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 22/2022מכרז מס' 

 100מהלך מוני -מנהל רשותי

 רקע:  .1

 רקע על האשכול  .א

"( פועל באחת עשרה רשויות בנגב  האשכול" ו/או "מערביאשכול נגב  איגוד ערים אשכול נגב מערבי )להלן: "

פועל  האשכול    .בתחומים מגווניםאזוריים עם יתרון לגודל  יצירת שיתופי פעולה   המערבי. מטרת האשכול היא 

השירות  וטיוב  שיפור  ולצורך  אזורית  תפיסה  ותפעולית  לתושב  מתוך  כלכלית  יעילות  חיים  וקידום  ,  מרחב 

אופקים, מ.א אשכול, מ.א בני שמעון, מ.א. חוף אשקלון, באשכול נגב מערבי הן:    משותף. הרשויות החברות 

 מ.א מרחבים, מ.מ. לקיה, נתיבות, רהט, מ.א שדות נגב, שדרות ומ.א שער הנגב. 

 רקע על המהלך . ב

מיטבית"   הזדקנות  מקדמת  "רשות  והרשויות    Muni100מהלך  מערבי  נגב  אשכול  היערכות  את  מקדם 

שנות חיים. המהלך מתבסס   100חלק במהלך, לאתגר הזדקנות האוכלוסייה בעידן של  המקומיות שלוקחות  

( העולמי  הבריאות  ארגון  ידי  על  שפותח  גיל'  ידידותיות  'ערים  ממודל  למידה  הגברת  WHOעל  ומטרתו   )

 "(.  המהלךהנוכחות וההשתתפות של אזרחים ותיקים במרחב הפיזי, החברתי והכלכלי ברשות )להלן: "

אשל, ושותפים לו משרדי ממשלה רבים ביניהם : משרד הרווחה והבטחון  -ותח ומנוהל ע"י ג'וינטהמהלך מפ

המשרד לשוויון חברתי, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד התחבורה, קרנות הביטוח הלאומי,    החברתי,

 משרד הבינוי והשיכון, מפעל הפיס, משרד רוה"מ ועוד. 

 המהלך כולל שלושה שלבים: 

 שהסתיים זה מכבר. ,הרשויות שישתתפו במהלך בשלב זה 20שלב התכנון הארצי ובחירת  •

 2023-2022שלב התכנון ברשויות כשנה,  •

 .  2026-2023שנים, בין השנים  3שלב היישום  •

עם   חוץ(  )במיקור  להתקשר  האשכול  מבקש  זו,  ה  מנהלבמסגרת  את  ינהל  ם  מקד כאשכול  במהלך  אשר 

מיטבית   וברשויות והזדקנות  באשכול  המוביל  הצוות  עבודת  את  אשר  ירכז  מנכ"ל  ,  תחת  ישירות  יעבוד 

 האשכול.

האשכול   .2 מטעם  קשר  אזורית     –אשת  בריאות  מתכללת  לרנר,   ענת 

 health@westnegev.org.il| דוא"ל: 0544882805 טלפון:

mailto:health@westnegev.org.il
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 :   םפרטי .3

 100מוני  -מנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות מיטבית התפקיד:  .א

המשרה:    . ב בחשבונית(100%היקף  )תשלום  חוץ  במיקור  העסקה  הזכות .  שמורה  לאשכול   ,

 להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות.

 מנכ"ל האשכול  כפיפות:  .ג

לשנה עם אופציה של האשכול להאריך את ההתקשרות   תהיה  ההתקשרות תקופת  פרק הזמן:   .ד

   שנים.  4בשנה נוספת בכל שנה עד להשלמת 

 2022תחילת עבודה: דצמבר  .ה 

 

 תיאור התפקיד:    .4

 מטרות התפקיד .א

, ויצירת  משתתפותוברשויות היד ימינו של מנכ"ל האשכול בהובלת פעילות המהלך באשכול   •

 בנושא הזדקנות מיטבית של האוכלוסייה הרלוונטית ברשויות אגפי  רשותי ורב  רב   מערך עבודה

. 

האוכלוסייה  • הזדקנות  בנושא  ורשותית  אזורית  אסטרטגית  אב  תוכנית  כתיבת  על  אחריות 

למדדי באשכול  בהתאם  המקצועי  והצוות  באשכול  המהלך  יועץ  עם  בשותפות  המהלך, 

 ברשויות. ו

 יישום כלל פעולות המהלך באשכול וברשויות המקומיות בשלב התכנון ובשלב הביצוע. •

 

 מרכיבי התפקיד  . ב

רב  • מקצועיים  וצוותים  ועדות  של  והובלה  האשכול  מנכ"ל  ברשות  היגוי  בוועדות  השתתפות 

 ברשויות ובאשכול.  אגפיים 

 ומעקב אחר יישומה. ליווי ובקרה עלבניית תכנית יישום ותוכניות עבודה רב שנתיות לצוותים   •

יישום כלל מרכיבי המהלך ,כולל בניית תקציב לתוכנית האסטרטגית ותוכניות היישום וניהול  

 תקציב המהלך. 

 עבודה משותפת עם יועץ האשכול שמונה על ידי הג'וינט.  •
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מהלכים  • מנהלי  של  ארצי  מצוות  כחלק  עבודה  בג'וינט,  המהלך  מטה  מול  הפעילות  ריכוז 

 שויות. בר

 

  תנאי הסף : .5

 תנאי סף מנהליים: .א

על המציע להיות אזרח ישראל ותושב ישראל, וככל שמדובר בתאגיד, עליו   .1

ישראל במדינת  מצוי  ומשרדו  ישראל  במדינת  הרשום  תאגיד    או   להיות 

 התחייבות חתומה על הכוונה לפתוח חברה כאמור בנוסח הרצ"ב.

a.   על הנ"ל,  הסף  בתנאי  המציע  של  עמידתו  הוכחת  לצורך 

   :המציעים לצרף להצעותיהם את העתק המסמכים הבאים 

b. פי דין בישראל, יצרף להצעתו את -מציע שהוא תאגיד הרשום על

 המסמכים הבאים:

c.   התאגיד )העתק מאומת עלהעתק של תעודת ההתאגדות של-

של  י שם  שינוי  תעודת  כל  של  העתק  וכל  רו"ח(,  או  עו"ד  די 

 התאגיד )ככל ששונה(. 

d.   תדפיס מעודכן של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי )קרי, על חברה

 לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות(. 

e.   לחלופין, התחייבות של המציע על הכוונה לפתוח חברה כאמור

 במידה ויזכה במכרז ויחליט על פתיחת חברה. 

לצרף   .2 יידרש  עסק  מורשה/בעל  עוסק  שהוא  תאגיד,  שאיננו  יחיד  מציע 

להצעתו צילום תעודת הזהות שלו, ושל העסק באופן שיהיה קריא וברור,  

התחייבות של   לחילופיןו  א  לרבות, צילום הספח המצורף לתעודת הזהות 

   בנוסח הרצ"ב.  המציע על פתיחת עוסק מורשה ככל ויזכה במכרז

הסכם   .3 את  להצעתו  יצרף  רשומה,  לא  שותפות  בגדר  שהוא  מציע 

על מאומת  כשהוא  השותפים  בין  צילומי  -השותפות  את  וכן,  עו"ד,  ידי 

 . תעודות הזהות של השותפים
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 תנאי סף מקצועיים   . ב

 

 ראשון חובה , לתואר שני יתרון משמעותי . תואר בוגר  •

 

 דרישות נוספות המהוות יתרון:  

 עדיפות לבוגרי תוכניות מנהיגות . •

 ניסיון משמעותי בעבודה מערכתית ורב אגפית ברשויות מוניציפליות .  •

 ניסיון בניהול תוכניות ופרויקטים ארוכי טווח   •

 ולה רחבים יכולות בין אישיות גבוהות וניסיון בהובלת שיתופי פע •

 ראייה אסטרטגית רחבה •

 ניסיון בניהול שותפויות מורכבות •

 הכרות עם האזור  •

 

 פרטים נוספים:  

 כפיפות למנכ"ל האשכול  •

 הדרכה וניהול מקצועי ע"י צוות ג'וינט אשל   •

 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד  •

 

 אמות המידה לבחינת ההצעות:  .6

האשכול  בחינת   של  מקצועית  וועדה  ע"י  תיעשה  של ההצעה  המכרזים  ועדת  ע"י  שתוסמך 

בחינת האשכול,   המקצועיות,  בדרישות  הנדרשים,  הסף  בתנאי  המציע  עמידת  את  שתיבחן 

 וכן את ההצעה הכספית של המציע: התאמת המציע לתפקיד 

 70% ( -לשיקול דעת האשכול -איכות )ניסיון המציע, ממליצים, ראיון אישי .א

   30%הצעת מחיר:  . ב
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כל  כלולות  . בסכום זה  ()לא כולל מע"מ  לשנהמחיר מקסימום    ₪  287,000אומדן:  

 ההוצאות הקיימות למנהל בגין עבודתו. כגון: נסיעות, אש"ל וכד'.

 .10%עד   ממחיר המקסימום  הנמוכהניתן להגיש הצעה 

 האשכול אינו מתחייב לבחור בהצעת המחיר הנמוכה ביותר.  

משרה וזאת    100%מ  רה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות ליותרלאשכול שמו

או על פי מחיר שעתי שיגזר מסכום ההצעה החודשית    בצורה יחסית להצעת המחיר

 .שעות  182לחלק ל

 

 הגשת ההצעה   אופן .7
 

את הצעת המשתתף במכרז עם כל יתר מסמכי המכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש  •

בציון   סגורה  מס'  במעטפה  פומבי  בלבד במשרדי   22/2022"מס' מכרז  ידנית  " במסירה 

 האשכול )יש לתאם הגעה מראש(.

יאוחר מה   • . לא תתקבל הצעה לאחר  12:00בשעה    21.09.2022מיום  ההצעה תוגש לא 

 המועד האמור

את  • להצעתו  לצרף  מציע  כל  על  לעיל,  כאמור  והניסיון  הכספית  ההצעה  בחינת  לשם 

המועמד  לגבי  המסמכים  יצורפו  שותפות  או  בתאגיד  שמדובר  ככל  הבאים  המסמכים 

 :המיועד

 . , ככל וההצעה מוגשת על ידי תאגיד אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד  -נספח א'  .א

 הסכם חתום. -נספח ב'  . ב

. יש לצרף תעודות התומכות את המופיע בקורות דכניים של המנהלע  קו"ח  -נספח ג'   .ג

 , לרבות מסמכים ותעודות השכלה. החיים 

ד'   .ד המחיר.     -נספח  משרה הצעת המחיר הנה לעבודה בהיקף שעות של  הצעת 

 שעות(  182מלאה )

 פרטי חשבון בנק -נספח ה'  .ה 

 . הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה -נספח ו'  .ו

 תצהיר לפי חוק גופים ציבוריים -נספח ז'  .ז

 . ממליצים נספח -ח'  נספח .ח
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 ככל ונדרש.  -התחייבות על הקמת חברה או פתיחת עוסק מורשה -נספח ט' . ט

 

 בחינת ההצעות   .8

האשכול יבחן את עמידתו של המציע בתנאי הסף ומציע שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו לא   •

 תבוא במניין ההצעות.  

ועדת המכרזים, לפי שקלול   ועדה מקצועית של האשכול ואח"כ ע"י  הצעות המועמדים יבחנו ע"י  •

   -של ציון האיכות עם עלות העבודה על פי הצעת המחיר, ביחס של

האשכול(,   -   70% .א דעת  שיקול  )לפי  אישי  ראיון  ממליצים,  המציע,  )ניסיון  איכות 

 התרשמות מקצועית והתאמה לתפקיד.  

 הצעת המחיר.  - 30% .ב

מו את הזכות להרחיב את כדי לעזור בבחירת המציע המתאים ביותר, האשכול שומר לעצ •

לרבות  המיון,  רק  ,  תהליך  יוזמנו  ראיון  עריכת  על  ויוחלט  ככל  וכד'.  אישי  לראיון  הזמנה 

הסף.   בתנאי  העומדים  ליום  המועמדים  יקבע  הראיון  המועמדים  ראיון  על  ויוחלט  ככל 

לשריין    3.10.22 המועמדים  לתאריך  על  בסמוך  תימסר  מדוייקת  שעה  זה.  תאריך  מראש 

   הוועדה.

 המועמדים הסופיים יוזמנו למרכז הערכה מטעם ג'וינט אשל.   •

 האשכול שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקפי העבודה כמפורט בפניה זו.   •

 האשכול אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. •

 

 דרישת פרטים מהמציע   .9

לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, האשכול יהא רשאי, בכל עת שיראה לנכון, גם    •

לדרוש מהמציע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות )להלן: 

תוכן הפרטים" המקצועי,  ניסיונו  המציע,  את  לבחון  מנת  על  המלא,  רצונו  לשביעות   ,)"

ראה לנכון,  הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למציע ולהצעתו, ככל שי

 במסגרת שיקוליו, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.  
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המציע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונו של האשכול ובתוך המועד   •

שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאי האשכול שלא לדון בהצעתו ו/או לראות 

כל   על  הצעתו  אחר  עומד  שאינו  וכמי  המציע  של  מצדו  כתכסיסנות  הפרטים  צירוף  באי 

 המשתמע מכך. 

 

 

 הצהרות המציע  .10

גשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם  ה •

ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. כל טענה 

הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא  -בדבר טעות או אי

 הצעת המציע. תתקבל לאחר הגשת 

אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שהועברו אליו, ו/או תנאי כלשהו מתנאי   •

 המכרז ו/או ההסכם. 

האשכול רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז  •

 ולפסול את הצעת המציע. 

 

 
 שאלות הבהרה .11

ובקשה   • על  להבהרותשאלות  לאשכול  בקובץ  -יועברו  המציעים  הטבלה    WORDידי  ע"פ  בלבד 

יש לוודא    info@westnegev.org.ilלכתובת מייל   ,  10:00בשעה    13.09.22המופיע מטה, עד ליום  

 .  073-7269274קבלת המסמכים במס' טלפון: 

 

או   מס"ד  אליו  המסמך  הנספח 
 מתייחסת ההבהרה 

וסעיף   מס' עמוד  פרק 

 רלוונטיים

 נוסח השאלה 

     

     

     

mailto:info@westnegev.org.il
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.  18.09.2022  -תשובות יישלחו לכל השולחים שאלות הבהרה וכן יפורסמו באתר האשכול לא יאוחר מה  

 פניות טלפוניות לבירורים שאינם טכניים לא תענינה וממילא לא תחייבנה את האשכול. 

 

 הבהרות  .12

האשכול רשאי להאריך מעת לעת את מועד הגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי   .א

ו/או את תנאי המכרז. הודעה על כך תפורסם באתר האשכול ובאחריות המציע להתעדכן 

ובהר כי הצעת המחיר הינה סופית והיא כוללת   הגשה באתר.באתר מעת לעת וטרם מועד ה

 ההוצאות של המציע לרבות אש"ל, נסיעות וכד'.בתוכה את כלל 

מובהר בזאת כי השירותים המחייבים את הזוכה הם אלו המפורטים להלן בבקשה להצעת  . ב

אחת   אף  או   , ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייב  אינו  האשכול  ובנספחיה.  המחיר 

 הצעות. מה

 בקבלת הזמנת עבודה חתומה. מובהר, כי ביצוע העבודות נשוא הצעה זו מותנה .ג

 כולל מע"מ. לא הצעות המחיר יוגשו במטבע ישראלי בלבד  . ד 

ו/או המכרז בהתאם  .ה האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל בכל עת את הזמנת העבודה 

 לשיקול דעתו הבלעדי. 

 בכפוףמיום אישור החשבונית על ידי הגורם המאשר באשכול.     45תנאי תשלום : שוטף +   .ו

 לקבלת תשלום ממשרדי הממשלה ובהתאם לחוק מוסר תשלומים. 

יאשר את תוצרי  מועד תחילת הביצוע על פי חתימת הצדד  .ז עבודה. האשכול  ים על הזמנת 

 העבודה כתנאי להוצאת החשבונית לתשלום. 

 כל פירושים, הבהרות או הסברים שניתנו בע"פ, לא יחייבו את האשכול.  .ח

לתקן  . ט ו/או  במכרז  לאמור  הבהרות  לתת  רשאי  ביוזמתו  האשכול  לעיל,  באמור  לפגוע  מבלי 

המועד   את  לעת  מעת  להאריך  לרבות  תוספות,  ו/או  שינויים  לבצע  ו/או  בו  שנפלו  טעויות 

להגשת ההצעות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט 

 המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. שעות לפני  48של האשכול וזאת עד 

באחריות המציע לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של האשכול, במטרה לבחון אם יש  .י

הודעות כלשהן מטעמו לגבי מכרז זה, וכן לצרף להצעתו את המסמכים המפורסמים, לרבות  
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היה    שאלות ותשובות הבהרה, יחד עם כל מסמכי המכרז. המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא

 מודע להוראה ממסמכי המכרז, כל עוד פורסמה באתר.  

יובהר כי האשכול אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא והוא רשאי לבטל את המכרז, מכל סיבה  .יא

 שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.  

 ,בעצם הגשת ההצעה במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל . יב

ה, דרישה ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין זה באופן מלא וללא כל וכמוותרים על כל טענ 

 .סייג

 

 התחלת ביצוע העבודה מותנית בחתימת הסכם עם ג'וינט אשל.  .13
 

 
 ביטוח .14

האשכול בסעיף זה )ביטוח( יקרא: אשכול יישובי הנגב מערבי בע''מ ו/או איגוד ערים אשכול  14.1

הטיפול של אשכול נגב מערבי ו/או מי שמקבל שירותים  יישובי נגב מערבי ו/או רשויות בתחום  

 .  ג'וינט ישראל חל"צ ו/או מדינת ישראלו/או גופים קשורים לאשכול ו/או  מהאשכול

מנהל המהלך מתחייבת להחזיק בביטוחים מקיפים ומתאימים, ההולמים את נסיבות העניין,   14.2

 לרבות הביטוחים הבאים: 

 

 ביטוח חבות מעבידים 

 

 ביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  .א

$ )דולר ארה"ב( לעובד, למקרה לתקופת   5,000,000גבולות  האחריות לא יפחתו מסך של   . ב

 הביטוח. 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  .ג

  ויחשב  כמעבידם.

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע   ת האשכולהביטוח יורחב לשפות א . ד 

 . מנהל המערךנושאי בחבות מעביד כלפי מי מעובדי  הואכלשהי כי 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  14.3
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ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים  .א

 המוחזקים.

$ )דולר   1,000,000גבול האחריות למקרה ולתקופה בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מסך של   . ב

 ארה"ב(.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,   .ג

 קבלני משנה ועובדיהם. 

 אחריות צולבת . –  Cross Liabilityבפוליסה ייכלל סעיף  . ד 

ככל שייחשב אחראי למעשי ו/או מחדלי מנהל המהלך    האשכולרחב לשפות את  הביטוח יו .ה

 וכל הפועלים מטעמו. 

מנהל המהלך מתחייבת כי בכל ההתקשרויות שלו עם ספקים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי   14.4

מקצוע ונותני שירותים למיניהם בקשר לביצוע שירותים במסגרת נשוא הסכם זה, לדרוש קיומם 

הכ ביטוחים  חבות של  ביטוחי  מקצועית,  אחריות  ביטוחי   , הולמים  ביטוחיים  כיסויים  וללים 

מעבידים, ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוחי עבודות קבלניות( בגבולות אחריות סבירים 

להיקף כל עבודה ושירות ולוודא בפועל כי בכל ביטוחיהם המתייחסים לעבודות והשירותים יכללו 

מטעמו כמבוטחים נוספים עם סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף גם האשכול ו/או הבאים  

 כלפיהם וכלפי עובדיהם.) 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים: 14.5

כמבוטחים נוספים וזאת בגין מעשים ו/או מחדלים של    את האשכולשם המבוטח יתווספו   .א

 מנהל המהלך. 

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים, לא יהיה לשינוי זה כל תוקף   . ב

 הודעה על כך בכתב לפחות ששים יום מראש.  לאשכולאלא אם כן ניתנה 

על פי הפוליסה לא ייגרע    מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויות  .ג

 מזכויות המבוטחים האחרים. 

חזרה   . ד  או  השתתפות  תביעה,  שיבוב,  זכות  כל  על  מוותר  ו/או  ועובד   האשכולהמבטח  יו 

 ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.  מנהליו
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ולמילו  14.6 הפוליסות  עבור  הפרמיות  לתשלום  המבטח  כלפי  אחראי  יהא  המהלך  כל מנהל  י 

החובות המוטלות על המנהל המהלך על פי תנאי הפוליסות. ההשתתפות העצמית הנקובה 

 בכל פוליסה תחול בלעדית על מנהל המהלך. 

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים  14.7

המזכה במלוא הזכויות   ביטוח אחר, לא יופעל כלפי האשכול והביטוח יהא בחזקת ביטוח ראשוני

 על פי פוליסות הביטוח. 

תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל על  14.8

 פי תנאי "פוליסות נוסח ביט".

תקופת הביטוח בפוליסות הביטוח תהיה בתוקף למשך כל תקופת הסכם זה. מנהל המהלך   14.9

תחודשנ  הביטוח  פוליסות  כי  יהא מתחייבת  עוד  וכל  בכך,  צורך  יהא  אם  לעת  מעת  ידו  על  ה 

 ההסכם בתוקף.

מובהר כי אין בכל האמור לעיל כדי לפטור את מנהל המהלך מכל חובה החלה עליו על פי כל   14.10

דין או על פי הסכם זה; ואין לפרש את האמור כוויתור האשכול על כל זכות או סעד המוקנים לו  

 על פי דין או על פי הסכם זה.

 

 

 הבהרה: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.  

 בברכה,

 אורי פינטו

 מנכ"ל אשכול נגב מערבי 
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 נספח א'
 
 

 אישור זכויות חתימה מטעם תאגיד

    ________ 2022תאריך: 

  _____________ :לכבוד

   .א.ג.נ

 הנדון: אישור זכויות חתימה בשם תאגיד

כי   בזאת,  מאשר   ____________________ עו"ד/רו"ח   _________________הנני, 

ידי   על  שהוגשה  ההצעה  על  " ____________________החתום/ים  "(  המציע)להלן: 

מכרז   להליך  הצעות  להציע  ההזמנה  מנהל    22/2022במסגרת  עם   – רשותי  להתקשרות 

מוני   "  100מהלך  )להלן:  מערבי  נגב  מוההליךאשכול  המציע "(  את  לחייב  סמך/ים 

בכבוד                                  .בחתימתו/ם, והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע להליך 

 _______________ ,רב

 ____________ .מ.ר.                                                   
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 הסכם  -נספח ב'

 

 שנערך ונחתם ב נתיבות

 ________ : ביום

 

 – בין   -

 

 איגוד ערים אשכול רשויות הנגב המערבי 

 , נתיבות8מרח' סמילו 

 על ידי המורשים לחתום מטעמו,  אורי פינטו ואלון דוידי 

 ("האשכול"ו/או  "אשכול נגב מערבי" )שייקרא להלן: 

 

 – לבין  -

 __________________ 

 מרח' ____________________ 

 ___________________________ 

 מנהל המהלך( -"מנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות מיטבית")שייקרא להלן: 

מכרזים   :הואיל נערכים  באמצעותו  היתר,  בין  אשר  רשויות  מספר  של  איגוד  הינו  והאשכול 

 ;משותפים לתועלת כל הרשויות 

 

ג'וינט   והואיל: של  קורא"  ב"קול  זכה  מערבי  נגב  מיטבית  ואשכול  הזדקנות  קידום  לטובת  אשל 

 באשכול וברשויות שלוקחות חלק במהלך.

 

והאשכול פנה לקבלת הצעות למנהל מהלך אשכולי לקידום הזדקנות מיטבית באשכול נגב  והואיל:

מערבי, כמפורט בפנייה לקבלת הצעות למנהל מהלך מקדם הזדקנות מיטבית אזורי המצ"ב 

 "( :העבודותלהסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "כנספח ג'   

 

 העבודות בהתאם לנספח ג';  ומנהל המהלך הגיש הצעה לביצוע   והואיל:
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וביום _____ החליטה ועדת ההתקשרויות מכרזים וכ"א של האשכול לאשר את הצעתו של  :והואיל

 מנהל המהלך ולהתקשר עמו בהסכם זה; 

 

ומנהל המהלך מצהיר, כי הוא בעל הכישורים, הידע והניסיון לבצע את העבודות וכי ביכולתו  והואיל:

 ות רצונו המלא של האשכול;לבצע את כל העבודות לשביע

 

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטים ביניהם, והכל כמפורט לעיל ולהלן  והואיל:

 בחוזה זה;

 

 לפיכך  הוסכם  הוצהר  והותנה  בין  הצדדים  כדלקמן: 

 

 מבוא וכותרות ונספחים  .1

 ממנו. המבוא לחוזה זה והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד  1.1

 

כותרות הסעיפים בחוזה זה מובאות לנוחיות ההתמצאות בלבד. הן אינן מהוות חלק מהחוזה  1.2

 ולא ישמשו לצורכי פרשנותו. 

 

 הצהרות מנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות מיטבית .2

מנהל המהלך מצהיר, כי ידועה ומובנת לו מהות השירותים המבוקשים על ידי האשכול  וכי   2.1

הניסיון המקצועי, והמומחיות לביצוע העבודות וכל יתר התחייבויותיו על פי הינו בעל הידע,  

 חוזה זה.

מנהל המהלך מצהיר בזאת ומאשר במפורש כי העבודות וכל התחייבויותיו על פי חוזה זה  2.2

 ייעשו אך ורק במסגרת החוק ובכפוף לכל דין. 

 

 התחייבויות מנהל המהלך .3

הג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת מנהל המהלך יפעל  על פי כל דין ו/או נו 3.1
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עבודתו כמנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות מיטבית  ויבצע את משימותיו במרב הקפדנות,  

 ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות, בנאמנות, בדייקנות ובמומחיות. 

 

 השירותים  .4

ב  4.1 את העבודות המפורטות  עבור האשכול   יבצע  זהמנהל המהלך  א' להסכם  ביעילות  נספח   ,

 ולשביעות רצונו המלא של האשכול . 

 

 התמורה .5

התמורה השנתית למנהל מהלך שייבחר הינה בסך כולל של ________ ₪ )לפני מע"מ( בשנה.    5.1

שעות לחודש והתמורה בגין כל שעת עבודה תעמוד על   182  - השירות יינתן בהיקף שלא יפחת מ

האשכול לאשר למנהל המהלך מראש    יהיה רשאי  -סך ____ ₪ )לפני מע"מ( על אף האמור לעיל

)כגון בשל חגים( בחודשים אחרים.   ימי עבודה  ובכתב להשלים שעות ביחס לחודש שבו מעט 

  .צע מנהל המהלך בכל חודשהתמורה כפופה לדיווח ואישור המזמין את שעות העבודה שבי

למען הסר ספק, מובהר כי לא ישולם כל סכום מעבר לתמורה הנקובה לעיל, ובכלל זה לא תשולם   5.2

תמורה עבור שעות נוספות, ולא תשולם תמורה עבור עבודה בשעות לא שגרתיות. עוד מובהר כי  

ל הוצאה אחרת לרבות התמורה כוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות לרבות נסיעות וכ

  בעבור מיסים.

לאשכול שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות באופן יחסי להצעת המחיר הזוכה וזאת על  5.3

 פי שיקול דעתו בלבד. 

יום מתום החודש בו הוגשה החשבונית ע"י מנהל    45  - שכר מנהל המהלך ישולם לא יאוחר מ  5.4

  + הגו  ( 45המהלך)שוטף  של  אישורו  את  קיבל  לקבלת ואשר  בכפוף  באשכול,  הממונה  רם 

הכולל ובהתאם לחוק מוסר תשלומים. לחשבון יצורף דו"ח פעילות  ג'וינט אשל  התשלום על ידי  

  .של מנהל המהלך בו יפרט את הפעולות שביצע במהלך החודש בגינו מוגש החשבוןדיווח שעות  

  .תומהמובהר, כי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה מותנה בקבלת הזמנת עבודה ח 5.5

בגין ניהול ותכלול הפרוייקט על ידי    4%ידוע כי האשכול ינכה מהחשבון שיוגש דמי ניהול בסך של   5.6

 האשכול.
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 תקופת החוזה .6

תקופת ההסכם תהיה לשנה עם אופציה לאשכול להאריך את התקופה בכל שנה לשנה נוספת ועד  6.1

 שנים.   4להשלמת 

האשכול  יהיה רשאי להביא הסכם זה לסיום על פי שיקול דעתו הבלעדי מבלי שהוא נדרש לנמק  6.2

ולהפסיק את עבודת מנהל המהלך בהודעה מוקדמת של   יום. במקרה זה ישלם   14את סיבותיו, 

 האשכול  את החלק היחסי לעבודה שבוצעה.     

על תתי סעיפיהם מהוות הוראות יסודיות להסכם זה, הפרתן   4  - ו  3,  2מוסכם כי הוראות סעיפים    6.3

 ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של החוזה.  

מוסכם עוד, כי האשכול  רשאי להביא את ההתקשרות על פי חוזה זה לידי סיום בכל עת וללא הודעה   6.4

 דמת, בכל אחד מהמקרים הבאים: מוק

 מנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות מיטבית הפר את החוזה הפרה יסודית. 6.4.1

מנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות מיטבית אינו מבצע את החוזה לשביעות רצון האשכול  6.4.2

, ולא נקט באמצעים על מנת לתקן את הטעון תיקון שבוע  מיום שנמסרה לו התראה בכתב 

 על כך.  

 אשל הפסיק את תקצוב הפרוייקט או את תקצוב עבודת מנהל המהלך.  ג'וינט 6.4.3

במקרה של הפסקת העבודה מכל סיבה שהיא למנהל המהלך לא תהיה טענה לעיכבון והוא יעביר  6.5

 לידי האשכול  את כל תוצרי וחומרי עבודתו אשר נעשו על פי הסכם זה.   

 

 שלילת יחסי עובד מעביד  .7

בהתקשרותו עם האשכול  על פי חוזה זה פועל מנהל המהלך  מנהל המהלך  מצהיר, כי   7.1

באופן עצמאי ובלתי תלוי וכי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי  

מטעמו לבין האשכול  יחסי עובד ומעביד. למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזאת כי אין  

שירותים מקצועיים, יחסי    לראות בהתקשרות דנא שלפיה מנהל המהלך מספק לחברה

עובד מעביד בין הצדדים ומנהל המהלך מאשר בחתימתו כי לא התכוונו הצדדים כלל  

 ליצור יחסי עובד מעביד, עפ"י כל דין.

 

מאחר ומנהל המהלך התקשר עם החברה כקבלן עצמאי מתחייב מנהל המהלך לשאת  7.2

מהאשכול, לרבות למס הכנסה, בכל התשלומים המתחייבים בגין התמורה אותה יקבל  
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ביטוח לאומי ומס ערך מוסף ולא תהיינה לו דרישות נוספות בגין תשלומים אלו מעבר 

 לתמורה אותה יקבל מהאשכול כאמור. 

 

מנהל המהלך מצהיר כי ידועות לו זכויותיו, חובותיו ומעמדו של קבלן עצמאי לעומת שכיר והוא   7.3

ם עבור האשכול על בסיס של קבלן עצמאי מול עדיין מבקש להמשיך לבצע את מתן השירותי

 מזמין. 

 

אם על אף האמור במסמך זה וכוונתם המוצהרת של הצדדים, יקבע ע"י ביה"ד לעבודה ו/או  7.4

ערכאה/גוף שיפוטי/מוסמך אחר ו/או גוף רשמי אחר כי התקיימו בין האשכול לבין מנהל המהלך 

ולפצות  לשפות  המהלך  מנהל  מתחייב  ומעביד  עובד  ו/או    יחסי  הוצאה  כל  על  האשכול  את 

ו/או   טענה  בעקבות  בהם  לשאת  האשכול  על  שיהיה  ו/או  לאשכול  שיגרמו  נזק  ו/או  תשלום 

קביעה ו/או דרישה/תביעה שעניינה קיומם של יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, בין אם מנהל 

וף רשמי כזה  המהלך היה המקור לה ו/או מי מטעמו ובין אם היה זה צד שלישי כלשהו )לרבות ג

או אחר(, מיד עם הדרישה הראשונה, ומאשר לאשכול לקזז הוצאות/ תשלומים/ נזקים אלה 

 מכל סכום שיגיע לו ממנו. 

 

מנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות מיטבית  מסכים ומצהיר בזאת, כי ההתקשרות ביני לבין   7.5

 ם.  מעביד בינ -האשכול מבוססת על כוונת הצדדים כי לא מתקיימים יחסי עובד 

 

 

 אחריות  .8

מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה או מכל דין, יהא מנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות   8.1

מיטבית אחראי לכל פגיעה, הפסד ונזק, כולל נזק גופני ו/או הוצאה כלשהי שייגרמו לאשכול  ו/או  

עובד מעובדיו  למי מטעמה ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל של מנהל המהלך ו/או של  

 או מי מטעמו, בקשר עם ביצוע העבודות. 
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 ביטוח .9

האשכול בסעיף זה )ביטוח( יקרא: אשכול יישובי הנגב מערבי בע''מ ו/או איגוד ערים אשכול יישובי   .9.2

נגב מערבי ו/או רשויות בתחום הטיפול של אשכול נגב מערבי ו/או מי שמקבל שירותים מהאשכול 

 .  ג'וינט ישראל חל"צ ו/או מדינת ישראלאו גופים קשורים לאשכול ו/או / ו/

מנהל המהלך מתחייבת להחזיק בביטוחים מקיפים ומתאימים, ההולמים את נסיבות העניין, לרבות   .9.3

 הביטוחים הבאים:

 ביטוח חבות מעבידים  .9.4

 ביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.  .א

$ )דולר ארה"ב( לעובד, למקרה לתקופת   5,000,000חריות לא יפחתו מסך של  גבולות  הא .ב

 הביטוח. 

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה  .ג

 ויחשב  כמעבידם. 

היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע   ת האשכולהביטוח יורחב לשפות א .ד

 . מנהל המערךשאי בחבות מעביד כלפי מי מעובדי נו הואכלשהי כי 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  .9.5

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים  .א

 המוחזקים.

$ )דולר   1,000,000גבול האחריות למקרה ולתקופה בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מסך של   .ב

 ארה"ב(.

הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים,   .ג

 קבלני משנה ועובדיהם. 

 אחריות צולבת . –  Cross Liabilityבפוליסה ייכלל סעיף  .ד

ככל שייחשב אחראי למעשי ו/או מחדלי מנהל המהלך    האשכולהביטוח יורחב לשפות את   .ה

 וכל הפועלים מטעמו. 

מנהל המהלך מתחייבת כי בכל ההתקשרויות שלו עם ספקים, קבלנים, קבלני משנה, בעלי מקצוע   .9.6

של  קיומם  לדרוש  זה,  הסכם  נשוא  במסגרת  שירותים  לביצוע  בקשר  למיניהם  שירותים  ונותני 

ביטוח כיסויים  הכוללים  מעבידים, ביטוחים  חבות  ביטוחי  מקצועית,  אחריות  ביטוחי   , הולמים  יים 

ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוחי עבודות קבלניות( בגבולות אחריות סבירים להיקף כל עבודה 
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יכללו גם   כי בכל ביטוחיהם המתייחסים לעבודות והשירותים  ולוודא בפועל  ו/או  ושירות  האשכול 

מטעמו נוספ  הבאים  וכלפי כמבוטחים  כלפיהם  השיבוב/התחלוף  זכות  על  ויתור  סעיף  עם  ים 

 עובדיהם.) 

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .9.7

כמבוטחים נוספים וזאת בגין מעשים ו/או מחדלים של    שם המבוטח יתווספו את האשכול .א

 מנהל המהלך. 

לשינוי זה כל תוקף  בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים, לא יהיה   .ב

 הודעה על כך בכתב לפחות ששים יום מראש.  לאשכולאלא אם כן ניתנה 

מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מזכויות על פי הפוליסה לא ייגרע   .ג

 מזכויות המבוטחים האחרים. 

חזרה   .ד או  השתתפות  תביעה,  שיבוב,  זכות  כל  על  מוותר  ו/או  ועובד   האשכולהמבטח  יו 

 ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.  נהליומ

המהלך   .9.8 החובות ימנהל  כל  ולמילוי  הפוליסות  עבור  הפרמיות  לתשלום  המבטח  כלפי  אחראי  הא 

על פי תנאי הפוליסות. ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה   מנהל המהלךהמוטלות על ה

 תחול בלעדית על מנהל המהלך.

ף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח כל סעי .9.9

יופעל כלפי   והביטוח יהא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי   האשכולאחר, לא 

 פוליסות הביטוח. 

תנאי הכיסוי של הפוליסות חבות מעבידים, אחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל  .9.10

 י תנאי "פוליסות נוסח ביט". על פ

המהלך   .9.11 מנהל  זה.  הסכם  תקופת  כל  למשך  בתוקף  תהיה  הביטוח  בפוליסות  הביטוח  תקופת 

מתחייבת כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מעת לעת אם יהא צורך בכך, וכל עוד יהא ההסכם  

 בתוקף. 

ה עליו על פי כל דין או  מובהר כי אין בכל האמור לעיל כדי לפטור את מנהל המהלך מכל חובה החל .9.12

על כל זכות או סעד המוקנים לו על פי דין   האשכולעל פי הסכם זה; ואין לפרש את האמור כוויתור  

 או על פי הסכם זה. 
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 זכויות .10

מוסכם על הצדדים, כי למנהל המהלך אין כל זכויות יוצרים בתכנונים ו/או בתוכניות ו/או   10.1

סוגיהם, אשר הוכנו בכל הנוגע לשירותיו , והבעלות בהם מוקנית  במפרטים ו/או במסמכים, על כל  

ו/או שיטות   סודות מסחריים  בלבד, למעט  זה  פרויקט  לצורך   וזאת  בלבד,  תוקנה לאשכול  ו/או 

 עבודה השייכים למנהל המהלך.

מנהל המהלך מוותר בזאת על זכות העיכבון, עד כמה שקיימת לו כזאת, ביחס לכל תוצרי    10.2

הייעוץ ו/או כל חלק מהם וביחס לכל התוכניות, המפרטים, המסמכים האחרים אשר נמסרו למנהל 

 המהלך כפועל יוצא מביצוע שירותי הייעוץ. 

 הוויתור כאמור לעיל, של מנהל המהלך אינו מותנה בתשלום התמורה המגיעה לו.   10.3

 

 שונות  .11

 כמת הצדדים. לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב ובהס 11.1

כתובות הצדדים הינן כבכותרת לחוזה זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי הכתובות  11.2

שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום, ואם נמסרה ביד   72דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 

 בעת מסירתה, עם קבלת אישור הנמען.  –או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים  

 

 דדים על החתום:ולראיה באו הצ 

         _______________                       ______________ 

 מנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות מיטבית                           האשכול         



 100מהלך מוני -מנהל רשותי 22/2022מכרז  

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 34מתוך  22עמוד 

 אשכול.  ה כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©

 להסכם  נספח א'

 העבודות 

 

 תפקיד מנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות מיטבית כולל: 

 

בהובלת פעילות המהלך באשכול וברשויות המקומיות, ויצירת מערך  יד ימינו של מנכ"ל האשכול   .1

  . רב אגפי בנושא הזדקנות מיטבית של האוכלוסייה הרלוונטית ברשויות  עבודה

אחריות על כתיבת תוכנית אב אסטרטגית אזורית ורשותית בנושא הזדקנות האוכלוסייה בהתאם   .2

 ת המקצועי באשכול וברשויות. המהלך, בשותפות עם יועץ המהלך באשכול והצוו למדדי

 יישום כלל פעולות המהלך באשכול וברשויות המקומיות בשלב התכנון ובשלב הביצוע. .3

 השתתפות בוועדות היגוי ברשות מנכ"ל האשכול והובלה של ועדות וצוותים מקצועיים רב אגפיים  .4

 ברשויות ובאשכול. 

יישום  קב אחר יישומה. ליווי ובקרה עלבניית תכנית יישום ותוכניות עבודה רב שנתיות לצוותים ומע .5

תקציב  וניהול  היישום  ותוכניות  האסטרטגית  לתוכנית  תקציב  בניית  ,כולל  המהלך  מרכיבי  כלל 

 המהלך. 

 עבודה משותפת עם יועץ האשכול שמונה על ידי הג'וינט.  .6

 יות. ריכוז הפעילות מול מטה המהלך בג'וינט , עבודה כחלק מצוות ארצי של מנהלי מהלכים ברשו .7
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 'נספח ג

 

 להוכחת ניסיון ועמידה בתנאי הסף   – קו"ח 

 

  יש לצרף תעודות תומכות.  
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 נספח ד' 

 ,לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי

______________ 

 ,ג.א.נ

 100מוני  -רשותיהתקשרות עם הנדון: 

 

 נספח הצעה להליך

 

 :_______________ :מטעם בהתאם לתנאי ההליך שבנדון, להלן הצעה 

 ._______________ :שם המציע

 ._______________ :מספר זיהוי

 ._______________ :לגבי תאגיד: שם מורשה החתימה בשם התאגיד

 

ההצעה של    סכום  בהיקף  התקשרות  הוא שעות(    182)משרה     100%עבור 

 לתקופה של שנה. כולל מע"מ לא _________________  ₪ 

כוללים אינם  ₪ )הסכומים    258,300  -ולא ירד מ  287,000סכום זה לא יעלה על    דגש חשוב!

 מע"מ(. 
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לאשכול שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות באופן יחסי להצעת המחיר הזוכה וזאת על  .1

 פי שיקול דעתו בלבד. 

של מנהל המהלך בו יפרט את הפעולות שביצע    הכולל דיווח שעותלחשבון יצורף דו"ח פעילות   .2

  .במהלך החודש בגינו מוגש החשבון

 ה בקבלת הזמנת עבודה חתומהמובהר, כי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה מותנ .3

בגין ניהול ותכלול הפרוייקט על ידי    4%דוע כי האשכול ינכה מהחשבון שיוגש דמי ניהול בסך של  י .4

 האשכול.

 

 

 ,בכבוד רב ובברכה

.__________________ 

 ]שם המציע[

 אין לבצע שינויים בשלב הגשת ההצעה 
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 'נספח ה 

 לכבוד

 גזברות אשכול נגב מערבי 

 ,ג.א.נ 

 הנדון: פרטי חשבון בנק 

 )")"מנהל התפעול ________________________________ :שם החברה / שותפות / עסק

 :כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום 

 מיקוד __________   ___________רח' _________________מס' _____ עיר  

 _________ פקס           _________טלפון                        

   _________________מספר תאגיד                              

 :פרטי הבנק להעברת תשלומים 

 _______________שם הבנק ____________ מס' סניף 

 ________כתובת הבנק _________________ מס' חשבון 

 ,זה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית הננו מתחייבים ב

 .נחזירם לגזברות הגזברות ללא שהות 

_________________    ________________ 

 שם                                       חתימה + חותמת 

 אישור עו"ד / רו"ח 

 ______________________ 'רחאני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מ

 ) ,מאשר/ת, כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"מנהל התפעול" 

 .וחתימתם מחייבת את מנהל התפעול

_______________________             _____________ 



 100מהלך מוני -מנהל רשותי 22/2022מכרז  

 ______________________  חתימה וחותמת המציע:                 34מתוך  27עמוד 

 אשכול.  ה כל הזכויות שמורות לאשכול רשויות נגב מערבי. אין להעתיק או לעשות שימוש כלשהו במסמך זה ללא אישור  ©

 חתימה + חותמת                                           תאריך 

    ור הבנקאיש

 .הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל

___________________ ___________________                    ___________________ 
 חותמת הבנקתאריך                                       חתימת הבנק                                                
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 נספח ו' 

 

 הצהרה בדבר ניגוד עניינים או קרבת משפחה
להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע או במקרה   יש[

 ]של יחיד היחיד עצמו ובמקרה של שותפות כל השותפים

 _____________ אני הח"מ, ______________ ת.ז. _____________, שכתובתי היא

 :מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן

 .במסגרת הגשת הצעתו של המציע ______________ ח.פ./ת.זהצהרה זו ניתנת  .1

 :"( למכרז ........... /__ שעניינו __________ )להלןהמציע)להלן: " ________________

 .)"המכרז"

 ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור .2

 תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציעבהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית של  

 יזכה במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם

 - המציע ולביטול ההסכם על ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה

 .כלפי מנהלת להתחדשות עירונית ו/או מי מטעמה

 וד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד האשכול או עובד תאגיד עירוניהצהרה בעניין ניג .3

 אשר קובע    ,])א( לפקודת העיריות )נוסח חדש  174הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף   1.1

 :כדלקמן 

)א(   פקיד או עובד של עיריה לא יהיה נוגע או מעונין, במישרין או בעקיפין, על ידי                    174 

 עצמו 

 סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העיריה ובשום עבודה   - או על ידי בן זוגו או שותפו או                                 

 .המבוצעת למענה                                  

 ( נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי )   3.2

זוגי    3.2.1           ובן/בת  השייך אנוכי  עירוני  בתאגיד  או  מערבי  נגב  באשכול  עובדים  איננו 

 :אולאשכול 

 ( : נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלבנטיהריני להצהיר כי )   3.3

  .למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא עובד האשכול 3.3.1         
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או בת,    " בן זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בןקרובלעניין הצהרה זו: "                  

 אח או   

זוג של אח או  אחיינית, בן    ,אחות, הורה של בן הזוג )חם או חמה(, דוד, דודה, אחיין                  

 אחות 

 ;)גיס/ה( אח או אחות של בן הזוג )גיס/ה(, בן דוד/ה, בת דוד/ה                  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי למיטב ידיעתי ההסכם שייכרת בין המציע  3.4. 

לבין   )אם יזכה   במכרז( לבין האשכול, לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו ביני ו/או בין המציע

 .ידוע לי כי עובד האשכול מעוניין בהסכם, בין במישרין ובין בעקיפין עובד האשכול ולא

 

 הצהרה בדבר קרבת משפחה לנבחר ציבור  .4

  ,]א(א) לפקודת העיריות [נוסח חדש  111הריני לאשר כי הובאו לידיעתי הוראות סעיף   4.1.  

 :אשר קובע כדלקמן

 סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש א( חבר מועצה, קרובו, (א.   122

 לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או

 ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא

 "יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העיריה; לענין זה, "קרוב

  בת, אח או אחות בן זוג, הורה, בן או -

 י(:ף הרלבנטנא לסמן ולהשלים את הסעיהריני להצהיר כי )  4.2

למיטב ידיעתי, אין לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר באשכול נגב מערבי או מהרשויות      4.2.1            

 השותפות לאשכול 

 או

 :יש לי קרבת משפחה לאדם שהוא נבחר ציבור, כל זאת כדלקמן   4.2.2            

._______________________________________________ 

._______________________________________________ 

._______________________________________________ 

 :לעניין ההצהרה בסעיף זה

 – זוג, הורה, הורה של הורה )סב או סבתא(, בן או בת, אח או" בן קרוב"
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 אחות, הורה של בן הזוג (חם או חמה), דוד, דודה, אחיין, אחיינית, בן זוג של 

 ;אח או אחות (גיס/ה), אח או אחות של בן הזוג (גיס/ה), בן דוד/ה, בת דוד/ה

 בין המציע )אם יזכה מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הריני לאשר כי ההסכם שייכרת   4.3

 , לא יוצר ניגוד עניינים כלשהו בין האשכול במכרז( לבין 

המציע ו/או ביני לבין נבחר ציבור בחברה החכ"ל או העיריה ולא ידוע לי כי לנבחר ציבור בחברה  

 .החכ"ל או העיריה יש נגיעה כלשהי להסכם, בין במישרין ובין בעקיפין 

 

 עניינים הצהרה בדבר היעדר ניגוד   .5

הריני לאשר כי לא ידוע לי על כל מניעה שבדין המונעת ממני לתת את השירות לאשכול    5.1 

 .וזאת עקב ניגוד עניינים אישי או מוסדי

והריני לאשר    ,הריני לאשר כי האמור בהצהרה זו מובן לי היטב וכך גם המשמעות הנובעת מהצהרתי זו    6.

 כי   

 .כוןכל אשר הוצהר לעיל הנו נ        

 

 אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרתי דלעיל, אשר עשויות להעמיד אותי/ את המציע    7. 

 ואפעל    האשכול במצב של ניגוד עניינים, אעביר את המידע למחלקה המשפטית של      

 .בהתאם להנחיותיה      

___________________ 

 חתימה

 

 

 אישור

 '...................................... עו"ד, מאשר כי ביום................. הופיע בפני מר/גבאני, 

 המוכר לי אישית /נושא ת.ז. ......................... ולאחר שהזהרתיו כי .................................

 בחוק אם לא יעשה/תעשה  עליו/ה לומר את כל האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 .כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/ה עליה בפני

___________________ 

 עו"ד  ,
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 'נספח ז
 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

 

 אני הח"מ ______________,ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 :צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמןהאמת וכי אהיה  

 _______________________הנני משמש כ________________ ב .1

 תפקיד                                שם המציע                                   

 .הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע .2

 :נטי מבין האמורים להלןלסמן את הסעיף הרלב יש .3

o  המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***; 

o  המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד 

 .ההתקשרות ****חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

 ; 1976 -ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1 –"בעל זיקה" כהגדרתו בסעיף         *

 ; 11.10.01 –הורשע" הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  **   "

 או עבירה לפי חוק   1987 - –עבירה" עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז "    ***

 1991 -עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

 לחוק להגברת האכיפה של 1ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 

 , גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות 1011 -דיני העבודה, התשע"ב 

 .בתוספת השלישית לאותו חוק

 – – תקשרות בעסקה בלא מכרז המועד שבו הוגשהמועד ההתקשרות" לעניין ה"   ****

 לגוף הציבורי ההצעה ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה הצעה 

 - .כאמור מועד ההתקשרות בעסקה

 :יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן .4

o   להלן :  (   1998   -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9  –חלופה א' הוראות סעיף

 .אינן חלות על מנהל התפעול   )"חוק שוויון זכויות"

o  לחוק שוויון זכויות חלות על מנהל התפעול והוא מקיים אותן  9  –חלופה ב' הוראות סעיף. 

 :הרלוונטיות להלן - יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה לעיל  4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף  .5
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o  ( מנהל התפעול מעסי 1חלופה )עובדים  100 -  -ק פחות מ. 

o ( מעסיק    2חלופה  התפעול  מנהל  משרד    100  - (  למנכ"ל  לפנות  מתחייב  והוא  לפחות,  עובדים 

לחוק שווין   9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

  .זכויות, ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן 

 התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתייםבמקרה שהמציע 

 ( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה1 (לפי הוראות חלופה 

 לחוק שוויון 9 –הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף    (  2  )

 .זכויות, הוא גם פעל ליישומן 

למנכ"ל    לעיל מנהל התפעול מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה   4למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף   .6

ועד התקשרותו עם החכ"ל (ככל שתהיה ימים ממ  10משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  

 .)התקשרות כאמור

 .הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת  .7

______________ 

 חתימת המצהיר

 

 אימות חתימה

 

 אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני 

 __________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את מר/גב' ____________, ת.ז. ___

 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

 עו"ד ______

 (חתימה+ חותמת  (
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 ממליצים –ח נספח 

 הפרטים הבאים, אודות שני ממליצים:( את  ע"י המועמדיש למלא )

 

 : 1ממליץ/ה מס' 

 שם מלא של הממליץ/ה:  ____________________________________________ •

 תפקיד / ארגון: ____________________________________________________  •

 מערכת היחסים שלך עם הממליץ/ה:  ____________________________________  •

 דוא"ל: _____________________________________________________  כתובת  •

 מס' טלפון נייד: ____________________________________________________  •

ימליץ עליך לתפקיד מנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות מיטבית? )על המועמד   • זה  מדוע שאדם 

ולא זה  סעיף    הממליץ/ה(:   למלא 

 ___________________  _________________________________________________

 ____________________________________________________________________

_________________________ ___________________________________________ 

 : 2ממליץ/ה מס' 

 ____________שם מלא של הממליץ/ה:  ________________________________ •

 תפקיד / ארגון: ____________________________________________________  •

 מערכת היחסים שלך עם הממליץ/ה:  ____________________________________  •

 _____________________________________________________ כתובת דוא"ל:  •

 מס' טלפון נייד: ____________________________________________________  •

ימליץ עליך לתפקיד מנהל מהלך אשכול מקדם הזדקנות מיטבית? )על המועמד   • זה  מדוע שאדם 

 למלא סעיף זה ולא הממליץ/ה(: 
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 'ח טנספ
 התחייבות לפתיחת חברה או עוסק מורשה

 

במידה ואזכה במכרז אפתח חברה / עוסק  איני בעל מניות בחברה ו/או בעל עוסק מורשה וכי  הריני לאשר כי  

 לאמור במכרז. מורשה בהתאם 

 

 

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

_____________ 

 חתימת המצהיר

 

 

 

 אימות חתימה

 

 ________ (, מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני אני הח"מ _____________, עו"ד )מ.ר. 
 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

 עו"ד ______

 


