האמצעים עוד מצהיר בזאת הספק כי יש לו את היכולת והאמצעים  .1.3
הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי הניסיון והמומחיות 

 .מסגרתהנדרשים לשם הפעלת ה
 

 היתרים רישיונות ואישורים .2
 :להלןצהיר ומתחייב בזאת כדהספק מ

כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין מאת הרשויות  .2.1
ואבטחת השוהים בו, הספק מתחייב  מסגרתהמוסמכות, לרבות בקשר עם החזקת ה

 להציגם למשרד בכל עת שידרוש. 
ידי הספק הם בהתאם לחוק, -והשימוש בהם על מסגרתכי המבנה או המבנים בהם שוכן ה .2.2

כמו כן מצהיר הספק כי למיטב ידיעתו לא ידוע לו על כל כוונה לפנות ולקבל צו האוסר עליו 
 במלוא השטח בו הוא מופעל בעת חתימת הסכם זה; מסגרתאת הפעלת ה

כי הוא מחזיק באישור תקף בדבר ניהול תקין שהוצא על ידי הרשם האחראי על המרשם  .2.3
 בו הוא רשום )סעיף זה יחול רק על עמותות וחברות הרשומות גם לפי חוק הנאמנות(. 

היא תנאי מהותי בסעיף זה על כל חלקיו  ותשל הצהרות הספק המפורט ןמובהר כי נכונות .2.4
בהסכם זה. אי נכונות של הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד 

 שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק.
הספק מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על ביטול  .2.5

והאוסר או מגביל את יכולתו להפעיל את  ויתן כנגדאישור הניהול התקין וכן על כל צו שנ
 בהתאם להסכם זה. מסגרתה

דיע הספק מיד על כל עיקול שיוטל על זכויותיו במבנה או ומבלי לפגוע בכלליות סעיף זה, י .2.6
 או חלקם.  –ודו או בזכויותיו לפי הסכם זה בצי

 
 תקופת ההסכם .3

, ויהיה בתוקף החל מיום חתימת המשרד על ההסכם שנתייםהסכם זה נעשה לתקופה של  .3.1
. למשרד בלבד הזכות שנהעם תחנות יציאה אחת לועד יום__________________, 

 )להלן: "תקופת ההסכם"(.  מראשימים  60לממש את תחנות היציאה בהתראה בכתב בת 
בכל פעם, עד שנה למשרד בלבד קיימת אופציה להארכת ההסכם בשלוש שנים נוספות,  .3.2

מהמועד שקבעה ועדת המכרזים כמועד לתחילת מתן השירותים  חמש שניםלסך כולל של 
, בכפוף לאישור התקציב מדי שנה בשנה, בהתאם ובכפוף על ידי הספק לפי מכרז זה

וראות חוק התקציב, הוראות חוק חובת למגבלות חוק התקציב, להוראות כל דין לרבות ה
 המכרזים, התקנות שהותקנו מכוחו ותנאי ההסכם שייחתם עם הספק. 

יהוו תקופת ניסיון, אשר  הראשונים לאחר תום תקופת ההתארגנותששת החודשים  .3.3
 30בהתראה בכתב בת  הספקרשאי לבטל את ההתקשרות עם  המשרד יהבמהלכה יה
 .ימים מראש

המשרד יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי גמר כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם  .3.4
ות סיבת ימים מראש לאחר מתן נימוקים אוד )ארבעים וחמישה( 45בהתראה בכתב של 

 הביטול. 
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 ששה חודשיםהספק יהיה רשאי להביא הסכם זה לידי גמר בהתראה בכתב של לפחות  .3.5
 .שמרא

של ההסכם מצד הספק, או במקרה של ביצוע פשע על ידו או על  הפרה יסודיתבמקרה של  .3.6
יהיה המשרד, באישור המנהל הכללי, רשאי  –ידי אחד ממנהליו או נושאי המשרה שבו 

 לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.
פק אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המשרד, מובהר כי הס .3.7

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. –כבכל עניין אחר  –והמשרד יהיה רשאי לפעול בעניין זה 
בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, הספק מחויב להעביר למשרד את כל  .3.8

ר המשרד עד להפסקת החומר שברשותו והשייך למשרד או את כל העבודה שעשה עבו
, בנוסף ומבלי לגרוע מחובתו של הספק על פי האמור ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה

. מובהר כי הספק אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, להלן 10.13בסעיף 
 לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר  .3.9
 הפסקת הסכם זה.

במהלך תקופת ההתקשרות יידרש הספק להציג ין ספק שהוא חברה או שותפות בלבד, לעני .3.10
. 7.4.1.2בפני המשרד או נציג מטעמו נסח חברה / שותפות עדכני בהתאם להוראת תכ"ם 

יום ממועד הדרישה יהווה עילה להפסקת התקשרות  30אי הצגת הנסח כאמור תוך 
 המשרד עם הספק.

ל סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, הוא ישתף פעולה ככל הספק מתחייב כי בכל מקרה ש .3.11
שיידרש על מנת לאפשר למשרד המשך קבלת שירותים כראוי, וזאת בין היתר על ידי 

מבלי לגרוע מכל האמור  העברה מסודרת ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המשרד.
 להלן:שרות מכל סיבה שהיא, יפעל הספק בהתאם למפורט לעיל, עם סיום ההתק

, חניכיםימסור הספק למשרד ו/או למי מטעמו על פי דרישתו, כל מידע על ה .3.11.1
כם יום ממועד סיום הס 30דרכי מתן השירות בפועל וזאת לכל המאוחר בתוך 

למשרד תהיה זכות שימוש בלתי מסויגת  .זה וכל האמור ללא כל תשלום נוסף
או מוגבלת בהיקף או בזמן במידע ויהיה רשאי להעביר זכות שימוש זו לכל צד 

  .שלישי זה לפי שיקול דעתו, בתשלום או שלא בתשלום
שקיבלו שירותים במסגרת ההסכם וכן את כל  חניכיםיעביר את כל המידע על ה .3.11.2

 הפרטים לגביהם לספק החלופי כולל המלצות להמשך טיפול.
שקיבלו שירותים במסגרת ההסכם כדי  חניכיםיסיים את כל הדיווחים על ה .3.11.3

 להשלים במועד את כל תהליך קבלת ההשמות עבורם.
יידע את כל העובדים המועסקים על ידי הספק מיד לאחר הודעת מי מהצדדים  .3.11.4

 על סיום ההתקשרות.
שקיבלו שירותים במסגרת ההסכם לקראת סיום  חניכיםיידע ויכין את ה .3.11.5

 ההתקשרות עמו.
יידע את משכיר המבנה, ככל שמדובר במבנה מושכר, בדבר סיום ההתקשרות  .3.11.6

 ומועדו.
 וצאות הדרושות לצורך סיום ההפעלה במקום.ישלם את כל הה .3.11.7
 יפעל בהתאם להוראות שיינתנו לו בעניין זה על ידי המשרד.  .3.11.8
 ימשיך את מתן השירות כפי שיידרש על ידי המשרד. .3.11.9

הספק לא יהיה זכאי לתשלום הוצאה ו/או פיצוי בגין הפסקת ההתקשרות מעבר  .3.11.10
, משרדה ןושביעות רצו ולתמורה הראויה בעבור השירותים שביצע להנחת דעת

 .להלן 6וזאת בכפוף לאמור בסעיף  עד למועד הפסקת ההתקשרות

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 139עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים  .3.11.11
הסבירים והמקובלים, העומדים לרשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה 

 מהפסקת ההתקשרות.
לא ומקצועי את כל בתקופת ההודעה המוקדמת על הספק למלא באופן מ .3.11.12

התנאים, ההתחייבויות ונהלי העבודה וכל המוטל עליו על פי תנאי המכרז 
כאמור  –" מוקדמת הודעה. לעניין זה, "לסיום ההתקשרותעד  וההסכם וזאת

 .לעיל 3.4בסעיף 
 
  מסגרתייעוד ה .4

שנים מחוסרי קורת גג,  18עד  12בני נוער בסיכון גבוה ובמצוקה בגילאי עבור מיועדת  מסגרתה
ובכלל זה למתן השירותים המפורטים במכרז  אשר נמצאים מחוץ לביתם וזקוקים למענה חירום מידי

ידי הספק בהצעה והעומד בדרישות -זה באמצעות, בין השאר, כוח האדם והמבנה, שהוצעו על
 המפורטות במכרז. 

 
 חניכיםמכסת ה .5

  .חניכים 16הינה המרבית  חניכיםהמכסת  .5.1
וי תקציבי מתאים ובאישור הזמנות על ידי ההתקשרות השנתית והביצוע יהיו מותנים בכיס .5.2

 להלן. 6על פי המפורט בסעיף  מורשי החתימה של המשרד.
 100%בעד  ההתקשרות לפי שיקול דעתו הבלעדילמשרד שמורה האופציה להרחיב את  .5.3

בהתאם לצרכי אוכלוסיית היעד נושא מכרז זה ובכפוף לשיקולים  מהיקף ההתקשרות,
ם, תקציביים להוראות חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו על פיו, להוראות התכ"

 . ולאישור ועדת המכרזים המשרדית
לצמצם את  ,פרק זמן סבירבהודעה מוקדמת של משרד יהא רשאי תוך תקופת ההסכם, ה .5.4

היקף השרות מכל סיבה שתיראה לו, והמחיר יופחת בהתאם על בסיס מחירי ההסכם 
 והספק מסכים לכך מראש.

. מסגרתבזאת כי המכסה דלעיל היא המכסה הנובעת מכושר הקליטה של ה מובהר ומודגש .5.5
במספר כלשהו.  חניכיםהמשרד אינו מתחייב בשום אופן להפנות באיזה זמן מן הזמנים 

המשרד, ובכלל זה המשרד אינו מתחייב כי בזמן  ידי-עליקבע אך ורק  מסגרתקצב אכלוס ה
, לא כל שכן לא המכסה המרבית. חניכיםנתון כלשהו ישהו או יטופלו מספר כלשהו של 

תיעשה בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של המשרד, למספרם  מסגרתל חניכיםהפניית ה
 ולצרכיהם. חניכיםשל ה

 
 התמורה .6
 

 תעריפים .6.1
ועדת  ידי-עלישלם המשרד לספק את התעריף המאושר  מסגרתעבור הפעלת ה .6.1.1

 :להלןהתעריפים של המשרד כד
שיטופל  חניךעבור כל  :עבור גופים שלא יחוייבו במע"מתעריף  .6.1.1.1

בהתאם ליתר תנאי ₪,  12,173.76 – במשך חודש שלם מסגרתב
למאי ההסכם ובכפוף למילוי מלא של התחייבויות הספק )נכון 

2019). 
שיטופל  חניךעבור כל  :עבור גופים שיחוייבו במע"מתעריף  .6.1.1.2

בהתאם ליתר תנאי ₪,  13,296 –במשך חודש שלם  מסגרתב
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הסכם ובכפוף למילוי מלא של התחייבויות הספק )נכון למאי ה
2019.) 

 מסגרתשיטופל ב חניךבנוסף לאמור לעיל ישלם המשרד עבור כל  .6.1.1.3
לטובת סל שירותים, מובהר כי תשלום זה ישולם רק ₪  1,117
במודל השלמת ישהה בפועל במסגרת ולא יחושב ש חניךעבור 

 ן.המקום כמפורט להל
למושם על פי מספר ₪  981המשרד ישלם בנוסף לאמור לעיל  .6.1.1.4

הנמוך  -המכסות המאושרות ועל פי הוכחת תשלום בפועל
כל זאת בכפוף להתאמת המבנה ויכולתו להכיל את . מביניהם

מושמים  16בו, במידה והמבנה אינו יכול להכיל  מספר המושמים
יועבר למפעיל החזר שכר דירה על פי התפוסה המקסימאלית של 

 .המבנה
אשר ישולם לספק עבור השירותים התשלום המפורט לעיל הינו התשלום הסופי  .6.1.2

לפי  וכל עלות נלווית , רכיב רווחהמבוקשים על ידי המשרד והינו כולל מע"מ
 .העניין

המשרד  ידי-עלהמרבי שיאושר  חניכיםעד למספר ה התעריף הנזכר לעיל ישולם .6.1.3
 ובהתאם לביצוע בפועל. 

התעריף עשוי להתעדכן מעת לעת על פי החלטת ועדת התעריפים במשרד  .6.1.4
 )להלן: "התמורה"(. 

לפי מכרז זה.  מסגרתשייקבע יהווה תמורה מלאה בגין הפעלת ההתעריף  .6.1.5
הישירות והעקיפות, לצורך הספק לבדו הוא האחראי לשאת בכל ההוצאות, 

ו תע"ס כולל כל ההוצאות הנלוות אספקת השירותים לפי מכרז זה, לפי חוק א
. המשרד לא ישלם תמורה נוספת כלשהי, מעבר לתעריף וכולל התייקרויות

  .כאמור
סמך החלטתה של ועדת התעריפים של -עדכון התעריף יתבצע אך ורק על .6.1.6

הועדה. המציע  ידי-עלדעתה הבלעדי ובמועדים, שייקבעו -המשרד, לפי שיקול
-כם עליו, ששינוי של תעריפים ייעשה אך ורק עלמצהיר ומאשר, כי ידוע לו ומוס

דעתה -סמך החלטה מפורשת של ועדת התעריפים של המשרד, לפי שיקול
 הבלעדי. 

 מסגרתנוהל פתיחת ה .6.2
חדשה יש צורך בהתארגנות לפחות חודש טרם  מסגרתלקראת פתיחת  .6.2.1

הפעלת צוות  –תיחה, ומהפתיחה הפתיחה. חלק מהצוות יועסק בשכר עד הפ
, מובהר כי תשלום זה ישולם רק במקרה של ספק חדש באופן מלא ושוטף

 .המפעיל את השירות
ובשלבים הראשונים של  רשותבשל אופייה וייחודיות האוכלוסייה המטופלת ב .6.2.2

תיעשה באופן מדורג, כדי לייצב קבוצה  חניכים, קליטת המסגרתפתיחת ה
שניתן לעבוד אייתה ובהתאם לכך העסקה באופן מדורג הצוות והתשלומים 

, ובכל מקרה בהתאם לנהלי החסות ולמנהל תחום השמות לספק בהתאם
 .רשותב

על מנת לאפשר הפעלה תקינה בשלבי הפתיחה, התשלומים לספק ייעשו באופן  .6.2.3
 מדורג עד לתפוסה מלאה, עפ"י המודל שלהלן:

בשכר לאיתור ובחירת  מנהל מסגרתיועסק  –חודש לפני הפתיחה  .6.2.3.1
 הצוות, ארגון המבנה וכיו"ב.
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 חניכיםבשכר, לארגון ה ועסק אם הביתת -שבועיים לפני הפתיחה  .6.2.3.2
 .מסגרתשיקלטו והכנת ה

ללית יועסק כל הצוות בשכר להתארגנות כ –ימים לפני הפתיחה  3 .6.2.3.3
 לפתיחה.

תשלום בגין הוצאות השכר יתבצע על פי הוצאה בפועל )עם הגשת  .6.2.3.4
הנמוך  -תלושי משכורת(, או על פי טבלאות השכר של המשרד 

 מבין השניים.
 10השלמה עד  מסגרתעבור שני החודשים הראשונים תשולם ל .6.2.3.5

השוהים בפועל  חניכיםמכסות הכוללת את התשלום עבור ה
 .מסגרתב

מכסות הכוללת  10השלמה עד  מסגרתבחודש השלישי תשולם ל .6.2.3.6
, אך ההשלמה מסגרתהשוהים בפועל ב חניכיםם עבור את התשלו

 מכסות. 5לא תעלה על 
מכסות הכוללת  10השלמה עד  מסגרתבחודש הרביעי תשולם ל .6.2.3.7

, אך ההשלמה מסגרתהשוהים בפועל ב חניכיםאת התשלום עבור 
 מכסות. 3לא תעלה על 

 תנאי תשלום .6.3
, ובתנאי שמסמכי מסגרת, אשר שהו בחניכיםהתשלום לספק יהיה לפי מספר ה .6.3.1

( הגיעו למשרד ונקלטו בדוחות המחשוב של מסגרתהקליטה )טופס השמה ל
 המשרד. 

ששהו רק חלק מהחודש, ישלם המשרד תשלום יחסי לתעריף  חניכיםעבור  .6.3.2
 .מסגרתב חניךבהתאם לזמן שהיית ה

 מסגרתעזב את ה חניךהערה: היה ובמהלכו של החודש המדווח קרה מקרה, בו  .6.3.3
והטיפול בו הופסק, הספק מחויב להגיש ללשכה לשירותים חברתיים, באופן 

 מידי, דוח על המקרה. 
הספק מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד. המשרד  .6.3.4

 י לקזז מכל תשלום המגיע לספק בגין סכום עודף שקיבל מהמשרד. רשא
התשלום כפוף לאישור של ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה  .6.3.5

מדי שנה ובקיום תקציב בפועל. ההתקשרות כולה כפופה למגבלות כל דין, 
הוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו על פיו, הוראות התכ"מ, תנאי 

 הספק והוצאת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת כדין.  ם שייחתם עםההסכ
להלן מודל השלמת המקום שנקבע על ידי המשרד על מנת להבטיח הפעלה  .6.3.6

  :מסגרתשוטפת של ה

מהתפוסה בתקן בכל חודש כנגד  80%המשרד ישלים לספק  .6.3.6.1
אה רו על יד , מפורטות ומאושרותמסגרתהוצאות בפועל שהיו ל

 . על פי הסכום הנמוך מבניהם.שבוןח
 מכסות. 3השלמת המקום תהיה עד מקסימום של  .6.3.6.2
השלמת המקום תבוצע על בסיס תפוסה מקסימאלית, במקרה  .6.3.6.3

והמבנה אשר באמצעותו מסופקים השירותים אינו ערוך לאכלס 
חניכים השלמת המקום תהיה רק עד למספר המכסות אשר  16

 במבנה.מתאפשר אכלוסם 
לא תשולם השלמת מקום במשך תקופת נוהל פתיחת המסגרת  .6.3.6.4

 המפורט לעיל.
  לא תהיה השלמת תפוסה על הרחבות ההסכם. .6.3.6.5

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 142עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

 .מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין .6.3.7
שהחליט להטיל על  פיצוי מוסכםהמשרד יהיה רשאי לקזז מהחשבונות השוטפים  .6.3.8

 להסכם.  30בהתאם לאמור בסעיף חודש מסויים הספק בעבור 
באחריות הספק להעביר למשרד אישור ניהול תקין ואישור לצורך ניכוי מס במקור  .6.3.9

בתוקף ליום התשלום. יובהר כי המשרד יהא רשאי שלא להעביר לספק את 
 כאמור.  התמורה המגיעה לו בגין מתן השירות עד לקבלת האישורים

למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו  .6.3.10
 . מסגרתשייגרם לספק עקב הפעלת ה

ידי הממשלה, אך ורק למימון -הספק מתחייב להשתמש בכספים שיועברו על .6.3.11
 המטרה לשמה יועדו. השירותים למען 

, השוהים חניכיםחל איסור מוחלט על הספק לגבות תשלום כלשהו עבור ה .6.3.12
 . מסגרתב

להלן, הספק מתחייב שלא לקבל מכל מוסד או  28מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .6.3.13
הסכם זה אלא בכפוף לקבלת  גוף אחר מימון כספי בגין השירותים במסגרת

 הסכמת המשרד מראש ובכתב. 
את  מוסכם בין הצדדים, כי היה והחשב הכללי במשרד האוצר לא יעביר למשרד .6.3.14

מלוא המימון החודשי בהתאם לתקציב המאושר של המשרד, יהיה המשרד רשאי 
 לדחות חלקים מתשלום התמורה עד להשלמת המימון על ידי משרד האוצר. 

 מועדי התשלום .6.4
שעבורם היה  חניכיםלחודש( עבור כל ה 9-התשלום לספק מתבצע אחת לחודש )עד ה

 טופס השמה עד למועד העיבוד.
 
 קיזוז .7

-עלהספק מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לספק 
 הסכם זה או מכוח כל הסכם אחר.  פי-עלהסכם זה כל סכום המגיע למשרד מהספק  פי

 
  מסגרתמה חניכיםוהוצאת קליטת  .8

בהתאם לנהלי  רשות חסות הנוערבהתאם להחלטת שיופנו אליו  חניכיםהספק יקלוט את ה .8.1
יע עצמאית יכולים להג חניכים. מבלי לגרוע מהאמור, הההשמה שייקבעו על ידי המשרד

לבתים ולהיקלט מידית. במקרים כאלה הספק יידרש לדווח למשרד תוך שלושה ימים. 
שעות. במקרים בהם לא  24בתוך  חניךבמקרה דנן, חובה על הספק לקבל אישור מהורי ה

ניתן לקבל אישור הורים יש לפנות מידית לעובד סוציאלי לחוק הנוער במקום מגוריו של 
 .חניךה

שיפנה אליו הן באופן עצמאי  חניךמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי על הספק לקלוט כל  .8.2
 חניךוהן על ידי הגורמים המוסמכים לכך, בשום מקרה הספק לא יכול לפסול קבלה של 

 שהופנה אליו על ידי הגורמים המוסמכים.
, יקבע אך ורק על ידי המשרד מסגרתשיופנו על ידי המשרד ל חניכיםקצב האכלוס של ה .8.3

 .ובהתאם לצורכי האוכלוסייה
 ידי-עלמי שאושר  ידי-עלהמשרד או  ידי-עלשיופנו אליו  חניכיםהספק מתחייב לקלוט  .8.4

המשרד כגורם מפנה, בין השאר, כמפורט במכרז ואשר פרטיהם המלאים מופיעים בקובץ 
נתוני היסוד של האגף לשירותי מידע וענ"א. יודגש כי על הספק לדאוג ולהבטיח קליטת 
הפרטים הנדרשים בקובץ כמפורט לעיל וכנדרש. מובהר כי תתאפשר גם פניה עצמאית של 

 לספק. חניכים
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שיישלחו אליו על ידי המשרד. הספק יהיה  חניכיםאת כל ה מסגרתהספק מתחייב לקלוט ב .8.5
זה או אחר, אם הוא סבור  חניךלעיין בהחלטתו להפנות אליו רשאי לבקש מהמשרד לשוב ו

 . מסגרתזה אינו מתאים ל חניךכי 
 החלטת המשרד בבקשת הספק לעיון חוזר תהיה סופית.  .8.6
יהיה עליו לפעול בעניין זה בהתאם  מסגרתכזה או אחר מה חניךהיה והספק יבקש להוציא  .8.7

לנוהלי המשרד כפי שיהיו מעת לעת, לרבות בהתאם לנוהלי המשרד תקפים ביום חתימת 
הסכם זה. מודגש ומובהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לשנות, ללא צורך בהסכמת הספק 

 בפרט. מסגרתמה חניךואת נוהל הוצאת  את נהליו בכלל
ללא קבלת  מסגרתהמ חניךבנוסף לאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הספק לא ירחיק  .8.8

 אישור נציג המשרד המוסמך לכך מראש ובכתב. 
בכל עת שייראה  מסגרתמה חניךמוסכם בין הצדדים כי הרשות בידי המשרד לדרוש הוצאת  .8.9

 לו ובמקרה זה לא יהיה לספק זכות כלשהי לסרב מלמלא הוראה זו. 
 

  מסגרתב חניכיםהשירותים שיינתנו ל .9
את השירותים המפורטים בנספח המצורף להסכם  מסגרתב חניכיםהספק מתחייב לתת ל .9.1

, בצורה ובאופן ההולמים חניכיםישיים של הזה, בהתאם לדרישות המשרד ולצרכיהם הא
 וברמה הגבוהה ביותר.  את מתן השירותים הנדרשים

בהתאם לנוהלי  מסגרתבמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב ליתן את השירותים  .9.2
 .ות כפי שיהיו בתוקפם מעת לעתרלוונטיהמשרד והוראות התע"ס ה

חודשים,  3 -חודשים. שהות מעבר ל 3הינו עד  חניךמשך השהות במסגרת עבור כל  .9.3
 .מחייבת אישור הפיקוח מטעם המשרד

שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למשרד ולבעלי  .9.4
ות כפי שיהיו רלוונטיפי הוראות התע"ס ה התפקידים שבו או כבא לגרוע מהנהלים על

בתוקפם מעת לעת. כל התנאים שבהסכם זה יתפרשו כבאים להוסיף על חובות הספק, על 
 הנהלים ועל סמכויות המשרד מעבר לקבוע בהוראות התע"ס. 

גם באשר לשירותים המפורטים במכרז זה מובהר ומודגש כי המשרד יהיה רשאי לשנות,  .9.5
או בהסכמת הספק, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא  ללא צורך בהתייעצות

 . מסגרתישנה באופן משמעותי, את העלות הכלכלית של הפעלת ה
 

 פיקוח המשרד .10
יהיו בהתאם להנחיות המשרד וכלי הפיקוח נציגי המשרד  ידי-עלוהפיקוח שיבוצעו הבקרה  .10.1

 בהם יחליט המשרד להשתמש.
, להיפגש עם אנשי הסגל ולוודא את איוש מסגרתבבכל עת רשאים לבקר  המשרדנציגי  .10.2

, להפעיל מסגרתהתפקידים, את מצבת כח האדם והתאמת כח האדם לביצוע תפקידו ב
פיקוח ובקרה בנוגע לשירותים הניתנים ולהעביר הערותיהם לנציגיו המוסמכים של הספק. 
על הספק להעביר תשובותיו לנציגי המשרד בתוך שבועיים מיום דרישתו לכל היותר ולבצע 

 נציג המשרד. ידי-עלאת השינויים הנדרשים תוך פרק הזמן שיקבע 
בתחום  מסגרתלהפעלת ה רלוונטילעיין בכל מסמך הכמו כן מוסמכים נציגי המשרד  .10.3

 אחר. רלוונטיהטיפולי, הכספי וכל תחום 
 הספק יימדד לפי מדדי איכות ותוצאה אשר יקבעו מעת לעת על ידי המשרד. .10.4
יב להישמע להוראות בא כוח המשרד בכל העניינים הקשורים להפעלת הספק יתחי .10.5

 כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם. מסגרתה
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ומפקחיה בהתאם לדרישות  רשותיפיק דוחות, שישמשו את הנהלת ה מסגרתמנהל ה .10.6
, סטטיסטי, תקציבי ומנהלי אחר . דוחות אלו נדרשים לשם בניית מעקב מקצועירשותה

 ויוגשו בתדירות שתקבע על ידי המשרד.  מסגרתהפעילות ב
הספק יקבל מן המשרד תבנית של דו"חות והנחיות כיצד למלא דו"חות אלו בהתאם למה  .10.7

 .רשותה ידי-עלשנדרש 
 הספק יהא מחויב לתקן את הליקויים המפורטים בדו"חות.  .10.8
על הספק להעביר לפיקוח דו"ח חודשי המפרט את מצבת כ"א ואת פרטי ההוצאות לאותו  .10.9

זכות לדרוש ולקבל החזר כספי בגין אי העסקת עובדים השומר לעצמו את  המשרדחודש. 
 כנדרש במכרז זה. 

 על הספק להעביר לפיקוח דו"חות מקצועיים חודשיים ושנתיים כפי שיידרש. .10.10
כגון ניסיון  מסגרתהספק מתחייב לדווח למשרד על כל אירוע חריג במסגרת פעולות ה .10.11

או  , מוות או ביצוע עבירה במשפחהאשפוזבעצמו או בזולת,  חניךאובדני, תאונה, פגיעת 
או על אירוע , מסגרתאו אדם אחר הקשור ל חניך ידי-עלאו  מסגרתבאדם אחר הקשור ל

 של חשיפת מידע חריג, וזאת מיד עם גילוי האירוע, בכתב ובטלפון.
יעשה בהתאם  חניכים. יודגש כי עיון בתיקי החניכיםלנציגי המשרד זכות לעיין בתיקי ה .10.12

. מפקח רשאי לדרוש לעיון ובדיקה כל מסמך הקשור ותקנותיו להוראות חוק הגנת הפרטיות
 . מסגרתלניהול ה

כל המסמכים הקשורים לאספקת השירותים לפי הסכם זה, לרבות הספק מחויב לשמור את  .10.13
-בהתאם לתקנות הארכיונים, התשט"ו, דיווחים שהועברו למשרד במהלך ההתקשרות

והתקנות וההנחיות לביעור ושמירה כפי שמתפרסמות על ידי משרד ראש הממשלה,  1955
 .ארכיון המדינה, ובכפוף להנחיות המשרד

 דוחות פיקוח ובקרה לציבור.המשרד יהיה רשאי לפרסם  .10.14
ידוע לספק כי נציג המשרד יהיה רשאי לבצע ביקורת, לרבות ביקורת פתע, על אופן ניהול  .10.15

להלן ואבטחתו. לצורך כך יאפשר הספק גישה  11שינוהל כאמור בסעיף  מאגר המידע
הל במאגר המצוי בשליטתו ו/או באחזקתו, ככל הנדרש לצרכי לנציג המשרד לחומר המנו

פיקוח ובקרה על פעולותיו. עוד ידוע לספק כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיו של רשם 
, ובכלל זה סמכויות הפיקוח שניתנו ותקנותיו מאגרי מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות

 לו.
 

 מאגר המידעניהול  .11
חל איסור על הספק לאסוף מידע בניגוד לדין או לעשות שימוש במאגר המידע שיופעל על  .11.1

 ידו לפי ההסכם באופן המנוגד לדין.
הספק אינו רשאי להעביר מידע שקיבל במסגרת ההתקשרות או שנחשף אליו אגב ביצוע  .11.2

 צד שלישי כלשהו.ההתקשרות ל
הספק אינו רשאי לעשות שימוש במידע כאמור לכל מטרה אחרת שאינה קשורה ישירות  .11.3

 לביצוע ההתקשרות.
הספק מחויב להעביר דיווחים שוטפים בכל הנוגע לאופן ניהול מאגר המידע ועיבוד המידע  .11.4

ודיווחים מידיים במקרה של חשש לדליפת מידע מהמאגר או שימוש החורג מההרשאה 
 שניתנה.

המידע שינוהל על ידי הספק לפי ההסכם במסגרת מאגר המידע יישאר בחזקתו רק למשך  .11.5
 תקופת ההתקשרות האמורה בהסכם. 

ידוע לספק כי עם סיום תקופת ההתקשרות, ובכפוף לאישור המשרד מראש ובכתב,  .11.6
באחריותו להעביר את מאגר המידע לחזקת המשרד ו/או לדאוג למחיקת כל המידע מכל 

 צעי המדיה שברשותו. אמ
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ביעור והשמדה  ,המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק תצהיר לאימות ביצוע פעולות מחיקה .11.7
 של כל המידע שהגיע אליו במסגרת ההתקשרות עמו. 

 אין באמור בסעיפים לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין. .11.8
 

 מנגנון בקרה ופיקוח ממוחשב .12
 רשות חסות הנוער מפעילה מנגנון בקרה ופיקוח ממוחשב, הפועל בתיאום עם הספק.  .12.1
ההשמות האלקטרוניות ולדווח נוכחות על פי הספק יהיה מחויב לפעול בהתאם למערכת  .12.2

 מערכת המס"ר.
הספק יתחייב לעבוד באמצעות המערכת הממוחשבת של רשות חסות הנוער, לקלוט כל  .12.3

ולמלא עבורו את כל השדות והפרטים הנדרשים )אשר יעודכנו על ידי חסות הנוער  חניך
 מעת לעת(, במערכת הממוחשבת. 

על מנת שניתן יהיה להפעיל את המערכת הממוחשבת, על הספק להצטייד במחשב עם  .12.4
 קונפיגורציה לפחות כדלהלן:

, נפח 4GBזיכרון פנימי , 2nd Generation Intel Core i5 2400 3.1Ghz 6MB Cache מעבד: .12.5
 .GB320דיסק קשיח 

 OFFICEמקורית, תוכנת  Windows 7 Proעל גבי המחשב תותקן מערכת הפעלה  .12.6
 מתקדמת וכן אנטי וירוס הכולל עדכונים שוטפים מהאינטרנט.

 לפחות. Mb 15המחשב יהיה מחובר בפס רחב לאינטרנט במהירות  .12.7
ספק האינטרנט יהיה ספק שיאושר על ידי חסות הנוער ויעמוד בדרישות תחום אבטחת  .12.8

 מידע של אגף בכיר מערכות מידע במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. 
 המחשב יקושר למדפסת צבע לצורך הדפסת דוחות וגרפים. .12.9

הממוחשבת באחריות הספק להבטיח כי מחשב זה ישמש לצורך מנגנוני הבקרה והמערכת  .12.10
 לא תהיה גישה למחשב זה. מסגרתהייעודית בלבד. לבני הנוער הנמצאים ב

 , נעשים על ידי מפקחי המשרד ובאמצעות עובדי האגףמסגרתהפיקוח והבקרה על ה .12.11
לביקורת פנימית. תפקידם לפקח על השירותים הניתנים במסגרת, כולל: השירותים 

 .המקצועיים, התנאים הפיזיים וכל הנדרש לתפקוד ראוי של המסגרת
 חלה החובה לעדכן את המערכות בהתאם לדרישות המשרד. מסגרתעל הספק ב .12.12

 סטטיסטיקה ודוחות .13
באותו חודש,  מסגרתאחת לחודש יעביר הספק לנציג המשרד דיווח מפורט בדבר פעילות ה .13.1

 המשרד.על פי דרישות 
בתום כל חודש יעביר הספק לנציג המשרד דיווח מפורט על כמות העובדים שהעסיק מכוח  .13.2

 למכרז, דיווח זה יחתם על ידי מפקח מטעם המשרד. 2.9מכרז זה ולפי הנדרש בסעיף 
 חניךהספק מתחייב לדווח למשרד מידי חודש בחודשו ובכל זמן שיידרש על נוכחות כל  .13.3

 , בהתאם להנחיות המשרד. מסגרתאת ה חניך, לרבות כל כניסה ועזיבה של מסגרתב
המקבל שירותים  חניךתייחס לכל הספק מתחייב לדווח למשרד דיווחים טיפוליים, בה .13.4

 , בהתאם להוראות והנחיות המשרד. מסגרתב
כל הדוחות יופקו ויועברו למשרד על גבי מדיה מגנטית בכפוף להנחיות אשר יועברו אליו  .13.5

על ידי המשרד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל על הספק להעביר את כל הדוחות מודפסים ככל 
 שיידרש לכך על ידי המשרד.

בינואר בכל שנה המתייחס לביצוע תכנית העבודה  1-מההספק יגיש סיכום שנתי לא יאוחר  .13.6
בדצמבר של השנה הקודמת. הסיכום השנתי  31-על ידו בשנת התקציב המסתיימת ב

יכלול, בין היתר, פירוט אודות אוכלוסיית היעד שתטופל והרכבה, לרבות סקר דמוגרפי של 
 וכן דיווח על תוצאות הטיפול. מסגרותשפנו או הופנו בתקופה הנדונה ל חניכיםה
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בינואר בכל שנה. זאת, לאחר  15-הספק תכנית עבודה שנתית לא יאוחר מהכמו כן יגיש  .13.7
תיאום וסיכום עם נציג המשרד, ובהתאם לחוק, למדיניות המשרד שהותוותה בתע"ס 
ובנהלים קיימים ומתעדכנים. תכנית העבודה תכלול, בין היתר, את רשימת יעדיו של הספק 

נושא מכרז זה, אוכלוסיית היעד שתטופל והרכבה, לרבות סקר  מסגרותבהתייחס ל
, תכניות פיתוח ומקורות מימון, כנסים, השתלמויות וימי עיון, תכניות חניכיםדמוגרפי של ה

 מחקר וגיוס משאבים וכיוצא בזה.
למרץ, בכל שנה, יאשר המשרד את תכנית העבודה השנתית של  1-לא יאוחר מיום ה .13.8

 .הספק.
 

  מסגרתאחזקת ה .14
הספק יהיה אחראי בלעדי על ביצוע תקין ושוטף של כל שירותי האחזקה הנדרשים לצורך  .14.1

אספקת השירותים והוא אשר יישא באמצעותו ו/או באמצעות מי מטעמו בכל ההוצאות 
שישמש לצורך אספקת השירותים, לרבות ניקיון ואחזקה  מבנההכרוכות באחזקת ה

שוטפת, אבטחה, אינסטלציה, קירור וחימום, מנהלה, הנהלת חשבונות, הדפסות, ריהוט 
וציוד, חשמל, מים, אגרות ביוב, ארנונה, טלפון, ביטוחים, שכר דירה, מסים וכל תשלום 

 . ר, הכרוך באספקת השירותיםאח
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יהא אחראי לכל התשלומים הקשורים לאחזקה ותפעול  .14.2

 על פי דין ועל פי הסכם זה.  מסגרתה
במידה שהספק לא ידאג לביצוע התשלומים כאמור, רשאי המשרד לשלם אותם בעצמו  .14.3

ולנכות את הוצאותיו עקב כך מהסכומים המגיעים לספק מהממשלה מכוח הוראות הסכם 
ד שניתנה לספק הודעה מראש ובכתב אודות הכוונה לבצע זה או כל הסכם אחר, ובלב

 תשלום כאמור, והספק לא תיקן הפרתו בפרק הזמן האמור בהודעה. 
והציוד ולתקן  מסגרתהספק מתחייב לדאוג לתקינותם של המבנים שישמשו להפעלת ה .14.4

בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, כל ליקוי או נזק או פגם שייגרם להם במשך תקופת 
ההסכם לרבות נזקים הנובעים מפגם יסודי במבנים או בתשתית לרבות מערכות המים, 

 חשמל, ביוב, הסקה וגגות.
 

  מסגרתמועדי פתיחת ה .15
 .ביממה, בכל ימות השנה לרבות שבתות, חגים וחופשות שעות 24תפעל  מסגרתה .15.1
את השירותים בזמנים אחרים מאלה הקבועים  ליתןהרשות בידי המשרד להורות לספק  .15.2

 בהסכם, ובלבד שאין בכך, לדעת המשרד, משום הכבדה בלתי סבירה על הספק. 
 

 למתן שירות מלא התחייבות .16
הספק יתחייב למתן שירות מלא, בכפוף לתעריפים, הרשומים להלן, ובהתאם לכל הנדרש  .16.1

 במכרז זה.
הספק יתחייב, כי יקצה את כל האמצעים הנדרשים למתן השירותים במועדים, בהיקף  .16.2

השרות -ידו במענה לכל הדרישות של מכרז זה. בנוסף, כל נותני-ובאיכות, המוצעים על
, המתאימים לדרישות וניסיוןמטעם הספק חייבים להיות בעלי עיסוק, רמה מקצועית, ידע 

 קובלות בתחום.של המשרד ולדרישות המקצועיות המ
 

 על ידי הספקהעסקת עובדים  .17
כוח אדם לפחות בהיקף ובעל כישורים, ניסיון והשכלה  מסגרתהספק מתחייב להעסיק ב .17.1

 כמפורט במסמכי המכרז המצורפים להסכם זה. 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להעסיק כוח אדם בהיקף ובאיכות הנדרשים  .17.2
ומתן השירותים ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לדרישות המשרד ובכל  מסגרתלהפעלת ה

 מקרה לפחות בהיקף המפורט במכרז. 
מובהר בזאת כי המשרד יהיה רשאי לקזז מהתמורה שהוא חייב להעביר לספק עקב מתן  .17.3

סכומים יחסיים, אם יתברר כי הספק אינו מקיים את מצבת כוח האדם בהתאם השירותים, 
 לדרישות המשרד והוראות הסכם זה. 

בין המשרד לבין  עבודההבלעדי של העובדים ולא יתקיימו כל יחסי  מעסיקהספק יהיה ה .17.4
כי הם עובדים ומועסקים  מסגרתעובדי הספק. על הספק ליידע את עובדיו המועסקים ב

 במסגרת הארגונית של הספק ולא של המשרד או גוף אחר.
 1959-הספק לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט .17.5

 משנה. לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן
מובהר ומודגש בזאת כי המשרד יהיה רשאי לדרוש מהספק הוכחות על כך שהעובדים  .17.6

 עומדים בדרישות המפורטות במכרז, בין השאר, לעניין מכסת כח האדם, השכלה וניסיון.
במקרים מיוחדים, בהם לפי שיקול דעת המשרד עובד שאותו מבקש הספק להעסיק  .17.7

אינו מתאים לעבודה, על אף העובדה שמתקיימות בו דרישות ההשכלה והניסיון  מסגרתב
יהיה רשאי המשרד להתנגד לקבלת השירותים באמצעות אותו עובד  – המפורטים במכרז

 . מסגרתב
כמו כן מובהר ומוסכם כי התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא בהתאם להוראות  .17.8

חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת המשרד משום פגיעה 
תחשב כהפרת הסכם זה על ידי הספק, תינתן לספק האפשרות לסיים את  – חניכיםב

העסקתו של אותו עובד על פי דין ו/או לתקן את ההפרה, ככל והדבר ניתן, לשביעות רצון 
  פרת הסכם זה על ידי הספק.המשרד. במידה והספק לא יעשה כן ייחשב הדבר כה

הספק לבדו יהיה אחראי לכל תשלום מכל סוג ומין לו יהיה זכאי העובד או קבלן המשנה  .17.9
 שיועסקו על ידו.

הספק הוא האחראי הבלעדי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על העובדים  .17.10
; וכן לקיום מלא ושלם של כל 1987-, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"זמסגרתב

 ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה להסכמים קיבוציים החלים עליהם. 
כי שכרם של כל העובדים הסוציאליים שיועסקו על ידו לצורך מתן שירותים הספק מתחייב  .17.11

 .בהתאם לכל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, כפי שיעודכנו מעת לעתעל פי הסכם זה, 
וער, הספק מתחייב כי אם יעסיק נערים הדבר יהיה בהתאם להוראות חוק עבודת הנ .17.12

  .חוקא ל33ו 33סעיפים )להלן: החוק( בשים לב להוראות  1952-התשי"ג
כהפרת  – לכל דבר ועניין –מובהר כי הפרת הוראות חוקים וצווי הרחבה אלה, תחשב  .17.13

 הסכם זה. 
ידו וייועד לאספקת -הספק ידאג להדרכה והשתלמויות מקצועיות נוספות לצוות המועסק על .17.14

השירותים, שייערכו לפי דרישה ובתיאום עם נציגי המשרד, לשם שמירת רמתם המקצועית 
כן, המשרד רשאי לחייב השתתפות של עובדי הספק בהשתלמויות מקצועיות  וקידומה. כמו

 . בנושאים לפי שיקול דעתו של המשרד
המשרד זכאי בכל עת לקבל מהספק תלושי שכר, מידע, מסמכים ופרטים אחרים בדבר  .17.15

 תנאי העבודה בהם מועסקים עובדי הספק. 
דין ותשלום שכר מינימום הספק מתחייב לחתום על תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כ .17.16

 בנוסח המצורף להסכם זה. 
הרשעה בעבירות ו עברייני מיןהספק מתחייב לעמוד בהוראות המכרז לעניין העסקת  .17.17

סק על . כמו כן הספק מתחייב להחתים את כל כח האדם שיועסק על ידו או שיועפליליות
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ידי קבלני משנה עבורו לצורך מתן השירותים לפי הסכם זה, הכל בהתאם להוראות המכרז, 
  .הרשעה בעבירות פליליותעל תצהיר בנוסח המצורף להסכם זה לעניין 

 
 העסקת קבלני משנה על ידי הספק .18

רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה לצורך קבלת שירותי  הספק .18.1
. כמו כן הספק רשאי להפעיל פסיכולוג, פסיכיאטר/רופא, , ביטחון והזנהאחזקהניקיון, 

-יהיה רשאי להפעיל קבלני. הספק לא אח/אחות ועובד פרא־רפואי באמצעות קבלני משנה
משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה לצורך קבלת שירותים אחרים אלא בכפוף לקבלת 

 .אישור מראש ובכתב
שלהלן יחול רק במקרה שהספק יורשה להעסיק קבלני  18.8עד  18.3האמור בסעיפים  .18.2

 משנה.
בלן הראשי ויהיה האחראי הבלעדי על פי דין לאספקת השירותים יודגש כי הספק ייחשב לק .18.3

ותוצריהם, לרבות אספקת השירותים על ידי כל מי מטעמו לרבות כל אחד מקבלני המשנה 
מטעמו, וכל מי מטעמם. כמו כן, התחייבויותיו לגבי עובדיו תהיינה תקפות גם לגבי כל אחד 

היה הקבלן אחראי על כל הפעולות של מי מקבלני המשנה וכל אחד מעובדיהם. בין היתר, י
מעובדי קבלני המשנה שהוא יעסיק לצורך מתן שירותים נשוא מכרז זה, לרבות כל נזק 
במידה שיגרם כתוצאה מפעילותו של עובד קבלן המשנה, על הספק יהיה לשאת בקנסות 

 המשתמע מהיותו הזוכה במכרז וספקבגין פעילות קבלני המשנה במסגרת ההסכם ומכל 
 .השירותים האחראי מול המשרד

ההסכם בין הספק לקבלן המשנה יהיה תואם במדויק את כל תנאי מכרז זה ולא יכיל הוראה  .18.4
 הסותרת או המצמצמת את זכויות המשרד על פי מכרז זה.

 ההסכם לא ישחרר את הספק ממחויבויותיו ומאחריותו הכוללת כלפי המשרד. .18.5
זיקו במשך כל זמן התקשרותם עמו לצורך מתן הספק ידאג כי כל קבלני המשנה מטעמו יח .18.6

 הבאים: ה את המסמכיםשירותי מכרז ז
אישור רישום התאגיד אצל הרשם הרלוונטי  -קבלן המשנה הינו תאגיד במידה ש .18.6.1

 לפי כל דין.
, לרבות 1976-אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות וגופים ציבוריים התשל"ו .18.6.2

 .ואישור על ניהול ספרים אישור ממע"מ, אישור ניכוי מס במקור –
המשרד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לדרוש מהספק בכל עת להחליף קבלן משנה  .18.7

מכרז זה מטעם הספק, מבלי לנמק וללא  פי-עלו/או מי מעובדיו, כולם או מקצתם, שיועסק 
התחייבות כלפי הספק ו/או קבלן המשנה מטעמו, ובמקרה זה קבלן המשנה ו/או כל 

הספק לפי הצורך.  ידי-עלמכרז זה מיד ויוחלפו  פי-עלמטעמו יפסיקו את עבודתם העובדים 
מודגש כי הספק ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי 

 בגין הפסקת עבודת קבלן המשנה לפי סעיף זה.
למשרד כל בזאת כי בכל מקרה המשרד יתקשר אך ורק עם הספק ולא תהיה  מובהר .18.8

 התחייבות כספית או אחרת בקשר עם ביצוע ההסכם שיחתם עם קבלן המשנה.
 

 משמעות הקביעה כי הספק או מי מטעמו הם עובד המשרד .19
מוסכם על הצדדים, כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא, כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה  .19.1

של הספק יחושב  לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את הספק כעובד המשרד, הרי ששכרו
למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם, או במקרה 

פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני -שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על
העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של מתן השירותים; ועל הספק יהיה להשיב למדינה את 

 ה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המשרד.ההפרש בין התמורה ששולמ
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היה וייקבע, כי עובד של הספק סיפק את השירותים כעובד המשרד, יהיה על הספק לשפות  .19.2
, זאת לאחר את המשרד, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למשרד בשל קביעה כאמור

 .לו להתגונן כנגדה שהמשרד הודיע לספק מיד על כל תביעה או דרישה כאמור ויאפשר
מהאמור לעיל, באם המשרד יחויב בתשלומים כלשהם כאמור בסעיף  בנוסף ומבלי לגרוע .19.3

 זה, רשאי יהיה המשרד לקזז סכומים אלו, מכל סכום שיגיע לספק מהמשרד.
 

 שימוש בכלים ובחומרים .20
 את כל הציוד והכלים כמפורט במכרז.  מסגרתהספק מתחייב להעמיד לרשות ה .20.1
, יירכשו על ידי הספק ועל מסגרתב אספקת השירותיםכל הכלים והחומרים, הדרושים לשם  .20.2

חשבונו, אלא אם יוסכם אחרת מראש ובכתב לרבות רכישת הכלים והחומרים בהיקף 
 ובאיכות הנדרשים לאספקת השירותים בהתאם להוראות הסכם זה ולדרישות המשרד. 

, יהיו מסגרתב אספקת השירותיםספק שימוש לצורך כל הכלים והחומרים בהם יעשה ה .20.3
 בהתאם להסכם זה. אספקת השירותיםמסוג המתאים ללא סייג ל

בזכויות צד ג' תחשב  מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה .20.4
 כהפרת הסכם זה. –לכל דבר ועניין  –

 
 איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .21

הספק רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום  .21.1
 פגיעה בחובותיו שלפי הסכם זה.

 –המשרד לדעת  –על אף האמור, הספק אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו  .21.2
 משום פגיעה באספקת השירותים למדינה לפי הסכם זה.

 
 נזיקין  .22

הספק יישא לבדו באחריות על פי דין בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל  .22.1
סיבה שהיא לספק, לעובדיו, או מי מטעמו, וכן למשרד ועובדיו או לכל אדם אחר, כתוצאה 

 ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.
מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא  .22.2

שייגרמו לספק, לעובדיו, או מי מטעמו, וכן למשרד ועובדיו או לכל אדם אחר, כתוצאה 
 ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.

תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה הספק מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק,  .22.3
שהיא, לרבות כאלה הנובעים ממעשיו או מחדליו, בהתאם לאחריותו החוקית של הספק, 
כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת 

 .המשרד ובלבד שניתנה לספק ההזדמנות להתגונן בפני כל תביעה ו/או דרישה כאמור
 

 חובת ביטוח .23
הספק מתחייב לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת  .23.1

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולהציג למשרד העבודה הרווחה  -ישראל 
והשירותים החברתיים, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר 

 -מהמצוין להלן: גבולות האחריות לא יפחתו
 ביטוח חבות המעבידים .23.1.1

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות  .23.1.1.1
 מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים; 

דולר ארה"ב לעובד,  5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .23.1.1.2
 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(;
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כלפי קבלנים, קבלני הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח  .23.1.1.3
 משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;

משרד העבודה,  –את מדינת ישראל  הביטוח יורחב לשפות .23.1.1.4
היה ונטען לעניין קרות תאונת  הרווחה והשירותים החברתיים,

עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם 
הם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדי

 שבשירותו.
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .23.1.2

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח  .23.1.2.1
אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל 

 והשטחים המוחזקים; 
דולר ארה"ב למקרה  2,500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .23.1.2.2

 ולתקופת הביטוח )שנה(; 
  ;Cross Liability -כלל סעיף אחריות צולבת בפוליסה יי .23.1.2.3
הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין  .23.1.2.4

 פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;
כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או  .23.1.2.5

 מזיק אחר במאכל או במשקה יבוטל; 
שפחותיהם כולל רכושם בני הנוער השוהים במסגרות ובני מ .23.1.2.6

 ייחשבו צד שלישי;
עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, אחיות, עובדים  .23.1.2.7

רפואיים, מורים, מדריכים ובעלי תפקיד אחרים שאינם -פרא
מכוסים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק, ייחשבו צד 

 שלישי;
משרד העבודה,  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .23.1.2.8

וחה והשירותים החברתיים ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או הרו
 מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 ביטוח אחריות מקצועית .23.1.3
 הספק יבטח את אחריותו בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.  .23.1.3.1
הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו  .23.1.3.2

ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, 
לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית 

-12שנעשו בתום לב, בקשר להפעלת מסגרת לבני נוער בגילאי 
להשלים את מס' )יש שנים מחוסרי קורת גג באשכול/ות ___  18

כולל גם טיפול פרטני וקבוצתי, התערבויות גישור עם  האשכול/ות(
המשפחות והדרכות הורים, הכנת דוחות סוציאליים וכתיבת דוחות 
פסיכוסוציאליים תפקודיים ע"י עובד סוציאלי, ביצוע אבחונים ע"י 
פסיכולוג, אבחון בתחום הפסיכיאטרי ומתן טיפול תרופתי, ייעוץ 

צוות המטפל, בדיקות וטיפולים תקופתיים ע"י אחיות, והדרכה ל
בנית תכנית בתחום הפרא רפואי וכתיבת דוחות קבוצתיים, 

משרד העבודה הרווחה  –בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 
 והשירותים החברתיים;

 פירוט האשכולות:

  'בנים.  -בירושלים. אוכלוסייה  –אשכול א 
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  'בנים.-חרדי -אוכלוסייה בירושלים.  –אשכול ב 

  'בנות. -בירושלים. אוכלוסייה  –אשכול ג 

  'להט"ב. -בתל אביב. אוכלוסייה  –אשכול ד 
דולר ארה"ב  2,500,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך של  .23.1.3.3

למקרה ולתקופת ביטוח )שנה( או לחילופין יחולו גבולות האחריות 
 הבאים ביחס לבעלי המקצוע שיועסקו ע"י הספק: 

גבול האחריות לא יפחת  –פסיכיאטר/רופא  .23.1.3.3.1
דולר ארה"ב למקרה  2,500,000מסך של 

 ולתקופת ביטוח )שנה(. 
 -עו"ס / פסיכולוג / מטפל פרא רפואי / אחות  .23.1.3.3.2

 500,000גבול האחריות לא יפחת מסך של 
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(. 

 -אות:הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הב .23.1.3.4

 ;מרמה ואי יושר של עובדים 

  אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב
 מקרה ביטוח;

  אחריות צולבת, אולם הביטוח לא יכסה תביעות הספק כלפי
משרד העבודה הרווחה והשירותים  –מדינת ישראל 

 החברתיים;

  חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות 
משרד העבודה  –נת ישראל הביטוח מורחב לשפות את מדי .23.1.3.5

הרווחה והשירותים החברתיים ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או 
 מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 ביטוח רכוש .23.1.4
הספק יבטח את מבנה/י המסגרת/ות ומרכזי הלמידה בו/בהם יינתנו השירותים 
ותכולתו/ם, לרבות מערכותיו/הם ותשתיותיו/הם בביטוח מסוג אש מורחב 

 כינון כולל כנגד סיכוני פריצה ושוד, נזקי טבע, ורעידת אדמה.בערכי 
ידאג הספק כי המבנה/ים, הציוד, וכל רכוש אחר שאינו שלו יהיו  לחילופין

מבוטחים על ידי בעלי /שוכרי הרכוש וביטוח כאמור יכלול סעיף ויתור על זכות 
יים משרד העבודה הרווחה והשירותים החברת –השיבוב כלפי מדינת ישראל 

הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם ועובדיהם, וכן כלפי השוהים במסגרות. 
 שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

 ביטוח שבר מכני .23.1.5
)ככל שקיימים במבנים בהם מתקיימים השירותים מתקנים, מערכות וציוד 
כצמודי מבנה דוגמת: מערכות מיזוג מרכזיות/מיני מרכזיות, מערכות 

 ם, מערכות בקרת מבנה, מעליות וכיו"ב.(מרכזיות להסקה וחימו
ביטוח שבר מכני למתקנים, למערכות ולציוד במבנה/י המסגרת/ות בהם 

 מתקיימים השירותים. 
אובדן או נזק פיזיים בלתי צפויים שייגרמו לכל המתקנים ו/או   .23.1.5.1

המערכות ו/או הציוד המצוי במבנה/י המסגרת/ות בהם מתקיימים 
 השירותים על כל חלקיהם. 

המתקנים המערכות והציוד לצורכי הביטוח יקבע ע"י סוקר  ערך .23.1.5.2
 מוסמך;

 ביטוחים נוספים .23.1.6
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קבלנים,  בעלי מקצוע, נותני שירותים, ספקים, מתחייב לוודא בפועל כי הספק
קבלני משנה מטעמו יציגו ביטוחים מתאימים לגבי פעילותם בגבולות אחריות 

כלפי  חבות מעבידים, וביטוח אחריות כלפי צד שלישיכולל ביטוח  סבירים,
)ככל ורלוונטיים(  אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצרעובדיהם, ביטוח 

וכאשר הפעילות משולבת עם כלי רכב גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, 
הביטוחים יורחבו לשפות את מדינת  רכוש ואחריות כלפי צד שלישי. ככל וניתן

ככל שיחשבו אחראים  חה והשירותים החברתייםמשרד העבודה, הרוו –ישראל 
משרד העבודה,  -למעשיהם ו/או מחדליהם. לצורך כך, ייחשבו מדינת ישראל 

כמבוטחים נוספים כולל ויתור המבטח על זכות  הרווחה והשירותים החברתיים
השיבוב כלפיהם וכלפי עובדיהם, אולם ויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם 

 ת זדון. לנזק מתוך כוונ
 כללי  .23.1.7

 -בפוליסות הביטוח הנדרשות מהספק יכללו התנאים הבאים:
משרד  –מדינת ישראל לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  .23.1.7.1

להרחבי השיפוי , בכפוף העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 לעיל; 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה  .23.1.7.2
יום  60אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של  להם כל תוקף אלא,

לפחות במכתב רשום לחשב משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
 החברתיים;

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או  .23.1.7.3
משרד העבודה, הרווחה והשירותים  -חזרה כלפי מדינת ישראל

שהוויתור החברתיים ועובדיהם וכן כלפי השוהים במסגרות ובלבד 
 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; 

הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור  .23.1.7.4
כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי 

 הפוליסות;
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה  .23.1.7.5

 בלעדית על הספק; 
וליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את כל סעיף בפ .23.1.7.6

אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת 
ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא 

 הזכויות על פי הביטוח;
תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל )למעט ביטוח אחריות מקצועית(  .23.1.7.7

י "פוליסות נוסח ביט", בכפוף לא יפחתו מהמקובל על פי תנא
 להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

 ככל שקיים.  חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל .23.1.7.8
העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים  .23.2

כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, עד למועד 
 חתימת ההסכם. 

משרד העבודה,  –הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל  .23.3
ם, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הרווחה והשירותים החברתיי

הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד 
 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בתוקף.  –ההסכם עם מדינת ישראל 
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וחתומות ע"י הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות  .23.4
על חידושן למשרד העבודה, הרווחה והשירותים  המבטח או אישור בחתימת מבטחו

 החברתיים לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. 
למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי  .23.5

ם משום אישור המדינה או הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בה
מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכוני רכוש וחבות 
גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות 

 בהתאם לכך. 
דין ועל מכל חובה החלה עליו על פי הספק ין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את א .23.6

משרד העבודה, הרווחה  –פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 
 והשירותים החברתיים על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי הסכם זה. 

 
 זכויות יוצרים ושיתוף פעולה עם חוקרים .24

ת דוחות, מחקרים זכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו למשרד כחלק מהסכם זה, לרבו .24.1
וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למשרד, והתמורה לפי הסכם זה תהווה תמורה גם עבור זכויות 
אלה. על אף האמור, הספק רק באישור מראש של המשרד רשאי לפרסם דוחות ומחקרים 
כאמור בסעיף זה, ובלבד שהפרסום לא ייעשה תמורת תשלום מעבר לכיסוי ההוצאות. בכל 

מופעל במימון המשרד וכי הפרסום נעשה  מסגרתכאמור, ייאמר בפרסום כי הפרסום מחקר 
 באדיבותו של המשרד. 

המשרד יהיה רשאי לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי הספק כחלק מהסכם זה, ובלבד  .24.2
 שתישמר לספק או למי שיצר את החומר "הזכות המוסרית".

ף פעולה ולסייע לחוקרים שיורשו על ידי המשרד בביצוע מחקרים הספק מתחייב לשת .24.3
 , בכפוף להוראות הדין ולשמירת הפרטיות.מסגרתב

 
 על ידי הספק פרסום אודות השירות .25

מידע הנוגע לשירותים שיינתנו לפי מכרז זה, ובכלל זה מידע הספק מתחייב שלא לפרסם  .25.1
עצמם,  חניכיםהמקבלים שירות מכוח מכרז זה, לרבות מידע על ה חניכיםהנוגע לטיפול ב

לא למסור כל מידע לגורמים אחרים לרבות לתקשורת, באופן יזום או שלא יזום, ולא לעשות 
לצרכים שיווקיים, הכל מבלי שקיבל לכך  חניכיםשימוש כלשהו במידע אודות הטיפול ב

 מדוברות המשרד.ו רשותאישור מראש ובכתב ממנהל ה
הספק יוצגו כלפי עובדיו ומעסיקיו וכלפי ציבור הנהנים משירותים  ידי-עלהשירותים הניתנים  .25.2

אלה, כפעולות ושירותים הניתנים לפי הזמנת המשרד, תחת פיקוחו ובעידודו או כנהנים 
ים בין העובד עבודההכול לפי העניין. אולם, למען הסרת ספק מודגש כי אין יחסי  – מתמיכתו

 המספקים את השירותים לבין המשרד.
בכל פרסום שיפרסם הספק, מודפס או אלקטרוני, הנוגע לשירותים הניתנים לפי הסכם זה  .25.3

, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםיציין הספק לצד שמו את שם המשרד: "
 "; סמל המשרד; סמל המדינה.רשות חסות הנוער

על ידי הספק לצורך אספקת השירותים לפי שיועמד  מבנההעל גבי השלטים בפתחו של  .25.4
משרד העבודה הרווחה המכרז וההסכם יצוין לצד שם הספק גם את שם המשרד: "

 "; סמל המשרד; וסמל המדינה. רשות חסות הנוער, והשירותים החברתיים
 

 פרסום ההתקשרות על ידי המשרד .26
שעניינה פרסום  29.12.2013מיום  1116 מספרידוע לספק כי בהתאם להחלטת ממשלה  .26.1

החלטת " –היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים )להלן 
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יפורסם בנוסחו המלא והסופי בתוך חודש ימים מיום  עמו"(, הסכם ההתקשרות הממשלה
. הפרסום יחול גם www.foi.gov.il חתימתו ויועלה לאתר המרכזי לחופש המידע שכתובתו

 לאחר פרסום ההתקשרות. על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו 
במקרים בהם קיים חריג בדין לפרסום, יפורסמו חלקי ההסכם שאין מניעה לפרסמם, תוך  .26.2

 ציון הנתונים שלא פורסמו והעילה לאי פרסומם כאמור בהחלטת הממשלה.
 

 ואבטחת מידע שמירת סודיות .27
ו לידי כל ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל, שהגיע .27.1

הספק, או עובדיו עקב או בקשר להסכם זה, לא ימסרו ולא יועברו ללא אישור המשרד 
 מראש ובכתב.

הספק מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין,  .27.2
 .1977-התשל"ז

הספק עובר מובהר כי בגדר מידע לא ייכלל מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע שהיה בידי  .27.3
לתחילת התקשרות זו שלא עקב הפרת חובת הסודיות ו/או מידע אשר גילויו נדרש בצו של 

 רשות מוסמכת ועל פי דין.
הספק מתחייב להחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על התחייבות  .27.4

 .שלא לעשות שימוש במידע ללא אישור המשרד מראש ובכתב, בנוסח המצורף להסכם זה
 

 העברת זכויות .28
הספק אינו רשאי להעביר ביצוע הסכם זה או כל טובת הנאה או זכות או חובה לפי הסכם  .28.1

בת, או חברה אחרת כל יחיד או -זה, לאחר ובמיוחד לכל ספק, חברה משנה או חברת
 תאגיד בכל דרך שהיא בלא שיקבל לכך את הסכמת המשרד מראש ובכתב. 

עצמו ולא להעביר את הביצוע לצד שלישי כלשהו, הספק מתחייב לבצע את השירותים ב .28.2
אלא באישור מראש ובכתב של המשרד. זכויותיו וחובותיו של הספק על פי ההסכם אינם 

 ניתנים להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד. 
לוודאי המשרד מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב  .28.3

 שלא יאשר בקשת הספק להסב זכויות או חובות.
מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל  25%העברת  –" הסבת זכויותלעניין סעיף זה, " .28.4

מהבעלות על הספק, מובהר כי האמור  25%החלטות שוטפות אצל הספק, או בהעברת 
 .1999-בסעיף זה לא יחול על חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט

 
 נציג המשרד .29

 ה/מטעמו, או מי שמחזיק בייפוי כוח הממונה על המעונות נציג המשרד לעניין הסכם זה הוא .29.1
 לשמש כנציג המשרד לעניין הסכם זה.

 על כך הודעה בכתב.  שייתןהזכות בידי המשרד להחליף את נציגו מעת לעת, ובלבד  .29.2
 

 אי מילוי חיוב על ידי הספק .30
הספק חיוב מחיוביו ולא תיקן הפרתו בתוך הזמן שייקבע בהודעת המשרד  היה ולא מילא .30.1

מראש ובכתב, רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק 
 ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או כולן ביחד:

ולקזז את  לבצע במקום הספק את החיוב בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, .30.1.1
 הוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לספק לפי הסכם זה.

 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב. .30.1.2
 . מקום מתאים אחראו חלקם ולהעבירם ל חניכיםלהוציא את כל ה .30.1.3
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לעיל, מובהר כי בגין הפרת התחייבויותיו של הספק  30.1מהאמור בסעיף מבלי לגרוע  .30.2
בקשר למועדי הביצוע והאספקה של התוצרים לפי מכרז זה ו/או התאמתם לדרישות 

 :התכולה כמפורט במכרז יהיה זכאי המשרד לגבות פיצוי מוסכם כמפורט להלן

 מפתח חיוב פיצוי מוסכם איכות השרותמרכיב 

שלא כדין ולא  של חניך הרחקה
 באישור מפקח

 למקרה.₪  500
במקרה של הישנות ההפרה ביחס לחניך מסויים יוכפל 

 לאותו מקרה.₪  1,000הפיצוי לכדי סך של 

סירוב לקבלת חניך שלא 
 באישור מפקח

 למקרה.₪  500
מסויים יוכפל במקרה של הישנות ההפרה ביחס לחניך 

 לאותו מקרה.₪  1,000הפיצוי לכדי סך של 

אי העמדת אנשי צוות בהתאם 
 לדרישת המשרד

לעיל, הספק יעביר לידי המשרד  13.2כאמור בסעיף 
בסופו של כל חודש דיווח לגבי מצבת כח האדם אשר 
 העמיד הספק לצורך אספקת השירותים באותו חודש.

לעניין תקינת  בכל מקרה של פער בין דרישות המכרז
מהתשלומים  כח אדם לבין הביצוע בפועל יבוצע קיזוז

 שיועברו לספק.
הקיזוז שיבוצע יהיה באופן יחסי לדרישה המכרזית 
ויחושב לפי ערך רכיב כח האדם בתקן התעריף על פיו 

 .משלם המשרד בהתקשרות זו.

בהתאם לשיעור הסכומים הנקובים לעיל יישאו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן,  .30.3
עלייתו בין המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )אשר יהיה מדד הבסיס( 

 ובין המדד הידוע במועד כל הפרה )אשר יהיה המדד הקובע(.
מוסכם על הצדדים, כי שיעורי הפיצויים המוסכמים הקבועים לעיל הינם ראויים ומשקפים  .30.4

הספק, ולא תהא למי מהצדדים כל טענה  את הנזק הצפוי למשרד כתוצאה מהפרות מצד
בדבר חוסר סבירותם או בדבר היותם קנס מוסווה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי אין 
בפיצויים המוסכמים הללו למצות את זכותו של המשרד או לגרוע מכל זכות או סעד 

 העומדים לו על פי דין או הסכם.
יוטל על הספק רק במקרה של הפרה אשר לא תוקנה גם לאחר  פיצוי מוסכםמובהר כי  .30.5

קבלת התראה בכתב על כך מהמשרד, ולאחר שניתנה לספק שהות סבירה לתיקון הטעון 
אחד, יהיו מנגנוני הפיצוי בלתי ככל שנתקיימו נסיבות המצדיקות הטלת יותר מפיצוי תיקון. 

 תלויים זה בזה ויופעלו במקביל.
 ת השוטפים. בגין אי עמידה בהוראות סעיף זה יקוזז על ידי המשרד מהחשבונו פיצוי מוסכם .30.6
טול ההסכם על ידי המשרד, לא תהיה על המשרד חובה לפצות את הספק בכל מקרה של בי .30.7

או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם זה עבור התקופה שעד 
 לביטול ההסכם בקיזוז הסכומים המפורטים בהסכם זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות הישירות  .30.8
 קיפות שהיו לו בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על ידי הספק. והע

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו  .30.9
 כל דין או הסכם.  פי-עלואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד 

, במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד לעיל 3.4 האמור בסיפא של סעיףלמרות  .30.10
בהסכם זה, או  34, 31, 28, 27 ,21 ,17, 10, 9 ,6 ,3 ,2פי סעיפים -הספק, בין היתר על

יהא  – ידי אחד ממנהליו או נושאי המשרה שבו-ידו או על-במקרה של ביצוע פשע על
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המשרד, באישור מנהלו הכללי, רשאי לנקוט בכל אחת מן הסנקציות האמורות בסעיפים 
 ולבטל את ההסכם, ללא התראה מוקדמת. 30.1עד  30.1.1

 להלן. 31בכל מקרה, המשרד יהא רשאי לחלט את הערבות, כאמור בסעיף  .30.11
 

 ערבות .31
פי תנאי המכרז, -להבטחת זכויות המשרד לפי הסכם זה, ומילוי התחייבויות הספק על .31.1

ה והוראות הסכם זה, יעמיד הספק על חשבונו ערבות בנקאית בלתי תלויה לטובת ההצע
)חמישה אחוזים( מערך סך ההתקשרות עם  5%המשרד, בסכום של _____________ )

 (.הספק )לא כולל אופציות(, כולל מע"מ
 ימים לאחר תום תקופת ההסכם.  60הערבות תהיה בתוקף לתקופה של לפחות  .31.2
 נוסח הערבות יהיה כמפורט במסמכי המכרז המצורפים להסכם זה.  .31.3
 עלויות הערבות יחולו על הספק בלבד.  .31.4
ף הערבות מעת לעת לתקופות של שנה או יותר בכל הספק יהיה אחראי להאריך את תוק .31.5

פעם, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה לפחות חודש לפני תום 
 תוקפה.

לא האריך הספק את תוקף הערבות יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות בהתאם  .31.6
 , גם אם הספק מילא אחר יתר חיוביו.7.5.1.1לכללים בהוראת תכ"ם 

ה רשאי לחלט את הערבות אם הוא יהיה זכאי לתשלום כלשהו מהספק ולא המשרד יהי .31.7
 ניתן לקזז תשלום זה מהתשלומים המגיעים לספק בתוך שלושה חודשים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה שבו לדעת  .31.8
ההצעה, או לא המשרד הספק הפר או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה, הוראות המכרז ו

פי דרישת המשרד, וכן בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני -תיקן מעוות על
 .2011-העבודה, התשע"ב

הערבות תחולט בדרישה חד צדדית של המשרד לבנק שעליה תינתן הודעה בכתב גם  .31.9
 לספק. 

חשבונו חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על הספק לדאוג על  .31.10
 לערבות חדשה בסכום דומה.

להגיש הוראת קיזוז עומדת לספק האפשרות לבקש  7.5.1.1בהתאם להוראת תכ"מ  .31.11
בות ביצוע בהוראת לצורך בחינת האפשרות להחליף כתב ער. לכתב ערבות ביצועכתחליף 

אלטמן, יחס הון חוזר  קיזוז יבדוק המשרד את איתנותו הפיננסית של הספק על פי מדד
ומדדים נוספים שייבחרו על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד. ספק שיימצא לגביו שאינו 
איתן פיננסית על פי בדיקת המשרד יידרש להגיש ערבות ביצוע לשם הבטחת ביצועו של 

. מובהר כי היה והספק לא יעמוד בבדיקת שרות וכתנאי לחתימה על ההסכםהסכם ההתק
 האיתנות הפיננסית השנתית, יידרש להגיש ערבות ביצוע כתנאי להמשך ההתקשרות עמו.

 
 יפוטתניית ש .32

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה להפרתו ולביטולו יהיה בבתי 
 המשפט המוסמכים בירושלים.

 
 כתובות והודעות .33

 כתובת הספק היא כמפורט בראש ההסכם. .33.1
כל הודעה שתימסר לכתובת דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לספק, ובלבד שנשלחה בדואר  .33.2

 רשום.

http://www.molsa.gov.il/
mailto:michrazim@molsa.gov.il
http://www.gov.il/


  

 143/2019ספר מכרז פומבי מ

  

 

 חתימת מורשה חתימה מטעם המציע )בראשי תיבות(:______________ עמודים 167, מתוך 157עמוד 

... 

 והתקשרויות מכרזים, רכשאגף 

www.molsa.gov.il|  michrazim@molsa.gov.il  |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 02-5085943: | פקסירושלים מגדלי הבירה, , 39רחוב ירמיהו 

 

הספק רשאי להודיע למשרד, מעת לעת, על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן  .33.3
 .המשרדלנציג המשרד ולחשבות 

 
  ביקורת .34

נציג המשרד וכן חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו  .34.1
הספק בכל רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל 

 , או בתמורה הכספית נשוא מכרז זה. מסגרתהקשור בהפעלת ה
ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הספק, לרבות  .34.2

אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות 
 . מתן השירותיםלתשלום שכר וכן הוכחות לתשלום הוצאות שוטפות עבור 

, לוודא שהתשלום מסגרתפיננסי של הלבחון את חוסנו ה , בין היתר,מטרות הביקורת הן .34.3
עבור רכיבי טיפול מסוימים אכן משמש לאותם רכיבים, ולפקח על עמידת  מסגרתשמועבר ל

 בדרישות חוקי העבודה וכל דין אחר.  מסגרתה
רת מיד עם דרישתם כל מידע הספק מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקו .34.4

או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. 
הכל בתנאי שהמידע והמסמכים המבוקשים רלוונטיים למטרות הביקורת המפורטות לעיל. 

 דרישת מידע או רשומות על ידי המשרד תהיה כפופה לדין. 
רך לבדיקה מעמיקה ויסודית של השכר, יועברו תלושי שכר במקרים בהם יראה המשרד צו .34.5

 לביקורת. 
על הספק להפריד בניהול חשבונותיו בין הפרויקטים השונים כך שכל ההכנסות וההוצאות  .34.6

הקשורות להפעלת השירות ירשמו אך ורק בחשבונות אלו כך שניתן יהיה לאתר את הוצאות 
 הפרויקט והכנסותיו על פי מרכיבי התקציב. 

סעיפי ההוצאה בהתאם לדרישות  פי-עלספק יידרש להמציא דוחות חשבונאיים מפורטים ה .34.7
 . המשרדחשבון מטעם חשב -רואה

 המשרד יהיו חייבים באישור רואה חשבון. /רשותדוחות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת ה .34.8
 הספק מתחייב להעביר למשרד כל מסמך נוסף, לפי דרישת המשרד.  .34.9

הספק מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי  .34.10
 בידי צד שלישי.

 
 שינוי בהסכם או בתנאים .35

מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים 
 המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תחשב כוויתור על אותה זכות.

 
 מיצוי זכויות .36

ומלא של זכויות הצדדים, והם מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם 
 מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

 
 תחילת הפעילות מכח המכרז וההסכם .37

לא יחלו, כל עוד הוא לא  מסגרתה ההתקשרות והפעלתהספק מצהיר בזאת כי ידוע לו כי  .37.1
מטעמו בהתאם לדרישות  מבנההיבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת להעמיד את 

 הבטיחות והמיגון במכרז.
הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי הוא יהא זכאי לתשלום עבור השירות שניתן, רק לאחר  .37.2

 שני הצדדים. ידי-עלשיהיה בידיו הסכם חתום כדין 
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 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 

 הספק הספק המשרד המשרד

 ריק ריק ריק ריק

 

 חתימת הספקתאריך  חתימת המשרדתאריך 

 ריק ריק

 

אני הח"מ ______________ עו"ד מאשר כי ______________ אשר חתמו בנוכחותי, מוסמכים 

 לחתום בשם הספק על הסכם זה וחתימתם מחייבת את הספק.

 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך

 ריק  ריק
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 תקציר הסכם ההתקשרות

 
 ערים, בלבני נוער מחוסרי קורת גגהפעלת ארבע מסגרות להלן תקציר הסכם התקשרות בנושא 

 להסכם: 26אשר יפורסם ביחד עם הסכם ההתקשרות בהתאם לסעיף  ירושלים ותל אביב
 

 .143/2019 מספר: מכרז פומבי סוג ההליך שמכוחו מבוצעת ההתקשרות
 

 : ועדת המכרזים המשרדית.תהגורם המאשר את ההתקשרו
 

___ מיום  מספר]ימולא לאחר בחירת הזוכה[: פרוטוקול  פרוטוקול החלטה מספרמועד ו
.____/___/___ 

 
 ]ימולא לאחר בחירת הזוכה[: ___/___/___.המועד האחרון להגשת ההצעות 

 
 ]ימולא לאחר בחירת הזוכה[: ________________מספר מנו"ף 

 
ו________ )הספק( ]ימולא לאחר  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים: הצדדים להתקשרות

 בחירת הזוכה[.
 

 ]ימולא לאחר בחירת הזוכה[ :פירוט אומדן היקף כספי של ההתקשרות
  

. למשרד בלבד שנה, עם תחנות יציאה אחת לשנתייםתקופת ההתקשרות תהיה ל: תקופת התקשרות
, החל מיום __/__/__ ועד ליום מראשימים  60הזכות לממש את תחנות היציאה בהתראה בכתב בת 

שנים  למשרד בלבד קיימת אופציה להארכת ההסכם בשלוש__/__/__ ]ימולא לאחר בחירת הזוכה[. 
כמועד לתחילת  שקבעה ועדת המכרזיםמהמועד  חמש שניםבכל פעם, עד לסך כולל של שנה , נוספות

 .מתן השירותים על ידי הספק לפי מכרז זה
 

 .]ימולא לאחר בחירת הזוכה[: תמצית נושא ההתקשרות
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 כתב ערבות ביצוע 1ל' נספח

 למכרז( 5.8)סעיף 
 

 
 

 שם הבנק/חברת הביטוח _______________
 הטלפון ________________________ מספר
 הפקס: ________________________ פרמס

 
 כתב ערבות

 
 לכבוד 

 ממשלת ישראל 
 באמצעות משרד ____________

 ____________הנדון: ערבות מספר
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ___________________________________ 
)במילים ___________________________________( אשר תדרשו מאת: 

____ )יש לציין את שם המציע ואת מספר ________________________________________
לבני נוער הפעלת ארבע מסגרות להרישום של התאגיד( )להלן "החייב"( בקשר עם הזמנה/חוזה/מכרז 

 .ירושלים ותל אביב ערים, במחוסרי קורת גג
 

מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב  יום 15תוך אנו נשלם לכם את הסכום הנזכר לעיל 
בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 
כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת 

 החייב.
 

 _______________ ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח שכתובתו:
 

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח מספר הבנק ומספר הסניף שם הבנק/חברת הביטוח
  ריק ריק

 
 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 
 חתימת וחותמת מורשה החתימה  שם מלא תאריך

 ריק ריק ריק

  

נסח כתב ערבות זה אינו נדרש בשלב הגשת ההצעה 
 .והמציע יידרש להגישו אך ורק בשלבי החתימה על ההסכם
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 הוראת קיזוז 2ל' נספח

 למכרז( 5.9)סעיף 
 

 
 

 ___________________הספקשם 
 ______מספר טלפון: ___________

 ___מספר פקס: _______________
 לכבוד:

 חשב המשרד,
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 

 קיזוזהנדון: הוראת 
 

(, נותנים לכם בזאת הספק –אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של ______________ )להלן  .1
שקלים חדשים, )במילים:___________  הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך ________

 –כפי שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות  מדד המחירים לצרכןשקלים חדשים(, שיוצמד ל: 
( מתאריך _________, מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין, הסכם או 24.09.2019

זיר הסדר )להלן: "הקיזוז"(, אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת להח
 לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע.

אנו מסכימים כי חשב המשרד, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן  .2
הפעלת ארבע הממשלה לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם 

לא במידה ש, ו143/2019, שמספרו ירושלים ותל אביב ערים, בלבני נוער מחוסרי קורת גגמסגרות 
מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום ניתן, 

  האמור מאת הגוף. 
אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז, כבר  .3

רם הוגשה חשבונית מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בט
 בגינו. 

אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת,  .4
 דין, הסכם או הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים. מכספים המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל

  הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________. .5
 וף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.שינוי הוראה זו כפ .6

 הספק שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם
 ריק

 אישור עורך דין

אני הח"מ ________________________, עו"ד המשמש כיועץ המשפטי של ___________ )שם 
הספק  ידי מורשי החתימה המוסמכים של-הספק(, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על

 ומחייבת את הספק.
 חתימה וחותמת מספר רישיון תאריך
 ריק ריק ריק

  

. בשלב הגשת ההצעה המציע נדרש בלבדיובהר כי הוראת קיזוז תוגש כתחליף לערבות ביצוע 
לצרף ערבות הצעה ואינו יכול להגיש במקומה הוראת קיזוז. על המציע לצרף נספח זה כאשר הוא 

 על ידי מורשה חתימה מטעמו במקום המתאים. חתום בתחתית העמוד
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 אישור בדבר קיום ביטוחים  3ל' נספח

 למכרז( 3.3.5)סעיף 
 

 
 

  לכבוד
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים –מדינת ישראל 

 , ירושלים2קפלן  רחוב
 

 א.ג.נ.,
  

 אישור בדבר קיום ביטוחיםהנדון: 
 

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________________להלן: 

"( לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר להפעלת הספק)"

)יש להשלים את מס' שנים מחוסרי קורת גג באשכול/ות ___  12-18מסגרת לבני נוער בגילאי 

, עבור משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת האשכול/ות(

 ה הרווחה והשירותים החברתיים, את הביטוחים המפורטים להלן:משרד העבוד –ישראל 

 פירוט האשכולות:

  'בנים.  -בירושלים. אוכלוסייה  –אשכול א 

  'בנים.-חרדי -בירושלים. אוכלוסייה  –אשכול ב 

  'בנות. -בירושלים. אוכלוסייה  –אשכול ג 

  'להט"ב. -בתל אביב. אוכלוסייה  –אשכול ד 

 

  מס' פוליסה:_____________________, ביטוח חבות מעבידים

 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. .1

 דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 5,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2

 עבידם.הביטוח מורחב לכסות את חבות המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב כמ .3

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים היה ונטען  –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .4
לעניין קרות תאונת עבודה/ מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי 

 הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

  

   פוליסה:_____________________ , מס'ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

כל שאלה בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור הביטוחי יש לשאול במסגרת הליך שאלות 
ההבהרה בלבד, ואין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור ביטוחים ואין לצרף נספח בנוסח 

 כרז.שונה מזה שצורף למ
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אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל  .1
 תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 

 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. 2,500,000גבול האחריות לא יפחת מסך  .2

 .Cross Liability -ות צולבת בפוליסה נכלל סעיף אחרי .3

הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה  .4
 ועובדיהם.

 כל סייג/חריג המתייחס להרעלה מכל סוג שהוא, חומר זר ו/או מזיק אחר במאכל או במשקה מבוטל.  .5

 רכושם נחשבים צד שלישי.בני הנוער השוהים במסגרות ובני משפחותיהם כולל  .6

רפואיים, מורים, מדריכים ובעלי -עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, אחיות, עובדים פרא .7
 תפקיד אחרים שאינם מכוסים במסגרת ביטוח חבות מעבידים של הספק, נחשבים צד שלישי.

חברתיים ככל משרד העבודה הרווחה והשירותים ה –הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל  .8
 שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

 

  ביטוח אחריות מקצועית, מס' פוליסה:_____________________

הפוליסה מכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע  .1
כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו 

שנים מחוסרי קורת גג באשכול/ות ___  12-18בתום לב, בקשר להפעלת מסגרת לבני נוער בגילאי 
כולל גם טיפול פרטני וקבוצתי, התערבויות גישור עם המשפחות  להשלים את מס' האשכול/ות()יש 

והדרכות הורים, הכנת דוחות סוציאליים וכתיבת דוחות פסיכוסוציאליים תפקודיים ע"י עובד סוציאלי, 
צוות ביצוע אבחונים ע"י פסיכולוג, אבחון בתחום הפסיכיאטרי ומתן טיפול תרופתי, ייעוץ והדרכה ל

המטפל, בדיקות וטיפולים תקופתיים ע"י אחיות, בנית תכנית בתחום הפרא רפואי וכתיבת דוחות 
 משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים; –קבוצתיים, בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל 

 פירוט האשכולות:

  'בנים.  -בירושלים. אוכלוסייה  –אשכול א 

  'בנים.-חרדי -ייה בירושלים. אוכלוס –אשכול ב 

  'בנות. -בירושלים. אוכלוסייה  –אשכול ג 

  'להט"ב. -בתל אביב. אוכלוסייה  –אשכול ד 

דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה( או  2,500,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך של  .2
 לחילופין יחולו גבולות האחריות הבאים ביחס לבעלי המקצוע שיועסקו ע"י הספק: 

דולר ארה"ב למקרה  2,500,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  –פסיכיאטר/רופא  .א
 ולתקופת ביטוח )שנה(. 

 500,000גבול האחריות לא יפחת מסך של  -עו"ס / פסיכולוג / מטפל פרא רפואי / אחות  .ב
 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח )שנה(. 

 -אות:הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הב .3

 ;מרמה ואי יושר של עובדים 

 ;אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח 
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  משרד העבודה  –אחריות צולבת, אולם הביטוח לא יכסה תביעות הספק כלפי מדינת ישראל
 הרווחה והשירותים החברתיים;

  חודשים. 6הארכת תקופת הגילוי לפחות 

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ככל  –נת ישראל הביטוח מורחב לשפות את מדי .4
 שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

 

  ביטוח רכוש, מס' פוליסה:_____________________

ביטוח מסוג אש מורחב בערכי כינון למבנה/י המסגרת/ות ומרכזי הלמידה בו/בהם יינתנו השירותים 
 לרבות מערכותיו/הם ותשתיותיו/הם כולל כנגד סיכוני פריצה ושוד, נזקי טבע, ורעידת אדמה.ותכולתו/ם, 

 

  ביטוח שבר מכני, מס' פוליסה:_____________________

אובדן או נזק פיזי פתאומי ובלתי צפוי שייגרמו לכל המתקנים ו/או המערכות ו/או הציוד המצוי ככל שקיימים 
 .יינתנו השירותים במבנה/י המסגרת/ות בו/בהם

 

 כללי

 בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

משרד העבודה, הרווחה והשירותים  –מדינת ישראל לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים:  .1
 , בכפוף להרחבי השיפוי לעיל. החברתיים

אם ניתנה בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא  .2
יום במכתב רשום לחשב משרד העבודה, הרווחה והשירותים  60על ידינו הודעה מוקדמת של 

 החברתיים.

 משרד -אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל  .3
וויתור העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ועובדיהם, וכן כלפי השוהים במסגרות, ובלבד שה

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

הספק אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות  .4
 המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק. .5

הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים כל סעיף בפוליסות  .6
ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא 

 הזכויות על פי הביטוח.

לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי  )למעט ביטוח אחריות מקצועית(,תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל  .7
(", בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים יש לציין את השנהיסות נוסח ביט _________)"פול

 על פי הנדרש לעיל. 

 י מבוטל ככל שקיים.כוונה ו/או רשלנות רבת חריג .8
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 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

  בכבוד רב,
 

המבטח חתימת מורשה  תאריך
 וחותמת המבטח

 ריק ריק
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 הארכת התקשרות ל התחייבות 4ל' נספח

 למכרז( 5.7)סעיף 

 

אני החתום מטה ____________________, תעודת זהות ___________, נותן/נת התחייבות זו בשם 

משרד העבודה הרווחה "המציע"(, המבקש להתקשר עם  –_______________, שהוא המציע )להלן 

הפעלת ארבע מסגרות לבני נוער מחוסרי  – 143/2019מכרז מספר במסגרת  והשירותים החברתיים

 .ערים ירושלים ותל אביב, בקורת גג

 

 מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת התחייבות זו בשם המציע.אני 

 

הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז, במקרה של דרישת המשרד להארכת התקשרות בהתאם לזכות 

, אמשיך באספקת השירותים בכל פעםשנה בשלוש שנים נוספות, למכרז  1.4.2הברירה המפורטת בסעיף 

למשך התקופה אליה נדרשתי, וכן אעביר עם קבלת ההודעה מהמשרד נוסח כתב ערבות ביצוע הכולל את 

ור תקופה זו. מובהר כי הסכום ואת תאריך התוקף המעודכן וכן את נוסח האישור בדבר קיום ביטוחים עב

על אף התחייבותי זו, הרי שמימושה של הזכות עבור כל שנה יהיה בכפוף לאישור ועדת המכרזים, ורק 

 לאחר קבלת הודעה מנציג המשרד על אישור מימוש האופציה על ידי ועדת המכרזים.

הסכם, אישור  הובהר לי כי ההתקשרות תוארך מתוקפה של התחייבות זו ללא צורך בחתימה חוזרת על

 הארכת התקשרות או כל מסמך אחר לאחר הודעת המשרד בנוגע להארכת ההתקשרות.

 

 :חתימת המציע
 

 חתימה וחותמת המציע שם החותם תאריך
 ריק ריק 
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 רשימת תיוג )צ'ק ליסט( לעמידה בדרישות לקראת חתימה על הסכם  6ל' נספח

 למכרז( 5.7)סעיף 

 

שזכה בהפעלתה את עמידתו בדרישות המכרז לעניין  מסגרתעל המציע הזוכה לציין בנספח זה עבור כל 

הנושאים המהווים תנאי לחתימה על ההסכם. הנספח יצורף לאחר הזכייה להסכם ההתקשרות החתום על 

 ידי המציע הזוכה.

 למסמך זה יצורפו מסמכים להוכחת כל אחד מהתחומים המפורטים להלן. 

 ת חשבות המשרד על ההסכם.הנספח יאושר על ידי מפקח מטעם המשרד כתנאי לחתימ

 

 (ל' נספחחתום על ידי הזוכה ) ם התקשרותהסכ 

 יש למחוק את המיותר(( 2ל' נספח) הוראת קיזוז( / 1ל' נספח) כתב ערבות ביצוע( 

 (3ל' נספחחתום על ידי חברת הביטוח ) אישור בדבר קיום ביטוחים 

 (4ל' נספח) הארכת התקשרותל התחייבות 

  לרבות מבנההעמדת ,–  

o (.למכרז 2.10.1סעיף עמידה בדרישות המינימום למבנה )בהתאם לאמור ב 

o ( יז'נספח אישור בודק בטיחות בנוגע לבטיחות המבנה.) 

o  יח'נספח מיגון, לרבות כל הנדרש בעמידה בדרישות לעניין. 

o למכרז. 2.10.4בהתאם לנדרש בסעיף  מבנהמסמך המצביע על זכויות המציע ב 

 למכרז )יש  3.2.3-ו 3.2.2, 2.9.6הבכיר בדרישות המפורטות בסעיפים  מסגרתעמידת צוות ה

 לצרף מסמכים רלוונטיים(:

o מנהל מסגרת____________________ : 

o עובד סוציאלי בכיר____________________ : 

 

 מטעם המשרדחתימת מפקח 

 חתימה תפקיד שם המפקח תאריך

 ריק   ריק
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