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 תנאים והוראות כלליות

 בבית הספר הצעות להפעלת חוגיםמעוניינת בקבלת ( "מועצההלהלן: ") המועצה המקומית להבים
הכל על פי הפירוט  .16:30 – 14:30ו' בין השעות -לתלמידים בכיתות א' ,"(החוגים)להלן: "

 ולצורכי המועצה. מסמכים שלהלןב

 כללי .1
 

בספורטק, ובמבנים  ,במבנה בית הספר היסודי בלהבים, במבנה המתנ"סערכו יהחוגים י 1.1
  .("מתקני המועצה")להלן: נוספים לפי הצורך 

 
 לרבות: ספורט, אומנויות, מחשבים, סביבה וקיימות.החוגים יתקיימו בתחומים שונים,  1.2

 
 מטרות ויעדים: 1.3

  

 העשרה. 1.3.1
 העצמה אישית. 1.3.2
 הקניית הרגלים והגברת המודעות לאורח חיים ספורטיבי ובריא. 1.3.3
 פיתוח ספורט תחרותי. 1.3.4
 פיתוח מיומנויות חשיבה. 1.3.5
 פיתוח מיומנויות טכנולוגיות. 1.3.6
 חיבור לסביבה. 1.3.7

 

 תנאי סף .2
 

 לקול קורא זה לעמוד בכלל התנאים המצטברים שלהלן:על המגיש מענה 

 
ת )החל חמש השנים האחרונובתקופה של לפחות  ניסיון של שנתייםהמציע הינו בעל  .2.1

 .המוצע על ידובתחום  של ילדים בהדרכה ,(2015משנת 
 

 אחרים מסמכיםהמלצות, חשבונות מאושרים, הסכמים או חובה על המציע לצרף 
 לשם הוכחת תנאי זה. 

 
תנאי סף זה לא יחול במידה ויוכיח המציע כי תחום החוג הינו חדש, אשר קיים בארץ 

 פחות משנתיים.
 

המציע הינו בעל כל האישורים ו/או התעודות ו/או ההסמכות הנדרשים לפי החוק לשם  .2.2
חוק הספורט, על ידו לרבות, בין היתר, אישורים לפי קיום חוגים בתחום המוצע 

 .1988-תשמ"ח
 

 לצרף יש – מס הכנסה במקור ניכויעל מרשויות המס  בתוקף אישורהמציע הינו בעל  .2.3
  .זה מאישור העתק
 

יש לצרף העתק   -כדין    ניהול ספריםבדבר    מרשויות המסבתוקף    אישורהמציע הינו בעל   .2.4
 .מאישור זה

 

 הורשעו או בעל זיקה אליו לא הואדין לפיו   עורך ידי על מאומתר התצהיהמציע חתם על   .2.5
חלוט בעבירה  דין בפסק הורשעו לא וכןמינימום  לפי חוק שכר חלוט בעבירה דין בפסק



לחוק עסקאות גופים ציבוריים, ב  2בהתאם להוראות סעיף    . זאת,לפי חוק עובדים זרים
 .'א נספחכמצורף יהיה בנוסח ה. התצהיר 1976תשל"ו 

 
לכל המדריכים המוצעים על ממשטרת ישראל אישורי העסקה המציע יצרף להצעתו  .2.6

-וק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אחידו, לפי הוראות 
2001. 

 
 מסמכים נוספים .3

 
 , אשר כוללת תוכן החוג,מועמדהוא כנית כללית בנוגע לחוג לו תהמציע יצרף להצעתו,  .3.1

, מספר ילדים מינימאלי ומקסימאלי, ציוד נדרש גילאים מחיר מוצע )כולל מע"מ(,
 .ומתקנים נדרשים

 
 כנית אשר מתייחסת, לפחות, לנושאים שצוינו לעיל.חובה על המציע לצרף ת

 
תעודה ממוסד מוכר, באותו   תואר אקדמי/  /מדריך מוסמךיצרף להצעתו תעודת  המציע   .3.2

וכל מסמך רלוונטי אחר בנוגע לכשירות המציע ו/או המדריכים חוג אשר לו הוא מועמד,  
 המוצעים על ידו.

 
 :ותנאים דרישות .4

 .2021ועד סוף חודש יוני  2020החוגים יתקיימו בין חודש ספטמבר  .4.1
 

 התשלום יהיה רק עבור חוגים שיתקיימו בפועל. .4.2
 

התשלום ייעשה כנגד חשבונית מס/ קבלה, בהתאם לתנאי התשלום המקובלים  .4.3
 במועצה.

 

, מפעיל החוגים איננו רשאי לגבות סכומים כלשהם ישירות מן ההורים או מן התלמידים .4.4
 אלא אם ניתן לכך אישור המועצה מראש ובכתב.

 
שטות נגיף ביטול חוגים ע"י המועצה מכל סיבה שהיא, לרבות שביתות, תקנות בשל התפ .4.5

הקורונה, התמעטות משתתפים, ארגון מחדש של החוגים, או כל סיבה אחרת, לא יזכה 
 את המפעילים בפיצוי או בתשלום מכל סוג שהוא.

 
 שעות הפעילות ומיקום יתואמו מול המועצה. דקות.  60ויימשך החוג הינו שבועי,  .4.6
המציע מחויב לספק את כל הציוד הנדרש לשם הפעלת החוגים, למעט חוגים  – ציוד .4.7

 .מועצהשיתואמו מראש עם ה

על המפעיל לדאוג לאישור של כל פעילות הנכללת בחוג ע"י הגורמים  – אישור פעילות .4.8
 המוסמכים לכך.

זק המפעיל ישמור על ניקיון מקום ההפעלה ויתקן כל נ  –  שמירה על ניקיון ותיקון נזקים .4.9
 .המועצהשיגרום לציוד או מבנה 

עבור  מועצההתמורה עבור השירות תועבר למציע במלואה ע"י ה - תשלום למפעיל .4.10
 חשבונית מס כדין ואישור ניכוי מס במקור.דרישת תשלום מקורית ו/או 

מספר רשאית לקבוע לפי שיקול כל תנאי ופרט לגבי החוגים, לרבות: מועצה ה .4.11
 , גילאים, וכו'.יםפהמשתת

 ראה נספח ב' – ביטוח .4.12

לבין המפעיל ועובדיו   המועצהלמען הסר ספק מובהר כי בין  –היעדר יחסי עובד מעביד   .4.13
בהר מו  לא יתקיימו יחסי עובד מעביד וכי המפעיל הינו בגדר נותן שירותים עצמאי בלבד.



בזאת, כי במידה וייקבע ע"י ערכאה מוסמכת קיומם של יחסי עבודה כאמור, המפעיל 
ישפה את המועצה עבור כל סכום שתידרש לשלם בשל קביעה זו. ככל שייקבע כי המפעיל 
עצמו הינו עובד המועצה, מוסכם בזאת מראש כי התמורה לקיום החוגים תעמוד על 

 שכר המינימום.

 
 

 אופן ההגשה:  .5
 

 עד ליום   edna@lehavim.muni.il : את ההצעה יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני  5.1
להפעלת  יה לקבלת הצעותיפנ "ציין בנושא . בעת הפניה חובה ל0001:שעה  7/20/19

)רצוי    PDFאת הצעתו בקובץ  יכלול, ותוכן המייל  המציעפרטי  וכן את  "  חוגים בבית הספר
 . יוער, כי על הקובץ להיות ברור וקריא ולא יתקבל קובץ שאינו כזה.ומרוכז( אחדבקובץ 

 

כי הצעתו התקבלה בפועל בדוא"ל שצוין  08-9554780חובה על המציע לוודא בטלפון מס'  .5.2
 לעיל.

 

 : הצעותאופן בחינת ה .6
 

 :כל הצעה תדורג לפי הפרמטרים הבאים .6.1
 . מחיר, בהשוואה להצעות נוספות לקיום אותו חוג -%40 .6.1.1
שיוגשו לה, איכות ההצעה, כפי שתיקבע ע"י המועצה על בסיס המסמכים  -60% .6.1.2

 .בירור שייעשה מול ממליצים, וכל מידע אחר
 

המועצה שומרת על זכותה לבחור מספר מפעילים לכל תחום/חוג, והכל לפי צרכיה,  .6.2
אינה מתחייבת לאשר כל הצעה שתתקבל אצלה מכח קול  המועצהנחיצות ותקציבה. 

 . יום מראש 30בהתראה של  עם המציע להפסיק את ההתקשרותקורא זה וכן רשאית 
 

כל מציע רשאי להציע מספר הצעות, כאשר כל הצעה חייבת לעמוד בפני עצמה, ולעמוד  .6.3
 בדרישות תנאי קול קורא זה.

 

לפנות בשאלות הבהרה או לפנות לקבלת מידע או כל המועצה שומרת לעצמה את הזכות  .6.4
 נתון אחר למשיבים לפניה זו כולם או חלקם.

 

המועצה תהא רשאית לשנות או להוסיף דרישות והיקף שירות, הכל לפי שיקול דעתה  .6.5
 המקצועי ובהתאם לצרכים.

 

שקול אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה והמועצה תהא רשאית ל .6.6
 את צעדיה בהתאם לאינטרס הציבורי, לשיקולי תקציב ולשיקולים מקצועיים.

 

בהתאם לאמור, מובהר למציע, כי אין המועצה מתחיייבת לפתוח כל חוג מוצע, אף אם  .6.7
מקרה ב  .  זוכה להתעניינות גבוהה, והמציע מצהיר ומסכים כי לא תהיה לו כל טענה על כך

מחוייבת להתייחס ולבחון את הצעות המציעים ולמציעים לא יהיו זה, המועצה לא תהיה 
 כל טענות ו/או דרישות כלפי המועצה.

 

 

mailto:edna@lehavim.muni.il


 אחריות המציע לאחר זכייתו:  .7
 

 .לפני תחילת הפעילות מועצהטי של ההמציע מחויב לחתום על הסכם ספק סטנדר .7.1
 

וכל כמפורט לעיל, אישור ביטוחים  למועצהעל המציע, במידה ויידרש לכך, להמציא  .7.2
 אישור נדרש אחר.

 

רשאית לדרוש את החלפת איש צוות אצל המציע, והמציע  מועצהעל המציע מוסכם, כי ה .7.3
 מתחייב כי הוא נערך לכך מראש.

 

קול דעתה על המציע מוסכם כי המועצה רשאית לצמצם ו/או לבטל חוגים בהתאם לשי .7.4
 הבלעדי וללא התראה מראש.

 

 

 יוסי ניסן

 ראש המועצה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח א'
 



 
 לכבוד: 

 המועצה המקומית להבים
  

 
 

 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 

_________, אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .1
. 00/2020ס' קול קורא מ)להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(, כחלק מהצעה ב

חים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות למונ
 גופים ציבוריים. 

 /מטעמה  להצהיר   ומוסמך  המציעה  אצל________________    בתפקיד   משמש  אני .2
 [.המיותר את]מחק  המציע אני

, כהגדרתם בחוק הזיקה אלי יובעל  המציעה, קול הקוראההצעה ל  גשתעד למועד ה .3
עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, 

)להלן: "חוק שכר מינימום"( ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987 –התשמ"ז 
)להלן: "חוק עובדים  1991 –העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 זרים"(. 

זיקה אליי הורשעו ביותר משתי עבירות על חוק שכר  יובעל ההמציעלחילופין, אם  .4
חלפה שנה  לקול הקוראבמועד הגשת ההצעה  -מינימום ו/או חוק עובדים זרים 

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

 

    _____________       ____________________ 

 חתימת המצהיר                               תאריך  

 

 אישור

אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני 
במשרדי ברחוב _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיהתה 

שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. מס'_________, ולאחר 
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

           ___________________ 

                                      
 חתימה וחותמת עו"ד

 



 ביטוח  -נספח ב'

 על לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה או על פי כל דין,    מבלי .1
 כל , למשך ן נותן השירותיםנותן השירותים לערוך ולקיים, על חשבו

ההסכם וכל עוד אחריות נותן השירותים קיימת )ולעניין ביטוח תקופת 
את  ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם( 3אחריות מקצועית למשך 

כנספח   זה  להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  ם  הביטוחי
  נותן השירותים"  ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ,1ב'

העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין  לפי, עריכת הביטוח" אישור"ו
 בישראל. 

נותן  ידי על  עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א
 מתוך " מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק יהיה ניתן,  השירותים

 . הביטוח אישור
  ידי   על  נערכת  לא  והפוליסה  ככל  כי  מוסכם  -מקצועית   אחריות  ביטוח .ב

  מקצועית  אחריות חריג לבטל נותן השירותים על, נותן השירותים
 . שלישי צד כלפי אחריות בביטוח,  גוף נזקי לעניין

" רבתי רשלנות" חריג כי לוודא השירותיםנותן  על -הפוליסות נוסחי .ג
 מזכויות  לגרוע כדי באמור אין) נותן השירותים ביטוחי בכל יבוטל

 (.  הדין פי על המבטחים
להמציא לידי   נותן השירותים על צורך בכל דרישה מצד המועצה,  ללא  .2

או לכל התקשרות  וכתנאי מוקדם למתן השירותים  המועצה, לפני תחילת  
חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי תשלום על  

נותן  על בתום תקופת הביטוח,  מידנותן השירותים. כמו כן,  מבטח
בגין  ,אישור עריכת ביטוח מעודכןידי המועצה ל להמציאהשירותים 

נוספת, ומדי תקופת  ביטוחחידוש תוקף ביטוחי נותן השירותים לתקופת 
 1ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף  בתוקףביטוח, כל עוד הסכם זה 

 לעיל. 
בכל פעם שמבטח נותן השירותים יודיע למועצה, כי מי מביטוחי נותן 
השירותים עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור 
בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על נותן השירותים לערוך את אותו  

ביטוח חדש, לפני מועד הביטול   הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת
 או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי נותן השירותים  מובהר .3
, שאין בה כדי המוטלת על נותן השירותים , הינם בבחינת דרישה מזערית

ו/או על פי כל דין,  לפי ההסכם נותן השירותים לגרוע מכל התחייבות של 
ואין בה כדי לשחרר את נותן השירותים ממלוא החבות על פי הסכם זה  

או מי   המועצהכל טענה כלפי לא תהיה  ולנותן השירותים ו/או על פי דין,
 האחריות כאמור.  לגבולותבכל הקשור  ,מטעם המועצה

 , הביטוחעריכת לבדוק את אישור  למועצה תהא הזכות, אך לא החובה, .4
לבצע כל    ועל נותן השירותיםכאמור לעיל,  נותן השירותים  צא על ידי  שיומ
את ביטוחי על מנת להתאים  ושיידרש, התאמה או הרחבה, תיקון ,שינוי

 .נותן השירותים על פי הסכם זה להתחייבויותנותן השירותים 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים המועצה זכויות מוצהר ומוסכם כי  .5

מי מטעם המועצה כל חובה על  או  המועצה  ן מטילות על  אינ  ,כמפורט לעיל
, טיבם, היקפם, ביטוחי נותן השירותיםכל אחריות שהיא לגבי או 

המוטלת   ,ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא
 דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכםעל פי נותן השירותים על 

אישור עריכת  בדק נובין אם לאו, בין אם שינויים כמפורט לעיל  עריכת
 .ובין אם לאוהביטוח 

מאחריות ואת הבאים מטעם המועצה פוטר את המועצה  נותן השירותים .6
לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי נותן השירותים אובדן או נזק  לכל

ך מתן  או מי מטעם נותן השירותים לחצרי המועצה ו/או המשמש לצור
דרישה או   ,כל טענה  ספקולא תהיה ל  (,ה"וצמ  רכב  כלי  לרבות)השירותים  

, ובלבד שהפטור בגין אובדן ו/או נזק כאמורנזכרים לעיל התביעה כלפי 
 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

, בעצמו או  את הביטוחים הבאים לערוך נותן השירותיםבנוסף, על  .7
פי דין בגין פגיעה גופנית   ח חובה כנדרש על: ביטובאמצעות הבאים מטעמו

עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב 



ביטוח "מקיף" לכלי    ,₪ בגין נזק אחד  400,000השימוש בכלי רכב עד לסך  
 לעניין ציוד מכני הנדסי. ביטוח במתכונת "כל הסיכונים"הרכב ו

שלא לערוך את ביטוחי הזכות,  לנותן השירותיםעל אף האמור לעיל, 
המפורטים בסעיף זה, במלואם  ( ביטוח אחריות צד שלישי)למעט הרכוש 

כו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף או בחלקם, אך הפטור המפורט ב
 ם. במלואהאמורים  יםהביטוח

ייכלל שייערך על ידי נותן השירותים, כל ביטוח רכוש נוסף או משלים ב .8
וכלפי הבאים סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המועצה 

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם  ויתורוה מטעם המועצה;
 שגרם לנזק בזדון. 

, הסבת ההסכם לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
משנה מטעם   ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מההשירותים ובמקרה בו 

המשנה פוליסות   קבלנינותן השירותים לדאוג כי בידי  על  נותן השירותים,  
 . נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמםביטוח 

  אחריות כלפי המועצהמוטלת הנותן השירותים על כי  ,מובהר בזאת
שירותים שניתנו או אמורים היו בות לרשירותים במלואם, ביחס ל

 . משנה  להינתן על ידי קבלני
 נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.  .10

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה 
ימים ממועד בקשת המועצה בכתב,  10הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 .ביטוח כאמורלהמצאת אישור עריכת ה

  



 אישור עריכת הביטוח -1ב' נספח

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  
 האישור. 

 האישור מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

שם: מועצה  
   מקומית להבים

ו/או רשויות 
  מקומיות

  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

 אחר: ☐
 בבית חוגים הפעלת
 הספר

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.  500212717ח.פ. 

רחבת תמר     מען: 
להבים   1ת.ד.  1

8533800   
 

 מען

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה 

 נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח  תאריך סיום תאריך תחילה
 וביטול בתוקף

   חריגים
 כיסוי  קוד לציין יש

 ב'   לנספח בהתאם

 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

      ₪ 309 
311 
       אובדן תוצאתי  328

       
       

 302 ₪  4,000,000     צד ג'
309 
321 
315 
328 
329 

 304 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
309 
319 
328 

  ₪       אחריות המוצר

 301 ₪  2,000,000     מקצועיתאחריות 
303 
309 
321 
325 
326 
327 
328 
 חודשים 6 – 332

        אחר

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



 

 

 

 

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
 האישור למבקשבכתב הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:


