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 10/2022מכרז מס'  

 
 
 

 
 

 מסמכים מצורפים למכרז והכלולים בחוברת זו 
 

 
 :   והכלולים בחוברת זומסמכים מצורפים למכרז  

 
 

 מפרט הסעות ומחירים.     א'   –נספח 

 וסח ערבות מכרז. נ    '    ב  –נספח 

 שתתף.'          הצהרת המג  –נספח 

 '          החוזה, לרבות הנספחים הבאים של החוזה.ד  –נספח 

 '          פרטי קצין הבטיחות. ה  –נספח 

 ביטוחים. '          אישור קיום  ו  –נספח 

 וסח ערבות ביצוע חוזה. נ '          ז  –נספח 

 טופס הודעה על הארכת תוקפו של החוזה.        ' ח -נספח   

 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.        ' ט  –נספח 

 תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים.   י'           - נספח 

 התחייבות לשמירת סודיות.       ' "אי  –נספח 
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 10/2022נוסח הודעה בדבר פרסום מכרז פומבי מס' 
 

 למתן שירותי הסעות כולל ליווי 
 של פעוט למעון יום שיקומי " בית דינה " בקרית שמונה 

 
של    )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הסעות כולל ליווי  מסעדההמועצה המקומית  

 .  בוגרים בעלי צרכים מיוחדים, על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים להלן במסמכי המכרז

₪ ) שלא יוחזרו   500בסכום של    26/9/2022מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת הגביה של המועצה החל מיום   את   .1

. מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום 15:00עד    9:00ה' בין השעות    –מים א'  ( בי

 מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא, וכי רכישת מסמכי המכרז כאמור הנה תנאי להגשת הצעה.  

של   האינטרנט או באתר   ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום וקודם לרכישתם, במשרדי המועצה,

 . , וזאת החל מהמועד הנ"ל www.masadalc.comבכתובת  המועצה

  5,000  -, לטובת המועצה, בסכום בש"ח השווה ל )מקור(  כל מציע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית .2

 .  14/1/2023 ₪. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  

" בלבד,    10/2022בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם " מכרז פומבי מס'  את ההצעות   .3

 במשרד מנהלת לשכת ראש המועצה.    14:00בשעה   14/10/2022במסירה ידנית עד ליום   

 הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תיפסל ולא תובא לדיון.  

נשמרת לוועדת המכרזים הרשות שלא    – צעה או לא ימלא אחר כל תנאי המכרז  מציע אשר לא ימלא את כל פרטי הה .4

 לדון בהצעתו. 

 בהתאם לכללים שנקבעו על ידו. ו רווחה כפופה להוראות משרד הלפי מכרז זה ההתקשרות  .5

 . אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא  .6

 

        
 ד"ר מתי אבני, עו"ד         

 ראש המועצה                                                   
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 מסעדה המקומית מועצהה

 10/2022מכרז פומבי מס' 
 למתן שירותי הסעות כולל ליווי הזמנה לקבלת הצעות מחירים  

 
 תנאים כלליים 

 
 י לכל .1

 
 

ממקום     1.1 פעוט  של  הסעות  כוולים  ההסעה  "בית  שירותי  שיקומי  למעון  מסעדה  בכפר  מגוריו  
 דינה" בקרית שמונה ובחזרה למקום מגוריו, הכל עפ"י הנחיות המנהל ובכפוף להוראות כל דין. 

 
תתבצענה     1.2 מקרה   )להלן:במונית  ההסעות  בשום  הרכב"(.  כלשהן  "כלי  הסעות  תבוצענה  ,  לא 

 ברכב מסחרי בלתי אחוד )טנדרים(.
 

, ובהתאם, רשיונות הרכב שימציא המציע לצורך עמידתנו בתנאי  להסעות  כלי הרכב שישמשו   1.3
 יעמדו בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:   הסף של מכרז זה,

 
 לא יעלה על עשר שנים בכל רגע נתון במהלך אספקת השירותים  גיל כלי הרכב  1.3.1

  
, הוראות רד התחבורהכלי הרכב יכללו את כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי מש 1.3.2

התשכ"א התעבורה,  ותקנות  חדש[  ]נוסח  התעבורה  "תקנות    1961-פקודת  )להלן: 
, מזגן, פנסי  לרבות ערכת מילוט  נכיםמכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים  התעבורה"(,  

תרמיל עזרה ראשונה כמפורט סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט, ערכת כיבוי אש ו 
 לחוזה.  'יבנספח  

 
כלי רכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט הטכני להסעת                              1.3.3

החוק  מהוראות  כמתחייב  התחבורה,  במשרד  התקינה  מחלקת  הרכב,  אגף  של  נכים 
 . 1994 -התשנ"ד  ולפעוטות עם מוגבלות,להסעה בטיחותית לילדים 

 
ייחתם בין ה   עם קביעת הזוכה    1.4 פי נוסח החוזה  הלבין הזוכה חוז  מועצה במכרז  שהעתקו    ,על 

 רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן: "החוזה"(.
 

 
 להשתתפות במכרז  סף תנאי  . 2

 
זה   כדין, בישראלאו    יחידים  רשאים להשתתף במכרז  במועד הגשת    ,העומדים  ,תאגידים הרשומים, 

 שלהלן:  בכל התנאים המצטברים ,ההצעות
 

הנם רשומים, כדין, כמשרד ל"הסעות" כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור,   2.1
 תוקף.-יש לצרף רשיון בר.  1985-הסעה מיוחדת והשכרת רכב(, התשמ"ה

 
הרשות   2.1.1 מטעם  עסק  רשיון  הצגת  לאחר  למכרז  לגשת  יכול  מוניות  תאגיד 

שיונות הסעה מטעם משרד  המקומית, ככל שהוא חייב ברישיון עסק, והצגת ר
 התחבורה למוניות שהוא מתכוון להשתמש בשירותיהן במידה שיזכה במכרז. 

 
פי התיקון לתקנה   2.1.2 יכול לגשת  2)ב()  510על  ( לתקנות התעבורה, תאגיד מוניות 

במוניות   מיוחדות  נסיעות  לבצע  דהיינו,  לתיקון,  בהתאם  הפעלת  למכרז  ללא 
 התנאים המפורטים בתיקון לתקנה.   5, בתנאי שיקויימו מונה

 
על מנת להקל על המשתתפים במכרז, להלן התנאים המפורטים בתיקון לתקנה  

 (: 2)ב() 510
 

במסגרת  2)" המבוצעת  מיוחדת  בנסיעה  במונית  נוסעים  להסיע  אדם  רשאי   )
 הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:
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ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה   (א

)בתקנת   כאמור  תאגיד  שבבעלות  במונית  או  במוניות  מיוחדות  בנסיעות 
 התאגיד(; – משנה זו 

 למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;  (ב
 תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;  (ג
התוספת   (ד להוראות  בהתאם  הסכם",  לפי  "נסיעה  במצב  הופעל  המונה 

 הרביעית;
בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד   (ה

הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת  לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת  
 " ההסכם.

   
מאחר ומדובר במסלול אחד בלבד, בעל מונית בודדת יכול לגשת למכרז לאחר שיציג רשיון הסעה   2.2

 מטעם משרד התחבורה למוניתו. 
 לא יחולו על בעל מונית בודדת. 2.1.2לפיכך, הוראות סעיף        

 
למען הסר ספק, תאגיד מוניות או בעל מונית בודדת שיזכו במכרז, ולא יעמדו   2.2.1

בתיקון לתקנה    5בכל   יהיו  2)ב()  510התנאים המפורטים  ( לתקנות התעבורה, 
יל מונה בכל  )א( לתקנות התעבורה ולהפע510 -ו  509פי תקנות  - חייבים לפעול על

שישולם   והסכום  למונה,  בהתאם  הנסיעה  עלות  לעומת  במכרז,  נסיעה.שנקבע 
השנייםיהיה   מבין  הרשות  . הנמוך  באחריות  יהיה  זה  תנאי  קיום  על  הפיקוח 

 המקומית המזמינה את ההסעה. 
 

 בידם רשיון בר תוקף, על שמם, מאת המפקח על התעבורה, שהנם מורשים להסיע בשכר על פי   2.3
 שרד התחבורה והוראות הבטיחות של משרד החינוך והתרבות. תקנות מ 

 
יש לצרף להצעה צילום מרשיונות הרכב המיועדים להסעה לפיהם כלי הרכב רשומים כרכב  

 המורשה להסיע נוסעים בשכר.
 

, ככל שיש  1968  –בידם רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח   2.3.1
 פי דין. -חובת רישוי עסק על

 
רשומים כלי הרכב בכמות הדרושה  מופעלים ומשרדם  באמצעות  ותם או שבבעל 2.3.2

 לביצוע ההסעות לגבי המסלולים להם נתנה על ידם הצעת מחיר.  
 רכב העל המשתתפים לצרף צילום רשיון רכב תקף המאשר את בעלותם על כלי              
 ידי הזכיין. -או בעלות אדם אחר על הרכב, ואישור השימוש באותו רכב על            

 
 מינוי מטעם מנהל אגף קציני       וכתב     הסמכה  כתב    בעל    בתעבורה      בטיחות   הנם מעסיקים קצין    2.4

 בורה על פי תקנות התעבורה. חבטיחות בתעבורה במשרד הת 
  כתב ההסמכה של א, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר  על המשתתפים לפרט את שמו המל              

 וכן לצרף צילום רשיון של קצין הבטיחות.  ,לחוזה  'הבנספח קצין הבטיחות בתעבורה, 
 

למען הסר ספק, יש להעסיק קצין בטיחות בתעבורה כאמור לעיל גם במקרה של תחנת מוניות  
 אשר בעליה ניגש למכרז. ואפילו במקרה של מונית בודדתמוניות,  20 -מ  פחותהמפעילה 

 במקרה כזה ניתן לשכור שירותים של קצין בטיחות בתעבורה במקום להעסיקו.
 

 דו לפחות בדרישות האלה:הנהגים מטעם הקבלן הזוכה  יעמ 2.5
 

 א. הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג. 
 ב. לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. 

 .2001  –ג. אישור לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א 
 
 

תנאי   2.6           מילוי  בנקאית   להבטחת  ערבות  להצעתו  יצרף  המציע  שהוצאה    אוטונומית    המכרז 
₪, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי(     5,000  ל המציע ועל שמו בלבד, בגובה שלשלבקשתו   
כערבות מכרז. מקומית מסעדה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ) נספח ב' (,   לפקודת מועצה   
או "    "ערבות  "ה  –)להלן  ה וחתימה על החוזה.   זאת לצורך הבטחת קיום תנאי המכרז, ההצע  
 (. הערבות הבנקאית "  
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. המועצה תהא רשאית  להגיש את  הערבות  לגבייה    5/1/2023  הערבות תהא בתוקף עד ליום    
 כל  אימת  שהמשתתף לא יעמוד באחת מהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה.   
 משתתף ה    עם    חתימת החוזה   לאחר    יוחזרו   זכו    שלא   מציעים      הצעות     עבור    הערבויות  
  מציע הזוכה. באם הקביעת הזוכה  ולא יאוחר מחודש ימים מיום  קבעה כזוכה במכרזשהצעתו נ  
 .  יסרב לחתום על החוזה ערבותו תחולט  
 

 
 ההצעה . 3
 

כחלק בלתי  רים  על גבי טופס מפרט הסעות ומחי  הצעת המחירים תוגש במטבע ישראלי בלבד 3.1
 . המחירים ירשמו בכתב ברור, בעט.   נפרד מהחוזה 

 
,    ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן שירותי ההסעהמלוא  המחיר בהצעה יכלול את   3.2

 והמשתתף לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר שיקבע בהצעתו. 
 
 המחיר המבוקש לכל כיוון.רט  בהצעה יפו  
   
נשוא המכרז נדרשים שירותי ליווי, ולכן הצעת המשתתף כוללת תשלום בגין שירותי ההסעות   בקוו  
 ובגין ליווי.   
 

אם ההצעה תציין מחיר לכיוון אחד, שעה שהקבלן יזכה בהסעה הלוך ושוב, הרי שהמחיר   3.2.1
 לשני כיוונים ייחשב כמכפלה של המחיר האמור בשתיים. 

 
 המכרז בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך.י מסמכעל המשתתף לחתום על     3.3   
 
עבור מתן שירותי הסעות במשך בנכונים   יהיו בהצעתו  המשתתף   ידי  על  שיצוינו  המחירים  3.4   

 מפרט הסעות ומחירים. מפורט בבהתאם  תקופת ההתקשרות,   
 

ך ורק בעבור  למען הסר כל ספק, מודגש כי המחירים שיצויינו על ידי המשתתף, בהצעתו, יהיו א
 לרבות שירותי ליווי, ולא בעבור כל מתן שירות אחר.   שירותי הסעותמתן 

 
לפרק   3.5 זה  בנושא  מופנית  הקבלנים  לב  למסור  4תשומת  ניתן  לפיו  משנה  ע  בחוזה,  לקבלן  בודה 

 הסכמת הרשות, מראש ובכתב.בתנאי שיעמוד בכל התנאים הנדרשים ובתנאי שניתנה לכך  
 

למכרז,    2.1.3למען הסר ספק, אפשרות זו אינה קיימת לגבי בעל מונית בודדת, אשר כאמור בסעיף  
 יוכל לזכות במכרז רק בגין מסלול אחד בלבד. 

 
כי אם קבלן מסוים יזכה במסלולים בהיקף רחב יותר   ,כמו כן, תשומת לב הקבלנים מופנית לדרישה 

מכפי שמאפשרת כמות כלי הרכב הנמצאים בבעלותו, ולשם כך יהיה עליו להעסיק קבלני משנה,  
 יהיה עליו להצהיר על כוונתו זו מראש, ולציין זאת מפורשות בהצעתו.  

 
 או במספר מסלולים מינימלי,  ובהגשת ההצעה ההצעה לא תהיה מותנית בזכיה במספר מסלולים      3.6              

 מצהיר המשתתף ומתחייב כי יבצע בהתאם להוראות המכרז על נספחיו, כל מסלול לגביו יוחלט כי              
 הצעתו הינה ההצעה הזוכה.          

 
 
 מסמכים ואישורים  . 4

 
 את המסמכים והאישורים המפורטים להלן:להצעתו  על המשתתף לצרף 

 
)אכיפת              4.1 ציבוריים  גופים  פי חוק עסקאות  על  ורשומות  ניהול פנקסי חשבונות  על  אישור תקף 

 .1976 -ניהול חשבונות( תשל"ו 
 

 אישור תקף על ניכוי מס במקור. 4.2   
 

תאגיד 4.3 ידי  על  מוגשת  וההצעה  שמות           ,היה  התאגיד  רישום  לגבי  מתאימים  אישורים  יצורפו 
 החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם. מורשי 
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 . אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף 4.4   

 
 .למכרז   2אישורים כמפורט בסעיף   4.5

 
 
 הוצאות המכרז  .5

 
במכרז ובהשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות  על    ,כל  תחולנה 

 המשתתף.
 

משתתף שיהיה מעוניין לגשת למכרז, לרכוש את מסמכי המכרז ונספחיו תמורת סכום  על כל   5.1
 ₪. 500שלא יעלה על 

 
 

 תוקף ההצעה . 6
 

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות    90המחירים המוצעים על ידי המשתתף יהיו בתוקף לתקופה של  
 במכרז. 

 של החוזה.  7ק  ישולמו ויעודכנו בהתאם לאמור בפרלזוכה/ים במכרז התשלומים 
 
 

 הבהרות ושינויים . 7
 

                                                                       בכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני : במועצה    נהל מחלקת הרווחהשאלות הבהרה ניתן להפנות למ 7.1  

           revaha@masade.muni.il  לא תתקבלנה שאלות לאחר המועד  .   13.00בשעה    6/10/2022   ליום  דע

מנהל מחלקת  ידי  -אישור קבלתה בכתב, לרבות במייל, על    עם  רק    תקבלה  ה  תחשב כ    הודעה   האמור.   

 הרווחה.     

פרטי השואל, כתובת דוא"ל, שם המכרז ומספרו, מספר עמוד, הסעיף   הפנייה תכלול פרטים כדלקמן:   

בלבד ועל בסיס    WORDבמכרז אליו מתייחסת השאלה ופירוט השאלה. השאלות תוגשנה על גבי קובץ     

 הטבלה הבאה:     

 
 
 

 
להגשת ה  מועצה  ה   7.2 קודם למועד האחרון  להכניס שינוייהצעותרשאית בכל עת,  ותיקונים  ם  , 

המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו    במסמכי
חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום  

 ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז. 
 
 
 שמירת זכויות  . 8

 
, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל  מועצההזכויות במסמכי המכרז שמורות לכל     8.1

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 

תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה את תנאי הצעתם במכרז   מועצהה   8.2
 בהתאם לתנאי החוזה. 

 
 
 
 
 
 

 פירוט השאלה  סעיף במכרז/הסכם  מס' עמוד במסמכי המכרז מס"ד

mailto:revaha@masade.muni.il
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 הגשת ההצעה  . 9
 

"  10/2022בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז פומבי מס'   את ההצעות   
 במשרד מנהלת לשכת ראש המועצה.     14:00בשעה  14/10/2022בלבד, במסירה ידנית עד ליום   

 הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תיפסל ולא תובא לדיון.   

בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והנו על אחריותו הבלעדית של    משלוח ההצעה בדואר או
 המשתתף.

 
 בחינת ההצעות  .  10

 
כל שינוי או תוספת שייעשו   10.1 ו/או  אי השלמת מקום הטעון מילוי  ו/או  אי הגשת הצעת מחיר 

ובין    ,המסמכיםבמסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף  
 עלול לגרום לפסילת ההצעה.  ,במכתב לוואי או בכל דרך אחרת

 
רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות    מועצה ה 10.2

מונע    מועצהשלדעת ה  ,ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז
 הערכת ההצעה כדבעי. 

 
  המועצה  את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה.    למתחייבת לקבאינה    צהמועה 10.3

 רשאית  לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים. 
 
של    מועצה ה 10.4 וכושרו  אמינותו  את  ההצעות  בבחירת  שיקוליה  בחשבון  לקחת  רשאית  תהא 

ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים    מועצההמשתתף לבצע את החוזה המוצע, ואת נסיונה של ה
 עם המשתתף בעבר. 

 
נוספות  מועצהה הבהרות  ו/או  נוספים  פרטים  מהמשתתפים  לדרוש  רשאית  לשביעות    ,תהא 

על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה,    ,ר פתיחת ההצעותגם לאח  ,רצונה המלא
 כאמור. 

 
 

 הודעה על הזכיה וההתקשרות .  11
 

. המשתתף שיקבע  / בפקס  עם קביעת הזוכה/ים במכרז תימסר להם על כך הודעה במכתב רשום 11.1
 וזה. בחערבות בנקאית כמפורט   מועצהכזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא ל

יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום, אליה תצורף הערבות     ,משתתף שהצעתו לא תתקבל
 הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז. 

 
ה 11.2 תהא  בהתחייבויותיו,  יעמוד  לא  והמשתתף  במכרז    מועצההיה  הזכייה  את  לבטל  רשאית 

בהודעה, וזאת לאחר שניתנה    מועצהבהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי ה
למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן המעוות בהתאם להודעה ותוך  

 זמן שנקבע בהודעה.  
 

 כל דין. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי          
 

וכן    ,לגביה  שבידה    הבנקאית    הערבות    להגיש  את    מועצה  רשאית ה  במכרז,      הזכייה  בוטלה   11.3 
על כל הפסד שיגרם    מועצהאת ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את ה  למסור  
 כך.              לה בגין  

 
 
 

 בכבוד רב,                             
    
 המועצה ראש                                 
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   10/2022מכרז פומבי מס'  
 

 מכרז להסעת פעוט למעון יום שיקומי " בית דינה " בקרית שמונה  
 

 טופס ההצעה  
 
 

מסלול  
 נסיעה 

מס' 
 פעוטות 

מס' 
 מלווים 

שעת 
איסוף  

 הלוך 

שעת 
איסוף  

 חזור 

ימים  
 בשבוע 

 מחיר בש"ח ) לפני מע"מ (  

 
כפר 

 מסעדה 
 

מעון יום  
בית דינה  
 בק. שמונה 

 
1 

 
1 

 
7:30 

 
15:30   

 
בימי ו'  

וערבי חג  
12:00 

 
 ו'  –א 

 
 

 הלוך :  
 

 ________________ 
 
 

 חזור : 
 

  _________________ 
 
 

 
 
 
 המחיר אינו כולל מע"מ.   .1

  
 וסוג שהוא.   המחיר המצוין בהצעה לעיל כולל גם את עלויות המלווה וכל הוצאות המציע מכל מין   .2
 
 
 
 
 

    חתימת וחותמת המציע : ________________________________ 
 
 
 

 תאריך : ______________________________ 
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 נספח ב'  

 דוגמת נוסח 
 יוגש על ידי המשתתף         
 במכרז יחד עם הצעתו        

 
 

 ,  לכבוד
  

 מועצה המקומית מסעדה  ה
 

 כתב ערבותהנדון: 
 
 

פי בקשת   לסך    -)להלן                              על  כל סכום עד  לסילוק  בזה כלפיכם  "המבקשים"( אנו ערבים 
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת    ) במלים : חמשת אלפים שקלים חדשים (  ש"ח   5,000 של  

"הפרשי הצמדה"(, זאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'    -הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן  
 מילוי תנאי המכרז.ולהבטחת     10/2022

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם  
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו, או לדרוש  

י לטעון כלפיכם טענת הגנה  את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבל 
 כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 
בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת    ,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 
 

 ה:במכתבנו ז 
 

לסטטיסטיקה     -   "מדד" המרכזית  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  )כללי(,  לצרכן  המחירים  מדד  משמעו 
 ולמחקר כלכלי. 

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
"המדד החדש"(    -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן  

"המדד היסודי"(    - )להלן    15/09/2022שפורסם ביום    8/2022דש  כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חו
יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל  

 מחולק במדד היסודי. 
 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 

 .( ועד בכלל  )   14/1/2023ליום   ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 

 לא תענה מועד זה   דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.   14/1/2023  לאחר יום 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 
 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 

 בנק: __________               תאריך: __________                           
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 נספח ג'                                                                                                        

 
 

 תאריך: ________ 
 

 
 ,  לכבוד

 
 המקומית    מועצהה

 מסעדה 
 
 

 א.נ.,
 
 למעון יום שיקומי " בית דינה " בקרית שמונה למתן שירותי הסעות כולל ליווי של פעוט  10/2022פומבי מס' מכרז 

  
 הצהרת המשתתף 

 
 
 

בזה   ומתחייבים  מצהירים  המכרז,  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר  הח"מ  אנו 
 כדלקמן: 

 
רז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו מסכימים  אנו מצהירים בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכ

לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו  
 מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 
במכרז מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו  כי  מצהירים  כל   ,אנו  על  עונה  זו  הצעתנו    כי 

לתנאים   בהתאם  ההסעה  שירותי  את  לתת  עצמנו  על  מקבלים  אנו  וכי  המכרז,  שבמסמכי  הדרישות 
 שבמסמכי המכרז. 

 
 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

 
ון  יום מהמועד האחר   90הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  

 צעות. הלהגשת ה 
 

ואנו   בזכיה במספר מסלולים או במספר מסלולים מינימלי,  כולל  הצעתנו אינה מותנית בדרך כלשהיא, 
 מתחייבים לבצע כל מסלול אשר יוחלט לגביו כי הצעתנו היא ההצעה הזולה.  

 
מחייב בינינו  אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה  

 לביניכם.
 

₪ )במילים: חמשת אלפים שקלים חדשים    5,000"ס     להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית ע
 ) ועד בכלל (.   14/1/2023עד ליום   , בתוקף (
 

ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד    7אנו מתחייבים כי תוך    ,היה והצעתנו תתקבל
 ת בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה. בידכם ערבו

 
היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידנו בקשר  
עם השתתפותנו במכרז תוגש לגביה על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים  

 מראש.
 

  ,בשמו מוגשת ההצעה  המציעוהסמכויות הקבועות במסמכי    אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות
וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה    ,על הצעה זו  המציעלחתום בשם    םכי אנו זכאי

 זו.
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 כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים:
 
 

 דק התיק בלבד לשימוש בו  ( ולמילוי הפרטים על ידי הקבלן–Xלסימון )ב 
 

 
    ____ יש / אין / חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה מסמכי המכרז ו

 
 

    ____ יש / אין /          ₪  5,000    ערבות בנקאית ע"ס
 
 

    ____ יש / אין /       אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  
 
 

    ____ אין /יש /  אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור 
 

 
    ____ יש / אין / אישור עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף 

 
 

    ____ יש / אין / למכרז 2אישורים כמפורט בסעיף  
 
 

    ____  יש / אין /       רשיון תקף לכל הרכבים אשר ישמשו להסעות                                 
 
 
    ____  יש / אין /           קצין בטיחות בתעבורה                            כתב הסמכה של צילום 
 
 

    ____ יש / אין /                             לקבלן שהוא תאגיד: אישור רישום וזכויות חתימה
 

 
 יש/ אין / ____                                 הוכחות בדבר בעלות ברכבים מתאימים להסעות 

 במספר הנדרש.              
 
 
 
 
 

   ______________________________ שם המשתתף: 
                            

 
           ________________ ______________ טל:  כתובת: 

 
 

                        __________ _____________________  איש הקשר: 
 
 
 

                     ____________________________ חתימה וחותמת: 
 
 

                ___________ _______________________ תאריך: 
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 נספח ד' 

 ח ו ז ה 
 
 

 שנת   _______ שנערך ונחתם ב __________ ביום _______ לחודש ______ 
 
 

 - ב י ן  -
 

  ____________________ 
 

       ____________________  
 )להלן: "הרשות המקומית"(                                                                     

 ; מצד אחד                         
 

 - ל ב י ן  -
 

                   
   _____________________ 

 ____________________ 
 )להלן: "הקבלן"( 

 
 מצד שני; 

 
 

של פעוט  כולל ליווי  למתן שירותי הסעות   10/2022מס'  והקבלן הנו הזוכה במכרז פומבי           :הואיל 
 למעון יום שיקומי" בית דינה " בקרית שמונה,            

 
 וברצון הרשות המקומית להזמין מהקבלן, שירותים של הסעות בהתאם לתנאי המכרז  :       והואיל     

 והוראות חוזה זה, והקבלן מעונין לתת לרשות המקומית  שירותי הסעות בתנאים, כאמור.           
 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 
 

 
 כללי  - 1פרק 

 
 כדין הוראות החוזה.  דין המבוא וההצהרות הכלולות בו    1.1

 
 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:   1.2

 
 מועצה מקומית מסעדה.   " "הרשות

 
 לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, ומורשיו המוסמכים. "הקבלן"   

 
מס'    - "המכרז"  פומבי  של    10/2022מכרז  הסעות  שירותי  למתן  הרשות  ע"י  שפורסם 

 בוגרים בעלי צרכים מיוחדים. 
 

פירושו של החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות כל   - "החוזה" 
 מסמך חתום על ידי הצדדים שיצורף לחוזה בעתיד. 

 
המתפ   - "המדד"  )כללי(  לצרכן  המחירים  המרכזית  מדד  הלשכה  ידי  על  רסם 

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. 
 

מעת לעת, לשמש     ,מי שיקבע על ידי הרשותמנהל מחלקת הרווחה ברשות או     - "המנהל" 
 נציגה לענין  חוזה זה. 

 
 

 שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה : הנספחים    1.3
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 מפרט הסעות ומחירים.  א' – נספח

 וסח ערבות מכרז להבטחת ביצוע העבודה.נ 'ב – נספח

 הצהרת המפעיל.  'ג – נספח

 החוזה, לרבות הנספחים הבאים של החוזה.  'ד – נספח

 פרטי קצין הבטיחות.  'ה – נספח

 אישור קיום ביטוחים. 'ו – נספח

 וסח ערבות ביצוע חוזה.נ 'ז – נספח

 החוזה.טופס הודעה על הארכת תוקפו של  ' ח -  נספח

 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה.   'ט – נספח 

 תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים.            י' - נספח

 התחייבות לשמירת סודיות.   ' אי  – נספח 

 
 "מסמכי החוזה".כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה, יכונו להלן ולשם הקיצור 

  
הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי החוזה, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות שבהם וכי     1.4

 יש ביכולתו לקיימם ולבצעם על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו. 
 

 מעת לעת.     ,ידוע לקבלן כי ההתקשרות על פי חוזה זה כפופה להוראות חוק התקציב אשר יהא בתוקף   1.5 
 

הרכב    הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו הידע, היכולת המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, כלי     1.6 
ע ההסעות וכן פוליסות  המתאימים, במספר הנדרש, הציוד, כל הרשיונות הנדרשים על פי כל דין לביצו 

ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדים המקצועיים וכן כל  
 הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין. 

 
לתנאים הכללים    הקבלן מתחייב בזה לבצע את ההסעות בבטיחות, בנוחות, ביעילות ובדייקנות, בהתאם   1.7

 של המכרז ועל פי המפורט במסמכי החוזה. 
 

הקבלן אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה במתן שירותי הסעה על פי חוזה זה ואשר ביצועה מחייב קבלת     1.8
רשיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רשיון ו/או היתר ו/או  

 תנאי. מילוי אותו 
 

הקבלן מתחייב ליתן את שירותי ההסעה, תוך גמישות בלוח זמני ההסעה ובמסלולי ההסעה, לפי קביעת     1.9
שנותרו   הרכב  כלי  ולמספר  המוסמכות  הרשויות  ידי  על  שיקבעו  לתנאים  ובכפוף  המקומית,  הרשות 

 ברשותו לאחר גיוס למערכת הבטחון גם לכשיוכרז במדינה מצב חירום. 
 
ן ימציא לרשות המקומית, אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל להפעיל למתן שירותי  הקבל   1.10 

 הסעות במצב חירום.
 

הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין וכן הוראות כללי הביטחון והבטיחות, ולקיים כל הוראות הדין   1.11
והשי הרווחה  משרד  מנכ"ל  חוזרי  לרבות  נוסעים,  הסעת  על  הדין  החלות  והוראות  החברתיים  רותים 

 החלות על הסעה ורכבים המשמשים להסעות נכים ומוגבלים.  
 

הן על ידי    -1983-קבלן יאכוף ויקפיד על שמירת הוראות חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים התשמ"גה   1.12
 הנהגים והן על ידי הנוסעים. 

 
למ  1.13 החוק  הוראות  כל  את  לקיים  בזה  מתחייב  מסויימים,  הקבלן  במוסדות  מין  עברייני  של  העסקה  ניעת 

 . 2001 –התשס"א  
יק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה  )א(מעסבחוק זה )איסור העסקה ועיסוק(: ") 2בהתאם לסעיף  

בגיר.   ביצע בהיותו  בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה  )א( לא  )ב(בגיבמוסד,  ר שהורשע כאמור בסעיף קטן 
)ב( יחולו ממועדההרשעה בעבירה לפיהוראות סעיף  -אות סעיפים קטנים )א( ו )ג(הורדה במוסד.  יעסוק בעבו

שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר    20  –שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר    20קטן )א( ועד  
 בשל אותה עבירה." 
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הקבלן    על  על  לדרוש  לפיכך,  המועסקים  כנ- מכל  ישראל  ממשטרת  אישור  לרשות  ידו  ולהציגו  בחוק  דרש 

וכתנאי   החוזה  על  החתימה  עם  המקומית  לרשות  להציג  הקבלן  יידרש  כאמור  אישורים  המקומית. 
 לחתימתו,וכן מפעם לפעם, עפ"י דרישתה של הרשות המקומית ובהתאם להוראות החוק. 

 
 שירותי הסעה  - 2פרק 

 
בהתאם לתנאי חוזה זה על בסיס המחירים שהוצעו על ידו    א שירותי ההסעה  הקבלן מתחייב בזה לבצע     2.1

 ועל פי קביעת הרשות בלבד. ם שבהם מופעלים המרכזים שאליהם יוסעו הנכים לחוזה, בימי 'א נספח ב
 

 הקבלן מתחייב להעסיק נהגים שעומדים בתנאי הסף הבאים: 2.2
 

 א.  הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג.  
 ב.  לנהג אישור רפואי המעיד על מצב בריאות תקין. 

 
יתודרכו         2.3   בה  לנהגים,  ובטיחות  נהלים  השתלמות  ההסעות,  ביצוע  תחילת  טרם  לבצע  מתחייב  הקבלן 

ות בהסעה, התמודדות עם קשיים ועם אירועים  הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות בטיח  
בציר התנועה, בעלי תפקידים במרכזים הנ"ל    נקודות תורפה בטיחותיות  מתפתחים במהלך הנסיעה, 
חריגים, ניתוח מקרים ותגובות בזמן ההסעה, נהלי   וברשות המקומית המחויבים בדיווח על אירועים   
כ  ולקחים מהן,  ניתוח תאונות  ובירידה מהרכב, התנהגות במצבי  דיווח מחייבים,  ללי בטיחות בעליה 
 חירום, בדיקות רכב בתום הנסיעה, הבנת המגבלות שיש למוסעים  בזמן הנסיעה וכדומה. 

 
הקבלן מתחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות, והכל על   2.4

 פי הוראות המנהל. 
 

  הפעיל במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה, ידאג ל הקבלן מתחייב כי   2.5
כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן    ,רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה

 ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.
 

שונים מהמפורט  בכתב של הרשות, בכלי רכב המראש ושור  יהקבלן יהיה רשאי לבצע את ההסעות בא 2.6
במפרט ההסעות ומחירים, ובלבד שכלי הרכב, אשר ישמשו לביצוע ההסעות, לא יפחתו בטיבם, נוחותם  
ובטיחותם מכלי הרכב המפורטים במפרט הסעות ומחירים. בכל מקרה לא תשולם לקבלן כל תוספת  

 , במקרים של שינוי בכלי הרכב המשמשים להסעות.'אבנספח תשלום על המחיר המצוין 
 

הקבלן מתחייב כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תקפו של החוזה, כי מרכב כלי   2.7
הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה לייעודם של הרכבים, כי כלי הרכב השונים, ציודם,  

כפי ש התעבורה  ותקנות  לפקודת התעבורה  ומבניהם הם בהתאם  סימוניהם  בתוקף,  אביזריהם,  יהיו 
 מעת לעת, לרבות התנאים בהם או ברשיונותיהם של הרכבים.

 
הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצויידים במזגן תקין בערכת מילוט   2.8

,  ולהסעות נכים  אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעיםובכל  
, פנסי סימון ואיתות,  ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקנייםלרבות  

הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף,    ,וארגזי עזרה ראשונה  חגורות בטיחות ושילוט
 מעת לעת. 

 
ידי הרשות או  -על  הקבלן מתחייב כי ידאג להפעיל את המזגן בשעת ההסעה בכל עת שיידרש לעשות כן  2.9

 הנוסעים. 
 
 יענו על כל המתחייב מתקנות התעבורה החלות על הסעת נכים. הקבלן מתחייב כי כל כלי הרכב  2.10

  
 
הקבלן מתחייב כי ההסעות יתבצעו ברכב מסחרי אחוד עם מרכב תקני, ו/או במוניות ו/או באוטובוסים   2.11

על עשר  ציבוריים  זעירים   יעלה  לא  ורק ברכבים מהסוגים המפורטים, שגילם  ואך  ו/או באוטובוסים 
 .  שנים

 
לול אחד בלבד, ולא יעמדו  כפי שפורט בגוף המכרז, תאגיד מוניות או בעל מונית בודדת שזכה במכרז למס 2.12

פי תקנות  -( לתקנת התעבורה, יהיו חייבים לפעול על2)ב'()  510התנאים המפורטים בתיקון לתקנה    5בכל  
 )א'( לתקנות התעבורה ולהפעיל מונה בכל נסיעה. 510 -ו  509
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טכני לרכב  הקבלן מתחייב כי כלי הרכב המיועדים להסעות נכים ומוגבלים יהיו בנויים בהתאם למפרט ה 2.13

להסעות נכים של אגף הרכב, מחלקת התקינה במשרד התחבורה, כפי שיעודכן, מעת לעת, ועל פי הוראות  
 כל חוק קיים או שיחוקק לעניין, וכל זאת ללא תוספת תשלום כלשהי.

 
הקבלן מתחייב כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק, כל תקופת תוקפו של חוזה זה, קצין בטיחות בעל   2.14

יפורטו    1961-כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א חוזה.  באשר פרטיו האישיים 
קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר, יוודא כי רשיונות  
הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב  
המשמשים   הרכב  לכלי  ומתאימים  תקפים  יהיו  הרכב  כלי  של  והרשיונות  הביטוח  פוליסות  וכי  תקין 

 להסעות.
 

הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה הדבר בתאום  
 דש.והקבלן יעביר לרשות את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות הח   ,מראש ובכתב עם הרשות

 
 קודם     ברכבים    בדיקה    יבצעו      ההסעות    שירותי   את   המבצעים    שהנהגים      לכך     לגרום    מתחייב  קבלן  ה   2.15

 , ובסוף כל   ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים במהלך    וכן    הרכב,    לכלי     הנוסעים   להעלאת             
 מהרכב.  כל הנוסעיםנסיעה לודא ירידת             

 
אנשים זרים כלשהם, וכן לתדרך את    ,הקבלן מתחייב שלא להסיע בכלי הרכב, בעת מתן שירותי ההסעות    2.16

 הנהגים לפעול גם הם כנדרש.
 
דים  המנהל יהא רשאי, מבלי שיהא עליו לנמק זאת, לדרוש מהקבלן להחליף את הנהג ו/או אחד העוב 2.17

 והקבלן מתחייב למלא מיידית אחר דרישת המנהל. 
 

 שינויים - 3פרק 
 

ושתיקבע     3.1 קצובה  לתקופה  חלקם,  או  כולם  ההסעה,  שירותי  קבלת  את  לבטל  רשאית  תהא  הרשות 
 שעות מראש.  24בהודעה, וזאת בהודעה של 

 
תשלום או פיצוי כלשהו בגין  ניתנה על ידי הרשות  הודעת ביטול, כאמור, לא יהא הקבלן זכאי לקבל  

 שירותי ההסעות המבוטלות. 
 

על שינויים במתן שירותי ההסעות     ,, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלןבכל עת  הרשות  רשאית   3.2
 כדלקמן: 

 
 מבחינת אורכם.  - שינויים במסלולי הנסיעה  -
 ביטול מסלולי נסיעה.  -
 שילוב מסלולי נסיעה  -
 מסלולי נסיעה. תוספת   -
 תוספת או הפחתה של כלי רכב הנובעות מגידול או צמצום במספר התלמידים.  במקרה של תוספת  -

 רכב, המחיר עבור כלי רכב יהיה זהה למחיר בו זכה המסיע. כלי   
 שינוי בימי ו/או בשעות ההסעה/ות.  -

 
מסלולי נסיעה תימסר    במקרה של הוספת  .תימסר לקבלן בכתב ומראש  ,כאמור   ,ההודעה על שינויים

 חוזה זה. בהתאם למפורט ביהיה    נסיעה  שעות מראש. התשלום עבור הוספת מסלולי 96ההודעה 
 

 בהנחיית     הבלעדי,   דעתה    לפי שיקול  רשאית,   המקומית  הרשות   כי  למען הסר ספק, מודגש    3.2.1 
מישובים    נכיםשלב הסעת  , להורות לקבלן גם על שינוי במסלול הנסיעה המיועד לרווחהמשרד ה

 .רשות מקומית אחרתו/או מוסדות הנמצאים בתחום שיפוט של 
 

          מרשות  נכיםמסלול לרשות אחרת כדי לאסוף את השינוי ב  בצע מתחייב  להקבלן  במקרה כזה,      
 עם אותה  הרשות. זו, למרות שהחוזה שחתם אינו      
 . זהבחוזה  מפורטגם הוא על פי היהיה  הכז שינוי כאמור במסלול במקרה של  לקבלן התשלום      

 
כי כלי הרכב אשר  בכתב,  רשאית הרשות להורות לקבלן  ,  לעיל  3.2  -ו  3.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים     3.3

, כאמור, יושארו במצב כוננות  ןאשר הרשות הודיעה על ביטול,  אמורים היו לשמש למתן שירותי הסעות
 רך ביצוע ההסעות. לצו
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לקבלן על השארת כלי הרכב בכוננות הסעה ולא ניתנו שרותי ההסעות    ,בכתב,הודיעה הרשות המקומית

זכאי לתשלום בשיעור   יהא הקבלן  בכוננות,  כלי הרכב  אשר היו    ,מהסכומים  50%שלגביהם הושארו 
 ר בלבד. הסעות בוק בגין וזאת  מגיעים לקבלן לו נתנו אותם שירותי ההסעות בפועל, 

 
 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה  - 4פרק 
 

הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין     4.1
 מראש ובכתב.   ,בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשות

 
רשומ    4.2 שותפות  או  הנו תאגיד  והקבלן  יראו בהעברת  היה  רשומה  בלתי  או  יותר מהשליטה    25%ה  או 

בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות  
 לעיל.  4.1המנוגדת לסעיף 

 
הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר     4.3

הסכ דעתה  קבלת  שיקול  לפי  רשאית,  תהא  המקומית  הרשות  ובכתב.  מראש  המקומית  הרשות  מת 
משנה   קבלן/י  של  העסקתו  לאשר  שלא  להחלטתה,  נימוקים  במתן  חייבת  שתהא  ומבלי  הבלעדי, 
 מסוים/ים. בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי החוזה ולטיב שירותי ההסעות על הקבלן. 

 
לא            מקרה  בתנאים    בכל  עומדים  שאינם  משנה,  קבלני  להעסקת  המקומית  הרשות  הסכמת  תינתן 

לתנאים הכלליים למכרז, בשינויים המחויבים,  ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי    2  -ו   1המפורטים בפרקים  
 ההתקשרות עם קבלני המשנה.

 
 

 וביטוח  אחריות– 5פרק 
 

שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש ו/או לציוד המשמשים אותו במתן  הקבלן יהא אחראי לכל אובדן או נזק      5.1
 השירותים על פי חוזה זה. 

 
הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא      5.2

לצד ג' כלשהו,  מן הכלל, שייגרמו מכל סיבה או עילה שהיא לרשות  ו/או לעובדיה ו/או לשליחיה  ו/או  
, איזה שהם, הקשורים או  םיי לגוף או לרכוש, כתוצאה, במישרין או בעקיפין, ממעשה או מחדל רשלנ

 הנוגעים, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה.
הקבלן יפצה את הרשות  ו/או את הניזוק)ים(, לפי המקרה, בכל  דמי הנזק שיגיע  לו)ה(, להם)ן(.הקבלן  

טין ומראש את הרשות, עובדיה, ושלוחיה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, חבלה  משחרר לחלו
 או נזק כנ"ל. 

 
הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק שירותו, במידה ואחריות     5.3

אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך  , או לפי כל דין 1968כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 
שנגרם   נזק  על  הרשות  תתבע  אם  ההסעות.  שירותי  מתן  מביצוע  כתוצאה  או  ההסעות  שירותי  כדי 
שיפסק   סכום  כל  לשלם  או  הרשות  כנגד  התביעה  את  לסלק  הקבלן  על  יהא  לעיל,  מהאמור  כתוצאה 

 לחובתה על ידי בית משפט בפסק דין סופי. 
 

ולשפות בשלמות את הרשות על כל נזק ועל וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל   הקבלן מתחייב בזה לפצות   5.4
נגדם או נגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם בגין כל תאונה,   ידי אדם כלשהוא,  עילה שהיא, שתוגש, על 

לעיל לכל אדם כולל לרשות  ו/או  לעובדיה ו/או לשליחיה, לרבות    -5.2ו  5.1חבלה או נזק שמפורט בסעיף  
 המשפטיות במלואן שייגרמו.הוצאות  

 
מבלי לגרוע בהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הקבלן לערוך על     5.5

 חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן: 
 

 ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך:    5.5.1
 

 או בשקלים חדשים על פי השער היציג  )דולר ארה"ב( 500,000$   -תובע 
 או בשקלים חדשים על פי השער היציג  )דולר ארה"ב( 500,000$-חודשים(   12מקרה ותקופת )

 
ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם    5.5.2

 החוזה. 
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לכ   5.5.3 רכוש  ג'  צד  שאינם  ביטוח  גוף  לנזקי  הרחבה  כולל  ההסעות,  לביצוע  המשמשים  הרכב  לי 

 מבוטחים בביטוח חובה. 
 

 בפוליסות יכללו התנאים הבאים:   5.6
 

 הרשות המקומית ועובדיה יכללו בשם המבוטח.  )א( 
 

 בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.    )ב( 
 

יכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין על פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון המבטח, יעשה   )ג( 
 יום לפחות לפני מועד הביטוח המבוקש.  60בהודעה מוקדמת שתימסר גם לרשות  

 
 . הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים )ד(         

 
 .לביטוחי הרשות נקבע כי ביטוחי הקבלן הינם ראשוניים ביחס )ה( 

 
 תבוטל זכות השיבוב כלפי הרשות. )ו( 

 
 

 . כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח   ,הקבלן ימציא  לרשות אישור על קיום ביטוחים למתן שירותי הסעות   5.7
 

 
דלעיל, כולם או מקצתם, הרי מבלי    5.5היה והקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצעם, לפי סעיף     5.8

תהא הרשות רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו, ולשלם    ,הרשות  חבות כלשהי בקשר לכך  להטיל על
,בצרוף הוצאות תקורה  לרבות הפרמיות השוטפות, ולנכות כספים אלה ששולמו על ידה  , את דמי הביטוח

מכל סכום שעליה לשלם לקבלן מכוח חוזה זה בכל זמן שהוא, או לגבותם מהקבלן  ,  15%בשיעור של  
 חוקית אחרת. בכל דרך 

 

 
 יחסי הצדדים  - 6פרק 

 
בכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות  לבין הקבלן יחשב הקבלן כעצמאי ולא כעובד. בכל מקרה בו     6.1

וכן   כאמור,  מתביעה,  כתוצאה  הרשות  תחויב  בו  סכום  בכל  הרשות  את  הקבלן  יפצה  אחרת  יקבע 
 בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד. 

 
ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של הקבלן בלבד והקבלן בלבד ישא בכל  עובדי הקבלן     6.2

ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה לרבות תשלום שכר עבודה,  
זכויות סוציאליות ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. כמו כן מתחייב  

לן לקיים בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו, שיועסקו במתן שירותי הסעה, את האמור  הקב
 בכל דין ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה. 

 
 

 תשלומים וערבות - 7פרק 
 

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתמורה בהתאם למפורט     7.1
 . א'בנספח ירים במפרט הסעות ומח

 
למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התשלומים להם זכאי הקבלן הנם בגין מתן שרותי ההסעות לפי   
המסלולים המפורטים ועל פי סוג כלי הרכב המשמש להסעות. לא תעשה כל התחשבנות על   בסיס אחר  

 כמו תשלום לנוסע, מחיר לק"מ וכיו"ב התחשבנויות. 
 

 
  נכים זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין מספר נקודות האיסוף ו/או בגין שינויים במספר ההקבלן לא יהא     7.2

שיוסעו בכלי הרכב כל עוד לא שונה סוג כלי הרכב המשמש למתן שרותי ההסעות, ולא נשתנה  אורך  
 מסלול הנסיעה. 

נקודות איסוף או יותר באותו מסלול, יהיה הקבלן זכאי לתוספת    3למרות זאת, במקרה של תוספת של   
 ממחיר המסלול.  2%של 
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 התשלומים במקרים של שינויים במתן שירותי ההסעות יהיו על פי המפורט להלן:    7.3
 

טלו על ידה,  הרשות המקומית לא תהא חייבת בתשלום כלשהו לקבלן בגין שירות הסעות שבו א. 
להינתן    יםבין אם בוטלו לתמיד ובין אם בוטלו זמנית, וזאת בגין שירותי ההסעה שהיו אמור

שעות ממתן ההודעה על הביטול. כמו כן לא תהא הרשות חייבת בתשלום כלשהו    24לאחר חלוף  
 לקבלן בגין שינויים בימי ו/או בשעות ההסעות. 

 
כלשהיא, יתווסף או יפחת, לפי העניין, לתשלום לו  השתנה אורך מסלול/י נסיעה/ות, מסיבה   ב.

 ש"ח לכל קילומטר.  3.00זכאי הקבלן, סך של  
 

החליטה הרשות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף מסלול/י נסיעה נוספים, יקבע התשלום לו   . ג
זכאי הקבלן על ידי המנהל על בסיס ניתוח מחירי הקבלן בגין מסלולי ההסעה/ות האחר/ים,   

שמיעת  בהת ולאחר  ההסעות,  לביצוע  המקומית  הרשות  ידי  על  הנדרש  הרכב  כלי  בסוג  חשב 
 טענות הקבלן.   

 
ים והיא רשאית,  / לקבלן מסלול/י נסיעה חדש  הוסיף הרשות  אינה חייבת ל   ,למען הסר כל ספק

 לפי שיקול דעתה, למסור את ביצועם לאחרים. 
 

  50%כמפורט בסעיף זה בשיעור העולה על    בכל מקרה לא יגדל היקף ההתקשרות בשל שינויים . ד
 מהיקף ההתקשרות המקורי. 

 
בבין      7.4 לחמישה  מפורט  האחד  חשבון  לרשות   הקבלן  יגיש  קלנדרי  חודש  בגין  3-בכל  שירותי    עותקים 

 ההסעות שניתנו על ידו בחודש החולף. 
 

ימים ויאשרו, במלואו או בחלקו. המנהל יהא רשאי להפחית מהחשבון    7המנהל יבדוק את החשבון תוך  
זאת, בנוסף לקנסות שיוטלו על הקבלן  בגין הסעות שלא בוצעו בפועל ו/או בוצעו חלקית.   סכומיםאת ה

עם קבלת אישור המנהל תוגש על ידי הקבלן חשבונית מס  לחוזה.   9.4בהתאם לטבלה המפורטת בסעיף  
 שאושר על ידי המנהל. לתשלום בהתאם לסכום 

 
  יום   45תוך  , ובכפוף לאישור הגזבר,הרשות המקומית תשלם לקבלן את הסכומים שאושרו על ידי המנהל

 ממועד המצאת חשבונית מס לתשלום. 
 

 .  1/10/2022 ההסעות נכונים ליום שבנספח א' לחוזה המחירים המפורטים במפרט     7.5
 

ח   7.6 פי  על  ביצוע  לכל תשלום שיש לשלם לקבלן  מ.ע.מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת  יתווסף  זה  וזה 
 התשלום. 

 
לפי הנוסח הרצ"ב   ו/או ערבות של חברת ביטוח,  עם חתימת חוזה זה ימציא הקבלן כתב ערבות בנקאית     7.7

מסכום ההתקשרות השנתי המוערך, כמוגדר להלן לו הוא זכאי בגין שירותי    5%  - לחוזה, בסכום השווה ל
זאת להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה. הערבות תהא בתוקף לתקופה של  ההסעות, ו

כך    ,זהחוזה  חודשים ממועד חתימת    13 דרישת הרשות,  לפי  והקבלן מתחייב להאריכה, מפעם לפעם, 
בכל מקרה בו לא    במשך כל תקופת ההתקשרות לרבות במקרה של הארכת החוזה.שהיא תהא בתוקף  

תהא הרשות רשאית לממשה ולעכב תחת ידה את סכום    ,את הערבות לפי דרישת הרשות  יאריך הקבלן
הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לרשות  על פי  

 חוזה זה.
מנות  התשלום היומי, עבור כל ההסעות המוז   -סכום ההתקשרות השנתי המוערך לעניין סעיף זה משמע  

 יום. 220 -לא כולל המ.ע.מ. מוכפל ב
 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הסכום השנתי המוערך הנו לצורך קביעת סכום הערבות בלבד וכי  
 בפועל בלבד ובכפוף להוראות חוזה זה. שינתנו ההסעות שירותי הקבלן יהא זכאי לתשלומים על פי 

 
תנאי עיקרי ויסודי בחוזה זה ואי המצאת ערבות כאמור, תחשב  המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל הינו   7.8

 כהפרה יסודית של החוזה, והרשות המזמינה זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על
 הפרת החוזה.     

 
 ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות מסמכי החוזה.      7.9
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 יות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של: מבלי לפגוע בכלל 

 
א(  כל נזק או הפסד העלול להיגרם לרשות עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה  

 זה.     
 

 בהם     ב(  כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהרשות  עלולה להוציא או לשלם או להתחייב  
 .בקשר עם חוזה זה     

 
בכל מקרה, כאמור, תהא הרשות  רשאית לגבות את סכומי הערבויות, כולם או מקצתם, בפעם אחת או  

 במספר פעמים, ולהיפרע מתוכן לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.
 

 
 תקופת החוזה וסיומו - 8פרק 

 
 

חודשים קלנדרים החל מיום ________    12מוסכם בין הצדדים כי חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של      8.1
 וכלה ביום ____________. 

, ולקבלן  שבוצעו בפועללמען הסר ספק, מודגש בזאת כי התשלום לקבלן יהיה אך ורק בעבור ימי הסעות   
 .   לא תהיה כל עילה לבקש תשלום בעבור ימים בהם לא בוצעו הסעות

 
לרשות  תהא זכות ברירה )אופציה( להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת תוקפו של חוזה זה      8.2

  60  ובלבד שתיתן על כך הודעה לקבלן  ה אחתנוספות, בכל פעם לתקופה של שנ   ניםלתקופה של שתי ש 
 יום מראש. 

 לחוזה.   המצורף ההודעה תינתן על פי נוסח ההודעה  
 

אי שלא להיענות לבקשת הרשות למימוש זכות הברירה )אופציה(, במקרה של פיגור  הקבלן רש 8.2.1
וזאת פרט למקרים    7.4יום מעבר למוסכם בסעיף    90בתשלום כלשהוא מצד הרשות   לחוזה, 

אי   ההסכם,  על  חתימה  אי  לרבות  הקבלן,  מהתנהלות  כתוצאה  נגרם  בתשלום  הפיגור  בהם 
 שא פרטים שגויים וכיוצא בזה. המצאת אישורים כנדרש, הגשת חשבון הנו

 
 לעיל תהא הרשות  רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא חוזה זה   8.2 -ו  8.1על אף האמור בס"ק  8.3

של   מראש  בהודעה  סיום  או    30לידי  כספיות  תביעות,  ו/או  טענות  כל  לא תהיינה  לקבלן  לקבלן.  יום 
בל את התמורה בגין שירותי הסעות אשר ביצע  אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור, למעט זכותו לק 

 בפועל עד למועד סיום ההתקשרות, ובכפוף להוראות חוזה זה. 
 
 
 

 הפרות, ביטול מכרז ופיצויים - 9פרק 
 

,  4.1  ,  2.15,  2.14  ,2.13,  2.11,  2.10,  2.9,  2.8,  2.7,  2.5,  2.4  ,1.13,  1.12הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי סעיפים      9.1
הנם תנאים עיקרים ויסודים בחוזה והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את הרשות     5.6  -ו  5.5,  4.3

  7.7מסה"כ סכום ההתקשרות השנתי, הנקוב בסעיף    10%בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה  
לחוזה, כשהם צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד האחרון שיהא  

, המוקנים  ד תשלומם בפועל לרשות, וזאת מבלי לגרוע מזכות הרשות  לכל סעד ותרופה אחריםידוע במוע
 . לה על פי מסמכי החוזה ועל פי כל דין

 
לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן או לגבותם    9.1הרשות תהא זכאית לנכות את סכום הפיצויים האמור בסעיף     9.2

 בכל דרך חוקית אחרת. 
 

ו ניכוים מסכומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה  תשלום הפיצויים א   9.3
 .זה
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לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות  על פי חוזה    9.2  -ו  9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים   9.4

הרשות זכאית  זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן, תהא  
 לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם:

 
 

 פיצוי מוסכם נושא ההפרה 

 ₪   100 דקות באיסוף הנוסעים ) בכיוון הלוך או בחזרה(  15איחור של עד 
 ₪   200 דקות בהתייצבות למקום האיסוף   30ועד   15איחור של מעל 
 ₪   400 דקות בהתייצבות למקום האיסוף  30איחור של מעל 

 ₪   250 הסעה מלוכלך רכב 
 ₪   200 יממות  2מזגן לא תקין / לא עובד מעל 
 ₪   400 יממות  3מזגן לא תקין / לא עובד מעל 
 ₪   500 התנהגות לא נאותה של הנהג

 לכל יום עבודה₪  500 שנים  10 -רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ
 ₪   250 אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן 

 לכל יום ולכל רכב₪  1,000 שילוב קווים ללא אישור הרשות  
 לכל הסעה₪  500 רכב שלא מתאים לדרישות הרשות המזמינה 

 ₪ לכל הסעה   500 איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי הרשות  
 ₪  1,000 אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל הנכים 

 
 

זכאית לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן, או לגבותם בכל  הרשות    9.5
דרך חוקית אחרת, לרבות חילוט הערבות או חלקה, לפי העניין, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות  

 המזמינה. 
 

 תחייבויותיו. ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מה 9.6
 

הפרה    החוזה ו/או איזה מתנאי המכרזהרי אם הפר הקבלן את    ,לעיל  9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   9.7
על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת    ,תהא הרשות המקומית זכאית לכל סעד ותרופה משפטית  ,יסודית

הרשות זכאית לתבוע את אכיפת    תהא  ,ועל פי הדין. מבלי לגרוע מהזכויות האמורות 1970-חוזה( תשל"א
הערבות/יות   את  לחלט  ו/או  החוזה  הפרת  על  פיצויים  לתבוע  ו/או  החוזה  את  לבטל  ו/או  החוזה 

 הבנקאית/יות ו/או להשלים את ביצוע ההסעות באמצעות קבלן אחר. 
 

ויזכו את  הרי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה    , לעיל  9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   9.8
 הרשות  בכל הזכויות המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית:

 
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם        9.8.1

תוך   לחלוטין  הוסרו  או  הופסקו  לא  האמורה  הפעולה  או  והעיקול  חלקם,  ממ  30או  ועד  יום 
 ביצועם. 

 
הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או     9.8.2

, ובמקרה  חדלות פרעון  ו/או ניתן נגדו צו חדלות פרעון ו/או מונה נאמן לנכסיו הוגשה נגדו בקשת  
נגדו בקשה לפירוק    של קבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה

מונה לו מפרק קבוע, או ניתן נגדו צו פירוק, או מונה לו מפרק זמני, ו/או ניתן ביחס אליו צו  או 
או שהוא הגיע לפשרה או    ,1999  -של חוק החברות התשנ"ט    350פי סעיף  - לעיכוב הליכים על

  הגיש בקשה לפשרה   או  ,ארכה  ת  סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל
 . 1999 -של חוק החברות התשנ"ט  350על פי סעיף   ,למען הסדר איתם

 
 הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.    9.8.3
 
כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון   הוכח להנחת דעתה של הרשות   9.8.4

 זכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה זה או ביצועו. או טובת הנאה כלשהי בקשר עם ה
 
כי הצהרה     9.8.5 של הרשות  דעתה  להנחת  עם מהותית  הוכח  בקשר  או  במכרז  שניתנה  של הקבלן 

או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על   , חתימת חוזה זה אינה נכונה
 ההתקשרות עמו. 
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לא יראו את השימוש האמור בזכויות הרשות     ,לעיל  9.7מזכויותיה על פי סעיף  השתמשה הרשות בחלק   9.9

כביטול החוזה על ידי הרשות אלא אם הרשות הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד  
 בכל התחייבויותיו על פי החוזה, כל עוד לא נתנה לו הודעה כאמור. 

 
 

 שונות  - 10פרק 
 

 בין הוראות החוזה לבין            סתירה  הנספחים ו/או  בהוראות  החוזה ו/או   בהוראות סתירה  גילה הקבלן        10.1
יפנה הקבלן למנהל על מנת לקבל הנחיות    ,הוראות הנספחים ו/או סתירה בין הוראות הנספחים השונים

 בדבר הפירוש הנכון. הפירוש שינתן על ידי המנהל, יחייב את הקבלן.
 

 מעת לעת.  ,תוקף ההתקשרות על פי חוזה זה, כפוף לחוק יסודות התקציב שבתוקף 10.2
 

הרשות תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו   10.3
 דין. קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי כל 

 
 ספרי הרשות  וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן על פי חוזה זה.  10.4

 
תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והרשות  לא תהא קשורה בכל   10.5

ובי בכתב  בין  והתחייבויות,  הסכמים  מצגים,  הצהרות,  פרסומים,  נכללים  הבטחות,  שאינם  פה,  בעל  ן 
 בחוזה  זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. 

 
כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב, ובחתימת שני   10.6

 הצדדים.
 

רשום לפי הכתובת  כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי חוזה זה תינתן במסירה אישית או במכתב   10.7
 המצוינת במבוא לחוזה זה. 

 
 שעות לאחר הישלחה מבית דואר בישראל.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כנתקבלה  10.8

 
 

 ם.  ולראיה באו הצדדים על החתו
 
 
 

               ____ __________________                         __________________________________ 
 הרשות המקומית ע"י מורשי החתימה שלה                                                       הקבלן                             

 
 

של הקבלן המפורט לעיל מאשר כי ביום _________ הופיעו בפני    / רו"ח  ___________  עו"ד  אני הח"מ 

כמנהלי  _________________________  ה"ה ______המשמשים 

כל  _________ ____ הקבלן  אצל  נתקבלו  כי  זה  חוזה  על  בפני  וחתמו  "הקבלן"(  _________)להלן: 

תם של ה"ה המפורטים לעיל  ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לחתימתו על חוזה זה וכי חתימ

 מחייבת את הקבלן. 

 
                                     ________ 

 עו"ד/רו"ח                
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 ' הנספח  

 
 פרטים אישיים של קצין בטיחות 

 
 
 
 
 

לחוזה אשר פרטיו האישיים הנם    2.14קצין בטיחות בהתאם לסעיף  או להתקשר עם  הנני מתחייב להעסיק  
 כמפורט להלן: 

 
 

                שם: ________________ מס' ת.ז: ____________________
 

                  מיקוד : _____________    ________________________________________ כתובת:  
 

 _____________   ה:קצין בטיחות בתעבורה מטעם משרד התחבור  כתב הסמכה שלמספר 
 

          של קצין הבטיחות בתעבורה. כתב ההסמכה * מצ"ב צילום 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ______________ _____ ___ : החברה תימה וחותמתח            _________ _____שם החברה: ___________ 
 
 
 
 
 
 

 הבטיחות: ____________________שם קצין הבטיחות: ____________________      חתימה וחותמת קצין  
 
 
 
 
 

  



 
- 25 - 

 
 ו' נספח 
 

 אישור על קיום ביטוחים
 

 לכבוד 
 

 המועצה המקומית מסעדה 
 

 "( המזמין" )להלן:   
 

 א.נ.,
 

 _____________ )להלן: "הקבלן"(   אישור על קיום ביטוחים של       הנדון:
 "(השרותים)להלן: "בגין מתן שרותי הסעות כולל ליווי של בוגרים בעלי צרכים מיוחדים 

 
 
 

 אנו הח"מ _______________חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן:
 

לביטוח   פוליסות  הקבלן  לבקשת  הוצאנו  לקבלן  אנו  המזמין  בין  חוזה  פי  על  השירותים,  ביצוע 
 :ליד הסעיף הרלבנטי(  Xההסכם(, כמפורט להלן )סמן  –מיום____________, )להלן 

 
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם בצוע השירותים ובקשר לכל פעולה אחרת  

נזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי  בעת ו/או קשורה לביצוע ההסכם, לרבות הרחבה לכסוי  
 רכב וכן נזקי גוף שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה.

 
 $ דולר  500,000 תובע  :גבול אחריות

 $ דולר  500,000 מקרה ותקופה                           
 

העובדים כל  עבור  מעבידים  חבות  משנה    ביטוח  קבלני  לרבות  בעבודות,  המועסקים 
 למקרה ולתקופה.   5,000,000$ ,לתובע   דולר 1,500,000 -בסךאחריות  ,בגבולות ועובדיהם

 
גוף שאינם מבוטחים בבטוח החובה של כלי רכב    ביטוח חובה ונזקי  וביטוח צד שלישי רכוש 

 . המשמשים לביצוע השירותים, לפי הרשימה המצ"ב
 

 ים בדולרים  ניתן לבצע את כל הביטוחים הנ"ל בסכומים בשקלים חדשים, שווי ערך לסכומ הערה:
 המפורטים לעיל. 

 
בפוליסת הביטוח של הקבלן יכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד המזמין וכל הבא מטעמו, לרבות חברות בנות  

 ושלובות של המזמין. 
 

______________ ועד ______________ )שני התאריכים    -תקופת הביטוח בכל הפוליסות היא החל מ
 נכללים(. 

 
 :הביטוחים הנזכריםאנו מאשרים כי בכל 

 
 המזמין נכלל כמבוטח נוסף, המזמין לעניין זה לרבות עובדי המזמין.  א( 

 
 בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת.  ב( 

 
שתמסר  ג(  מוקדמת  בהודעה  יעשה  חידושן  אי  ו/או  הפוליסות  ביטול  כי  הקובע  תנאי  נכלל 

 יום לפני מועד הביטול ו/או  אי החידוש.   60למזמין  
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 . עבור הביטוחיםהקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות 
 

כאשר   אחריותנו  את  כלשהי  בדרך  מגביל  או  מקטין  או  המפקיע  כזה(  יש  )אם  בפוליסות  סעיף  כל 
 המזמין.קייםביטוח אחר לא יופעל כלפי 

 
המתייחס   חריג  כל  ומבוטלים:  בטלים  מעבידים  וחבות  שלישי  צד  כלפי  אחריות  לביטוח  בפוליסות 

ים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה, כלי רכב )מלבד האחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי  למנופ
נוער,   וקבלני משנה ועובדיהם, עבודת  תאונות דרכים(, אש, התפוצצות, אדים, שטפון, בהלה, קבלנים 

 . רכוש של המזמין שבו פועל הקבלן, תביעות של המוסד לבטוח לאומי
 

מת זה  כתב  כי  לנו  הביטוח  ידוע  תנאי  לקיום  כאישור  ידיכם  על  או  קבל  בו  יחול  לא  ולפיכך  בהסכם, 
 בפוליסות שינוי ללא הסכמתם מראש ובכתב. 

 
 
 

____ __ ______        ______________ 
 חתימת המבטחים       תאריך                                           

 
 

 ______________ טל: _______________ שם סוכן הביטוח: _________________ כתובת _____
 

 : רשימת הפוליסות
 

                                         _________________  פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס'
 

 __________________   פוליסת ביטוח חבות מעבידים מס'
 

                                           
 רשימת כלי הרכב  

 
תעודת   מספר רישוי  תיאור  מספר 

 ביטוח   חובה 
תעודת   מספר 

ג'   צד    –ביטוח 
 רכוש

  - תקופת ביטוח מ  
 _____ עד ____ 
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 ז' נספח 

 
 ,  לכבוד

                                         
 מסעדה   המקומית  מועצהה
 
 
 

 א.נ.
 

 כתב ערבות    הנדון:
 
 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך    "המבקשים"(  -על פי בקשת _______________  )להלן  
הצמדה למדד  ( בתוספת הפרשי  במלים : ________________ שקלים חדשים  ש"ח )    ____________של  

)להלן   להלן  כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  ההצמדה  -הנובעים  כל    ,"("הפרשי  להבטחת  וזאת  
 בוגרים בעלי צרכים מיוחדים מיום __________.  התחייבויותיהם לפי חוזה לביצוע שירותים של הסעות 

 
הצמדה   הפרשי  בתוספת  הנ"ל  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  דרישתכם  אנו  עם  מיד 

להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן   הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי 
כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  

 יכם. כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפ 
 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 
 במכתבנו זה:

 
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר  משמעו מדד המחירים לצרכן )כללי(, המתפרסם על ידי הלשכה    - "המדד"

 כלכלי. 
 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
 

"המדד החדש"( כי    -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן  
חו בגין  המדד  לעומת  עלה  החדש  _________  המדד  ביו  דש  ____________  שפורסם  "המדד    -)להלן  ם 

היסודי"( יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם  
 הנ"ל מחולק במדד היסודי. 

 
 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
 ועד בכלל. ליום ___________  ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 לא תענה.  ________________דרישה שתגיע אלינו אחרי  
 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. _____________ לאחר יום

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.

 
 
 

  __ ______תאריך:___________                                                             בנק:____
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 ח' נספח 

 
 הודעה על הארכת תוקפו של חוזה הסעה 

 
 

      חוזה שנערך ונחתם ביום __________ סימוכין:  
 

 המועצה המקומית מסעדה   בין: 
 

                       ________________ שכתובתו:  ________________________ לבין: 
 

                    ______________ )להלן הקבלן(מורשה מס'   ___________________ עוסק
 
 
 

 של החוזה הרינו רשאים להאריך את תקופת החוזה בשנה נוספת;  8.2ובהתאם לסעיף   הואיל  
 

 וברצוננו להאריך תוקף החוזה עד ליום _____________. והואיל  
 

 מוסכם ומוצהר כי בחוזה יחולו השינויים כדלקמן:
 רי( )מצ"ב העתק מהחוזה המקו 

 
והתמורה   .1 הארכת החוזה,  גם בתקופת  המקורית  לפעול במתכונתם  ימשיכו  מסלולי החוזה המקוריים 

 .  תהיה בהתאם למחיר שהיה בתוקף בשנה הקודמת
  
לגבי   .2 שינויים  לפרט  )יש  שהסתיים  החוזה  לעומת  הבאים  השינויים  יחולו  להלן  המפורטים  במסלולים 

 . ( התקצרו ו/או שלא היו קיימים בחוזה הקודם ו/או שהיו קיימים ובוטלומסלולים שהתארכו ו/או 
 
ש"ח )לא                     במקום סכום של _________ש"ח תמורת מתן השירותים כמפורט בחוזה יבוא הסך   . 3

 כולל מע"מ(. 
 

 _______________________________________ (             במקום האמור בסעיף )מס'  . 4
 

  יבוא _________________________________________________________
 

הקבלן מצהיר כי דאג לבצע את כל המתחייב מתקנות התעבורה, לרבות העסקת קצין בטיחות לתעבורה,   . 5
הסעות, רישום הרכב כמורשה    לתקנות התעבורה, לרבות רישום במשרד   84ומהוראות הנוהל של תקנה  

להסיע נוסעים תמורת שכר, וקבלת אישור מעבדה מוסמכת לגבי הוראות התקינה של משרד התחבורה  
 לרכב המסיע נוסעים תמורת שכר.

 
 שנים.   10לחוזה, דהיינו, כלי רכב שגילם לא יעלה על   2.11הקבלן מצהיר כי דאג לכלי רכב שיענו על סעיף   .6

 
 ורטו לעיל יחולו כל התנאים כמפורט בחוזה הנ"ל. פרט לשינויים שפ 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 _________________      ________________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן                                                            חתימה וחותמת הרשות המקומית 
 

         
 תקציבי: ____________ שריון 

 
 שנת חתימת החוזה המקורי _____________ 
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 ' טנספח 

 
 תכולת תרמיל של מגיש עזרה ראשונה 

 
 הערות כמות שם הפריט מס'

  1 תרמיל גב תואם לתכולה  1
  5 משולש בד  2
  2 תחבושת אישית  3
  1 תחבושת בינונית  4
  1 חסם עורקים  5
 שונים מגדלים  5 אגד )תחבושת(  6
  3 איספלנית )מיקרופור(  7
  20 פלסטר  8
  1 מלע"כ )מספריים(  9

  20 פד גזה סטרילי  10
  1 סד קשיח לקבוע  11
  2 פלידין נוזל   12
  2 פולידין משחה  13
  2 סביעור  14
  1 מסכת כיס להנשמה  15
  3 תחבושת לכויות )כדוגמת ברנשילד(  16
  1 שמיכה היפוטרמית  17
 זוגות  10 כפפות חד פעמיות  18
 סוללות מחוץ לפנס  1 פנס ראש  19
 

 כן תהיה ברכב אלונקה מתקפלת אחת. -כמו
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 פח י'סנ
 

 
 תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים  

 

 צפוי לעונשים   אהיה   וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי   שהוזהרתי  לאחר  ____________ ז.ת ____________ מ "הח  אני

 :כדלקמן בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק  הקבועים

הסעות כולל ליווי של  שירותי  בשם ________________ )להלן: "המציע"(, המבקש לספק    זה  תצהיר  נותן  הנני .1

)להלן:    מסעדה)להלן: "השירותים"( למועצה המקומית    פעוט למעון יום שיקומי " בית דינה " בקרית שמונה   

 "המועצה"(. 

 .______________המציע כ משמש הנני .2

 :המציע  בשם ולהתחייב  זה תצהיר לתת מוסמך  הנני .3

עניינים  של   במצב  להיות  לי  שיגרום  בעיסוק   שהיא   דרך   בכל  להתקשר  או   לעסוק   שלא 3.1   מתן   עם   ניגוד 

 .בעקיפין במישרין, בין  לעיל, בין  כאמור השירותים

  חשש   או  ניגוד עניינים  של  במצב  אותי  להעמיד  עלול  אשר  דבר  או/ו  עניין   כל  למועצה, לאלתר, על   להודיע 3.2

 .המועצה של  הוראותיה  פי על  עניינים, ולפעול לניגוד

 .המועצה של הספקים בספר רשום  יהיה המבקש  עוד כל תקפה תהא זו התחייבותי 3.3

ביחס  עובדי   לכל  ביחס  תקפה  תהא  זו   התחייבותי 3.4 וב   העובדים  לכל  המבקש,  המבקש    לכל   יחס מטעם 

  לכל    בו; ביחס  עניין  בעלי  או  שליטה  מטעמו, שותפים, בעלי  הדין  עורכי   המבקש, לרבות  אשר  שותפות /תאגיד

  בחוק   הגדרתםכ  ושליטה  עניין  המבקש, בעל   בשותפות/עניין בתאגיד  בעל  או  שליטה   שותף, בעל  מישהוא 

 1969-ח "ערך התשכ ניירות

  לכל   המועצה  את  בכדי לחייב   או/למבקש ו  המועצה   בין   שהוא   סוג  מכל  קשר  כיוצרת  תפורש   לא   זו   התחייבות  3.5

 .ועניין דבר

  במתן   או/ו  מכרז  פי  על  או/ו  הצעות  להצעת  פי בקשה  על   הגשת הצעה  אין  ידיעתי  למיטב   כי  בזאת  מצהיר  הנני .4

  מישל    או/ו  שלי  אישי  או/ו   המבקש  של  עניינים  ניגוד   משום  זו   בבקשה  למועצה   ידי   על  המוצעים  השירותים

 .מעובדיו מי או/ו המבקש מאדריכל נוף

 .אמת תצהירי ותוכן  חתימתי זו  שמי זה .5

 
     

 חותמת החברה   חתימה   תאריך 
 

הופיע  כי  בזאת  לאשר  הריני  ___________ ____________________________    בפני  ביום   ז  .ת  הנושאמר 

 כן  יעשה  אם לא  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי  יהיה  וכי  האמת  את  לומר  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר  ____________

 .בפני עליו וחתם  ודלעיל  תצהיר  נכונות אישר,

       
 חותמת   חתימה   שם העו"ד   תאריך 
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 נספח י"א 

 
 התחייבות לשמירת סודיות 

 
 בעל תפקיד__________     _________________ת"ז:      ____________________אני הח"מ:      

 
 _________                              ___________________שם החברה:  ______ 

 
. לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, זולת האנשים הנוטלים חלק 1

אגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון,  בעבודה, כל מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, די
נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי פעילות וכו'. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייבת" ונמסרו  

הסעות שירותי    לה ע"י המציגים במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת  ה"מתחייבת" בקשר עם או כתוצאה מן
 "(. העבודה) להלן: "י בוגרים בעל צרכים מיוחדים  וליוו

 "מידע". כל הנ"ל יקרא להלן:  
 . מתחייב/ת לגבי המידע כדלקמן: 2

             א. לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו, שכפול, העתקה,     
 צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד.          

 חול גם על עותקיה. ב. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע י    
 ג. לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.     
 ד. להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה.     
 עם המידע.  ה. לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע    
 ו. להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.     
 ז. לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.    
ח. לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים על בסיס או על  סמך     

' שקיבלה מעת הגורמים אתם קשורה בעבודה הנוכחית אשר הגיעו לידיעתי במהלך וכתוצאה הנתונים, המסמכים וכו
 מן העבודה. 

 . ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה. 3
 דה.  . אני מתחייב/ת להחזיר ולמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך הנוגע למידע או   לעבו4
. ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של  החברה ועל כל המועסק מטעמה, או ביחד איתה בביצוע  העבודה כולה 5

 או חלק ממנה. הנני מתחייב/ת כי אעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם. 
תגרום   תחייבות לשמירת סודיות,  . ידוע לי כי בין היתר על סמך מסמך התחייבות זה נמסרה  העבודה וכי הפרת הה6

 נזקים כבדים והחברה  תחויב בפיצויים. 
 

 

 שנה___________ ____________ לחודש _________ולראיה באנו על החתום ביום

 

 : אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל

  

 _____________                               שם נציג:___________________  חתימה:       _____________שם:              

 _____________                         שם נציג:___________________  חתימה:       _____________שם:              

               _____________                 שם נציג:___________________  חתימה:       _____________שם:              

 

        


