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 1/22מכרז פומבי מס'  

קרן שלם לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית 

לביצוע  מזמינה בזאת קבלת הצעות  ,)מש"ה( ברשויות המקומיות

הכשרת צוותים, להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות של אנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( ומוגבלויות נוספות במסגרות  

 יום בקהילה, בפריסה ארצית. 

 www.kshalem.org.ilפרטים נוספים באתר קרן שלם 

 21.7.2022מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך 

 .  12:00עד השעה 

 שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.הצעה 

בישראל, והעומדים במועד הגשת ההצעות בכל  רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין  

 הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז. 

 הקרן אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

רק   נועד  המכרז  ומסמכי  בגוף הפרסום  ו"הצעה"  במונח "משתתף"  השימוש  כי  מובהר, 

ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז   ידי משתתף כלשהו לכדי  לצרכי נוחות,  שיוגשו על 

 "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

 מועד פעילות
 7.7.2022 המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה 

 21.7.2022 מועד אחרון להגשת הצעות 

 2022יוני  
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 הזמנה 

 1/22 מכרז פומבי מס'

צוותים, להתמודדות עם התנהגויות  "( מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע הכשרת הקרןקרן שלם )להלן: " 

מאתגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( ומוגבלויות נוספות במסגרות יום בקהילה,  

 "(. השירותים"/"העבודותבפריסה ארצית )להלן: "

קרן שלם הינה קרן ציבורית של השלטון המקומי בשיתוף משרד הרווחה והבטחון החברתי, ומטרתה לסייע  

 ויות האזוריות והמקומיות לפתח שירותים בקהילה לאנשים עם מש"ה.  לרש

קרן שלם מבקשת להתקשר עם נותן שירותים לצורך הכשרת צוותים והעברת סדנאות להורים, להתמודדות  

עם התנהגויות מאתגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( ומוגבלויות נוספות במסגרות  

 ה ארצית.יום בקהילה, בפריס 

להורים,  סדנאות  והעברת  צוותים  הכשרת  לצורך  פרטי,  או  ציבורי  אחד,  גוף  לאתר  היא  המכרז  מטרת 

יום   במסגרות  נוספות  ומוגבלויות  שכלית  מוגבלות  עם  אנשים  של  מאתגרות  התנהגויות  עם  להתמודדות 

 שנלמדו.   בקהילה, וכן לקיים מפגשים מקצועיים לרפרנטים מהמסגרות לצורך המשך הטמעת הכלים

כלים   תוך מתן  התנהגות מאתגרת  בביטויי  ולטיפול  להתמודדות  צוותים  להכשיר  יהיה  שייבחר  הגוף  על 

אורכן   ההתפרצויות,  מספר  את  ולהפחית  למנוע  מראש,  לאתר  מנת  על  הצוות,  לאנשי  ומנטליים  פיזיים 

יעיל ומכיל תוך שימוש  ותדירותן, וכן למתן את עוצמת ההתפרצות, ולהכשיר את אנשי הצוות למתן פתרון  

 מינימאלי בהתערבות פיזית.  

השירותים יינתנו בתחומי מסגרות היום ברחבי הארץ: מרכזי רש"ת, מרכזי תעסוקה שיקומיים, מסגרות  

 +, מסגרות יום שהות ארוך לילדים ונוער. 21טיפוליות סיעודיות לבוגרים בגילאי 

הלימודים הקרובה, תשפ"ג, סמוך לקבלת ההודעה על הגוף הנבחר להיות ערוך למתן שירות מראשית שנת  

 על הזכייה במכרז.

הכשרות. יחד עם זאת, אין בכך בכדי להוות התחייבות    10במסגרת שנת לימודים תשפ"ג צופה הקרן לבצע  

כלשהי, והקרן תהא רשאית להקטין או להגדיל את היקף ההכשרות אשר יבוצעו בהתאם לשיקול דעתה  

 הבלעדי.  

העבודות והשירותים יבוצעו לפי הוראות מסמכי המכרז והחוזה על כל נספחיהם המהווים חלק בלתי נפרד  

ממסמכים אלה, ועל הזוכה במכרז יהיה לדאוג לכוח האדם, אמצעי התחבורה והציוד הדרושים לביצוע 

 העבודות ולמתן השירותים במלואם על פי המועדים והתנאים במכרז זה.
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 : השתתפות במכרזתנאים מוקדמים ל

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל והמקיימים, במועד הגשת ההצעות, 

 אחר כל התנאים המצטברים שלהלן: 

בביצוע הכשרות בתחום התמודדות   2014-2022שנים לפחות במהלך השנים    5בעלי ניסיון של   1.1

במסגרות לאנשים עם מש"ה ומוגבלויות עם התנהגות מאתגרת כהגדרתן במכרז זה לצוותים  

עבור   ערבית(,  חילונית,  חרדית,  )חברה  המגזרים  מכל  ממשלתי  בפיקוח  המצויות    5אחרות, 

 מסגרות לפחות בכל שנה, בפריסה ארצית. 

מסגרת אחת לפחות מצפון לחדרה, מסגרת אחת לפחות בין לעניין תנאי זה "פריסה ארצית" =  

 חדרה לגדרה, ומסגרת אחת לפחות מדרום לגדרה. 

פירוט  ובו  עו"ד  בפני  חתום  המציע  תצהיר  להצעתו  המציע  יצרף  זה  בתנאי  עמידתו  להוכחת 

 הכשרות והיקפי ההכשרות שבוצעו על ידו.

 מד בתנאים הבאים:המשתתף יציע צוות מקצועי אשר יבצע את השירותים, העו 1.2

 הדרישות הבאות: בכלעל המציע להציג מנהל אשר יעמוד  -מנהל  1.2.1

לרבות עבודה  (בעל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום הטיפול או החינוך   .א

רפואיים, חינוך או חינוך מיוחד,   -סוציאלית, פסיכולוגיה, לימודים פרא 

 .)טיפול באמנות, טיפול בהבעה ויצירה וכיו"ב

תעודת לימודים/קורס בתחומי התנועה והגוף )לרבות לימודי שיאצו,  בעל   .ב

 . )רפואה סינית, אומנויות לחימה, ג'ודו וכיו"ב

שנים לפחות בהכשרות בנושא התנהגות מאתגרת    5בעל ניסיון מוכח של   .ג

 ובניהול צוות מדריכים בתחום.

בכירים   1.2.2 בכירים שיעמדו,    –רכזים  מנחי קבוצות  כל אחד,  על המציע להציג שלושה 

 בדרישה ג' וכן באחת מהדרישות א' או ב': 

עבודה   .א )לרבות  החינוך  או  הטיפול  בתחום  שני  או  ראשון  אקדמי  תואר 

 ,רפואיים, חינוך או חינוך מיוחד-סוציאלית, פסיכולוגיה, לימודים פרא 

 .)טיפול באמנות, טיפול בהבעה ויצירה וכיו"ב

)ל .ב והגוף  התנועה  בתחומי  קורס  או  תעודה  שיאצו,  לימודי  לימודי  רבות 

 )רפואה סינית, אומנויות לחימה, ג'ודו וכיו"ב

שנים לפחות בהכשרות בנושא התנהגות מאתגרת    3בעל ניסיון מוכח של   .ג

 ובניהול צוות מדריכים בתחום.

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

ויצרף תעודות המעידות על השכלתו של הצוות המוצע )מנהל התכנית    'גהמוצע במסגרת מסמך  

 . )ומנחי קבוצות בכירים

 הצעתו.בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת 
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אותם   וימסור  לו  שהומצאו  הטפסים  גבי  על  העתקים  בשני  הצעתו  יגיש  להשתתף  המעוניין   ידנית כל 

. 12:00, עד השעה  21.7.2022)בית אגד(, בית דגן וזאת עד ליום    5במשרדי קרן שלם בכתובת שד' מנחם בגין  

 , לא תובא לדיון. )להלן: "מועד ההגשה"(. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא

כאשר בכותרת הדוא"ל יש לרשום "הצעה  ,  timna@kshalem.org.ilכן יישלחו הצעות אל תיבת דוא"ל:  

 הודעות אלו ייפתחו רק לאחר פתיחת המעטפות הפיזיות.  "1/22עבור מכרז 

את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטייה מתנאים אלה, עלולים לגרום לפסילת  

 ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם. 

הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות.   ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת

הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הישות המשפטית החתומה  

 על כתב ההצעה. 

 הקרן שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה, ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה. 

ה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו  מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצע

 בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. 

mailto:timna@kshalem.org.il
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 הוראות כלליות: -חלק א' 

 עמוד               מסמכי המכרז כוללים את החלקים הבאים:  .1

 2 הזמנה.............................................................................................................חלק  

 5 .......................................................................................................הוראות כלליות  א.

 7 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז הכלליים ...............................................................  ב.

 13 סף.................................................................................תצהיר המשתתף בדבר תנאי  .ג

 15 נוסח המלצה מוצע.................................................................................................... .ד

 16 .............................................................. .......תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .ה

 18 כתב הצעה............................................................................................................... . ו

 19 ....................................................................ונספחיו.............................נוסח החוזה  .ז

 

מסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו לרוכשי מעטפות המכרז, בקשר עם המכרז הנדון, 

 שי חומר המכרז.לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכ

 

 להצעתו, יצרף המשתתף את המסמכים הבאים:  .2

אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה    -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה   )א(

ע"י מי שהוסמך לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב  

 להיות בתוקף בזמן הגשת ההצעה. 

 

אישור רשויות המס על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות   -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  )ב(

תשל"ו   חשבונות(,  ניהול  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  בחוק  והתקנות  1974- כאמור   ,

 שהותקנו על פיו. 

 

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור )ג(

 

 .אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה )ה( 

 

  בחלק ד'בדבר עמידתו בדרישת הניסיון על פי תנאי הסף, בנוסח המצורף    -תצהיר המשתתף  )ו(                 

כי   המציע,  לב  תשומת  הסף.  בתנאי  עמידתו  להוכחת  ואסמכתאות  המכרז,  למסמכי 

 האסמכתאות הן גם לניקוד איכות ההצעה. 

 

וזאת לצורך ניקוד איכות  תשומת לב המציעים כי רצוי לציין ניסיונם בתחום מעבר לסף הנדרש, 

 ההצעות.

 

 ותות. אישור ניהול תקין מרשם העמ - במידה והמציע הינו עמותה  )ז( 
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תמצית מידע מרשם החברות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו של המשתתף   )ח(

 תאגיד פעיל ואינו מפר חוק. האישור חייב להיות מעודכן למועד הגשת ההצעות למכרז.

 

בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום    -כמשמעותו בפקודת הראיות    תצהיר בכתב של המשתתף )ט(

שכר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות  

תשל"ו   כדין(,  זרים  עובדים  והעסקת  מינימום  ושכר  התצהיר    -  1976  -מס  לנוסח  בהתאם 

 למסמכי המכרז.  בחלק י'המפורט 

 .קורות חיים של הצוות המוצעתעודות ו )י(     המלצות,

 

המעידות על ביצוע עבודות מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז, תוך ציון שמות אנשי    -המלצות  )יא(         

 הקשר ומספרי טלפון )רצוי נייד( בהם ניתן להשיגם. 

 נוסח מומלץ להמלצה מצ"ב כחלק ה' למסמכי המכרז.  

נאי סף ואולם המסמכים ייחשבו לצורך בחינת איכות עבודתו של  יובהר כי צירוף המלצות אינו מהווה ת 

 המציע וניקוד הצעתו. 

 עוד יובהר, כי ניתן להציג המלצות מכל מקור שהוא לצורך בחינת איכות ההצעה.  

 לצורך ניקוד האיכות.  –הערכה חיובית של אפקטיביות התוכנית ע"י גורם חיצוני  )יב'(

 )יג'( תכנית ההכשרה מטעם המציע 

 )חלק ז' למסמכי המכרז(, מלא על ידו בדיו כחול.  )יד'( כתב ההצעה
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 הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים, והליכי המכרז:  -חלק ב'  

          

  :הוראות למילוי מסמכי המכרז  .1

מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודות שעל הזוכה לבצע. מובהר בזאת   .א
כי מלבד הוראות מסמכים אלו יחויב הזוכה לבצע את העבודות בהתאם להנחיות מנהלת תחום  

 פיתוח מקצועי בקרן ו/או מי מטעמה.  
 
הצעה. כמו כן על  על המציע למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז וה  .ב

דף   כל  על  לחתום  תיבות,  ב המציע  בראשי  באופן מלאמסמכי המכרז,  ידי מורשי  ולחתום  על   ,
החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו,  

 וביניהם על תנאי המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו. 
ך שקיבל מאת הקרן בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות הוראות  על המציע לחתום על כל מסמ

 נוספות, הבהרות וכד', ולצרפם לחוברת המכרז שתוגש על ידו. 
 

המינימאלי   .ג השותפים  מספר  ידי  על  ההצעה  תיחתם  רשומה,  שותפות  ידי  על  המוגשת  הצעה 
כדי   המהדרוש  שמם  השותפות,  כתובת  השותפות,  שם  ציון  תוך  השותפות,  את  של  לחייב  לא 

מורשי החתימה  ומספר  תעודת הזהות של כל אחד מהם, ויצרפו את חתימתם בצירוף חותמת  
חתימתם   כי  והעובדה  החותמים  זהות  את  המאשר  השותפות,  של  עו"ד  אישור  וכן  השותפות, 

 מחייבת את השותפות.   
 

הצעה המוגשת על ידי חברה רשומה או אגודה שיתופית )להלן: "תאגיד"(, תיחתם ההצעה על ידי   .ד
החתימה של התאגיד, תוך ציון שם התאגיד, מספר הרישום של התאגיד )ח.פ.(, כתובת    מורשי

התאגיד, שמם המלא של מורשי החתימה ומספר תעודת הזהות של כל אחד מהם, ויצרפו את  
בצירוף חו החותמים  חתימתם  זהות  המאשר את  התאגיד,  של  עו"ד  וכן אישור  התאגיד,  תמת 

והעובדה כי חתימתם מחייבת את התאגיד, ומורשי החתימה חתמו על מסמכי המכרז והחוזה  
 ונספחיו.  

 

על המציע למלא את הפרטים הנדרשים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו   .ה
, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף  בדיו, בתוספת חותמת של המציע

 על חתימה. 
רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם  
בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את הקרן ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של  

 המשתתף.
 

 כתב ההצעה בנוי כטבלה המפרטת את התעריפים השעתיים המירביים לכל איש צוות במסגרת מתן השירותים.  

עבור השירותים השונים    דק'(   60העלות לשעה ) על המציעים לציין בכתב ההצעה את  

 בכתב ההצעה )חלק ז'(.   כמופיע

 .  המוצעיםעו בפועל במכפלת התעריפים  התמורה שתשולם לזוכה במכרז תחושב על פי שעות העבודה המאושרות שבוצ

(; וניקוד איכות ההצעה  30%ההצעה הזוכה תיקבע על פי ניקוד משוקלל, אשר ייקבע על פי הניקוד להצעה הכספית )

 ( בהתאם לאמות המידה המפורטות במסמכי המכרז.  70%)

 

סוג    הצעתוב מכל  השירותים,  במתן  הכרוכות  וההוצאות  החובות  כל  את  בחשבון  המשתתף  ייקח 

 י לתשלום ו/או מימון נוסף מאת הקרן, מעבר למחיר המכרז.  שהוא. המציע הזוכה לא יהא זכא

יהיו   ההצעה  מדד    ניםנכומחירי  לעדכוני  בכפוף  ההתקשרות,  תקופת  כל  למשך  העבודות  לביצוע 

 כמפורט במסמכי המכרז והחוזה. 
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מובהר, כי הקרן איננה מתחייבת להזמין שירותים בהיקף כלשהו ו/או לבצע הזמנות בהיקף כספי   .ו
ולא או    כלשהו  הכוללת  התקציבית  המסגרת  ניצול  לאי  באשר  הספק  מצד  טענה  כל  תישמע 

 החלקית הנוגעת לכל פרט. 
 

ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה או שלא לקבל הצעה, שלא תיערך   .ז
בהתאם להוראות הזמנה זו ו/או שלא ימולאו במסגרתה כל הפרטים ו/או הנתונים הנדרשים על  

זמנה זו ו/או שלא יצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים על פי הזמנה זו ו/או שלא תתייחס  פי ה
 לכל הפרקים המצוינים בטופס ההצעה. 

 
מכל    מובהר, כי התמורה לביצוע העבודות כוללת את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות  .ח

המכרז. הספק לא יהא    מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ומתן השירותים על פי תנאי
 זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת הקרן מעבר לתמורה הנקובה. 

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, מס קניה, וכיו"ב, ייחשבו   .ט

 ככלולים במחירי ההצעה ובמחירי היחידה/ות שבהצעה. 
            

כל הצעה שתוגש, תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, מפרטיה, נספחיה וצרופותיה, למשך    .י
זוכה   בחירת  הליכי  יתארכו  באם  ההצעות.  להגשת  הקבוע  האחרון  מהמועד  חודשים  שלושה 
וחתימה עימו על החוזה ו/או אם ינקטו הליכים משפטיים בנוגע למכרז, תעמוד כל הצעה בתוקפה  

 יום לכל הפחות.   90אלה ובתוספת עד לתום הליכים 
 

הקרן אינה מתחייבת לבצע שיעור מסוים של סוג עבודה או לדרוש סוג מסוים של שירות, או כל   .יא
שיעור שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות תקציביות  

 ותזרימיות הקיימות בקרן.  
 

לצמצם .יב או  להרחיב  או  לבטל  רשאית  נסיבות    הקרן  בשל  במכרז,  הנדרש  השירות  היקף  את 
דעתה   לשיקול  בהתאם  והכול  אחרות  בנסיבות  ו/או  תזרימיות  ו/או  מנהליות  ו/או  תקציביות 

 הבלעדי. 
 יודגש, לזוכה לא תהא כל עילה ו/או טענה בעניין היקפי העבודות אשר בוצעו על ידי הקרן.  

ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין, תקנה, צו    המציעאם   . יג
וכו', או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו בקשר עם המכרז  

לקרן לפנות  עליו  מכוחו,  בכתב  בשאלות   וההתקשרות  דוא"ל:    הבהרה  באמצעות 
timna@kshalem.org.il12:00בשעה  7.7.2022 - , לא  יאוחר מ.   

הפניה תכלול את מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל,  

 מס' טלפון, מס' פקס וכתובת דוא"ל.  

באתר   לבדוק  המציעים  באחריות  הקרן.  של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  והתשובות  השאלות 
 קיומם של תשובות טרם הגשת הצעתם.  

 

המ  .יד טרם  עת,  תיקונים  בכל  ו/או  שינויים  להכניס  הקרן  רשאית  ההצעות,  להגשת  האחרון  ועד 
במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים במכרז. השינויים ו/או התיקונים  

תר האינטרנט  בא  ופורסמ וי   , יישלחו למציעים הפוניםכאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז
 . המציעים לבדוק באתר החברה פרסומים ועדכונים בנוגע למכרזשל הקרן. באחריות 

 
הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור כי כל פרטי המכרז והחוזה ידועים   .טו

 ונהירים למציע וכי יש ביכולתו למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה. 
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כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם   .טז
מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת  

 המציע.  
 

 :הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות .2

 

 (. 70%של ניקוד איכות )( ו30%ההצעות תיבחנה על פי ניקוד משוקלל של המרכיב הכספי ) ( א)
 

ה הנמוך  שעמחיר ל מהניקוד המשוקלל( ייקבע כך שההצעה שתנקוב ב  30%הניקוד למרכיב הכספי ) (ב)
 נק'(, וכל הצעה אחרת תזכה לניקוד מופחת באופן יחסי.   30תזכה למלוא הניקוד )  ביותר

 הניקוד האיכותי שיוענק לכל אחת מהמציעות ייקבע בהתאם לאמות המידה להלן:  (ג)
 

 ניקוד מירבי  פירוט אמת המידה   אמת מידה  הגורם הנבדק 
ניסיון בביצוע   שם המציע 

 הכשרות 
בביצוע של הכשרות בתחום  ייבדק ניסיון המציע 

התמודדות עם התנהגות מאתגרת כהגדרתן במכרז  
זה המצויות בפיקוח ממשלתי במהלך שמונה השנים  

האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת  
עבור כל שנת ניסיון מלאה כאמור מעבר   .ההצעות

נק'   5לנדרש בתנאי הסף )חמש שנים לפחות( יינתנו  
 .'נק 15עד למקס' של 

15 

שביעות רצון   
מהתקשרויות  

 קודמות 

  15נק' עד למקס' של  5עבור כל המלצה טובה יינתנו 
נק'. הקרן תהא רשאית שלא להתקשר עם מציע  

 .נק' באמת מידה זו 5- שקיבל פחות מ

15 

 30 סה"כ ניקוד למציע   
מנהל התכנית  

 המוצע
ניסיון בניהול  

 הכשרות 
ייבדק ניסיון במהלך שמונה השנים האחרונות למועד  

הגשת ההצעות. עבור כל שנת ניסיון מלאה מעבר  
נק'   5חמש שנים לפחות( יינתנו  (לנדרש בתנאי הסף 

 .'נק  15עד למקס' של 

15 

ניסיון בריכוז וביצוע   רכזים בכירים 
 הכשרות 

ייבדק ניסיון במהלך שמונה השנים האחרונות למועד  
עבור כל שנת ניסיון מלאה מעבר   הגשת ההצעות

נק'   3שלוש שנים לפחות( יינתנו  (לנדרש בתנאי הסף 
 , לכל רכז.'נק  15עד למקס' של 

15 

 30 סה"כ ניקוד צוות בכיר  
תוכנית העבודה  

 המוצעת
המציע יידרש להציג תכנית עבודה אשר תכלול   

 חוזר מנכ"לית מס' סילבוס מפורט בהלימה עם  
בנושא "כלים ותהליכים לזיהוי, מניעה   001-2022 

מאתגרות במסגרות של  ומענה למצבי התנהגות 
 .  2.5.2022שפורסם ב מינהל מוגבלויות"

תוערך לפי אופן בנייתה והעמקתה, לפי   התכנית 
רציונל העבודה, ומהימנות הטיעונים והיעדים שהציב  

התוכנית תבחן ע"פ התרשמותם   .המציע
והמלצותיהם של הגורמים המקצועיים המעריכים  

 את התכנית, עפ"י שיקול דעתה של הקרן.  
הערכה חיובית של    כן ילקחו בחשבון נתוני

רם חיצוני, ככל שהוצגה  אפקטיביות התוכנית ע"י גו
 ע"י המציע. 

30 

 40 סה"כ תוכנית עבודה   
 100 סה"כ ניקוד מדדי איכות   
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שקיבלה   (ד) הצעה  כלומר,  שנקבעו.  למשקלות  בהתאם  ישוקללו  במרכיב    100ההצעות  נקודות 
נקודות בשקלול הכללי, ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי וניקוד זה יתווסף    70האיכות, תקבל  

 לניקוד המחיר בשקלול הכללי.  
 

תועדף    –היה ותזכינה שתי הצעות לניקוד משוקלל זהה אשר יהא הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר   ( ה)
 ההצעה שתזכה לניקוד הגבוה יותר במרכיב האיכות.  

 
 הקרן תהא רשאית, לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין.  (ו)

 
אישורים נוספים על עבודות    ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, (ז)

המכרזים   ועדת  תהא  כן  הזמנות.  המציעים  ביצעו  שעבורם  מזמינים  של  והמלצות  הזמנות  או 
רשאית לדרוש מהמציע, במהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח של הצעתו, והמציע יהיה חייב  

 למסור את ההסברים והניתוחים הללו לועדת המכרזים או למומחה מטעמה. 
 

אית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה  הקרן רש (ח)
שהיא תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות מהסוג  
ו/או   המלצות  לרבות  אישור,  או  מסמך  כל  להציג  זה,  מכרז  נשוא  העבודה  מטלות  של  ובהיקף 

ן אם המסמך כלול ברשימת המסמכים שעליו לצרף להצעתו כמפורט  אישורים דקלרטיביים, בי 
לעיל, ובין אם אינו כלול ברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב לספק  
לקרן את הפרטים וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטים, מסמך, אישור, הסבר,  

 הסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. או ניתוח נתונים כאמור, רשאית הקרן ל
 

אין הקרן מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא,   (ט)
לרבות   בעבר,  עבודתם  ואופן  כשירותם,  המציעים,  של  ניסיונם  את  גם  לבחון  רשאית  והקרן 

 במסגרת פעילות שבוצעה עבורה בעבר. 
 

לעצמ (י) שומרת  לבצעו.  הקרן  לא  ו/או  על החוזה  לחתום  לא  ו/או  לבטל את המכרז  הזכות  ה את 
 במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

 
הקרן לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, ולרבות   (יא)

יות, דמי קניית מסמכי המכרז וכיו"ב הוצאות הכרוכות  הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבו
 בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך. 

 
הקרן שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע את העבודות נשוא המכרז בשלמותן   (יב)

 ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז.
 

ילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות  השלמת מקום הטעון מ -אי (יג)
ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת,  

 עלול לגרום לפסילת ההצעה. 
 

הקרן רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל   (יד)
 סר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת הקרן מונע הערכת ההצעה כדבעי. חו
 

הקרן שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא, במידה   (טו)
 שכזה לא יגרום כל נזק לקרן ולא יפגע, לדעת הקרן, בעקרונות השוויון.  שויתור
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הקרן רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה   (טז)
ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים 

ברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או  בין חברות אחיות, קשרים בין ח
הצעה בלתי סבירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס  
כל דרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות   לא ימלא אחר  הזוכה  ו/או אם  להצעה בכללותה, 

 מונע הערכת ההצעה כדבעי. מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת הקרן 
 

הקרן שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה מאת מציע אשר עבד בעבר עם הקרן ישירות או דרך   (יז)
גוף אחר ולא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרשים במכרז או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית  

ת זכות הטיעון יכול  על טיב עבודתו. במקרים אלו תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן חוו"ד סופי
ותמומש בכתב או בע"פ וזאת בכפוף לשיקול דעת ועדת המכרזים. כל טענה בדבר טעות ו/או אי  
הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו  

 ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.  
 

בטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע בעצמה  הקרן רשאית ל (יח)
או על ידי מי מטעמה את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד  
מאוחר יותר ו/או להגדיל את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו/או להקטינן,  

דעתה   לשיקול  הקרן  בהתאם  הקרן.  לרשות  שיעמוד  בתקציב  בהתחשב  ו/או  הקרן  של  הבלעדי 
 שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל 

 
הקרן שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן בוטלה/   (יט)

 נדחתה כמפורט לעיל. 
 

וקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא,  בוטל המכרז או ה ( כ)
לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור,  
והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו,  

להצ בנסיבות  בהתאם  המתחייבים  השינויים  למעט  החוזה  פי  על  התחייבויותיו  ביתר  ו/או  עתו 
 העניין. 

 

 הודעה על הזכיה והתקשרות: .3

מתחייב   (א) במכרז  כזוכה  שייקבע  המציע  הודעה.  כך  על  לו  תימסר  במכרז,  הזוכה  קביעת  עם 
ימי    4לחתום על החוזה ולהמציא לקרן אישור על קיום ביטוחים כנדרש בחוזה, הכל בתוך  

 עסקים. 

הלימודים  שנת  בתחילת  השירותים  מתן  להתחלת  להיערך  יהיה  הזוכה  על 
 תשפ"ג.

 
 . מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב, בדואר רשום (ב)
 

היה ומשתתף שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא הקרן רשאית לבטל את זכייתו במכרז,  )ב(
שייקבע  למשתתף, החל בתאריך  בכתב  שניתנה  - על  בהודעה  וזאת, לאחר  בהודעה  הקרן  ידי 

למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה  
דין ולפי האמור   ותוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות הצדדים לפי כל 

 בחוזה בדבר הפרה יסודית של תנאיו. 
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מין    .4 מכל  ההוצאות  על  כל  תחולנה  בו,  וההשתתפות  למכרז  ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא,  וסוג 

 המציע בלבד. 

 
 חל איסור על המשתתפים במכרז לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם.   .5

 
 

 שם המציע ____________________ 

 מס' עסק מורשה/ח.פ.  ___________________ 

   כתובת המציע   ___________________  

 ע _______________   ____________________ טל. פקס המצי

 שמות מורשי החתימה ______________________  _____________________ 

    חתימה וחותמת המציע: ________________ 
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 תצהיר המשתתף   - ' גחלק 
 

 לכבוד
 קרן שלם 

 
שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי  אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר 

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן: 

הנני משמש כ _________________ בעמותת/חברת _________________ )להלן: "המציע"(  .1
 והנני מורשה לחתום, להצהיר ולהתחייב בשם המציע.  1/22המגישה הצעתה למכרז מס' 

   -פרטי המציע  .2
שם החברה/העמותה:   (ב

 __________________________________________________ 

 כתובת:______________________________________________________  (ג

 טלפון :___________________________  פקס:______________________  (ד

ובת דואר אלקטרוני:  כת (ה
 ______________@________________________________ 

 

של    המציע .3 ניסיון  השנים    5בעל  במהלך  לפחות  בתחום   2014-2022שנים  הכשרות  בביצוע 
מש"ה  עם  לאנשים  במסגרות  לצוותים  זה  במכרז  כהגדרתן  מאתגרת  התנהגות  עם  התמודדות 

)חברה חרדית, חילונית, ערבית(,    ומוגבלויות אחרות המצויות בפיקוח ממשלתי  מכל המגזרים 
 מסגרות לפחות בכל שנה. 5עבור 

   -להלן רשימת הכוללת את פירוט הנסיון הנדרש 

 פירוט זה מהווה חלק מהניקוד לבחירת הזוכה בקריטריונים של ניסיון 
 

סוג 
 ההכשרה 

מועד  
 תחילה 

מועד  
 סיום 

 המוסד מולו התבצעה העבודה 
 שם גורם מזמין  /

)שם   קשר  איש 
 וטל'(

היקף  
שעות  

 ההכשרה 
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)* על היקף ההכשרות לענות על דרישת הניסיון המינימלית במכרז. כמו כן, רצוי להוסיף פירוט ניסיון מעבר לסף 
ובלבד שהיא תכיל את כל   –עמוד זה כדי להוסיף, או לצרף בטבלה נפרדת הנדרש לצורך קבלת ניקוד, ניתן לצלם 

 הפרטים הנדרשים(. 

 

 המנהל המוצע  .4

        שם המנהל המוצע:   4.1

 בעל תואר אקדמי מאת ________________ בתחום:_______________  4.2

תעודת לימודים/קורס בתחומי התנועה והגוף )לרבות לימודי שיאצו, רפואה סינית,  בעל 4.3
 .)אומנויות לחימה, ג'ודו וכיו"ב

שנים לפחות בהכשרות בנושא התנהגות מאתגרת ובניהול צוות   5בעל ניסיון מוכח של   4.4
 מדריכים בתחום. 

 

 מצ"ב קורות חיים, תעודות והמלצות
 

  –המוצעים הרכזים הבכירים  .5

 

    שם הרכז המוצע: 

    תואר אקדמי בתחום:

לימודי תעודה או קורס  
 בתחומי התנועה והגוף 

   

  3בעל ניסיון מוכח של  
שנים לפחות בהכשרות  

בנושא התנהגות  
מאתגרת ובניהול צוות  

 מדריכים בתחום 

   

 

 המוצעים. , לכל אחד מן הרכזים מצ"ב קורות חיים, תעודות והמלצות
 

 
 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 
 

 
__________________ 

 שם המציע + חתימה 
 

 אישור 
 

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב  
________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה  _________________________ מר/גב' 

_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי  
יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה  

 דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. 
 

 , עו"ד                         
 מ.ר. ___________ 

 חותמת   
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  מומלץ נוסח  המלצות  - 'דחלק 

 

   _______  מס' טלפון  )חובה(:     שם הגוף:

   מס' טלפון בלשכתו )חובה(:    שם מנהל הגוף: 

 

 ,לכבוד קרן שלם

 . 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה, _____________________________________ ביצע עבורנו  

 במהלך התקופה ___________  בתחום התמודדות עם התנהגות מאתגרתהכשרות 

  הנ"ל ביצעו/מבצעים את עבודתם אצלנו )נא לציין בטבלה לגבי כל קריטריון(:

 ( לשביעות רצוננו המלאה. 1)

 ו החלקית. ( לשביעות רצוננ2)

 ( שלא לשביעות רצוננו.  3)

 

 הערות  מידת שביעות הרצון  הקריטריון 

הנושאים הועברו בצורה  
 מקצועית  

  

   אפקטיביות התכנית   

 

 אנו ממליצים עליהם בפניכם: _______________________________________________ 

 הערות נוספות:  

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 ________ 

 תאריך: __________________ 

 שם הממליץ  _______________________,  חתימה וחותמת _____________________ 
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 תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:    –'  החלק 

 )להלן: "החוק"(  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את  
 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן: האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 
  – להלן  אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )

  (. המציע
 

 (:  מחק את המיותר) במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה

 

 רה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים;בעבי לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו  .       א. 1

 

לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים    הורשעו בעבירה אחתהמציע או בעל זיקה אליו   ב.

 זרים, אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה; 

 

לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי חוק    הורשעו בשתי עבירות או יותר המציע או בעל זיקה אליו  ג.

 עובדים זרים, אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
,  1976  -חים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  הגדרות המונ

 שחלק מהן מובאות להלן: 

  -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א    - "  שליטה " ו"החזקה ", " אמצעי שליטה " .1
1981 ; 

 
  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה " .2

  חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;  
  בעל השליטה בו;  המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:אם 

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של  
      המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; 

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה    - המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית    אם .3
 מהותית בידי מי  ששולט במציע;

 
 הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה    -", בעבירה הורשע" .4

 (;  2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )
 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,   –" חוק עובדים זרים"  .5
 ;1991 - התשנ"א 

 
 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז   -" חוק שכר מינימום"  .6
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התקשרות" .7 מכרז    –"  מועד  בעקבות  בעסקה  התקשרות  להגשת    –לעניין  האחרון  המועד 
 ההצעות במכרז; 

 
 ם או לפי חוק שכר מינימום; עבירה לפי חוק עובדים זרי  –" עבירה" .8

 
החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר    -"  שליטה מהותית"  .9

 בני האדם;  
 

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
 

 המצהיר/ה 

 
 אישור

___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי  הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני,  
שמספרה   ת.ז.  נושא/ת   ________________ מר/גב'   _________________________ שברחוב 
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד  

א  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/צפויה  יהיה/תהיה  נכונות  וכי  את  אישר/אישרה  כן,  יעשה/תעשה  לא  ם 
 תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני. 

 

 עו"ד                              

 מ.ר. ___________ 

 חותמת   
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 מהניקוד המשוקלל(   30%כתב הצעה למרכיב הכספי ) – ' וחלק 

 1/22מכרז פומבי מס' 

המכרז וההסכם המצורף והבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים  לאחר שקראתי בעיון את כל מסמכי  

 מאת המשתתפים במכרז זה, ובדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי; 

 ולאחר שקראתי בבירור את התנאים המפרטים את שיקולי הקרן בבחירת הזוכה במכרז;

 הצעה, ובכפוף לאמור להלן: הנני מציע את הצעתי כמפורט להלן בכל כתב  

 ידוע לי, כי כל הצעה שאינה תואמת את הדרישות שפורטו במכרז, לא תובא לדיון.  1

 ידוע לי, כי לא תחול הצמדה למדד ביחס לתמורה אלא בהתאם להוראות מסמכי המכרז.   2

בגובה   3 בתשלום  תתמצה  כזוכה  תוכרז  שהצעתי  ככל  זכאי  אהיה  לה  התמורה  כי  לי,  המתקבל  ידוע 
 מהצעתי למכרז ומשעות העבודה כפי שיאושרו ויבוצעו בפועל. 

ידוע לי והובהר לי, כי היקף ההתקשרות ומשך ההתקשרות שצויינו במסמכי המכרז הינם הערכה בלבד,   4
כי אין הקרן מתחייבת להיקף כלשהו, וכי לא אהיה זכאי לכל תוספת תמורה ו/או פיצוי כלשהו ככל  

 ונים מאלה שצויינו.  שבסופו של דבר יהיו ש

ידוע לי, כי הקרן שומרת לעצמה הזכות לקבל כל הצעה או לדחותה, לרבות ההצעה הזולה ביותר, ואף   5
 לדחות ההצעות כולן.  

ידוע לי, כי השירותים יבוצעו רק לאחר קבלת הזמנה חתומה מראש וכדין ע"י מנכ"ל הקרן, וכי עבודה   6
 "י הקרן.  שתבוצע ללא הזמנה חתומה כדין לא תשולם ע

מהניקוד המשוקלל, וכי הניקוד להצעה הכספית    30%ידוע לי כי הניקוד בגין ההצעה הכספית יהווה   7
נק'(, וכל הצעה אחרת    30תזכה למלוא הניקוד )לשעה הנמוך ביותר    במחיריחושב כך שההצעה שתנקוב  

 .  בין ההצעותתזכה לניקוד מופחת באופן יחסי לפער 

הנני   8 לעיל  האמור  כל  במציע  לאור  השירותים  לעיל  ליתן  הנקובים  המירביים  השעתיים  תעריפים 
 כדלקמן:

 מחיר לשעה במילים:  מחיר לשעה  השירות 
  _______₪  שעת הכשרה ו/או ליווי פרונטלית 
  _______₪  שעת פגישה ו/או הכשרה מקוונת 

  _______₪  שעת הכשרה פרונטלית בעיר אילת 
 דקות 60* שעה = 

* במקרה של סתירה בין המחיר הנקוב לשעה במספר למחיר לשעה במילים, יגבר הנקוב 
 במילים.  

 

הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות העלולות להידרש לביצוע העבודה   9

הכנת סיכומי פגישות, תיאום מועדים מול  בכל היקפה ובשלמותה לרבות: הוצ' תחבורה, ביטול זמן,  

 אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים. המסגרות וכיו"ב 

לתיבת  הצעת 10 הגשתה  ממועד  תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת,  בלתי  היא  זו  י 

 המכרזים ובמשך שלושה חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. 

 
 

 ______________________ 1  ______________)2 __________________) 
 מורשי חתימה  שמות            חותמת וחתימת המשתתף       

 
 

 __________________  _ ________________    ____________________ 
 מס' ח.פ./ת.ז.     חתימת מורשי החתימה    תאריך              
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       ' זחלק 

 1/22חוזה מס' 

לביצוע הכשרת צוותים, להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות של אנשים עם מוגבלות שכלית  

 ומוגבלויות נוספות במסגרות יום בקהילה, בפריסה ארצית התפתחותית )מש"ה( 

 

 2022חוזה שנערך ונחתם בבית דגן ביום _____ לחודש ____________ שנת 

 

 בין

 קרן שלם 

 ("הקרן"/"המזמין" -)להלן  

 מצד אחד 

 לבין

 השם ____________________________ ת.ז. / ח.פ. _____________ 

 _________________________________________________ הכתובת 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו: 

 . ______________________ ת.ז. ______________ 1

 . ______________________ ת.ז. _______________ 2

 "(החברהאו " "הספק" -)להלן  

 מצד שני 

 
 

והחברה זכתה במכרז לביצוע הכשרת צוותים, להתמודדות עם התנהגויות מאתגרות של    :הואיל

יום   במסגרות  נוספות  ומוגבלויות  )מש"ה(  התפתחותית  שכלית  מוגבלות  עם  אנשים 

 1/22בקהילה, בפריסה ארצית, על פי תנאי מכרז מס' 

 זה זה להלן;וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בהוראות חו  והואיל:

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 הגדרות

 בחוזה זה לעיל ולהלן יוקנו למונחים הבאים המשמעויות כדלקמן:  .1

 מנהלת תחום בקרן שלם.        –"המנהלת" 

התנהגות המתבטאת בפגיעה עצמית, פגיעה פיזית או נפשית בזולת או פגיעה    - "  "התנהגות מאתגרת 

 ברכוש. 

 "הכשרה בתחום  

 התמודדות עם 
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מאתגרת" הופעת    –  התנהגות  את  להפחית  שמטרתם  הצוות  לאנשי  ומנטליים  פיזיים  כלים  מתן 

והמטפל,    המטופל  של  התגובה  עוצמות  את  ולהרגיע  המאתגרת  ההתנהגות 

גופני, מכני, שינוי סביבה והתערבויות מילוליות, כל  הכוללים בין   היתר מגע 

 זאת תוך שמירה על כבודו ושלומו הנפשי והגופני של המטופל.  

 :נספחי ההסכם .2

 נספח ביטוח   –' אנספח 

 אישור קיום ביטוחים; -נספח ב' 

 

 כללי  .3

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומתנאיו.  .א

ממסמכי המכרז ומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה. לפיכך  חוזה זה מהווה חלק   .ב

כל התנאים, ההסכמות וההתחייבויות האמורים בתנאים ובהצעה ייחשבו לכל דבר וענין כחלק  

תחשב   שלהם  הפרה  וכל  זה,  חוזה  לפי  הצדדים  של  והסכמותיהם  מהתחייבויותיהם  נפרד 

 כהפרת התחייבות לפי חוזה זה.

מנות עבודה שיונפקו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כייפוי כוח או  חוזה זה וכן הז .ג

משפטיות,   התחייבויות  עצמה  על  לקבל  או  לקבל  כמוסמכת  עצמה  להציג  לחברה  כהרשאה 

החברה   עצמה  על  תקבל  לא  נסיבות  ובשום  מקרה  ובשום  הקרן,  בשם  אחרות  או  כספיות 

 שמוסמכת לכך.  התחייבויות כאמור בשמם או תציג את עצמה כמי

החברה תעניק את השירותים כמפורט להלן על פי הוראות הקרן ועל פי נהליה והנחיותיה כפי   .ד

נהליה   הוראותיה,  את  ולעדכן  לשנות  רשאית  תהא  הקרן  לפעם.  מפעם  לידיעתה  שיובאו 

 והנחיותיה והחברה תמלא אחר אלו כפי שהובאו לידיעתה.

המטלות   .ה כל  ספק,  הסר  הנדרשים  למען  השירותים  מהגדרת  חלק  מהוות  להלן  המפורטות 

 מהחברה לכל דבר וענין. 

החברה תבצע את השירותים כמותנה בחוזה זה במקצועיות, ברמה גבוהה בנאמנות מוחלטת   .ו

 כלפי הקרן ותוך הקפדה ושמירה על האינטרס של הקרן וענייניה. 

תכניות, ומסמכי הנהלת חשבונות    לקרן תוקנה בכל עת זכות עיון בכל המסמכים, לרבות חוזים, .ז

וכיוצ"ב של החברה או המצויים בחזקתה או בחזקת מי מטעמה ואשר יש להם קשר ישיר או  

עקיף לפעילותה של החברה. החברה תמציא לקרן עם דרישתה הראשונה עותק מכל מסמך 

 כאמור. 

פורט על  החברה מתחייבת לבצע את השרותים כמותנה בחוזה זה באמצעות הצוות המקצועי ש  .ח

 ידה בהצעתה למכרז, או באמצעות אנשי צוות אחרים העומדים בתנאים אשר הוכתבו במכרז. 

החברה מצהירה בזאת במפורש, כי ידוע לה שההתקשרות עמה מכוח חוזה זה והיקפה מותנים   .ט

בקיומו של תקציב מאושר על ידי הקרן וכן בקבלת כל האישורים התקציביים. במקרה בו לא  

יב מאושר לביצוע העבודות, לא יבוצעו העבודות ע"י החברה ו/או לא יבוצע  יהיה לקרן תקצ

חלקן של העבודות אשר לא  נתקבלה בגינו הרשאה תקציבית ולא תהיה לחברה כל טענה ו/או  

 תביעה עקב כך.  
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ביעילות   .י בדייקנות,  במועד,  זה,  וחוזה  המכרז  נשוא  העבודות  את  לבצע  מתחייבת  החברה 

רטות במסמכי החוזה והמכרז בכלל, בנאמנות ולשביעות רצון הקרן,  ובהתאם להנחיות המפו

למלא הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות הדין במהלך ביצוע השירותים ובכל  

 הקשור לביצועם. 

החברה מתחייבת לדאוג, על חשבונה, לקבלת כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הדרושים   .יא

ולהחזיקם תקפים במשך כל תקופת ביצוע העבודות הנדרשות    לביצוע העבודות, אם דרושים,

 על ידי הקרן על פי חוזה זה. 

 

 הצהרות החברה  .4

כח .א הניסיון,  הידע,  היכולת,  בעלת  הינה  כי  מצהירה  הכלכליים    החברה  והאמצעים  האדם 

והמקצועיים הדרושים לביצוע העבודה באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים  

הגבוהים ביותר: והיא מתחייבת כלפי הקרן לבצע את העבודה באופן המקצועי הטוב ביותר  

 כאמור לעיל. 

נת הלימודים  החברה מצהירה כי היא בעלת היכולת להתחיל במתן השירותים החל מראשית ש .ב

 הקרובה, תשפ"ג. 

 החברה מתחייבת לבצע את העבודה, בכפוף להוראות כל דין ו/או תקן מחייב.  .ג

כי ידוע לה שלא תשולם תמורה עבור ביצוע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה   .ד

ם  לא תהיה לה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין עבודה/שירותי כדין,  ו 

 . אשר סופקו וניתנו על ידה שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של הקרן

 החברה מצהירה כי היא תשתף פעולה בכל מחקר ו/או מבדק שתבצע הקרן.  .ה

 

 השירותים .5

החברה תבצע הכשרות של צוותים להתמודדות ולטיפול בביטויי התנהגות מאתגרת תוך מתן   .א

מספר   את  ולהפחית  למנוע  מראש,  לאתר  מנת  על  הצוות,  לאנשי  ומנטליים  פיזיים  כלים 

ההתפרצויות, אורכן ותדירותן, וכן למתן את עוצמת ההתפרצות, ולהכשיר את אנשי הצוות  

 ימוש מינימאלי בהתערבות פיזית.  למתן פתרון יעיל ומכיל תוך ש

השירותים יינתנו בתחומי מסגרות היום ברחבי הארץ. מסגרות היום הינן המסגרות הבאות:   .ב

+,  21מרכזי רש"ת, מרכזי תעסוקה שיקומיים, מסגרות טיפוליות סיעודיות לבוגרים בגילאי  

 מסגרות יום שהות ארוך לילדים ונוער. 

מפגשי  .ג הקרן  דרישת  לפי  תבצע  והטמעה  החברה  לליווי  עד    -רפרנטים  בת  אחת    20קבוצה 

מקוון   באופן  תיפגש  אשר  שיח    4משתתפים,  ידע,  הקניית  יכללו  המפגשים  בשנה.  פעמים 

 משתתפים כל אחת.  10במליאה ותרגול בשתי קבוצות של 

 

 

 היום לאנשים עם מש"ה ומוגבלויות נוספות יתקיימו ע"פ המבנה הנ"ל:  הכשרות במסגרות .ד

 - אנשי צוות 5-10מסגרת בה בין  .א
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 הערות מס' שעות נושא

 2 תצפית
 

 פגישות מקוונות 3 ועדות היגוי, בנות שעה כל אחת  3

 מפגשים  3ב 9 שעות הוראה ללומד  -קורס

 9 שעות ליווי להטמעת התוכנית במסגרת
 

  3 מפגש עם הוריםשעות 

 26 סה"כ
 

 

 - אנשי צוות 10-15מסגרת בה בין  .ב

 הערות מס' שעות נושא

 2 תצפית
 

 פגישות מקוונות 3 ועדות היגוי, בנות שעה כל אחת  3

 מפגשים  3ב 12 שעות הוראה ללומד  -קורס

 12 שעות ליווי להטמעת התוכנית במסגרת
 

  3 שעות מפגש עם הורים

 32 סה"כ
 

 

על אף האמור לעיל, הקרן תהא רשאית לדרוש כל שינוי ו/או תמהיל אחר של השירותים, עפ"י   .ה

 שיקול דעתה הבלעדי.  

 יובהר כי מפגשי הורים יתקיימו כחלק מתהליך ההכשרה, ולא כסדנאות נפרדות.   .ו

 

 הזמנות עבודה .6

היקף ההתקשרות ייקבע ע"י הקרן בהתאם לצרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. כל הכשרה ו/או   .א

מפגש רפרנטים יבוצע על פי הזמנות עבודה שתמסור הקרן מעת לעת על פי בחירתה לחברה.  

בכל מקרה יובהר, כי אין הקרן מתחייבת על היקף ההתקשרות המוערך שצוין בתנאי המכרז  

פיצוי או  או על היקף כלשהו, וכי שי  רות בהיקף נמוך מזה שצוין לא יזכה את הספק בשום 

 תשלום מעבר לתמורה החודשית המתקבלת מחוזה זה.   

הקרן תהיה רשאית לפרט בהזמנת העבודה רק חלק מן המטלות הנדרשות בפרויקט או חלקן   .ב

  לשלבים, הכל לפי שיקול דעתה וכפי שנקבע בהודעת ההרשאה וכן לעדכנן, לתקנן, להרחיבן, 

 לצמצמן, לשנותן או לבטלן מפעם לפעם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדית. 

אין בזכיית החברה במכרז ו/או בהתקשרות הקרן בחוזה זה, כדי להטיל חובה על הקרן ליתן   .ג

 הזמנות עבודה לחברה בהיקף מסוים או בכלל.

נכ"ל  החברה לא תעניק שירותים כלשהם אלא לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין בידי מ .ד

 הקרן. 
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יובהר בזאת, כי לא תשולם כל תמורה בגין עבודה שבוצעה ללא הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י   .ה

מורשי החתימה של הקרן. לא תשמע כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה ללא הזמנה  

 חתומה כדין. 

 באחריות החברה לתאם את מועדי ההכשרה בהתאם להזמנת העבודה מול המסגרת.   .ו

 

 תקופת ההתקשרות .7

 31.8.2024ועד  1.9.2022חודשים, החל, מיום  24 -תקופה ראשונה לביצוע ההתקשרות, הינה ל  .א
 

שנים נוספות ורצופות ובסה"כ לא תעלה תקופת ההתקשרות    3  -לקרן נתונה האופציה להאריך החוזה ב  .ב
 על תקופה של חמש שנים.

 
 הקרן תודיע על רצונה בהארכת ההתקשרות למפעיל, לפני תום תקופת החוזה המקורי. 

 
בו מעצם הארכת  בתקופת ההארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שהתחיי  .ג

ההסכם. מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם תדאג החברה להארכה ו/או חידוש אישורי הביטוח  
 וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש.  

 

על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בחוזה זה, רשאית הקרן בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה גם שלא   .ד
להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, על ידי הודעה בכתב    מחמת הפרת החוזה או פגם שנתגלה בו,

יום מראש. הובא החוזה לידי גמר כאמור, תשלם הקרן לחברה את התמורה    30אשר תינתן לחברה  
המגיעה לה על פי החוזה בגין העבודות אשר ביצעה בפועל לשביעות רצונה המלא של המנהלת עד למועד  

בהודעת הקרן. כנגד קבלת התמורה הנ"ל לא תהיינה לחברה כל טענות    הפסקת ביצוע העבודות כמופיע
ואובדן   במוניטין  פגיעה  עבור  כולל  לה,  שנגרמו  ו/או הפסדים  נזקים  בגין  דרישות  ו/או  תביעות  ו/או 

 רווחים כתוצאה מהפסקת העבודה והבאת החוזה לידי גמר כאמור. 
 

 מעביד -היעדר יחסי עובד .8

יהיו   .א ועניין יחסי מזמין וקבלן עצמאי. הקרן לא תיחשב לשום  יחסי הקרן והחברה  לכל דבר 

 מטרה ולשום ענין כמעביד של החברה או מי מעובדיה או מנהליה או מי שיתנו לה שירותים. 

מעביד בין הקרן לבין החברה  -נקבע בידי ערכאה מוסמכת, כי חרף האמור התקיימו יחסי עובד .ב

חברה את הקרן בגין כל סכום בו תחוייב, לרבות  ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, תשפה ה

 הוצאות משפט, וזאת מיד על פי דרישתה הראשונה.  

 

 אנשי הצוות  .9

החברה תעסיק את אנשי הצוות שפורטו בהצעתה למכרז, ותציב אותם לטובת מתן השירותים   .א

על פי חוזה זה למשך כל תקופת ההתקשרות, ולא תחליפם אלא באישורה של הקרן מראש  

 .  ובכתב

 החברה תעסיק מדריכים אשר יעברו הכשרה מתאימה ע"י המנהל ו/או רכזי התוכנית.  .ב

ובעלי   .ג מיומנים  מקצוע  ובעלי  עובדים  באמצעות  ורק  אך  יהיה  והשירותים  העבודות  ביצוע 

אישורים תקפים על היעדר עבירות מין מטעם משטרת ישראל, כנדרש להעסקה במוסדות 

עברייני העסקת  למניעת  בחוק  התשס"א  חינוך  מסויימים,  במוסדות  באחריות  2001-מין   .

החברה להחזיק בידיה אישורים תקפים ביחס לכל המועסקים על ידה ומטעמה בקשר עם  

 מתן השירותים על פי חוזה זה, ולהעבירם לקרן על פי דרישתה. 
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חייבת   .ד והחברה תהיה  לרבות המנהל,  הצוות,  מי מאנשי  החלפת  לדרוש  הקרן תהיה רשאית 

 ימים מיום הדרישה. 14לדרישת הקרן כאמור, תוך   להיענות

באחריות החברה להחתים את כל נציגיה והגורמים שיועסקו על ידה במתן השירותים על הסכם   .ה

 לשמירת סודיות והגנת הפרטיות של החוסים הקשורים במתן השירותים. 

החוקיים   .ו תושביה  או  ישראל  אזרחי  שאינם  עובדים  תעסיק  לא  כי  מתחייבת,  בעלי  החברה 

 רישיון תקף, לצורך ביצוע התחייבויותיה במסגרת חוזה זה. 

החברה תנהל את כל הפנקסים הנדרשים על פי דין בגין עובדיה, ותשלם את כל התשלומים   .ז

החלים בקשר להעסקתם, לרבות למס הכנסה, ביטוח לאומי, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות  

 השתלמות וכיו"ב. 

עסקים במתן השירות לקרן על פי חוזה זה, תעמיד החברה ממלאי  נעדר מי מעובדי החברה המו  .ח

מקום לאותם עובדים שנעדרו בעלי רמת כשירות וניסיון שאינה נופלת מרמת העובדים שנעדרו,  

וזאת באופן מיידי כך שהיקף השירותים לא ייפגע. ידעה החברה על היעדרות צפויה של מי  

תודיע על כך באופן מיידי למנהל ותעדכן    – זה    מעובדיה המועסקים במתן השירותים לפי חוזה 

 על היערכותה להעמדת ממלא/י מקום לקבלת אישורו בגינם.  

 

 תמורה .10

על החברה לבצע את כל הפעולות המפורטות לעיל בחוזה זה, ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות   .א

בביצוען המיטבי, לרבות שכר עבודה, מסים, היטלים, תחבורה, ביטוחים, ציוד, חומרים, אנשי  

מקצוע, הכנת סיכומי פגישות, תיאום מועדים מול המסגרות וכל פעולה נוספת הדרושה לביצוע  

 ותים.  מיטבי של השיר 

 כנגד מילוי שלם של כל התחייבויותיה על פי חוזה זה, תהיה החברה זכאית לתמורה.  .ב

בפועל  .ג שבוצעו  המאושרות  השעות  מכפלת  בגובה  תהיה  החברה  זכאית  תהיה  לה  התמורה 

 .  בתעריפים השעתיים המתקבלים מהצעתה הזוכה של החברה למכרז

ומיטבי של כל התחייבויות  התמורה תהווה תמורה מלאה, סופית וממצה בעבור קיו .ד ם מלא 

החברה על פי תנאי המכרז וחוזה זה, ולא תהיה לחברה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה לכל  

 סכום נוסף מעבר לתמורה המחושבת כאמור לעיל.  

כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על השירותים נשוא חוזה   .ה

וישולמו על ידה. הקרן תנכה מהסכומים שיגיעו לחברה כל סכום שעליה    זה, יחולו על החברה

לנכות לפי כל דין ו/או לפי הוראות חוזה זה, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא  

אם תמציא למנהל לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת  

 שיעור הניכוי כאמור.  

 התמורה אופן תשלום .11

 בגין כל הזמנת עבודה תשלם הקרן את התמורה באופן הבא: .א

מן העלות המשוערת בהתאם להזמנת העבודה תשולם כמקדמה על חשבון, בתוך   10% (1

 ימים ממועד העברת הזמנת העבודה;  10
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ימים ממועד   20יתרת התמורה המגיעה בהתאם לעבודות שבוצעו בפועל ישולמו בתוך   (2

 הסופי, כמפורט להלן.אישור החשבון 

בתום ביצוע כל הזמנת עבודה תגיש החברה למנהל חשבון בגובה התמורה המגיעה לה בעבור   .ב

 החודש החולף.  

לחשבון החודשי יצורפו דוחות כספיים חתומים ע"י מנכ"ל החברה או רו"ח וכן דוחות עבודה  

אנשי   רשימת  משתתפים,  רשימת  פגישות,  סיכומי  תהליך,  סיכום  מטעמה  הכוללים:  הצוות 

בציון פרטיו של כל אחד וכן פירוט מהות המטלות שביצע, הימים והשעות בהם בוצעו, וכן כל  

 מידע נוסף שיתבקש ע"י המנהלת.  

ימים ממועד הגשתו    14המנהלת תבדוק את החשבון ותאשרו לתשלום, במלואו או בחלקו בתוך   .ג

מ יאוחר  לא  לחברה  תשולם  המנהלת  ידי  על  שתאושר  בו    30  -והתמורה  החודש  מתום  יום 

 הומצא החשבון.  

בהגשת  .ד תפעל  והחברה  ואישורם,  חשבונות  של  להגשתם  נהלים  לקבוע  זכאית  תהיה  הקרן 

החשבונות על פי הנוהלים שתקבע הקרן מעת לעת ובהתאם לדרישות המנהל, ולא תהיה זכאית  

 לכל תשלום נוסף בגין קיום כל נוהל כזה שייקבע.  

, תהיה הקרן רשאית לקזז כל סכום ששולם ביתר מהחשבון הבא או  נמצא כי שולם סכום ביתר .ה

 מכל סכום אשר יגיע לחברה מכוח חוזה זה או מכל עילה אחרת שהיא.  

 

 אחריות, פיצוי ושיפוי .12

מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית לאיכות השירותים תחול על החברה בלבד ולפיכך   .א

אחרים הקשורים לשירותים ו/או אשר הוכנו ו/או  אישוריה של הקרן לתוכניות ו/או למסמכים  

נבדקו על ידי החברה על פי חוזה זה לא ישחררו את החברה מאחריותה המקצועית המלאה  

הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על הקרן ו/או ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות  

 ו/או לאיכות השירותים כאמור.

נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לקרן ו/או לצד שלישי בגין  החברה תהיה אחראית לכל   .ב

השירותים ו/או עקב כך שנשוא השירותים בשלמותו או בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את  

 המטרות שלשמן תוכנו. 

החברה תהיה לבדה אחראית כלפי הקרן ו/או מי מטעמה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג   .ג

 על ידה ו/או על ידי מי מטעמה לצורך השירותים נשוא ההסכם.   ותאור הנמצא או שהובא

החברה תהיה לבדה אחראי כלפי הקרן לכל נזק ו/או אבדן אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או   .ד

לציוד של הקרן ו/או של עובדיה ו/או של צד ג' כלשהו אשר נגרם עקב מעשה ו/או מחדל, טעות  

כל מי שפועל מטעמה, תוך כדי ביצוע השירותים או    או השמטה של החברה ו/או עובדיה ו/או

 בקשר אליהם. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אחראית כלפי הקרן ו/או כלפי העובדים המועסקים   .ה

על ידה ו/או כלפי כל אדם הפועל מטעמה ו/או כלפי צד שלישי כלשהו, לכל נזק לגוף או לרכוש  

שהוא   סוג  מכל  אחר  נזק  או  אובדן  מתן  או  במהלך  ו/או  כתוצאה  לרכושם  או  להם  שיגרם 

 השירותים, עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של החברה או מי מטעמו.  
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החברה פוטרת את הקרן ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותה, מכל אחריות לכל   .ו

 אובדן או נזק הנמצא באחריות החברה כאמור בסעיפים לעיל. 

החברה מתחייבת לשפות ולפצות את הקרן על כל נזק שיגרם לה ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש   .ז

משפט  בית  של  דין  פסק  פי  על  וזאת  לכך  בקשר  ואחרות  משפטיות  הוצאות  לרבות,  נגדה, 

מוסמך. הקרן תודיע לחברה על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לה להתגונן ולהגן על  

 ונה.  הקרן מפניה על חשב

לצד   .ח ו/או  לרכושה  ו/או  לה  שנגרמו  הפסד  ו/או  נזק  ו/או  הוצאה  ו/או  בתשלום  הקרן  נשאה 

ועובדיה, בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשירותים, יהיה על החברה   שלישי, לרבות החברה 

ו/או   הנזקים  כל  על  ולשפותה  כאמור,  הוצאה,  ו/או  תשלום  כל  מידי,  באופן  לקרן,  להחזיר 

 לעיל. ההפסדים כאמור  

הקרן רשאית לקזז מן התשלומים אשר החברה זכאית להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה   .ט

שהם   מחדל  או  מעשה  בגין  כלשהו  שלישי  צד  ידי  על  מהקרן  נתבעים  אשר  סכומים  אחרת 

באחריותה של החברה כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לקרן מחמת מעשה או מחדל שהם  

 לעיל.  באחריותה של החברה כאמור

 

 ביטוח  .13

פי דין, מתחייב נותן השירות לערוך ולקיים,  -פי הסכם זה ועל-מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות על

 . נספח ב'על חשבונו, במשך כל תקופת ההסכם, את הביטוחים המפורטים בנספח הביטוח המצ"ב כ

 

 איסור המחאה ושיעבוד .14

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

 
בהעברת   .ב יראו  רשומה  בלתי  או  רשומה  שותפות  או  תאגיד  הנו  והקבלן  יותר    25%היה  או 

נעשת  אם  בין  אחת  בבת  נעשתה  העברה  אם  בין  השותפות  מזכויות  או  בתאגיד  ה  מהשליטה 
 בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף א' לעיל. 

 
הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה אלא   .ג

לפי   רשאית,  תהא  המקומית  הרשות  ובכתב.  מראש  המקומית  הרשות  הסכמת  קבלת  לאחר 
להחלטתה, שלא לאשר העסקתו של  שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים  

ולטיב   החוזה  מסמכי  הוראות  לקיום  האחריות  תהא  מקרה  בכל  מסוים/ים.  משנה  קבלן/י 
 שירותי ההסעות על הקבלן. 

 

 ביטול .15

בלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לקרן על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה אחרת  

בהסכם זה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה הקרן רשאית להביא הסכם זה לסיומו ע"י הודעה  

ולעכב לשם כך  בכתב לחברה ולחייב את החברה בעד כל נזק או הוצאה שנגרמו לה וכל פיצוי המגיע לה,  

 כל מוצר ו/או ציוד של החברה שיימצא ברשותה לשם פירעונם:  

כשהחברה פושטת את הרגל, או הוגשה נגדה בקשת פשיטת רגל או כשניתן נגדה צו כינוס נכסים   .א

לגבי נכסיו כולם או חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו או לחלק מרכושו, או  
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קבלה על ידה החלטה על פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדה בקשה  במקרה של גוף מאוגד, נת

לפירוק, או ניתן נגדה צו פירוק או שמונה לה מפרק או מפרק זמני, או שהיא הגיעה לפשרה או  

סידור עם נושיה כולם או חלקם, או שהיא פנתה לנושיה למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר  

 .  1983  –התשמ"ג איתם בהתאם לפקודת החברות )נוסח חדש(  

הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי החברה או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי   .ב

נכסיה, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא הוסרו לחלוטין תוך  

 יום ממועד ביצועם. 30

המנהלת ולא תיקנה    כשאין החברה מבצעת את השירותים על פי הזמנת העבודה ו/או הנחיות .ג

 ימים ו/או תוך פרק זמן אחר שנקבע על ידי המנהלת.  3ההפרה תוך 

בריאותית,   .ד מסיבה  החוזה  בדרישות  לעמוד  מסוגלת  אינה  החברה  כי  לדעת  נוכחה  כשהקרן 

 כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת. 

לא  בכל מקרה בו החברה הפרה חוזה זה בהפרה יסודית, או שהחברה הפרה חוזה זה הפרה   .ה

יום מיום שהחברה תידרש לעשות כן או תוך פרק זמן אחר כפי    10יסודית וזו לא תוקנה תוך   

 שנקבע על ידי המנהל בהודאה שנמסרה לחברה בכתב. 

כשהחברה הסבה את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיקה קבלן משנה בביצוע העבודות   .ו

 בלי הסכמת הקרן מראש ובכתב.

ת או ננקטו הליכים פליליים נגד החברה או מי מבעלי מניותיה ו/או  אם נפתחה חקירה פלילי .ז

מנהליה והוגש כנגדה/ם כתב אישום או שהחברה/ מי מטעמה נתפס/נחשד בגניבה, בלקיחה או  

 מתן שוחד או בכל מעשה מרמה. 

או   .ח נכונה,  איננה  זה  חוזה  עם חתימת  שניתנה בקשר  של החברה  כלשהי  הצהרה  כי  התברר, 

לתה עובדה מהותית אשר לדעת המנהל היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות  שהחברה לא גי 

 עמה. 

סעיפים   .ט מהוראות  הוראה  הפרה  יסודיים    12-14,  9,  8,  5,  4כשהחברה  סעיפים  המהווים 

 . 1970- ועיקריים בחוזה זה, כמשמעותם בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

ביטול   .י כעילות  לעיל  כדי אין המקרים המנויים  במנייתם  ואין  סגורה  רשימה  בבחינת  החוזה 

ו/או   כל דין, וכן מהסעדים הנוספים  לגרוע מזכות הביטול של הקרן בגין הפרת חוזה, עפ"י 

  ) חוזה  בשל הפרת  תרופות   ( החוזים  חוק  פי  ועל  דין  כל  עפ"י  לרשותה  החלופיים העומדים 

תהיה הקרן זכאית לכל אחד    ועל פי הדין, ומבלי לגרוע מהזכויות האמורות,  1970  -תשל"א

מהסעדים הבאים: לתבוע את אכיפת החוזה ו/או את ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על  

 פי מסמכי ההסכם לספק אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון. 

לא יראו בשימוש הקרן בזכויותיה על פי החוזה, לרבות עפ"י סעיף זה ו/או עפ"י דין, כביטול   .יא

קרן, אלא אם הקרן הודיעה על כך במפורש ובכתב, והחברה תהיה חייבת לעמוד  החוזה על ידי ה

 בכל התחייבויותיה על פי החוזה כל עוד לא ניתנה לה הודעה על ביטולו. 

השתמשה הקרן בסמכות כלשהי מהסמכויות או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לה בחוזה   .יב

מקצתו או  כולו  ביצועו,  את  הפסיקה  החוזה/  את  ו/או  וביטלה  טענות  על  לחברה  יהיו  לא   ,



 
 

 

28 

 

תביעות ו/או כל דרישה אחרת בגין נזקים/ הפסדים שנגרמו לה, כולל עבור פגיעה במוניטין/  

 אובדן רווחים. 

הבאת   . יג עקב  תשלומים  כל  לחברה  לשלם  חייבת  הקרן  תהיה  לא  לעיל,  כאמור  ההסכם  בוטל 

 בפועל, עד מועד סיום ההסכם. ההסכם לקיצו מלבד התמורה שתגיע לה בגין העבודות שביצע 

הפרה החברה הוראה מהוראות החוזה, רשאית הקרן לעשות כל אחת מהפעולות המפורטות להלן, מבלי   .16

פי החוזה ו/או עפ"י כל דין לעשות בעצמה או באמצעות אחרים את  , לרבות  לגרוע מיתר זכויותיה על 

 ברה בהוצאות הכרוכות בכך.  העבודות שהחברה חייבת בביצועם על פי חוזה זה ולחייב את  הח

 

 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים ופרטי חשבון בנק .17

  – החברה מצהירה בזאת כי ברשותה תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו   .א

1976 . 

החברה מצהירה כי היא מנהלת ספרים כדין וכי היא פועלת במסגרת עבודתה נשוא חוזה זה   .ב

כלפי   דין  כל  וכי תמשיך ותעשה זאת במהלך כל תקופת  כנדרש עפ"י  ובכלל,  שלטונות המס 

 תוקפו של חוזה זה. 

ניכויים כדין לכל עובדיה, כי הינה מפרישה   .ג כי היא מנהלת תיק  החברה מצהירה ומתחייבת 

עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי היא תמשיך ותעשה כן בכל תקופת חלותו  

 של חוזה זה. 

החוזה ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה, תמציא החברה לקרן אישור על   במעמד חתימתו של .ד

גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לקרן  

אישור כאמור במועד, לא תהא זכאית החברה לכל החזר מהקרן בגין סכומי ניכוי שנוכו משכר  

 ל אף שהמציאה אישור לאחר מכן. עבודתה בהיעדר אישור כאמור, וזאת ע

מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לחברה מחמת היעדרו של טופס כאמור ו/או   .ה

מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהא עיכוב כאמור בבחינת הפרת חוזה מטעם  

הצמ עבור הפרשי  לרבות  העיכוב  בגין  נוסף  לכל תשלום  זכאית  לא תהא  והחברה  דה,  הקרן 

 ריבית,  וכיוצ"ב.

 שונות .18

אין לשנות תנאי מתנאי חוזה זה אלא במסמך בכתב החתום על ידי שני הצדדים. כל תיקון או   .א

 תוספת לחוזה זה ייערכו  בכתב, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף. 

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור מצד הקרן או   .ב

זכות  מזכויותיהם והם יהיו רשאים להשתמש בזכויותיהם, כולן או מקצתן בכל עת    הספק על

 שימצאו לנכון.   

החברה תימנע מניגוד עניינים במתן שרותיה על פי חוזה זה. החברה תודיע בכתב לקרן, על כל   .ג

 עיסוק או עבודה שהיא עוסקת בהם ושיש להם נגיעה לשירותים שהיא נותנת לקרן. 

חוזה ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות  חוזה זה הינו   .ד

האמור לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/או זיכרון דברים ו/או הסכמה אחרת, בכתב או בעל פה,  

 בטלים. –שהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים בחוזה זה 
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זה.   .ה לחוזה  בכותרת  כנקוב  הינם  זה,  חוזה  לעניין  הצדדים  מצד  כתובות  שתישלח  הודעה  כל 

למשנהו בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת המסמכים במכשיר הפקס, לפי  

 מספרי הפקסימיליה שצוינו בכותרת החוזה, תחשב כהודעה לצרכי חוזה זה.  

כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים דלעיל, תחשב   .ו

כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה. הודעות אלו תחשבנה כאילו  - אם  -, אלאגם היא להודעה

שעות מעת מסירתה למשלוח במכשיר הפקסימיליה ו/או בדואר, לפי     72הגיעו לתעודתן בתום   

 העניין, ואם נמסרה  ביד, בעת  מסירתה. 

 

 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום

 

               ______________________         _____________________ 

 מורשי חתימה וחותמת החברה                         מורשי חתימה וחותמת הקרן                          

 קרן שלם           החברה  
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 נספח א' 
 ביטוח  

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 . _________________ -" המבוטח"

קרן שלם ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות שלובות ו/או   -"  מבקש האישור"
 מועצות מקומית וועדים מקומיים והגופים המשתייכים אליה  ותאגידים שבבעלותה. 

התנהגויות  -"  השירותים" עם  להתמודדות  להורים,  סדנאות  והעברת  צוותים  עם   הכשרת  אנשים  של  מאתגרות 
וכמפורט במסמכי   מוגבלות שכלית התפתחותית )מש"ה( ומוגבלויות נוספות במסגרות יום בקהילה, בפריסה ארצית

 המכרז והסכם ההתקשרות.

מבלי לגרוע מאחריות המבוטח על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון  .1
ורשית כדין בישראל, במשך כל תקופת השירותים, ובקשר עם ביטוחים  המבוטח, אצל חברת ביטוח מ

שנים לאחר תום תקופת מתן השירותים    7שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה, למשך תקופה נוספת של  
חבות   ביטוח  העניין:  )לפי  המבוטח  פעילות  בתחום  שנהוגים  ככל  הולמים,  ביטוחים  זה,  הסכם  נשוא 

כ ביטוח אחריות  ביטוח אבדן תוצאתי(, ביטוח אחריות מעבידים,  )לרבות  רכוש  ביטוח  צד שלישי,  לפי 
אבדן   ביטוח  מורחב,  אש  ביטוח  רכב,  כלי  ביטוחי  רפואית,  פרא  מקצועית  אחריות  ביטוח  מקצועית, 
תוצאתי(, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופי והיקף הסכם זה ושלא יפחתו מהמצוין בנספח הביטוח  

 המצ"ב. ו/או אישור הביטוח

לעיל, על המבוטח לערוך ולקיים, למשך כל תקופת ההסכם, לכל הפחות   1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .2
 את הביטוחים המפורטים להלן:

המבטח את חבות המבוטח  -  ביטוח אחריות מקצועית ו/או ביטוח אחריות מקצועית פרא רפואית .2.1
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה - על
לשירותים.  ו/ הקשור  בכל  המבוטח  מטעם  מהפועלים  מי  ו/או  המבוטח  מצד  מקצועי  מחדל  או 

הביטוח מורחב לכלול את חבות המבוטח הנובעת מאי יושר של מי מעובדיו, הוצאת דיבה ולשון הרע,  
פיננסי או  כספי  ונזק  הסודיות  חובת  הפרת  מסמכות,  חריגה  את  השמצה,  לשפות  יורחב  הביטוח   .

בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב מעשה ו/או מחדל של  מבקש האישור  
המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו 

 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת השירותים. 

. מוסכם כי הביטוח כאמור יכלול ביטול סייג אחריות מקצועית  כלפי צד שלישי  ביטוח אחריות .2.2
הביטוח לא   בגין נזקי גוף וכן הרחבת כיסוי משתתף האחד כלפי משנהו וכלפי צד שלישי כלשהו.

יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף 
לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש מצד המוסד לביטוח  

ייחשבו במפורש לצד שלישי. הביטוח לא  ורכוש מבקש האישור  עובדי מבקש האישור  האישור, 
פי דין. -יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על 

צד    -יסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי  כמו כן, הביטוח יכלול כ
לסך   עד  )רכוש(  אחריות   1,000,000שלישי  בשל  האישור  מבקש  את  לשפות  יורחב  הביטוח   .₪

שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם 
פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על  

 המבוטח.
פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק -המבטח את חבות המבוטח על  -  ביטוח חבות מעבידים .2.3

, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי 1980  -האחריות למוצרים פגומים התש"ם  
ו/או עקב הש יכלול מגבלה בדבר עבודות בגובה מעובדי המבוטח תוך כדי  ירותים.  הביטוח לא 

ובעומק, שעות עבודה ומנוחה וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור  
היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי מבקש האישור נושא בחובות מעביד 

 כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.

 . ואבדן תוצאתי ביטוח אש מורחב .2.4

 ". ביטוחי המבוטחיקראו להלן " 2- ו  1הביטוחים כמפורט בסעיפים 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:  .3
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ביטוח .3.1 תנאי  ידי  הפרת  על  לב  בתום  הביטוחים  בתנאי  עמידה  אי  ו/או  והתנאותיהם  המבוטח  י 
 המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט. חריג רשלנות רבתי )אם קיים(   .3.2
כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה   יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף

 . 1981 -ביטוח התשמ"א 
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם  .3.3

 (. 309הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון )קוד 

האחריות   .3.4 מוטלת  המבוטח  העצמיות  על  בהשתתפויות  ולנשיאה  הביטוח  דמי  בתשלום  לשאת 
 החלות על פיהן. 

המבוטח מתחייב לעדכן את סכומי הביטוח בגין ביטוחי הרכוש הנערכים בביטוחי המבוטח, מעת   .3.5
 פיהם. - לעת, כדי שישקפו תמיד את מלא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בנספח ביטוח זה,   .4
על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלהינה בבחינת דרישה   פי  -מזערית המוטלת 

על ו/או  זה  כלפי  - הסכם  ו/או  האישור  מבקש  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  לא תהא  למבוטח  דין.  מי פי 
מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה 

 ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי המבוטח. 

לידי  .5 להמציא  המבוטח  על  לעיל,  כאמור  המבוטח  ביטוחי  לעריכת  המבוטח  מהתחייבויות  לגרוע  מבלי 
ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים למתן השירותים, לכל   7מבקש האישור  

  הפחות אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק 
לנספח זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  כנספח ב'  בנוסח המצ"ב    6-1-2019ההון, ביטוח וחיסכון  

"(, וזאת ללא כל דרישה מצד מבקש האישור וכך למשך כל תקופת השירותים  אישור ביטוחי המבוטח "
   וכל עוד מוטלת על המבוטח החובה לעשות כן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד    בכל
לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  

 לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור רשאי להחליף מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות  

את דוגמת נוסח אישור ביטוחי המבוטח בנוסח אישור ביטוח חלופי, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח  
 של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה ובאישור ביטוחי המבוטח המצ"ב. 

ם להוראות נספח ביטוח זה, לא  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתא .6
תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 
הסכם זה גם אם ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט  

ישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דר
מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי  

 המבוטח כנדרש.  

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש   .7
אמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת על מנת להתאימם להתחייבויות המבוטח כ

ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוחי המבוטח ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי  
להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש 

פי  -פי הסכם זה ו/או על- שור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלהאישור ו/או על מי מטעם מבקש האי
 דין.

המבוטח פוטר את מבקש האישור ו/או את הבאים מטעם מבקש האישור מאחריות לאבדן או לנזק אשר  .8
על-עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על ו/או  עבור המבוטח למקום -ידי המבוטח  ו/או  ידי מי מטעם 

ו/או לסב )ומבלי לגרוע ביצוע השירותים  יבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותים 
מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגררים וכלי שינוע כלשהם( וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר 
המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בנספח ביטוח זה, בין 

נערכו ע בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות  -לאם  זכאי לשיפוי  )או שהיה  לאו,  ובין אם  ידי המבוטח 
הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת  

 אדם שגרם לנזק בזדון.
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חב ואבדן תוצאתי, במלואם בסעיף זה לעיל, רשאי המבוטח שלא לערוך ביטוחי אש מור  המפורטבכפוף לפטור  
 או בחלקם, ואולם הפטור המפורט בסעיף זה לעיל יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.

ככל שיועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה מטעם המבוטח בקשר עם השירותים, על המבוטח לוודא כי   .9
יבים בהתאם לאופי והיקף  הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בנספח ביטוח זה, בשינויים המחו

ההתקשרות או לחילופין לכלול אותם בביטוחי המבוטח, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח  
 או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח ביטוח זה. 

לסכום   .10 מתחת  שהם  נזקים  לרבות  מבוטחים,  בלתי  לנזקים  מלא  באופן  אחראי  יהיה  המבוטח  כי  מובהר, 
האישור בגין  חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש  עצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא  ההשתתפות ה

להיות  ו/או תשלום שהיה אמור  בו לרבות תשלום השתתפות עצמית  יחויב  ו/או תשלום שהמבוטח  נזק  כל 
ן בידי  ידי מבטח המבוטח בכל מקרה שבו המבטח כאמור דחה תביעה כלשהי בטענה שאין בידי שאי-משולם על

מבקש האישור אישור ביטוחי המבוטח בתוקף ו/או בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה  
 וזאת מיד עם דרישתו הראשונה בכתב 

נספח ביטוח זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו מהווה הפרה יסודית של החוזה. על אף האמור, מוסכם כי  .11
ב כהפרה יסודית אלא לאחר דרישת מבקש האישור להמצאת  אי המצאת אישור ביטוחי המבוטח לא תחש

ימים מראש ובכתב, ובתנאי כי המבוטח ערך את הביטוחים הנדרשים כמפורט   7אישור ביטוחי המבוטח 
 בנספח ביטוח זה על נספחיו. 

12. " ביטוחי המבוטח  ו/או מבקש האישורלעניין  ו/או חברות אחיות  בנות  חברות  ו/או  חברות אם  גם  יכלול   "
 .ות קשורותחבר
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 אישור ביטוחי המבוטח - ב' נספח 

)אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית  
 את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה(,

 

 תאריך הנפקת האישור:  אישור קיום ביטוחים 

  

ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים 

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  מבוטח ה מבקש האישור* 

קרן שלם ו/או חברות אם ו/או  שם: 
חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או  

ו/או מועצות מקומית  חברות שלובות 
וועדים מקומיים והגופים  

המשתייכים אליה  ותאגידים  
 שבבעלותה 

 נדל"ן ☐  _________שם: 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☐ 

הכשרת צוותים והעברת  אחר: ☒ 
להתמודדות עם  סדנאות להורים, 

התנהגויות מאתגרות של אנשים  
עם מוגבלות שכלית התפתחותית  

)מש"ה( ומוגבלויות נוספות  
במסגרות יום בקהילה, בפריסה  

 ארצית 

 משכיר   ☐ 

 שוכר  ☐ 

 זכיין  ☐ 

 קבלני משנה   ☐ 

 מזמין שירותים  ☒ 

 מזמין מוצרים   ☐ 

 ______ אחר:   ☐ 

 _________ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 

 _________ מען:  __________ מען: 

    

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

לפי גבולות אחריות  
 סכומי ביטוח  /

נוסח   מספר הפוליסה 
ומהדורת  
 הפוליסה 

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום ת. תחילה 
 ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים  
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

  מטבע  סכום 

  אחריות צולבת - 302 ₪   4,000,000   ביט    צד שלישי  
 הרחב שיפוי - 304
 קבלנים וקבלני משנה  - 307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  - 309
 כיסוי לתביעות המל"ל  - 315
 מבקש האישור   -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  - 321
 מבקש האישור מוגדר כצד ג'  - 322
 ראשוניות  - 328
 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'  - 329
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 הרחב שיפוי - 304 ₪   20,000,000   ביט    אחריות מעבידים
 האישור ויתור על תחלוף לטובת מבקש  - 309
 היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח  -מבוטח נוסף  - 319
 ראשוניות  - 328

 אבדן מסמכים  - 301 ₪   4,000,000     אחריות מקצועית 
  אחריות צולבת - 302
 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע - 303
 הרחב שיפוי - 304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור  - 309
 מבקש האישור   -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  - 321
 מרמה ואי יושר עובדים  - 325
 פגיעה בפרטיות - 326
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח  - 327
 ראשוניות  - 328
 חודשים  6 -תקופת גילוי  - 332

    

 034, 021(*: ג' פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 
 

    

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 
    

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 

 

 

 

 

 


