מכרז פומבי מספר 3/2018
הזמנה להציע הצעות להפעלת תכנית "ניהול ותכנון תקופת החיים החדשה של בני "+ 60
(להלן "התכנית") באשכול נגב מערבי (להלן" :המזמין")
א .מבוא – תיאור כללי של הפרויקט
בעידן בו תוחלת החיים בישראל עולה והאוכלוסייה הולכת ומתבגרת ,הפכה התקופה שלאחר היציאה
לגמלאות לתקופה ארוכה ומשמעותית בחייו של האדם וביכולתו להזדקן באושר ובבריאות טובה יותר.
מתוך כלל אוכלוסיית הזקנים במדינת ישראל ,קיים צפי לגידול משמעותי ומואץ בקרב הזקנים
הצעירים בגילאי "( 60-74תקופת החיים החדשה") .התחזיות צופות כי בשנת  2020קהל יעד זה יהווה
למעלה מ 60-אחוז מכלל אוכלוסיית הזקנים במדינת ישראל.
לפיכך ,המשרד לשוויון חברתי ,אשל-ג'וינט ישראל ואשכול נגב מערבי פועלים יחדיו להקמת מרכז
אזורי לניהול ותכנון תקופת החיים החדשה של בני  +60בנגב המערבי.
מטרת המרכז היא עידוד אוכלוסיית היעד לחיי זקנה פעילה וניהול תקופת החיים החדשה שניצבת
בפניהם בתחומי תעסוקה ,התנדבות ,קיום אורח חיים בריא ,התנהלות פיננסית חדשה התואמת
הכנסות וצרכים ,פנאי ועוד .מרכז ההכוון יסייע לאדם הפורש מעבודה לנהל תקופת חיים זו .כל זאת,
החל מהתקופה שלפני תקופת הפרישה ,המשך בתקופת המעבר וההסתגלות לפרישה וכלה בתקופה
שאחריה.
במסגרת מודל זה ,יוקם מרכז אזורי המורכב משלוחות בניהול משותף שישמשו כמרחב פתוח המזמין
את אוכלוסיית האזרחים הוותיקים לנהל אורח חיים פעיל ולחזק את תחושת השתייכותם לקהילה
המקומית ולחברה בישראל .המרכז על שלוחותיו יהווה פלטפורמה לתכלול השירותים הקיימים
ברשויות האשכול לקהל יעד זה ,כמו גם הקמת שירותים חדשים על פי הצורך שיעלה בשטח בהתאם
למטרות המודל.

הזמנה להציע הצעות למתן שירותים למרכזי הכוון לבני +60
 .1אשכול נגב מערבי (להלן" :המזמין") מזמין בזאת קבלת הצעות להפעלת תכנית "ניהול ותכנון תקופת
החיים החדשה של בני ."+ 60
 .2שאלות ובירורים :ניתן להעביר שאלות הבהרה ובירורים בפורמט  wordבלבד ,לדואר אלקטרוני
 westnegev60@gmail.comעד ליום  8.3.2018תוך ציון מספר המכרז ( ,)3/2018שם המציע ,ופרטיו
המלאים .כל פנייה תכלול את מספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה או בקשת ההבהרה .תשובות תינתנה
בכתב .המזמין לא יהיה אחראי לכל תשובה שתינתן בעל פה ועל המציע לוודא את קבלת תשובות כתובות
לשאלותיו.
 .3היקף ההתקשרות :המזמין אינו מתחייב להתקשר עם מציע כלשהו ו/או בהיקף כלשהו ולמציע לא תהא
כל טענה או תביעה בשל כך.
 .4תנאים מוקדמים להגשת ההצעות .על המציע לעמוד בדרישות הבאות כתנאי סף להשתתפות בהליך:
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.4.1

מסמכים שצירופם נדרש:
 .4.1.1על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין ,שאינו תאגיד
ממשלתי או עירוני ,המנהל ספרים כדין.
 .4.1.2אישור מורשה חתימה עדכני -מאת עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה המוסמכים לחתום
בשם הגוף המציע.
 .4.1.3אישור כי המציע מחזיק בתעודה לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו 1967-בתוקף במועד הגשת ההצעות למכרז .מצ"ב כנספח ט'
 .4.1.4אישור כי המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק .לעניין זה ,על
המציע לצרף אישור עוסק מורשה לעניין מע"מ ,אישור על ניהול ספרים ואישור ניכוי מס
במקור.
אם המציע הוא חל"צ או עמותה ,יש לצרף תקנון ,תעודת מלכ"ר.
 .4.1.5אישור כי המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים .לשם הוכחת עמידתו של המציע
בתנאי סעיף זה ,יש למלא את האישור בנוסח המפורט בנספח ה'.
 .4.1.6איתנות פיננסית:
.4.1.6.1

בעל מחזור כספי של  1,000,000ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים  2017 - 2015וללא גרעון
מצטבר .להוכחת עמידתו של המציע בתנאי זה יש לצרף דו"חות כספיים מאושרים
לשנים  ,2017 - 2015או לחילופין אישור רו"ח המבקר להוכחת הסעיף.

.4.1.6.2

יכולת ניהול תקציב והתקשרויות מול ספקים בהיקף מיליון  ₪בשנה לפחות בעל יכולת
תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות בסכום של שלא יפחת מ-
 .₪ 250,000על המציע לצרף אישור רו"ח מבקר להוכחת הסעיף.

 .4.1.7התחייבות לעמידה בדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות וכן היעדר
ניגוד עניינים כמפורט בנספח ז'.
.4.2

דרישות מקצועיות:
 .4.2.1בעל ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות וארגוני שטח רלוונטיים.
 .4.2.2בעל ניסיון בהפעלת שירותים חברתיים בעלי אופי דומה למצוין מעלה .
 .4.2.3בעל ניסיון מוכח בהפעלת תכנית בהיקף של  1500פונים בשיא פריסת התכנית.
 .4.2.4בעל יכולת מוכחת לגישה יזמית ,עבודה קהילתית ויישוג ( ,)outreachוניהול מגוון עולמות
תוכן ,כמו גם עבודה למול ריבוי רשויות במקביל.
 .4.2.5בעל יכולת וניסיון גבייה מרשויות ולקוחות קצה בגין שירותים.
 .4.2.6יכולת הפעלת מיזם משותף לכלל הרשויות השותפות במיזם.
 .4.2.7גוף בעל עובדי ליבה קבועים וניסיון בניהול פרויקטים נוספים על מכרז זה ,בהיקף דומה
לפחות.
 .4.2.8בעל יכולת התממשקות למערכת ניהול נתונים כפי שייקבע עי' וועדת ההיגוי וניהול הנתונים
בשקיפות מלאה למול השותפים.
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 .4.2.9המציע יעמיד רפרנט מטעמו שיהווה איש קשר עם המזמינים מחד ועם הגופים הנוספים
המעורבים בתוכנית מאידך ,לשם תפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתוכנית ,בהיקף
משרה של לפחות  .10%ניסיונו הרלוונטי של הרפרנט והיקף המשרה יצוינו בהצעת המגיש
(יש לצרף קו"ח).
 .4.2.10המציע ישתף פעולה עם תהליכי עבודה וממצאים נדרשים למחקר הערכה מלווה כפי שייקבע
על ידי אשל-ג'וינט ישראל ,גוף הפיתוח המקצועי ובוועדת ההיגוי.
לשם הוכחת עמידתו של המציע בכלל תנאי סעיף אלו ,על המציע להמציא אישורים מתאימים.
 .5דרישות נוספות המקנות למציע יתרון:
.5.1

עמותה מקצועית מתחומי פעילות המיזם.

.5.2

ניסיון בהפעלת שירותים בתחומי ליבת המיזם ,אחד או יותר מהתחומים הבאים לבני :+60
 .5.2.1קידום ורווחה של בני  ,+60אוריינות דיגיטלית ,ייעוץ פיננסי ומיצוי זכויות ,תרבות ופנאי,
קידום בריאות וחיים בריאים ,תעסוקה ויזמות כולל קשרי מעסיקים מותאמים לקהל יעד.
 .5.2.2ליווי ואימון פרטני ,הנחיית קבוצות וניהול מתנדבים.
 .5.2.3פיתוח הכשרות מקצועיות רלוונטיות לצוותי השטח.
 .5.2.4תפעול פרויקטים אזוריים

.5.3

גוף מקצועי הפועל באזור הנגב המערבי.

.5.4

בעל תשתית מקצועית וטכנולוגית לצורך מיתוג ,הפצה שיווק וגיוס משתתפים.

.5.5

הפעלת מיזמים נוספים בתחומים היכולים להשלים את תחומי המיזם ,ויציע בינם למיזם שיתופי
פעולה מקצועיים.

.5.6

הקצאת משאבים נוספים לתכנית ובכלל זה מחויבות לגיוס משאבים לטובת התכנית ,כוח אדם,
מבנה והצעה לתרומה מקצועית שתיתן ערך מוסף להפעלת התוכנית.

 .6אופן הגשת ההצעה ועיקרי ההתקשרות:
.6.1

ההצעה הנה עבור הפעלה של שלושה מרכזים פיזיים ,שלוחות רשותיות ופריסת שירותים בכלל
אוכלוסיית הנגב המערבי.

.6.2

תקופת ההתקשרות -תקופת ההסכם היסודית תהיה למשך  24חודשים לפחות עם אפשרות למזמין
להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים לתקופה נוספת של  24חודשים
לפחות מעבר לתקופת ההסכם היסודית (סה"כ  48חודשים) .במידה והשירות יבוסס ,יידרש ניסוח
הסכם התקשרות חדש.

.6.3

ההצעה תוגש בפורמט  wordבלבד ובמעטפה סגורה לתיבת המכרזים במשרדי אשכול נגב מערבי,
רחוב סמילו ( 8מתחם קל-אוטו) נתיבות כניסה ב' קומה  ,2עד ליום  18.3.2018בשעה  12:00תוך
ציון מספר המכרז ( ,)3/2018שם המציע ,ופרטיו המלאים.

.6.4

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון בוועדת המכרזים.

.6.5

הצעה שלא תמולא במלואה תיחשב כאילו לא הוגשה.

.6.6

יש לצרף הסכם התקשרות עם המזמין חתום על ידי המציע – נספח ד'
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 .6.6.1לעניין מציע שהינו שותפות רשומה ,יידרשו חתימות של כל השותפים על מסמכי המכרז כאשר
ההתחייבות של שותפים אלה תהיה ביחד וכל אחד לחוד.
.6.7

יש לצרף את כלל הנספחים והאישורים הנדרשים כפי שמפורט במכרז זה.

.6.8

צירוף מכתבי המלצה  -עד שלש המלצות הכוללות את שם ומספר טלפון של הממליץ.

.6.9

אורך ההצעה ללא אישורים נדרשים וקורות החיים של הרפרנט ,לא יעלה על  5עמודים.

 .6.10ההצעה תוגש בפורמט נספח ו'
 .6.11החליט המזמין לקבל הצעה כלשהי ,יודיע על כך למציע .מובהר מפורשות ,כי רק ממועד חתימתו
של המזמינים על הסכם מתן השירותים נספח ד' ,יהווה הסכם זה הסכם מחייב .כל עוד לא נחתם
ההסכם על ידי המזמינים ,תחשב ההצעה כהצעה בלתי חוזרת של המציע עד למועד שבו יודיע
המזמינים למציע כי הצעתו לא התקבלה.
 .6.12בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע ,כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה וכי לא
הסתמך על מצג כלשהו של המזמינים .בנוסף על האמור לעיל ,בהגשת הצעתו יראה המציע ,כמי
שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו וכמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת
ההצעה והגשתה ולא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של
פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.
 .6.13המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההליך ,להוסיף להן או למחוק מהם ,להסתייג או לשנות מן
האמור במסמכי ההליך או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך
אחרת שהיא.
 .7הבהרות:
.7.1

שאלות המועמדים תתקבלנה כאמור עד ליום  8.3.2018באמצעות שליחת מייל לכתובת
 . westnegev60@gmail.comתשובות לשאלות יפורסמו באתר אשכול נגב מערבי כ"מסמך
הבהרות" .את מסמך ההבהרות על המציע לצרף להצעתו.
אשכול נגב מערבי שומר לעצמו הזכות לפנות למי מהמועמדים בשאלות הבהרה להצעתם ,כולל
האפשרות לזמן את המציע לשיחה עם נציגי השותפות.

.7.2

אשכול נגב מערבי לא יהיה אחראי לכל תשובה שתינתן בעל פה ועל המציע לוודא את קבלת המענה.

.7.3

המזמין יודיע לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיו על אי קבלת הצעתו.

.7.4

המזמין יבחן את הצעות המציעים מהבחינה הכלכלית והמקצועית .בכל מקרה בו בחינה זו כאמור
תצביע על כשלים ו/או חוסרים ו/או טעויות בהצעה ,יהיה רשאי המזמין להעביר הערות לתיקון
וכן שומר על זכותו לפנות למציעים ,כולם או חלקם ,בדרישה לקבלת הבהרות ולהשלמת פרטים
וחוסרים טכניים בהצעותיהם ,בדרך שיראה לנכון.

.7.5

מציע שלא תיקן הצעתו בהתאם להוראות האשכול ,הצעתו תיפסל.

.7.6

המזמין יהיה רשאי אך לא חייב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לאפשר למציע אשר לא המציא עם
הצעתו מסמך כלשהו ,לרבות אישור ,היתר או רישיון כנדרש על פי תנאי הליך ,להשלים את המצאת
הנ"ל ,תוך פרק זמן שיקבע על ידו ,ובלבד שכל מסמך כאמור ,יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד
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האחרון להגשת ההצעות ,כפי שנקבע בתנאי הליך זה .למען הסר ספק ,אין על המזמין כל חובה
לדרוש מהמציע השלמת מסמכים כאמור.
.7.7

לאור טיבה וטבעה של התקשרות זו  ,האשכול שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים
שהצעותיהם נמצאו מתאימות ,בכל דרך שתמצא לנכון ,לרבות בדרך של הגשת הצעות מתוקנות
וסופיות ( ,)BEST & FINALכל זאת באופן שוויוני והוגן ומבלי לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.
כמו כן שומר לעצמו האשכול את הזכות לזמן את המציעים ,כולם או חלקם ,להופיע בפניה ו/או
בפני מי מטעמה ,להציג הצעתם ,להתראיין ,להשיב על שאלות וכיו"ב.

.7.8

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.7.9

מובהר ,כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין יהיה המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן
המציעים ,כולם או אחד/ים מהם ,לנהל מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים מהם ,או עם מציעים
נוספים אחרים ,הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג.

 .7.10המזמין יהיה רשאי להתקשר בהסכם ,עם כל מי שיחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג
בתנאים הקבועים בהליך זה.
 .7.11דוגמת הסכם מצ"ב כנספח ד'.
 .7.12בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו ,יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי
והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי הליך זה או שלא לקבל כל הצעה או
לבטל הליך זה והכל בכפוף להוראות הליך זה.
 .7.13המזמין יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או איכות השירות,
או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה.
 .7.14המזמין רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע עם המזמינים או עם גורמים אחרים ,ככל שידוע
למזמין על ניסיון זה ,לטוב ולרע .ככל שלמזמין ניסיון קודם עם המציע ,חוות הדעת של המזמין
תקבל משקל מכריע בעת הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.
 .7.15מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד
בעבר עם המזמינים או עם גוף אחר מיסודו של המזמינים ,שקיימת לגביו חוות דעת שלילית.
במקרה כזה ,תינתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית .למען הסר ספק ,מובהר
כי המזמינים רואה בהגשת הצעה ע"י המציע ,הסכמה לתנאי זה.
 .7.16המציע לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות ,תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידו ו/או על ידי האשכול
לצרכי מתן השירותים ,לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות ,אלא אם כן קיבל אישור בכתב
ומראש משותפות התכנית וועדת היגוי.
 .7.17מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למזמין ,ההצעות המפסידות תעמודנה
בתוקפן  90יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז ומתן הודעה למציע הזוכה ,וזאת למקרה שבו
המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המזמינים או בכל מקרה שלא תמומש
הזכייה עם המציע הזוכה.
בנסיבות מעין אלה יהיה המזמין רשאי (אך -לא חייב) על פי שיקול דעתו הבלעדי להכריז על בעל
ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז.
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במסגרת התחייבות המציע בהליך זה ,המציע מצהיר ,כי ידוע לו שכלל זכויות האשכול עתידות
לעבור לאיגוד הערים מטעם האשכול ,ובכלל זכויות אלו ,גם התקשרות זו.
 .8אמות מידה לבחינת ההצעה :במסגרת בחירת הגוף הזוכה ,יפעל המזמין ע"פ אמות המידה להלן:
.8.1

ניסיונו המקצועי של המציע כאמור בס"ק  – 4.2עד :30%
 .8.1.1ניסיון בהפעלת תכניות אזוריות לאספקת שירותים חברתיים עבור גופים ציבוריים (משרדי
ממשלה ו/או רשויות מקומיות) שנתיים לפחות10% :
 .8.1.2עמידה בס"ק  4.2.2עד  4.2.5שנתיים לפחות10% :
 .8.1.3עמידה בס"ק  4.2.6עד 10% :4.2.10

.8.2

ניסיון בהפעלת תכניות לבני  60ומעלה – עד 30%
 .8.2.1עמידה בס"ק  5.1עד  5.2שלוש שנים לפחות30% :
 .8.2.2שנתיים עד שלוש15% :
 .8.2.3שנה עד שנתיים10% :
 .8.2.4עד שנה0% :

.8.3

היבטים מקצועיים נוספים כאמור בסעיף 15% – 5
 .8.3.1עמידה בס"ק  5.3עד 15% :5.5
 .8.3.2בחלקם10% :
 .8.3.3באף אחד מהם0% :

.8.4

הקצאת משאבים נוספים לתכנית – 15%
 .8.4.1העמדת  10%תוספתיים ומעלה לתקציב המודל השנתי ,בכסף או שווי כסף מוכח15% :
 .8.4.2העמדת  5%-10%תוספתיים לתקציב המודל השנתי ,בכסף או שווי כסף מוכח10% :
 .8.4.3העמדת  1%-5%תוספתיים לתקציב המודל השנתי ,בכסף או שווי כסף מוכח5% :

.8.5

התרשמות כללית מההצעה ומהגוף המציע – .10%
 .8.5.1עמידת ההצעה בכלל הוראותיה5% :
 .8.5.2בהירות ההצעה ומענה על סל השירותים הנדרש5% :

6

רשימת נספחים מצורפים:
 .1נספח א'+ב'  -תקציר המודל ,מפרט שירותים והגדרות תפקיד
 .2נספח ג'  -פירוט תקציב התוכנית.
 .3נספח ד'  -הסכם מתן שירותים גוף מפעיל
 .4נספח ה'  -עמידה בחוק העסקת עובדים
 .5נספח ו' – פורמט הצעת מחיר
 .6נספח ז'  -שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים
 .7נספח ח' – אישור עריכת ביטוחים באישור יועץ ביטוח
 .8נספח ט'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
 .9נספח י' – תצהיר ערבות
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נספח א' +ב' תקציר המודל ,מפרט שירותים והגדרות תפקיד
מפרט התוכניות המוצעות להיכלל במסגרת המרכז:
תכניות קיימות שפותחו

ליבה
תעסוקה

קידום
חיים בריא



קורס חזרה לעולם העבודה



קורס יזמות תעסוקתית



תכנית אמצע הדרך

אורח הפעלה של נאמני בריאות וספורט

יוזמות מקומיות
תשתית עירונית כגון מעברים ,רשות
מקדמת תעסוקה ,מרכזי תעסוקה של
הרווחה ועוד
הרצאות בנושא תזונה ,חיבור גוף ונפש,
אורח חיים בריא ועוד.
הפעלה של ניידות לבדיקות שמיעה
וראייה
שיתופי פעולה מקומיים עם קופות חולים

התנהלות
פיננסית חדשה

סדנת הכנה לפרישה לשלב התכנון הרצאות וסדנאות
,עמותת ידיד
וקבלת ההחלטות

התנדבות

ותיקים בתנועה ,תכנית בין-דורית ,תכניות התנדבות ברשות
אמץ סבא ועוד

השכלה
ופנאי
שירותים
משלימים

מטעם

פעמונים

תרבות שלישי בשלייקס ,קתדרות ועוד
מרכזי שקד-תמיכה בבני משפחה
מטפלים

פונקציות מקצועיות במרכז:


מנהל אזורי של המרכז :אחראי על ניהול הקשר בין המרכזים לבין האשכול וכלל השותפים ,וכן תיווך
צרכי בני ה 60פלוס אל מול האשכול והרשויות .אמון על עמידה ביעדי התוכנית ,בעל יכולות ניהול,
ניהול עובדים ותפיסה שיווקית ושירותית .בעל ידע וכישורי הובלה של תפיסה קהילתית ופיתוח תחום
התנדבות.



נתב-אדמיניסטרציה :נותן שרות ומידע על שירותים עירוניים" .מנתב" את האדם לבעל התפקיד
הרלבנטי לצורך אינטייק ראשוני ,אחראי על אדמיניסטרציית המרכז ,קביעת פגישות ,תיעוד ,רישום
ועוד.



מלווה פרטני :תפקידו לאפיין באמצעות כלי אינטייק את המשתתף על פי מדד וצירים של זקנה
פעילה ,מדד מוטיבציה יכולת ומסוגלות אישית .זהו למעשה תהליך של זיקוק אפיון הגימלאי ואפיון
צרכיו של האדם .על פי חוות דעתו ויחד עם המשתתף ייבחר המסלול המתאים לאדם .במידה והאדם
מתאים לליווי פרטני הוא ילווה במספר מפגשים פרטניים בו תיבנה על ידו תכניות עבודה ויינתנו כלים
ליישומה .על בעל התפקיד להיות בעל כישורי אימון והעצמה ו/או כישורי ליווי קבוצות ובעל מומחיות
וידע בכל רכיבי הזקנה הפעילה.
8



מלווה קבוצות :בעל כישורי הנחייה ועבודה תהליכית לטובת עבודה קבוצתית עם המשתתפים .יחד
עם זאת גם בעל כישורים לליווי פרטני.

תרשים מבנה כוח האדם:

מנהל מרכז

מאמן/מנחה

מתנדב מוביל
ליבת תוכן

מנחה/מאמן

מתנדב מוביל
ליבת תוכן

נתב-
אדמינסטרציה

מתנדב מוביל
ליבת תוכן

מערך הפעילות במרכז:

ריאיון

ליווי פרטני

תכניות לליווי
קבוצתי
בתחומי
תעסוקה,
אורח חיים
בריא ועוד

סדנא לניהול
ולתכנון
תקופת
החיים
החדשה
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תפוקות:


ליווי פרטני של כ 120-איש בשנה למשרה מלאה של מלווה;



בין  2-5סדנאות לפחות בתחום של ניהול ותכנון תקופת החיים החדשה



כנס פרישה אחד לפחות בשנה לכ 100-איש לפחות.



 2סדנאות לפחות בכל אחד מליבות התוכן קרי תעסוקה ,אורח חיים בריא ,חינוך פיננסי ,אוריינות
דיגיטלית



מס' נהנים שנתי לפי ת.ז העומד על  1000איש.

תוצאות נדרשות:
ברמת המערכת


העלאת המודעות בקרב קובעי מדיניות על חשיבות זקנה פעילה ועל עוצמתה ותרומתה של הזקנים
העצמאיים;



תפיסה של מרכז לניהול ולתכנון תקופת החיים החדשה בקרב אזרחים ותיקים ,כתשתית לאומית
ומוצר ציבורי הנותנים מענה לצרכים ומקשרים בין הרשות לקהילה;



הפצה והקמה של מרכזים בכלל הרשויות;



הרחבת שותפות בין-משרדית וגיוס משרדי ממשלה מתחום בריאות ,משרד הכלכלה ועוד;

ברמת האשכול:


שינוי תפיסה לגבי אוכלוסיית בני ה 60-פלוס וחיזוקה כקהילה;



יצירה ופיתוח של שירותים מקומיים רלבנטיים;



עידוד ויישום של זקנה פעילה ו  well being -שיביא לחיזוק כלל האזרחים ברשות;



הפעלה של מרכז הכוון באופן עצמאי בתום ארבע שנים.

ברמת הפרט:


פרטים החיים חיי זקנה פעילה מודעת ,מניעים לפעולה אחרים ואת עצמם;



חיזוק תחושת המסוגלות העצמית ,פיתוח פרואקטיביות וחוללות עצמית;



יישום תכנית עבודה וניהול עצמי ברכיבי זקנה פעילה;



בעלי ידע ויכולת ניהול עצמי בתחום מיצוי זכויות ,התנהלות פיננסית ,התנהלות צרכנית ,אוריינות
דיגיטלית ועוד;



אימוץ תפיסה חיובית של תקופת החיים החדשה ושל תפיסת הזקנה.
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פירוט דרישות למודל
.1

.2

מרחב פיזי מובחן למרכז:
א.

לצורך הקמת המרכז לניהול ולתכנון תקופת החיים החדשה בקרב אזרחים ותיקים ,אשכול נגב
מערבי באמצעות הרשויות ,יעמיד שלושה מרחבים פיזיים בעלי אוירה מזמינה ,פתוחה
ומאפשרת ,העומדים בתפיסת עיצוב המומלצת על ידי אשל והמשרד לשוויון חברתי (להלן:
"השותפים").

ב.

מרחבים אלו זה יהיו מובחנים וייעודים תוך עדיפות למיקום מרכזי ונגיש תחבורתית.

ג.

המרכזים ייצגו תפיסה קהילתית ויהיו מוכרים ומזוהים עם תשתיות עירוניות ו/או מועצתיות
רלבנטיות.

ד.

על המבנים ותשתיותיו לאפשר קיום של פעילות ייעוצית בינאישית ,סדנאות ופעילות קהילתית
העונים על ייעודו של המרכז.

ה.

התשתיות המינימאליות הן:
()1

חדר מנהל מרכז

()2

 2חדרי ייעוץ לפחות (לצורך העניין חדר המנהל יכול להימנות כחדר ייעוץ)

()3

מרחב ציבורי סגור

()4

פינת שתיה חמה/קרה ועדיפות לתשתית לעגלת קפה או קפיטריה

()5

מטבחון מצויד לצוות העובדים

()6

כיתת לימוד לסדנאות (יכול להיות במתחם סמוך).

()7

כמו כן על המקום לספק או בתשתית או בתשתית אחרת ,כיתת מחשבים.

()8

שטח מרכז בגודל של  150מ"ר לכל הפחות.

ו.

בתקציב הצטיידות יש לקחת בחשבון כי יידרשו התאמות עיצוביות הנדרשות לפי המלצת
השותפים.

ז.

המרכזים יהיו פתוחים בימים א' – ה' למשך עשר שעות פעילות לפחות .שעות הפתיחה של
המרכזים יוגדרו בתאום עם אשל ובגמישות המאפשרת הנגשת השירותים למירב אוכלוסיית
קהל היעד.

תהליכי גיוס כוח אדם:
א.

המציע מתחייב לבחור כוח אדם לתוכנית בהתאם לקריטריונים שיקבעו בהסכמה בין הצדדים,
ובמסגרת צוות חיפוש ובחירה משותף.

ב.

למען הסר ספק ,מובהר ,כי לנציג אשל בוועדה לבחירת כוח האדם לתוכנית תהיה זכות להתנגד
למינוי אדם כלשהו לתפקיד במסגרת התוכנית.

ג.

כוח האדם יתמנה בהליך מקצועי ,פומבי ,שוויוני והוגן.
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.3

פרסומים:
על המציע לייצר חיבור ישירות לתשתיותיה הפרסומיות ו/או תשתיותיה הפרסומיות של הרשויות
באשכול .קרי לוחות מודעות ,לוחות אלקטרונים ,עיתונות מקומית ,אתר רשות ,פייסבוק ועוד ,כל
זאת על מנת לאפשר פרסומים שוטפים של המרכז לניהול תקופת החיים החדשה באופן כללי ולגיוס
משתתפים.

.4

מיתוג ושיווק:

.5

א.

למען שינוי תודעה ולהטמעה מיטבית של השירות החדש יש להשקיע משאבים לטובת שיווק
ומיתוג המרכז ,באמצעות משאבי המיתוג והשיווק של הרשויות המקומיות המארחות.

ב.

על האשכול להקצות משאבים ותשומות של בעל התפקיד ברשות האמון על תהליכי מיתוג
ושיווק.

ג.

תפיסת מיתוג המרכז ברמה הארצית ייעשה על ידי המשרד לשוויון ,אשל והאשכול תונחה
לפעול על פיה .שיווק המרכז יעשה בחיבור לתפיסת השיווק של האשכול ובתיאום מלא עם
אשל.

ד.

שילוט :באחריות המפעילה הצבת שילוט הנושא את שם המקום ,מתאר את ייעודו ונושא את
לוגו כלל השותפים.

ה.

המפעילה תאמץ כל שם ו/או לוגו ו/או סימנים מובחנים אחרים שיקבעו לכלל המרכזים ברחבי
הארץ.

ו.

על המפעילה לצייד את המרכזים בדוכן נייד וברולאפ נייד לטובת נגישות הצוות מחוץ לשטח
המרכז .כל האמצעים הניידים יעוצבו בהתאם לסעיפים הקודמים לעיל

ציוד:
הציוד האלמנטרי הנדרש (אינו כולל הצטיידות עיצובית תפיסתית ) בכל מרכז הינו:
א.

 4עמדות מחשב תקינות ומחשב נייד אחד לפחות

ב.

ברקו

ג.

רשת אלחוטית

ד.

ציוד טלפוניה

ה.

ריהוט

ו.

מדפסת ומכונת צילום

ז.

תשתית לפרסום כגון לוח מודעות ו/או לוח אלקטרוני

ח.

ציוד משרדי

ט.

לוח מחיק נייד וכל עזר אחר ו/או טכנולוגי

י.

בר מים

יא.

מקרר וציוד מטבחון נדרש

יב.

עמדות ישיבה מרווחות בעמדת המתנה
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.6

.7

.8

בניית שותפויות ואיגום משאבים:
א.

על המציע למפות את מכלול התשומות שלו ולייצר שותפויות מקסימליות לטובת הפעלת
התוכנית ולמען יכולת הפעלה עצמית בטווח של  4שנים.

ב.

על המרכז והעובדים בו לשתף פעולה עם גוף המחקר ,שייבחר על ידי אשל ,ולבצע התאמות
במודל בהתאם להנחיות המקצועיות שיתקבלו מאשל.

ג.

המציע ישתף פעולה ותאפשר ביקורים של בעלי עניין ותורמים מטעם השותפות.

השתתפות המשתתפים בעלות השירותים:
א.

בגין חלק מהשירותים ניתן יהיה לגבות תשלום מהמשתתפים.

ב.

כל מודל גביית תשלום מהמשתתפים יהיה כפוף לאישור השותפים ולא ייגבה תשלום ללא
הסכמה.

ג.

מודל גביית תשלום על חלק מהשירותים יידון בוועדת ההיגוי המקומית.

ועדות היגוי:
א.

וועדת ההיגוי הארצית מורכבת מנציגות בכירה של השותפים המרכזיים ונציגים נוספים :אשל,
המשרד לשיווין חברתי ,משרד הרווחה (השירות הקהילתי) ,ביטוח לאומי ,עמותות ונציגי ציבור
אזרחים ותיקים.

ב.

תפקיד וועדת היגוי ארצית :קביעת מדיניות ויעדים ,מעקב אחרי תכנון וביצוע תכניות ,הנחיית
שינויים במידת הצורך ,טיפול במבנה שותפויות ברמה הארצית.

ג.

ועדת היגוי מקומית תורכב מהנציגות המקומית של השותפים בוועדת ההיגוי הארצית (במידת
הצורך) ,מטה אשכול רשויות נגב מערבי ,ג'וינט ישראל אשל ,משרד לשוויון חברתי ,גוף מפעיל
ו/או נציגות מגוף מעטפת ארצית

ד.

תפקיד הוועדה המקומית :סיוע לכל מרכז מקומי בפיתוח התוכנית ברשות ,מעקב אחר ביצוע
ועמידה ביעדים ,מתן פתרונות שוטפים לצוות התוכנית.

ה.

המציע יהיה כפוף מקצועית למנהל אזורי ו-וועדת ההיגוי המיזם.
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נספח ג' – פירוט תקציב התכנית
מודל אשכול נגב מערבי
נושא

פירוט

מבנה

שיפוץ
הצטיידות
והתאמות

כ"א

פעילויות

סה"כ
תקציב
למרכז
ללא בינוי
ושיפוץ

יח'

עלות שנתית ליחידה

שנה ראשונה

120,000

120,000

שנה שניה
-

שנה
שלישית
-

שנה רביעית
-

סה"כ
120,000

הערות
עלות משוערת חד-
פעמית; באחריות
הרשות המקומית
באחריות הרשות
המקומית

אחזקה שוטפת

36,000

108,000

108,000

108,000

108,000

432,000

מנהל יישובי 100%
מלווה
פרטני (3
שלוחות*
75%
משרה
450%
לשלוחה)
נתב ומידען
(משרה
50%
חלקית)

218,400

218,400

218,400

218,400

218,400

873,600

עלות שכר ברוטו 12,000

567,000

481,950

567,000

567,000

567,000

2,182,950

עלות שכר ברוטו למשרה
מלאה 7,500

67,200

57,120

67,200

67,200

67,200

258,720

עלות של  4,000לחצי
משרה

הכנה
תעסוקה
ייעוץ פנסיוני לפרישה
ייעוץ פיננסי
הכנה
168,000
סדנאות
לפרישה
מסוגלות
בני
תעסוקתית
משפחה
יזמות (עבור
מטפלים
 3שלוחות)
אחר
מתנדבים
ופעילויות
נוספות
שיווק ומיתוג
144,000
הסעות
תקורה
( 2%על
כ"א5% ,
על פעילות)

142,800

168,000

168,000

168,000

646,800

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000

15,000
122,400

12,000
144,000

12,000
144,000

12,000
144,000

51,000
554,400

28,939

31,952

31,952

31,952

124,795

1,184,609

1,326,552

1,326,552

1,326,552

תקציב בסיס למרכז
ובנוסף לזה ייעשה
שימוש ב:
בתשתיות עירוניות קיימות
וכן תקציבי פעילות
נוספים של השותפים

5,164,265
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נספח ד'  -הסכם מתן שירותים גוף מפעיל

הסכם לגוף מפעיל ,מרכז הכוון אזורי לבני +60
שנערך ונחתם ב_____________
ביום ______________ ,לחודש ______________ ,שנת 2018
 בין -אשכול רשויות הנגב המערבי
מרח' סמילו  8נתיבות
על ידי המורשים לחתום מטעמה ,עדינה יאנג סויסה ואורי פינטו
(שתיקרא להלן" :אשכול נגב מערבי")

מצד אחד;
 לבין -___________________
מרחוב_____________
טלפון ,______________ :פקסימיליה,______________ :
(להלן" :המפעילה")

הואיל:
והואיל:

והואיל
והואיל

והואיל
והואיל

מצד שני;
ואשכול נגב מערבי מעוניין בקבלת שירותים להפעלת תכנית "ניהול ותכנון תקופת החיים
החדשה של בני ( "+ 60להלן" :התכנית");
והמפעילה מצהירה כי היא הינה בעלת ניסיון ,הידע ,המומחיות כוח האדם וכל האמצעים
הדרושים בתחום העבודות והינה מכירה על בוריה את כל העבודות הדרושות לאשכול נגב
מערבי על פי מסמכי המכרז ,ויש בידיה את כל האמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים
לרבות ידע וניסיון בתחום;
ואשכול נגב מערבי מעוניין למסור למפעילה את ביצוע העבודה והמפעילה מעוניינת בביצוע
העבודות ,עבור אשכול נגב מערבי כמפורט להלן;
הצדדים מסכימים כי התקשרות זו ,לא תיצור יחסי עובד מעביד בין אשכול נגב מערבי לבין
המפעילה ,וזאת בהתחשב בתנאי התקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד
מעביד;
והמפעילה מצהירה כי לא קיימת כל הגבלה או מניעה על פי דין ,הסכם או אחרת,
להתקשרותו בהסכם זה;
והצדדים הסכימו על מתן תנאי השירותים כמפורט בהסכם;

לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
 .1כללי
.1.1

המבוא והנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויפורשו יחד עמו.

.1.2

כותרות הסעיפים בחוזה מובאות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנות.

.1.3

בכל מקרה של סתירה בין הוראה בחוזה לבין נספחיו ,תדבר ההוראה המיטיבה עם אשכול נגב
מערבי.
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 .2הגדרות ונספחים
 .2.1בחוזה ,לרבות בנספחיו ,יהיו למונחים שלהלן ,המשמעות הנקובה בצדם השמאלי להלן" :החוזה" -
חוזה זה בין אשכול נגב מערבי לבין המפעילה לרבות הנספחים לו.
או "חוזה זה" -
"עבודות המפעילה "  -שירותים להפעלת תכנית "ניהול ותכנון תקופת החיים החדשה של
בני ( "+ 60להלן" :התכנית")
כל העבודות ו/או המשימות הדרושות לשם ביצוען של עבודות
"העבודות" -
המפעילה ,במלואן.
 .3התכנית
בעידן בו תוחלת החיים בישראל עולה והאוכלוסייה הולכת ומתבגרת ,הפכה התקופה שלאחר היציאה
לגמלאות לתקופה ארוכה ומשמעותית בחייו של האדם וביכולתו להזדקן באושר ובבריאות טובה יותר.
מתוך כלל אוכלוסיית הזקנים במדינת ישראל ,קיים צפי לגידול משמעותי ומואץ בקרב הזקנים הצעירים
בגילאי "( 60-74תקופת החיים החדשה") .התחזיות צופות כי בשנת  2020קהל יעד זה יהווה למעלה מ60-
אחוז מכלל אוכלוסיית הזקנים במדינת ישראל.
לפיכך ,המשרד לשוויון חברתי ,אשל-ג'וינט ישראל ואשכול נגב מערבי פועלים יחדיו להקמת מרכז אזורי
לניהול ותכנון תקופת החיים החדשה של בני  +60בנגב המערבי.
מטרת המרכז היא עידוד אוכלוסיית היעד לחיי זקנה פעילה וניהול תקופת החיים החדשה שניצבת
בפניהם בתחומי תעסוקה ,התנדבות ,קיום אורח חיים בריא ,התנהלות פיננסית חדשה התואמת הכנסות
וצרכים ,פנאי ועוד .מרכז ההכוון יסייע לאדם הפורש מעבודה לנהל תקופת חיים זו .כל זאת ,החל
מהתקופה שלפני תקופת הפרישה ,המשך בתקופת המעבר וההסתגלות לפרישה וכלה בתקופה שאחריה.
במסגרת מודל זה ,יוקם מרכז אזורי המורכב משלוחות בניהול משותף שישמשו כמרחב פתוח המזמין את
אוכלוסיית האזרחים הוותיקים לנהל אורח חיים פעיל ולחזק את תחושת השתייכותם לקהילה המקומית
ולחברה בישראל .המרכז על שלוחותיו יהווה פלטפורמה לתכלול השירותים הקיימים ברשויות אשכול נגב
מערבי לקהל יעד זה ,כמו גם הקמת שירותים חדשים על פי הצורך שיעלה בשטח בהתאם למטרות המודל.
שירותי הליבה בתכנית:
ליבה

תכניות קיימות שפותחו

יוזמות מקומיות

תעסוקה

 קורס חזרה לעולם העבודה

תשתית עירונית כגון מעברים ,רשות
מקדמת תעסוקה ,מרכזי תעסוקה של
הרווחה ועוד

קידום אורח
חיים בריא

הפעלה של נאמני בריאות וספורט

הרצאות בנושא תזונה ,חיבור גוף ונפש,
אורח חיים בריא ועוד.
הפעלת ניידות לבדיקות שמיעה וראייה
שיתופי פעולה מקומיים עם קופות חולים

התנהלות
פיננסית חדשה

סדנת הכנה לפרישה לשלב התכנון
וקבלת ההחלטות

הרצאות וסדנאות מטעם פעמונים ,עמותת
ידיד

התנדבות

ותיקים בתנועה ,תכנית בין-דורית,
אמץ סבא ועוד

תכניות התנדבות ברשות

 קורס יזמות תעסוקתית
 תכנית אמצע הדרך
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השכלה תרבות
ופנאי

שלישי בשלייקס ,קתדרות ועוד

שירותים
משלימים

מרכזי שקד-תמיכה בבני משפחה
מטפלים

 .4הצהרות והתחייבויות המפעילה
.4.1

המפעילה מצהירה ,כי נמסר לה וכי היא הבינה את מהותן של עבודות המפעילה הנדרשות על פי
חוזה זה ואשר מפורטות במסמכי המכרז ובנספחיו ,וכי היא בעלת ניסיון מקצועי ,ידע ,מומחיות,
ציוד ,כוח אדם מיומן ומוסמך וכל הדרוש לשם ביצוען של כל העבודות הנדרשות ,באחריות
וביעילות ,ברמה מקצועית נאותה והולמת ולקיום כל יתר התחייבויותיו על פי החוזה.

.4.2

המפעילה מצהירה ,כי תבצע את כל עבודות המפעילה בקפדנות ,ביעילות ותוך שימוש בידע
מקצועי עדכני במועדים ובמקומות שידרשו בנסיבות המקרה ו/או כפי שיקבע על ידי אשכול נגב
מערבי ,הכל לפי העניין.

.4.3

המפעילה מצהירה כי הינה בעלת הרישיונות המתאימים על פי כל דין וכי הינה בעלת ידע
מקצועי ,כושר ,יכולת ,אמצעים כספיים ,טכניים וארגוניים ,כוח אדם מוסמך ומיומן וכי
באפשרותה לבצע את העבודות במומחיות וברמה מקצועית גבוהה.

.4.4

המפעילה מצהירה כי בדקה את הנחיות אשכול נגב מערבי ,את היקף העבודות הנדרשות ,והיא
מסכימה להתקשר בחוזה זה ולבצע את כל העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר.

.4.5

המפעילה מתחייבת למלא אחר כל התחייבויותיה על פי החוזה ,בין שנכללו במפורש ובין מכללא,
ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע ,בנאמנות ובמומחיות ,תוך השקעת מרב המאמצים ,הכישורים
והכישרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצוען ,הן שלה והן של מי מטעמה.

 .5ההתקשרות ותקופתה
.5.1

אשכול נגב מערבי מוסרת בזאת למפעילה והמפעילה מקבלת בזאת על עצמה את ביצוע עבודת
המפעילה ,הכל כמפורט בחוזה זה ובנספחים המקצועיים אשר צורפו למכרז ,ובהתאם להוראות
ולהנחיות נוספות שתינתנה ,מפעם לפעם ,על ידי אשכול נגב מערבי.

.5.2

מובהר בזאת כי התקשרות אשכול נגב מערבי עם המפעילה בחוזה זה הינה עקב הסתמכות
אשכול נגב מערבי על כישוריה המקצועיים של המפעילה ,ועל רצונה של האשכול לקבל את
שירותי המפעילה באופן אישי.

.5.3

תקופת ההסכם תהיה החל מיום __________ ועד ליום _________ ,וזאת מבלי לגרוע
מזכויות אשכול נגב מערבי להפסיק את ההתקשרות על פי הסכם זה בהתאם להוראותיו .אשכול
נגב מערבי יהיה רשאית להאריך תוקפו של ההסכם ב 12-חודשים נוספים בכל פעם בהודעה
מראש של  30יום לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההארכה.
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 .6הצהרות והתחייבויות כלליות
.6.1

מבלי לגרוע מהגדרות התפקיד של המפעילה בכל מקום אחר בהסכם זה ,העבודות שעל המפעילה
לבצע הינם בהתאם לאמור בנספח א' וב' למכרז נשוא הסכם זה.

.6.2

המפעילה מצהירה כי היא בעלת הידע ,המומחיות ,כוח האדם והאמצעים הדרושים לארגון
התכנית באופן מקצועי וברמה גבוהה ולהוצאתה אל הפועל.

.6.3

ידוע למפעילה כי האחריות הביצועית לקיום התכנית מוטלת עליה במלואה והיא תהא אחראית
לבדה לביצוע כל הפעולות הנדרשות במסגרת התכנית ,מראשיתה ועד סופה ,אלא אם נאמר
אחרת בהסכם זה להלן .התכנית תבוצע בשיתוף פעולה עם אשכול נגב מערבי .במסגרת זו,
אחראית המפעילה ,בין היתר ,על מפרט השירותים והדרישות המקצועיות המפורטים בנספח א'
וב' ובסעיף  4.2למכרז נשוא הסכם זה.

.6.4

המפעילה מתחייבת כי התקשרותה עם צדדים נוספים ,ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם
אשכול נגב מערבי ,תעשנה במכרז פומבי אלא אם התקיימו החריגים לכך ע"פ דין.

.6.5

המפעילה מתחייבת לבצע את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לשם ביצוע
התכנית.

.6.6

המפעילה מתחייבת לבצע את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים לשם ביצוע
התכנית באופן מעולה ולשבעות רצון אשכול נגב מערבי.

.6.7

המפעילה מתחייבת לבצע את כל משימותיה הקשורות בארגון ובביצוע התכנית במיומנות וברמה
מקצועית גבוהה ולעשות כל דבר שגוף מפעיל מעולה היה עושה לצורך ארגון וקיום התכנית על פי
הסכם זה .סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם.

.6.8

המפעילה מתחייבת בזאת להגיש לאשכול נגב מערבי כל עזרה סבירה שתהיה קשורה או כרוכה
בהסקת מסקנות הנובעות מביצוע התוכנית ,במסגרת ועדת ההיגוי ,גם לאחר תום התכנית.

.6.9

המפעילה מתחייבת לשתף פעולה בכל הקשור לפעולת ועדת ההיגוי ובכלל זה באמצעות מסירת
מידע ו/או דיווח כלשהו בקשר לתוכנית ,בכל עת ובכל דרך שיידרש לעשות כן.

.6.10

המפעילה מתחייבת לממן  _____%מעלות התוכנית לפחות המהווים סך של ___________ ₪
לכל הפחות מעלויות התוכנית.
סעיף משנה זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

.6.11

המפעילה מתחייבת כי תקציב התוכנית ינוהל באופן מובחן לטובת התוכנית בלבד.

.6.12

המפעילה מתחייבת לבצע את התכנית בהתאם לנספח ג' למכרז נשוא הסכם זה ,שהנו התקציב

.6.13

המפעילה תהיה רשאית לפרסם מידע וכל פרסום על אודות התכנית ,בכפוף להסכמה מראש
שתינתן על ידי אשכול נגב מערבי.
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 .7נציגי הצדדים
.7.1

נציג אשכול נגב מערבי לצורך ביצוע הסכם זה הוא עדינה יאנג סויסה .אשכול נגב מערבי רשאית
להחליף את נציגה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב למפעילה.

.7.2

נציג המפעילה לצורך ביצוע הסכם זה הוא________ .המפעילה לא תהא רשאית להחליף את
נציגה אלא אם תקבל את הסכמת אשכול נגב מערבי בכתב ומראש.

 .8עלות התכנית
.8.1

התקציב הכולל של התוכנית הוא עד  ₪ 5,164,265לארבע שנים כמפורט בנספח ג' למכרז נשוא
הסכם זה.

.8.2

המקורות הבאים יוכרו כמקורות עצמיים של המפעילה לצורך הסכם זה :הכנסות עצמיות של
המפעילה ,כגון תרומות ,הכנסות מנכסים ,דמי זיכיון ,הכנסות מפעילות שוטפת וכיו"ב.

.8.3

המקורות הבאים לא יוכרו כמקורות עצמיים של המפעילה לצורך הסכם זה:

 .8.3.1כל הכנסה שתיגבה בגין הענקת שירותים נשואי הסכם ומכרז נשוא הסכם זה.
 .8.3.2כל מקור כספי שיועבר למפעילה כחלק מהסכם זה.
.8.4

אשכול נגב מערבי תשתתף במימון התוכנית בסך של  ₪ 5,164,265לארבע שנים כולל מע"מ
(להלן" :התמורה") ,כמפורט בנספח ג' למכרז נשוא הסכם זה .הכל בכפוף לתקציב התוכנית
המצורף.

 .9דיווח וביקורת
.9.1

עם סיומה של התכנית תגיש המפעילה לאשכול נגב מערבי דו"ח מסכם ובו פירוט הפעולות
שבוצעו במהלך התכנית ,כמות המשתפים ,סדנאות ,הרצאות ,פעילויות וכיוצ"ב .בדו"ח יצוינו גם
בעיות שהתעוררו ופתרונן .בנוסף ,תגיש המפעילה לאשכול נגב מערבי דו"ח כספי מסכם חתום
ע"י המפעילה וחשבו הכולל בין היתר ,פירוט מלא של כל הוצאות התכנית ,דיווח של המקורות
למימון התכנית ופירוט של כל ההתקשרויות שביצעה הג'וינט במסגרת הסכם זה.

.9.2

המפעילה תעמיד לעיון נציג אשכול נגב מערבי בכל מועד שיתבקש לכך ובהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של אשכול נגב מערבי את כל הספרים ו/או החשבוניות ו/או ההסכמים וכן ימציא
לאשכול נגב מערבי את כל המסמכים שיידרשו כדי לבקר את עבודתו וזאת בכל הקשור לתוכנית
במישרין או בעקיפין.

.9.3

המפעילה מצהירה בזאת כי ידוע לה שהיא נותנת את השירותים לאשכול נגב מערבי על בסיס
קבלני על כל המתחייב והמשתמע מכך ואין ולא יהיו בין המפעילה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה
לבין אשכול נגב מערבי – יחסי עובד מעביד.

.9.4

המפעילה מתחייבת למלא בכל עת אחר כל הוראות הדין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים,
לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד וכל התשלומים שמעביד חייב
בניכויים על פי חוק.
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.9.5

המפעילה מצהירה בזאת שידוע לה שאשכול נגב מערבי תסכים למסור לידיה את ביצוע
השירותים על בסיס קבלני דווקא ,על כל המתחייב והמשתמע מכך ,הן לעניין תעריפי התשלומים
והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיים ,וזאת בהתחשב באופן השירותים על פי הסכם זה ויתר
הנאים ההולמים התקשרות למתן שירותים ואינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד
מעביד.

 .10אחריות
.10.1

המפעילה תישא באחריות בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או
רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או כל העובדים מטעמו ,או לרכוש אשכול
נגב מערבי או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מביצוע התכנית נשוא
הסכם זה.

.10.2

מוסכם בין הצדדים כי אשכול נגב מערבי לא תישא בכל תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא
שייגרמו לגופה או רכושה של המפעילה או מי מטעמה או לגוף או רכוש עובדיה או של העובדים
מטעמה או לרכוש אשכול נגב מערבי או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או
עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על המפעילה בלבד.

.10.3

המפעילה מתחייבת לשפות את אשכול נגב מערבי על כל נזק ,תשלום או הוצאה שייגרמו לה מכל
סיבה שהיא הנובעים ממעשיה או מחדליה של המפעילה כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של
הסכם זה מיד עם קבלת הודעה על כך מאת אשכול נגב מערבי.

 .11המפעילה אחראית בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות
המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 .12ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדי על המפעילה.
 .13כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח
אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי
הביטוח.
 .14תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" ,בכפוף לביטול
חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים ובכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור קיום ביטוחים בחתימתו על קיום הביטוחים
כאמור יומצאו על ידי המפעילה לאשכול נגב מערבי עד למועד חתימת ההסכם.
המפעילה מתחייבת בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם אשכול נגב מערבי להחזיק בתוקף את פוליסות
הביטוח .המפעילה מתחייבת כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידה מדי שנה בשנה ,כל עוד ההסכם עם
אשכול נגב מערבי בתוקף.
המפעילה מתחייבת להציג את העתקי פוליסות הביטוח המוחדשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או
אישור בחתימת מבטחו על חידושן לאשכול נגב מערבי לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המפעילה מכל חובה החלה עליה על פי כל דין ועל פי
החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של אשכול נגב מערבי על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי הדין
ועל פי חוזה זה.
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 .15חלף ערבות
 .15.1המפעילה מסכימה ומצהירה בזה כי אשכול נגב מערבי תהא רשאית לקזז מסכום השתתפות
המפעילה על פי הסכם זה על נספחיו או מכוח כל הסכם אחר – כל סכום המגיע לאשכול נגב מערבי
מהמפעילה על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר.
 .15.2המפעילה תעמיד לרשות אשכול נגב מערבי הוראת חלף ערבות הכל כנדרש מהוראות החשב הכללי,
ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים בסך של ( ₪ 500,000להלן" :הסדר הקיזוז") המפעילה תעמיד
הוראת חלף ערבות אשר תוגש בהתאם לנוסח המפורט בנספח  1בהסכם זה.
 .15.3הסדר הקיזוז יהיה צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה של התמורה ,כמפורט בהסכם.
 .15.4הסכם הקיזוז יחול לתקופה של לפחות  60ימים לאחר תום תקופת ההסכם.
 .15.5אשכול נגב מערבי תהיה רשאית להשתמש בסמכות הנתונה לה על פי הסדר הקיזוז אם תהיה
זכאית לתשלום כלשהו מהמפעילה ולא ניתן לקזז סכום זה מהתשלומים המגיעים למפעילה תוך
שלושה חודשים.
 .15.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אשכול נגב מערבי תהיה רשאי להשתמש בסמכות הנתונה לה לפי הסדר
הקיזוז בכל מקרה שבו לדעת אשכול נגב מערבי תפר המפעילה או לא קיימה תנאי מתנאי ההסכם
או לא תיקנה מעוות על פי דרישת אשכול נגב מערבי.
 .15.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אשכול נגב מערבי תהא רשאית לקזז מסכום השתתפות המפעילה על פי
הסכם זה על נספחיו או מכוח כל הסכם אחר – כל סכום המגיע לאשכול נגב מערבי מהמפעילה על
פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר .הודעה על דבר כוונת אשכול נגב מערבי לקזז סכום כלשהו
המגיע למפעילה יימסר לה  14יום לפני ביצועו.

 .16קניין רוחני
 .16.1מוסכם בזאת כי כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתכני ובתוצרי התוכנית ,על כל
שלביה וחלקיה לרבות הדו"חות ובכל חומר אחר אשר יוכן על ידי המפעילה או מי מטעמה
במסגרת התוכנית לפי הסכם זה יהיו שייכות לאשכול נגב מערבי ,אשל ג'וינט ישראל והמשרד
לשוויון חברתי .המפעילה תהא רשאית לעשות שימוש בתוצרים באישור נציג ההתקשרות מטעם
השותפות.
סעיף משנה זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.
 .16.2עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא ,תמסור המפעילה לאשכול נגב מערבי בצורה מלאה מסודרת
ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לתכנית ולביצוע הסכם זה (להלן:
"המידע") .כל המידע יועבר לאשכול נגב מערבי ו/או לצד שלישי שתמנה אשכול נגב מערבי ,בכל
אופן שבו הוא קיים (בכתב ,בקבצי מחשב ,בע"פ ו/או בכל אופן אחר) בלוח זמנים שייקבע ע"י
אשכול נגב מערבי וללא כל תמורה ו/או דמי השתתפות נוספים.
 .16.3המפעילה מתחייבת שלא להפר זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים של צדדים שלישיים,
במהלך ביצוע התכנית על פי הסכם זה.
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 .16.4יובהר ,כי ככל שהמפעילה תפר את חובתה כאמור בסעיף  16.2לעיל ,היא תישא לבדה באחריות
לכך ולא תהא לה כל טענה כלפי אשכול נגב מערבי.
 .16.5המפעילה מתחייבת לשפות את אשכול נגב מערבי בגין כל תביעה ו/או דרישת תשלום שיגיעו
לאשכול נגב מערבי בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב הפרת זכויות קניין רוחני של צד שלישי על
ידה ,לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד.
סעיף זה הוא תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.
 .17הפרות ,ביטול ההסכם וסעדים
הפר מי מהצדדים הסכם זה הפרה יסודית ו/או הפר אותו הפרה לא יסודית ולא תיקן את ההפרה בתקופת
הארכה שתינתן לו ע"י הצד השני ,רשאי יהיה הצד הנפגע לבטל את ההסכם וזאת בנוסף לזכויותיו על פי
כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה.
 .18שונות
 .18.1בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין נספחיו ,יגבר האמור בהסכם זה.
 .18.2המפעילה לא תציג עצמה כשליח או כנציג אשכול נגב מערבי.
 .18.3המפעילה לא תעשה שימוש בתפקידה באשכול נגב מערבי על פי הסכם זה שלא במסגרת פעילותה
על פי הסכם זה.
 .18.4המפעילה מצהירה כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למפעילה לפקח ,להדריך ,או
ליתן הוראות לאשכול נגב מערבי ו/או למי מעובדיו ו/או למי מהמועסקים על ידו אלא אמצעי
להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן וכי אין למפעילה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה כל
זכות לתשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה כדין.
 .18.5המפעילה לא תהא רשאית להעביר ו/או להסב זכויותיה או חובותיה לפי הסכם זה ,כולן או
מקצתן ,לכל צד שלישי שהוא אלא בהסכמתה של אשכול נגב מערבי בכתב ומראש.
 .18.6הצדדים מצהירים ומאשרים כי קיבלו את כל ההחלטות וכן לפי העניין ביצעו את כל הפעולות
הדרושות לרבות הפעולות הדרושות על פי דין לשם התקשרות בהסכם זה וכי הגורמים החותמים
בשמם על הסכם זה הוסמכו לכך כדין.
 .18.7הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו ונתונים כלשהם שנמסרו או שנעשו בכתב או בעל פה על
ידי צד להסכם זה כלפי רעהו עובר לחתימת הסכם זה ,הינם בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות
מכל מין וסוג.
 .18.8אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה ,לא ייחשב הדבר לויתורו על זכויותיו
אלו ,ולא יצור כלפיו השתק או מניעות.
 .18.9לא יהא תוקף לכל תוספת השמטה או שינוי של הסכם זה אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי
מורשי החתימה של הצדדים.
 .18.10המפעילה מצהירה בזה כי ידוע לה שמידע ומסמכים אשר בידיה ו/או אשר יגיעו לידיה ו/או
לעובדיה ו/או למי מטעמה ,תוך כדי ביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה ו/או בקשר עמו הינם
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סודיים והמכון מתחייב לשמור על כל מידע כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו
והמועסקים על ידו בעבודות הקשורות בביצוע הסכם זה .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הספק
מתחייב שלא להעביר כל מידע ומסמכים כאמור לידי כל צד ג' ,אלא אם כן קיבל לכך אישור
מראש ובכתב מנציג אשכול נגב מערבי.
 .19שלילת יחסי עובד מעביד
 .19.1המפעילה מצהירה כי בהתקשרותה עם אשכול נגב מערבי על פי חוזה זה היא פועלת כקבלן עצמאי
ובלתי תלוי .אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המפעילה ו/או מי מטעמה לבין אשכול
נגב מערבי יחסי עובד ומעביד ,וכי ביצוע הפרויקט ,מתן השירותים ,ויתר התחייבויותיה של
המפעילה ,על פי חוזה זה לא תיצור בינה ובין אשכול נגב מערבי כל יחסי עובד ומעביד.
 .20שימוש במסמכים והבעלות בהם
 .20.1כל הדוחות התוכניות ,והמסמכים האחרים אותם תכין המפעילה והקשורים לעבודתה ,הנם רכוש
אשכול נגב מערבי בלבד.
 .20.2למען הסר ספק ,הבעלות על כל הדוחות ,התוכניות ,התרשימים ,החישובים וכל המסמכים ,אשר
המפעילה קיבלה על עצמה להכינם בהתאם להוראות חוזה זה ,הנם של אשכול נגב מערבי,
ואשכול נגב מערבי תהיה רשאית לעשות בהם שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הגבלות
כלשהן ומבלי שהמפעילה תקבל עבור זאת פיצוי או כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הקבועה
בהתאם להוראות חוזה זה.
 .20.3המפעילה מוותרת בזאת מראש על כל טענה ותביעה בגין זכותה זו של אשכול נגב מערבי ,בין
לתביעות כספיות ובין לתביעות של זכות יוצרים ובין לתביעות מכל סוג שהוא.
 .20.4עם סיום ביצוע העבודות ,הפסקתן או ביטולן ,תחזיר המפעילה לאשכול נגב מערבי את התכניות
המקוריות ואת ההעתקים של כל התוכניות ו/או הדוחות ,החישובים ,התרשימים או המסמכים
האחרים אשר ברשותה והנוגעים לעבודות ,בתוספת הצהרה בכתב שלא השאירה ברשותה או
ברשות אדם אחר כל דוחות ,תכנית ,חישוב ,תרשים או כל מסמך אחר במקור או בהעתק.
 .20.5המפעילה לא תעתיק דוחות ,תכניות ,תרשימים ומסמכים אחרים הקשורים בעבודות ולא תעבירם
לגורם כלשהו ללא אישור אשכול נגב מערבי בכתב ומראש.
" .20.6בעלות" בסעיף זה משמע  -לרבות הבעלות בכל זכויות היוצרים ו/או הסודות המסחריים ו/או
מדגם ו/או מוניטין ,רשומים או לאו ,המתייחסים למסמכים האמורים.
 .21התמורה
 .21.1התמורה אשר תשולם למפעילה תהיה בסכום חודשי כולל ,בגין כלל פעולותיו ומחויבותו על פי
הסכם זה ,ואת בסכומים כדלקמן :יתרת התשלומים ישולמו באופן הבא:
 .21.1.1אחת לשלושה חודשים בעת הגשת הדו"ח הכספי והתוכני ,תצרף המפעילה גם דרישת תשלום
בדבר השירותים שסופקו כמתואר בדו"חות להלן :דרישת תשלום".
 .21.1.2אשכול נגב מערבי תהא רשאית לאשר את דרישת התשלום והדו"ח במלואם או בחלקם.
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 .21.1.3נציג אשכול נגב מערבי יודיע לנציג המפעילה בתוך  30יום מיום קבלת דרישת התשלום
והדו"ח ,איזה חלקים מהם מקובל עליו ,ואיזה חלקים אינם מקובלים ואת הנימוקים לכך.
 .21.1.4תשלום התמורה עבור החלק מדרישת התשלום והדו"ח המקובלים על ידי אשכול נגב מערבי
ייעשה בתוך  30ימים מיום אישורם .אושרו דרישת התשלום והדו"ח ,קטעים-קטעים ,תשולם
התמורה עבור כל קטע בנפרד.
 .21.1.5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מובהר כי התשלום האחרון יהא מותנה בקבלת דו"ח סופי.
 .21.1.6יודגש כי סכום התמורה ישולם נגד חשבונית.
 .22סיום החוזה
 .22.1על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ,ומבלי לגרוע מהוראות הדין ביחס לביטול חוזה ,רשאי
אשכול נגב מערבי ,בכל עת ומכל סיבה שתראה בעיניה ,להביא חוזה זה ,כולו או מקצתו ,לידי
גמר ,על ידי מתן הודעה על כך למפעילה (להלן" :הפסקת החוזה") .ניתנה הודעה כאמור ,יסתיים
החוזה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה ,אשר לא יפחת מ 30 -יום מיום מתן ההודעה.
 .22.2למען הסר ספק ועל אף האמור בחוזה זה ,מוסכם בזאת ,כי הפסקת החוזה כאמור בסעיף 10.1
לעיל ,לא תחשב להפרת החוזה על ידי אשכול נגב מערבי.
 .22.3הובא החוזה לידי גמר והופסק בנסיבות כאמור בסעיף  10.1לעיל שלא כתוצאה מהפרת החוזה על
ידי המפעילה ,ישלם אשכול נגב מערבי למפעילה את שכרה עד למועד סיום החוזה .תשלום זה
יהווה תשלום מלא עבור העבודה שבוצעה ,ולמפעילה לא תהיה נגד אשכול נגב מערבי כל תביעה
או טענה מכל מין וסוג שהם בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות כאמור.
 .22.4השתמש אשכול נגב מערבי בסמכות כלשהי מהסמכויות ו/או בזכות כלשהי מהזכויות שהוקנו לו
בחוזה זה וביטל את החוזה או השהתה את ביצועו ,כולו או מקצתו ,לא תהיה למפעילה כל טענה
ו/או דרישה כנגד אשכול נגב מערבי .על כן לא תהיה המפעילה זכאית לתבוע פיצוי או תשלום
כלשהו בעד נזק ,הפסד ,מניעת רווח וכו' העלולים להיגרם לה כתוצאה מן ההשהיה ,הביטול או
מסיבה אחרת ,פרט לתמורה עבור תקופת העבודה שעבדה בפועל כאמור.
 .23איסור העברת זכויות
 .23.1המפעילה לא תמחה ו/או תעביר ו/או תשעבד לאחר את זכויותיה בהתאם להוראות חוזה זה ,כולן
או מקצתן ,ולא תמסור או תמחה כל זכות לפיו ,אלא אם קיבלה לכך אישור מראש ובכתב של
אשכול נגב מערבי והכל בכפוף להוראות חוזה זה.
 .23.2המפעילה אינה רשאית למסור לאחר את ביצוע העבודות כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת אשכול
נגב מערבי בכתב ומראש .למען הסר ספק  -העסקת מומחים על ידי המפעילה בהתאם להוראות
חוזה זה לא תחשב כמסירת ביצוע העבודות לאחר.
 .23.3העבירה המפעילה את זכויותיה או חובותיה על פי חוזה זה (רק באישור אשכול נגב מערבי) ,או
מסרה את ביצוע העבודות לאחר ,כולה או מקצתה ,תישאר היא אחראית לכל ההתחייבויות
המוטלות על המפעילה על פי חוזה זה ,מבלי שיש בכך להכשיר את עצם ההעברה.
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 .24סודיות
 .24.1המפעילה מתחייבת לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה או שתגיע אליה עקב ביצוע חוזה זה ,אלא אם
היא מהווה נחלת הכלל ,ועליה האחריות לכל פעולות עובדיה בהקשר זה.
 .24.2המפעילה תמסור לאשכול נגב מערבי מיד עם דרישתה או עם תום חוזה זה  -הכל לפי המוקדם
יותר  -את כל המידע ,המסמכים או חומר אחר שנמסר לה ,התקבל על ידה ,או הוכן על ידה בקשר
לביצוע העבודות ,בין אם מצוי ברשותה ו/או בשליטתה ובין אם ברשות אחר מטעמה.
 .24.3מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ומכל סעד שעומד ,או שיעמוד ,לזכות אשכול נגב מערבי ,על פי חוזה
זה או על פי דין ,מוסכם בזאת ,כי למפעילה אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות עכבון ו/או
שיעבוד ו/או כל זכות שהיא ,לגבי מסמכים ,מידע או ציוד השייכים לאשכול נגב מערבי או שיגיעו
לידי המפעילה בשל כל דבר ועניין הקשור לחוזה זה.
 .25ניגוד עניינים
 .25.1המפעילה מצהירה כי נכון למועד התקשרותה בהסכם זה ,אין היא יודעת על כל מניעה חוקית
שהיא ,שיש בה כדי להפריע למתן השירותים עפ"י הסכם זה ,וכי אין היא קשורה ו/או מעורבת,
באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיה מכוח הסכם
זה .המפעילה מתחייבת להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל
עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.
 .25.2המפעילה מתחייבת להביא לידיעת אשכול נגב מערבי כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת
אשכול נגב מערבי אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצל המפעילה .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,על המפעילה להודיע לאשכול נגב מערבי על הצעה שהוצעה לה ואשר יש בה משום חשש
לניגוד עניינים כאמור.
 .25.3המפעילה מצהירה כי ידועה לה אחריותה לפעול בתום לב כלפי אשכול נגב מערבי בכל פעולותיה
בקשר עם הסכם זה ,וכי כל המלצה וכל יעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת אשכול נגב מערבי ולא
מתוך שיקולי רווח או שיקולים אחרים.
 .25.4בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים תכריע דעת
אשכול נגב מערבי.
 .26סמכות שיפוט
מוסכם בזה במפורש ,כי לבית המשפט המוסמך בבאר שבע סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל
המחלוקות ו/או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים ,בקשר עם חוזה זה ,פרשנותו ,ביצועו וסיומו.
 .27קיזוז
אשכול נגב מערבי יהיה זכאי לקזז ו/או לעכב תחת ידו ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע לו
מהמפעילה ,מתוך הכספים שיגיעו ממנה למפעילה ,לרבות כל סכום שהוא עלול לשאת בו ו/או יישא בו,
בגין מעשי ו/או מחדלי המפעילה ,בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.
 .28כתובות הצדדים והודעות
 .28.1כתובות הצדדים לצורך חוזה זה תהיינה כמפורט בדרישת החוזה.
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 .28.2כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו  -לנמען המצוין להלן  -תחשב כמתקבלת בעת מסירתה.
 .28.3כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן  -תחשב
כמתקבלת על ידי הצד השני בעת השליחה ,אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים
המקובלות ואם לא  -תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב ,והכל בתנאי שברשות השולח
אישור בכתב על קבלתה ,שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן.
 .28.4כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום ,על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון הנמען
המצוין להלן  -תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  48שעות ממועד השליחה;

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________

_________________

אשכול נגב מערבי

המפעילה
אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד __________________ מאשר כי חוזה זה חתום על ידי ____________ ,כי היא
מוסמכת לחתום על חוזה זה וכי תוכן חוזה זה מחייב את המפעילה לכל דבר ועניין.
_____________________
חותמת

_____________________
חתימה
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נספח  – 1נוסח הוראת קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת
הגוף_____________________
מספר טלפון_____________________________
מספר פקס______________________________
לכבוד:
חשב אשכול נגב מערבי,
הנדון :הוראת קיזוז
 .1אנו החתומים מטה ,הנציגים המוסמכים של הגוף ______________ ,נותנים לכם בזאת הוראה
בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך ________ שקלים חדשים (במילים___________) ,שיוצמד
ל ____________ :מתאריך _________ ,מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין ,הסכם או
הסדר (להלן" :הקיזוז") ,אם לא ניתן לבצע קיזוז ,אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר
לאשכול נגב מערבי ממקורותינו כל סכום שתתבע.
 .2אנו מסכימים כי חשב אשכול נגב מערבי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,יקזז מכל תשלום המגיע
לגוף מן אשכול נגב מערבי לפי כל דין ,הסכם או הסדר ,כל סכום המגיע לאשכול נגב מערבי מן הגוף
בקשר עם חוזה/הזמנה_____________ ,ובמידה ולא ניתן ,מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע,
מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף.
 .3אנחנו מסכימים שחשב אשכול נגב מערבי יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום
הקיזוז ,כבר מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף ,ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם
הוגשה חשבונית בגינו.
 .4אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי אשכול נגב מערבי על ביצוע קיזוז לפי הוראה
זאת ,מכספים המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר ,או כלפי התביעה להחזיר
כספים.
 .5הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך סיום ההתקשרות.
 .6שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר וחשב אשכול נגב מערבי.
_______________________________
שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הגוף
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________________
תאריך וחותמת

___________________
מספר רישיון

_________________
חתימה
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נספח ה' – תצהיר עמידה בחוק העסקת עובדים
תצהיר הזוכה בדבר קיום חוקי עבודה
אני הח"מ ,______________ ,בעל/ת ת"ז שמספרה __________ ,לאחר שהוזהרתי כי עלי
להצהיר את האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה
בזאת בכתב ,כדלקמן:
אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם הזוכה במכרז מס'  3/2018להפעלת מרכזי הכוון לבני  +60באשכול נגב מערבי
עבור ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן ולעיל" :הזוכה").
בזוכה מתקיימות כל האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה:
הזוכה ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוקי העבודה או
א.
.1
חלקם ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות אך חלפו  3שנים ממועד ההרשעה המאוחרת ביותר
(* מחק את המיותר);
היה והזוכה הורשע ביותר משתי עבירות ,יצרף את הכרעות הדין בהן הורשע במהלך  5השנים
שקדמו למועד החתימה על הסכם זה.
הזוכה או בעל זיקה אליו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת
ב.
בגין יותר מ 6-הפרות של חוקי העבודה או חלקם;
הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו  ,1976 -שחלק מהן מובאות להלן:
"אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי),
.i
התשמ"א ;1981 -
"בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
.ii
חבר בני אדם שנשלט על ידי הזוכה;
אם הזוכה הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה:
בעל השליטה בו;
א.
חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של הזוכה,
ב.
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הזוכה;
מי שאחראי מטעם הזוכה על תשלום שכר העבודה;
ג.
אם הזוכה הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי
.iii
מי ששולט בספק;
"הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31
.iv
באוקטובר ;)2002
"חוקי העבודה" – החיקוקים המפורטים להלן:
.v
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ;1991 -
א.
חוק שכר מינימום ,התשמ"ז;1987-
ב.
חוק שירות התעסוקה ,תשי"ט;1959-
ג.
חוק שעות עבודה ומנוחה ,תשי"א;1951-
ד.
חוק דמי מחלה ,תשל"ו;1976-
ה.
חוק חופשה שנתית ,תשי"א;1950-
ו.
חוק עבודת נשים ,תשי"ד;1954-
ז.
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת ,תשכ"ו;1965-
ח.
חוק עבודת נוער ,תשי"ג;1953-
ט.
חוק החניכות ,תשי"ג;1953-
י.
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,תשי"א;1951-
יא.
חוק הגנת השכר ,תשי"ח;1958-
יב.
חוק פיצויי פיטורין ,תשכ"ג;1963-
יג.
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) ,תשנ"ה;1995-
יד.
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) ,התשס"ב.2002-
טו.
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.vi
.vii
.viii

"עבירה" – עבירה לפי אחד החיקוקים המפורטים לעיל;
"הרשעה" – הרשעה בפסק-דין חלוט;
"שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי
שליטה בחבר בני האדם;

.2

הזוכה אינו עוסק במתן שירותי כוח אדם ואינו "ספק כוח אדם" כהגדרתו
בסעיף  1לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם ,התשנ"ו.1996-

אני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
_______________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה
עליו בפני.
________________
חתימת עו"ד/רו"ח
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נספח ו' – פורמט הצעת מחיר
חלק ראשון :פרטים כלליים ליצירת קשר
שם המציע
מס' זיהוי (ת.ז/.מס' תאגיד)
כתובת
טלפון
דואר אלקטרוני
שם פרטי ומשפחה:
אנשי קשר

טלפון:

כתובת דוא"ל:

חלק שני :תיאור ניסיון
 תיאור ניסיון והיכרות של המציע עם העולם המקצועי (ניתן לצרף בנפרד):
 תיאור ניסיון של המציע עם תפעול מסוג זה (ניתן לצרף בנפרד):
חלק שלישי :הצעה  -פירוט השירותים שיינתנו על ידי המציע
חלק רביעי :התמורה המבוקשת
סכום התמורה המבוקשת עבור השירותים המפורטים בהצעה זו ,₪ _________________:כולל מע"מ.
פירוט תקציב:
השתתפות גוף מפעיל
עלות
סעיף

חלק חמישי :גאנט מוצע
חודש ביצוע
פעילות

לחתימה על ידי מציע שהינו אדם פרטי:
אני החתום מטה ____________________ ,ת.ז ________________ .מאשר בזאת כי קראתי את
מסמכי ההזמנה להציג מועמדות להפעלת מרכז הכוון אזורי לבני  +60באשכול נגב מערבי ואני מצהיר כי
ביכולתי ליתן את השירותים בהתאם להצעתי דלעיל והתנאים המפורטים במסמכי ההליך התחרותי לקבלת
הצעות.
__________________________________________
חתימת המציע
לחתימה על ידי מציע שהוא תאגיד:
אנו החתומים מטה ____________________ ,ת.ז _______________ .ו ______________ -
ת.ז ,_______________ .המשמשים כמורשי חתימה של ____________________ ,מאשרים בזאת כי
קראנו את מסמכי ההזמנה להציג מועמדות להשתתפות בהליך לקבלת הצעות להפעלת מרכז הכוון אזורי
לבני  +60באשכול נגב מערבי .אנו מצהירים כי ביכולתנו ליתן את השירותים בהתאם להצעתנו דלעיל
והתנאים המפורטים במסמכי ההליך התחרותי לקבלת הצעות.
__________________________________________
חתימת מורשי חתימה  +חותמת המציע
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נספח ז'  -שמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים
הצהרה בדבר הימנעות מניגוד עניינים ושמירה על טוהר המידות בשירות הציבור
אני הח"מ ,______________ ,ת.ז ,____________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי
אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
.1

הנני מצהיר ומתחייב בזה כי המשתתף _____________ מס' זיהוי/ח.פ/.ח.צ/.ע.ר.
____________________ (להלן" :המשתתף") ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו
___________________ אינו נמצא ,ומתחייב שלא להימצא ,במצב של ניגוד עניינים בין
ההתקשרות נשוא הליך זה לבין ענייניו האחרים (ובכלל זה ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,בין
בפעולה ,בין בהסכם ובין בהתקשרות חד צדדית ,שהמשתתף ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי
ממנהליו הינם צד להם ו/או כפופים להם ,בין לבד ובין ביחד עם אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין).
הריני מתחייב לפעול לכך שהמשתתף ו/או בעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו יצהירו כי אינם נמצאים
ויתחייבו שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור.
בתצהיר זה – "בעל שליטה" – מי שהוא בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית או בעל הזכות למנות
דירקטורים או את המנהל הכללי בתאגיד ,ככל שהמשתתף הינו תאגיד.

.2

כן הנני מתחייב למלא ולהקפיד אחר הכללים הקבועים בחוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור,
התשנ"ב.1992-

.3

למען הגילוי הנאות הנני מצהיר כי
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________
זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

.4

_______________
חתימת המצהיר
אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ,______________ ,עו"ד (מ.ר ,)________ .מאשר/ת כי ביום _______ הופיע/ה בפני מר/גב'
____________ ,ת.ז ,_____________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה
עליו בפני.
________________
חתימת עו"ד/רו"ח
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נספח ח'  -אישור קיום ביטוחים
לכבוד
אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ ו/או הישובים בתחום הפעילות של האשכול ו/או המשרד לשוויון
חברתי ו/או אשל-ג'וינט ישראל
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של _________________מספר חברה___________
(להלן" :המפעילה")
בקשר להסכם להפעלת תכנית "ניהול ותכנון תקופת החיים החדשה של בני + 60
(להלן" :השירותים")
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם
המפעילה את הביטוחים להלן בקשר למתן השירותים:
 .1פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .הפוליסה מבטחת את חבותה על פי דין של המפעילה כלפי צד
שלישי כלשהו ,לרבות האשכול בגבולות אחריות של  ₪ 4,000,000למקרה אחד ובמצטבר במשך תקופת
הביטוח.
ביטוח זה מכסה תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט כלפי מי שלא שילם דמי ביטוח לאומי
כמתחייב מחוק ביטוח לאומי.
שם המבוטח מורחב לכלול את האשכול והבאים מטעמו ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח
כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה .הפוליסה מבטחת את האשכול רק בגין
הפעילות נשוא אישור זה.
 .2פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .הפוליסה מבטחת את חבותה על פי דין של המפעילה כלפי עובדיה.
הביטוח מורחב לשפות את האשכול במידה ויחשב כמעביד של מי מעובדי על ידי המפעילה.
בהתייחס לפוליסות לעיל:
 .1נוסח הפוליסה לביטוח סיכוני צד שלישי הוא ביט  2016או נוסח דומה לו בכיסוי הביטוחי.
 .2כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא יופעל כלפי
האשכול וכלפי מבטחיהם ,ולגביהם ,הביטוח על-פי הפוליסה הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותם במלוא
השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות בביטוחיהם ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם
להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981-ולמען הסר ספק אנו
מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפיהם וכלפי מבטחיהם.
 .3בפוליסות מופיע תנאי ולפיו לא יצומצם או יבוטל הביטוח במשך תקופת הביטוח ,אלא אם תישלח הודעה
כתובה על כך בדואר רשום לידי האשכול לפחות  60יום מראש.
 .4השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות חלות על המפעילה בלבד.
 .5אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי האשכול והבאים מטעם האשכול .הוויתור לא יחול כלפי אדם שביצע
נזק בזדון.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל.
בכבוד רב,
שם חברת הביטוח _________________________
__________
תאריך

___________
שם החותם

____________
תפקיד החותם

__________________
חתימת וחותמת המבטח
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פרטי הפוליסות התקפות:
מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

ביטוח צד שלישי
ביטוח אחריות
מעבידים
פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
רשימת הפוליסות:
ביטוח צד שלישי
ביטוח אחריות
מעבדים

מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

בכבוד רב,
שם חברת הביטוח _________________________
__________ ___________
שם החותם
תאריך

____________
תפקיד החותם

__________________
חתימת וחותמת המבטח
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נספח ט'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
תצהיר המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ( 1976 -להלן" :החוק")
אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת ,וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת בכתב ,כדלקמן:
אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו (להלן –
המציע).
במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה (מחק את המיותר):
.1

א.

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים;

ב.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים,
אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

ג.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי חוק
עובדים זרים ,אך חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  ,1976 -שחלק
מהן מובאות להלן:
" .1אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו"שליטה"  -כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א -
;1981
" .2בעל זיקה"  -כל אחד מאלה:
חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;
אם המציע הוא חבר בני אדם ,אחד מאלה :בעל השליטה בו;
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;
 .3אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  -חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה
מהותית בידי מי ששולט במציע;
" .4הורשע" ,בעבירה  -הורשע בפסק דין חלוט ,בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה
בחשוון התשס"ג ( 31באוקטובר ;)2002
" .5חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א ;1991 -
" .6חוק שכר מינימום"  -חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ; 1987 -
" .7מועד התקשרות" – לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז – המועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז;
" .8עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום;
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" .9שליטה מהותית"  -החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר
בני האדם;
אני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.
המצהיר/ה
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני ___________ ,עו"ד (מ.ר ,)___________ .במשרדי
שברחוב _________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז .שמספרה
_______________/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
בפני.
עליו
וחתם/וחתמה
דלעיל
תצהירו/תצהירה

 ,עו"ד

חותמת

35

נספח י'  -נוסח הוראת קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת
הגוף_____________________
מספר טלפון_____________________________
מספר פקס______________________________
לכבוד:
חשב אשכול נגב מערבי,
הנדון :הוראת קיזוז
 .7אנו החתומים מטה ,הנציגים המוסמכים של הגוף ______________ ,נותנים לכם בזאת הוראה
בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך ________ שקלים חדשים (במילים___________) ,שיוצמד
ל ____________ :מתאריך _________ ,מכל תשלום המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין ,הסכם
או הסדר (להלן" :הקיזוז") ,אם לא ניתן לבצע קיזוז ,אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר
לאשכול נגב מערבי ממקורותינו כל סכום שתתבע.
 .8אנו מסכימים כי חשב אשכול נגב מערבי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,יקזז מכל תשלום
המגיע לגוף מן האשכול לפי כל דין ,הסכם או הסדר ,כל סכום המגיע לאשכול נגב מערבי מן הגוף
בקשר עם חוזה/הזמנה_____________ ,ובמידה ולא ניתן ,מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע,
מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף.
 .9אנחנו מסכימים שחשב האשכול יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז ,כבר
מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף ,ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם הוגשה
חשבונית בגינו.
 .10אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי אשכול נגב מערבי על ביצוע קיזוז לפי
הוראה זאת ,מכספים המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר ,או כלפי התביעה
להחזיר כספים.
 .11הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך סיום ההתקשרות.
 .12שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר וחשב האשכול.
_______________________________
שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הגוף
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי
אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה
על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי
יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________________
תאריך וחותמת

___________________
מספר רישיון

_________________
חתימה
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