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 1עמ'  

 7/2020פומבי מס'  מכרז
 03/07/2020 :פרסום תאריך

 
 

 בישוב כפר האורנים מחול, תכשיטנות וגלגיליות חוגילהפעלת מכרז 
 
 

 במסגרת הליך מכרז  הזמנה להציע הצעות מחיר

 רקע ומטרה
 

ל, תכשיטנות חומ חוגי( פונה לקבל הצעות מחיר לניהול ותפעול המזמין" אורנים ) להלן: "פר הוועד מקומי כ .1
 .עם אופציה להארכה לשנת פעילות נוספת 2020/21בשנת הפעילות  אורניםפר הכבישוב וגלגיליות 

לאחד או יותר  ,רמכלו .והרלוונטי ל לחוגהמתייחסת להגיש הצעה מכל אחד מהמציעים באופן בו נדרש בנוי המכרז  .2
  .אלה המפורטיםמהחוגים מ

לאחד  להנדרשים לכ םלבד כי יעמוד בנפרד בתנאיתר מתחום פעילות אחד ובעים יהיה רשאי לגשת ליוימי מהמצ .3
 אליהם הוא פונה. גיםחומה

מחול, יבחנו בנפרד ההצעות שהוגשו לחוג , כלומר .הנ"ל בחינת ההצעות תעשה בנפרד ביחס לכל אחד מהחוגים .4
  ההצעות שהוגשו לחוג תכשיטנות וההצעות שהוגשו לחוג גלגיליות.

 
 

 םחוגי
 

 כפר בישוב הספר ובית הגנים לילדי חוגים ותפעול ניהולב מורשה עוסק או/ו חברה עם להתקשר מעוניין המזמין .5
 .בנימין מטה אזורית במועצהש האורנים

 כל של לרלוונטיות בהתאם בנפרד חוג לכל תייחסוי וההצעות וגלגיליות תכשיטנות, מחול חוגי הנם החוגים, כאמור .6
 . ומציע מציע

 
 
 
 ה במסגרת הליך המכרזעצהלהגשת דרישות  
 

7.  
"(, העומד מציעאו " מפעיל")להלן ולשם הנוחות: " חוגים מפעיל"( ההצעה)להלן: " הרשאי להגיש הצע .א

 :מצטברבתנאי הכשירות שלהלן מתקיימים בו כל הבאים, ובתנאים 

 

המציע תעודת  ים בישראל )במקרה של תאגיד, יצרףיחיד או תאגיד הרשום במרשם תאגיד (1)
 התאגדות תקפה(;

 ברשותו/בבעלותו הידע, היכולת והציוד הנדרשים לביצוע העבודה; (2)

מסוגל לעמוד בלוח הזמנים הנדרש, מבחינת היקף כוח אדם ומתן שירותים, הכל כמפורט במסמכי  (3)
 ;מכרזה

 נספח – ספציפיים המפורטים בנספח המקצועי של כל אחד מהתחומיםעמידה בתנאי הסף ה (4)
 .1-3 'במקצועי מצורף כנספח 

מעובדיו, לא הורשעו בעבירה פלילית מי  החתימה שלו ו/או   ממורשהא ו/או מי ממנהליו ו/או מי  וה (5)
או מין על פי חוק למניעת  מרמהשיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות 

 ( השנים שקדמו למועד זה10בעשר )לכל הפחות וזאת  העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
 ;םונטיימקרה בכפוף להוראות החוקים הרלוכל וב

 ;הגיש הצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, בצירוף החתימות ובאופן הנדרש (6)

המציע עצמו יבצע את העבודה נשוא הצעה זו, או באמצעות אדם אחר או יותר שהם עובדים  (7)
קבועים של המציע )כגון: מדריכים בר בנותני שירות מי מטעמו ובלבד ומדוו/  של המציע שכירים

; מובהר כי ככל שלפי תנאי ההסכם ובכפוף להם יהיה המציע רשאי לבצע את במעמד עצמאי(
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 2עמ'  

מפעיל משנה, כי אז נדרשת עמידתו של מפעיל המשנה בעצמו בכל הוראות העבודה באמצעות 
סכים לביצוע העבודות באמצעות ההצעה ותנאיה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין שלא לה

המזמין יבהיר  ו/או באמצעות מי שאינו המציע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. משנה מפעיל
משנה, יינתן רק במקרים חריגים ובכפוף לאישור ים על ידי מפעיל  כבר עתה כי אישור מתן השירות

 בכתב מידי המזמין.

, מקצועיים ומנוסים בלבד, ולא יועסקו כלל עובדים םמורשילצורך ביצוע העבודה, יועסקו עובדים   (8)
 שיון ו/או שוהים בלתי חוקיים  בישראל. יזרים ללא ר

תשומת לב המציע כי ) המצורףהתאם לפורמט בעל המציע למלא את הצעתו הכספית בנספח המקצועי  .ב
 (.כקבוע בנספחים המקצועיים השוניםבועה מסכומים שיגבו בפועל בגין הפעילות תקוזז תמורה חודשית ק

 .להלן 11 בסעיף כמפורט לצרף שיש המסמכים לכל לב שימו נא .ג

 הנושא אישור מתאים של עורך דין.כל מסמך או אישור יוגש במקור או בהעתק נאמן למקור  .ד

 
 

 ושאלות הבהרה לצורך הגשת הצעות הוראות להתקשרות
 

8.  

 :להלן כמפורטחלקים  4המכרז כולל  .א
 .הזמנה להציע הצעות  - 1.א
 .'אכנספח  מסומן)על נספחיו( הסכם התקשרות  - 2.א
 .3'ב-1'ב כנספחן מסומ –מקצועי  נספח - 3.א
 .'ג כנספח מסומן -ביטוח נספח - 4.א

 

' הגב לידי בלבד מראש אוםבתיו אישית במסירה 00:21 בשעה 2020/70/12ליום  עד ההצעות יש להגיש את .ב
 :מייל, 3 שלוחה, 08-9768208: טל :אנאל עם התקשרות פרטי. רניםכפר האו 5בכתובת היער  סבה אנאל

anael@haoranim.org 
 

, 4מודיעין   נחל)  התכנסות בכניסה לבית הספר "אור" .15:00  בשעה  07/07/2020'  ג  ביוםמציעים יערך    סיור .ג
 חובה למציעים ואינו תנאי להגשת הצעה.הסיור איננו  -כפר האורנים( 

 

וזאת    anael@haoranim.orgאלקטרוני בלבד לתיבת מייל  הבהרה ניתן להגיש בכתב באמצעות דואר    שאלות .ד
 .תיענה לא זה מועד לאחר שתגיע שאלה כל .08/07/2020-ה עד

 

 ליוםעד    יפורסמו  המזמין  ביוזמת  שייעשו  שינוייםאו  /ו  עדכונים  וכן,  במועד  שיוגשו  הבהרה  לשאלות  תשובות .ה
 :באתר היישוב כפר האורנים בכתובת 09/07/2020-ה

                           haoranim.com/forum-https://www.kfar 
 

 בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.  .ו
 

 . לכל מגישי ההצעותעל תוצאות פתיחת ההצעות, תימסר הודעה  .ז
 

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, יכול המזמין לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות  .ח
 ם ותנאים אחרים הנוגעים להצעה, לפי שיקול דעתו המוחלט.מועדי

 

בן, יפנה בכתב למזמין תאמות במסמכים או שיהיה דבר מה לא מוגילה המציע סתירות או שגיאות או אי ה .ט
 במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה. 

 

mailto:anael@haoranim.org
mailto:anael@haoranim.org
https://www.kfar-haoranim.com/forum
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 3עמ'  

 פה, ואלה לא יחייבו את המזמין.   -אין המזמין אחראי לתשובות, הסברים או פירושים שניתנו בעל .י
 

 המכרז להגשת הנחיות

9.  
, תקפה  אלקטרוני  דואר  כתובת  זה  ובכלל,  מלאים  התקשרות  פרטי  המציע  ימסור  ההצעה  מסמכי  מסירת  בעת .א

 .להצעה בקשר השינוייםאו /ו ההודעותאו /ו הפרטים כל יימסרו שבאמצעותה

 

 .עמוד כל ובתחתית תיבות בראשי, המכרז עמודי כל על לחתום יש .ב
 

זה יש למלא את ההצעה, בנספח  בכלללהציע ו/או לשנות באופן עצמאי הוראה מהוראות המכרז,  ןיא .ג
 .ההצעה של הסף על לפסילה להביא עלול כאמור שינוי כלהמקצועי בפורמט המדויק המופיע שם, 

 

 .א.11 בסעיף שמפורטים כפי הנדרשים המסמכים כל את להגיש יש .ד
 

 - מלאה לא הגשה /סרוקים חומרים ללא /מעטפה ללא /וסגורה חתומה במעטפה תימסר לא אשר הצעה .ה
 תיפסל ולא תיבחן.

 

 PDF( בצירוף דיסק און קי בו יש קובץ Hard copy) וחתום מודפסההצעות יש להגיש בעותק מקורי  את .ו
 ביחד הסרוק והקובץ המסמכים שחתום וסרוק של כל מסמכי ההצעה שהוגשו, ובאותו סדר. יש להגי

 .במעטפה חתומה וסגורה
 

' הגב לידי בלבד מראש אוםבתיו אישית במסירה 00:21 בשעה 2020/70/12ליום  עד ההצעות יש להגיש את .ז
 :מייל, 3 שלוחה, 08-9768208: טל :אנאל עם התקשרות פרטי. רניםכפר האו 5בכתובת היער  סבה אנאל

anael@haoranim.org 
 

 

 . הסף  על  תיפסלהסעיפים בו,   -, על כל תתי9  בסעיף  המפורט  ובאופן,  האמור  במועד  תימסראשר לא    הצעה .ח
 

 

 הצעת המציע

10.  

, בכלל זה על הסכם באופן בו יחתום על כל מסמכי המרכז לרבות נספחיועל המציע להגיש את הצעתו  .א
  לחתום על כל דף מהצעתו מציע ה עלעל הנספח המקצועי הרלוונטי לתחום הפעילות שלו. כן ו ההתקשרות

 ידו כחלק מן ההצעה.-לרבות נספחיהם והמסמכים המצורפים על
 

 כמו כן יצרף את כל האישורים הנדרשים, בהתאם להוראות המכרז.

לעיל כמפורט  הצעת המציע תהיה סופית, ותכלול את כל העלויות וההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה. .ב
יובהר כי המחיר המוצע יכלול   הפעילות.  גיןפועל במכל סכום שיגבה בפורט בנספח ההצעה תחול תקורה  וכמ

 ולא יחול שינוי במחיר אף אם ישתנה שעור המע"מ בתקופת הפעילות.)ככל שחל( מע"מ 

 אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים בתנאי ההצעה או אי המצאת מסמך כלשהו מהמסמכים .ג
את הצעת המחיר, לפי שיקול דעתו  המפורטים לעיל, באופן הנדרש, יקנה למזמין את הזכות שלא לקבל

 הבלעדי.

mailto:anael@haoranim.org
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 4עמ'  

ידי המציע בגוף המסמכים לא יובא בחשבון. המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, -שינוי או תיקון שיעשה על .ד
 לפסול הצעה הכוללת שינויים או תיקונים בגוף מסמכי ההצעה.

הרות לגבי ההצעה ו/או להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים, רשאי לבקש הבהמזמין יהיה  .ה
 לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, שומר המזמין לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר הגשת  .ו
או אישורים /ם מידע חסר והצעתו, להשליההצעות, לדרוש מכל אחד מן המציעים ו/או ממי מהם, לשפר את  

 דקלרטיביים.

בין הצדדים לפי הצעה זו, תכנס לתוקף אך ורק לאחר חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות  ההתקשרות .ז
-היום מ יאוחר לאכל זאת  ('ג נספח) ביטוח חברת"י ע חתום ביטוחי מסמך אישור המצאתו ('א נספח)

02/08/2020. 

 

 להצעהיש לצרף מסמכים ש

11.  

מבלי לגרוע מן האמור במסמכי ההצעה, על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים בסעיף זה  .א
 להלן:

 

 .ועל גבי כל עמוד  בסופו  מסמך ההזמנה להציע הצעות והתנאים הכלליים של הצעה זו, חתום כנדרש (1)

 (.'א נספח) כנדרש בסופו ועל גבי כל עמודהסכם בנוסח המצורף, חתום  (2)

 כל נספחי ההסכם,  חתומים על גבי כל עמוד. (3)

 (.1-3 )נספח ב'נספח מקצועי חתום כנדרש בהתאם לתחום הרלוונטי  (4)

מתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים מסוג המציע, המפרט את בעלי שום במרשם האישור על רי (5)
 המניות במציע ומנהליו.

החתימה המוסמכים לחתום בשמו על  ימורשאישור עו"ד/רו"ח בכתב על קיומו של התאגיד ועל  (6)
 מסמכי ההצעה.

 אינו המציע לעובדי המשולם השכר כי המאשר"ד, עוידי -על מאומתת המציע"ח/הצהרת רו אישור (7)
 לעובדי  משולמים  וכי, 1987-"זהתשמ,  מינימום  שכר  לחוק בהתאם  המעודכן המינימום  משכר  נופל

 .עליהם שחל הסכםאו /ו דין כל להוראות בהתאם והזכויות הסוציאליים התשלומים כל המציע

 ןרישיואינו מעסיק עובדים זרים ללא המציע ידי עו"ד, המאשר כי -הצהרת המציע מאומתת על (8)
 רט שוהים בלתי חוקיים בישראל.בפו

 אישור ניהול ספרים כחוק. (9)

 אישור ניכוי מס במקור וכן רישום לצורכי מע"מ. (10)

 של המפעיל בפועל. חוגיםהמלצות של מקומות אחרים בהם ניהל ו/או מופעל שירות  (11)

. לרבות אלה הנדרשים בהתאם לנספח המקצועי אישורים, אסמכתאות ותיעוד לדרישות ההצעה (12)
להצעתו כל אישור ו/או אסמכתא ו/או תיעוד לתמיכה בהוכחת עמידתו בתנאי ע לצרף על המצי

   .הרלוונטי המקצועי לנספח בהתאם הסף תנאי לרבות ההצעה

 

 
 
 

 מועדים ותיקונים

העדכני להגשת ההצעות, להכניס שינויים המזמין רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, עד למועד האחרון  .12
ותיקונים במסמכי ההצעה, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים, להאריך ו/או לדחות כל מועד, לקבוע מפגש/י 

 מציעים, לבטל את ההצעה ו/או לשנותו.
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סמכי ההצעה ור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצעה, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מתיקונים כאמהשינויים וה .13
 ידו להצעתו.-ידי רוכשי המסמכים, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-לפי הפרטים שנמסרו על

 

 אופן בחירת הזוכה בהצעה

14.  

 הצעה, ובכלל זה עמידה בכל תנאי ההצעהכל המציעים יבדקו מבחינת יכולתם לבצע את העבודות לפי ה .א
 .)שהנם תנאי סף(

לרבות עמידה בדרישות כל דין, והגיש את )תנאי הסף( ההצעה תיבדק לגופה רק הצעת מציע שעומד בתנאי  .ב
 ., רק הצעות שעמדו בתנאי ההצעה )תנאי הסף( יבחנו לגופםהצעתו בהתאם לתנאים להגשת ההצעות

 :שלבית דו תהיה בהצעה הזוכה בחירת כי יובהר .ג

 .הסף בתנאיהמציעים עמידה של כל  תיבדק -הראשון בשלב (1)

את  קיבלוו כנדרש הסף תנאי כל את עברוהמציעים אשר  המכרזים תדרג את  ועדת -השני בשלב (2)
 :בזאת כמפורט הניקודהניקוד הגבוה ביותר על בסיס 

 .נקודות 20 -התרשמות ע"ב ראיון אישי -
 .נקודות 5 -אחרים במקומות, בתחום המפעיל שלהנוכחית  פעילותההיקף  -
 .נקודות 10 -חיוביות"ד וחו המלצות המפעיל של הניסיון שנות -
 15 -שיקבל המקצועיוההכשרה של הצוות המקצועי שיפעל בישוב באימונים והליווי  הניסיון -

 .נקודות
 .נקודות 10 -עבודות תיק /הכשרות /תעודות -
 .נקודות 40 -המוצעת הפעילות עלות -

 .השני בשלב ביותר הגבוה דבניקו שזכה מי יהיה יבחר אשר המפעיל ( 3)

יודגש כי האמור לעיל חל על אופן קביעת ההצעה הזוכה בלבד, ואולם תשלום התמורה לזוכה בהצעה שעמו  .ד
 .תיערך ההתקשרות בהסכם, תיעשה על בסיס ביצוע בפועל

יא, שלא מכל סיבה שהאין המזמין מתחייב לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ויהא רשאי,  .ה
 ע את העבודה כלל, לבצע חלק ממנה בלבד ו/או לפצלה בין מציעים שונים. לבצ

מובהר בזה, כי המזמין יהא רשאי לפנות ללקוחות המציע, לשם קבלת חוות דעת על רמת השירות שמספק  .ו
 על אמינותו וכושרו לבצע את העבודות.המציע וכן 

 ביוזמתו ובין אם את ההצעה הזוכה, בין לשוב ולבחון בהודעת הזכייה כדי לגרוע מזכותו של המזמין אין .ז
 אחרים.  לנוכח פניות מציעים אם

 

 הסכם ההתקשרות

 יוחנספ"( בתוספת כל ההסכם( )להלן: "'נספח אהסכם ההתקשרות יהיה ההסכם המצורף ) .15

 ידו בכל העמודים, ובסופם. -כשהם חתומים על פותיוורצעל המציע להגיש במסגרת הצעתו את ההסכם וכל  .16

 מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, מובהר בזאת כדלקמן: .17

 אורנים.פר המקומי כהועד הההתקשרות של המציע הזוכה תהיה עם  .א
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 ההתקשרות תהיה בהתאם ללוח הזמנים שייקבע בהסכם. .ב

, )נספח ג' למכרז( כת ביטוחיםלהבטחת התחייבויות המפעיל בהסכם יהיה עליו להמציא אישור בדבר ערי .ג
 .02/08/2020-עד ליום ה

חלקי  להפחית או להוסיף זה ובכלל, ההתקשרות תחילת לאחר וגם, עת בכל לשנות רשאי יהיה המזמין .ד
 עבודות ומטלות שניתנו לזוכה והיקף ההתקשרות והתמורה יעודכנו בהתאמה.

 

 כניסת ההתקשרות לתוקף ותקופת ההתקשרות

18.  
ולא תחייב  הצדדים של ההצעה, לא תשכלל את ההתקשרות בין בלהקהודעה למציע על זכייתו לא תהווה  .א

 את המזמין.

לחתימת המזמין על ההסכם, לאחר  בכפוףכי המציע ייחשב כזוכה והסכם ההתקשרות ייכנס לתוקף    יובהר .ב
להורות למציע הזוכה  ואולם המזמין רשאישימציא המציע את אישור עריכת הביטוחים בהתאם להסכם, 

 להתחיל בביצוע העבודה אף בטרם חתימתו על ההסכם, ובלבד שניתן על ידו צו להתחלת העבודה. 

 

  ואופן הגביה התמורה

19.  

בפועל, בהתאם למחיר המפורט  מהמשתתפים הגבייה לפישולם התמורה בגין ההתקשרות לפי ההסכם ת .א
 .)נספח ב'( המקצועי ספחובניקוי התקורה המוסכמת בנ בהצעה הזוכה כמפורט בנספח המקצועי )נספח ב'(

 
 .באמצעות מזכירות הישוב ,המזמיןהגביה מן המשתתפים בגין כל הפעילויות תעשה אך ורק דרך  .ב

 
בכל חודש, עבור  15-משתתפים שיועברו בכתב מהמפעיל למזכירות עד להרשימות  הגבייה תעשה ע"ב .ג

 המשתתפים באותו החודש. 
 

 .מזמיןיקזז את התקורות המוסכמות, וכן כל עלות אחרת הנגזרת מהפעילות וששולמה ע"י ה מזמיןה .ד
 

 .עוקבבחודש ה 15-, בהתמורה, לאחר קיזוז תקורותעביר למפעיל את המזמין י .ה

פעיל לא יבוא בטענות כלפי המזמין ביחס לסכום הגביה החודשי ואין זה באחריות המזמין לטפל בבעיות מה .ו
 גביה, לרבות סירוב ו/או פיגור לתשלום מצד מי מהתלמידים. 

 
וידוע לו כי הוא חל על כללי ההתקשרות שבין  ח א' להסכם()נספ יל מאשר כי קרא את תקנון הרישוםהמפע .ז

 וראותיו.הצדדים, על כל ה
 

 

 כללי

20.  

ביחס לחלק אין בהגשת הצעה כדי לחייב את המזמין להתקשר עם מציע כלשהו ו/או עם המציע, בכלל, ו/או   .א
 בפרט.  הצעהמה
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 7עמ'  

היה לו ניסיון רע ו/או כושל, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב,   עמוהמזמין זכאי לפסול מציע אשר   .ב
או מחמת ניגוד עניינים )בכוח או בפועל( ביחס לעבודות, וכן מטעמים אחרים, והכל בהתאם למסמכי ההצעה 

 ובכפוף לכל דין.

ציגים של מי בהתאם לדין, או להזמין לראיון נ מי מהמציעים שהגישו הצעותהמזמין יהיה רשאי לפנות ל .ג
מהם, או לבקש ממי מהם כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה לגבי ההצעה, כדי להעריך את ההצעות, 

 והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

 

יקול דעתו הבלעדי, בדיקות כפי שימצא בהערכת ההצעות יהיה המזמין רשאי לערוך למי מהמציעים, לפי ש .ד
ו פעולה בבדיקות. לא שיתף מציע פעולה כאמור, יהיה המזמין רשאי, מטעם זה בלבד, לנכון, והמציעים ישתפ

  לפסול את ההצעה.

 

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכי ההצעה ו/או ביחס ו/או נתעורר ספק שהוא בקשר  .ה
ן במסגרת פרק הזמן איזה סעיף או פרט במסמכי ההצעה או בכלל, יפנה בכתב למזמי  עם התוכן המדויק של

 שהוקצב לשאלות הבהרה, ותשובות המזמין ייחשבו כתשובות לשאלות הבהרה.

או שלא לבחור בכל מציע.  השירותהמזמין יהיה רשאי לבחור מציע אחד או מספר מציעים לצורך ביצוע  .ו
, כולם או חלקם, בעצמו השירותהזכייה בין מספר זוכים ו/או לבצע את בכלל זה רשאי המזמין לפצל את 

כלל. הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל סיבה השירות ו/או באמצעות אחר, וכן להחליט לא לבצע את כל 
 שהיא, ומבלי שיהא עליו לנמק החלטתו. 

ו/או תביעה כלפי המזמין, אחראי, ולמציע לא תהיה כל עילה ו/או טענה ו/או דרישה  המזמין לא יהיה .ז
ו/או לא תיערך התקשרות עם הזוכה ו/או תיערך התקשרות ביחס לחלק מן  המכרזבמקרה בו יבוטל הליך 

 ולן או מקצתן.ו/או ההתקשרות תבוצע בשלבים ובמועדים שתקבע המזמין מפאת הסיבות הנ"ל, כ  שירותה

פוי מהמזמין בגינן. ת הצעתו, ולא יהיו זכאי לכל פיצוי או שיהמציע יישא בהוצאות השתתפותו בהליך והכנ .ח
המזמין אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה, לרבות בשל 

 אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר.  

 

, במסמכים ותיקונים יםשינוי להכניס, הצעות להגשת העדכני האחרון למועד עד, עת בכל, רשאי המזמין .ט
 לבטל,  נוסף  מציעים  מפגש  לקבוע,  מועד  כל  לדחותאו  /ו  להאריך,  המשתתפים  לשאלות  בתשובה  או  ביוזמתו

, תבבכ, יובאו, ההצעה מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו כאמור והתיקונים השינויים. לשנותואו /ו ההליך את
 המציע"י ע יחתמו, ההצעה מסמכי רוכשי ידי-על שנמסרו הפרטים לפי ההצעה מסמכי רוכשי כל לידיעת
 .להצעתוידו -על ויצורפו

 
 

                                                                 
 

 בברכה,
 .כפר האורניםוועד מקומי 

 
 
 
 

  התנאים המצוינים לעיל ומסכים להם.אני מאשר בחתימתי, שקראתי את כל 
 

 
 ________________   על החתום:

 
 ________________  :תאריך

 
  ________________: חתימה + חותמת( מורשהחתימת המציע )
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 הסכם התקשרות -2020/7נספח א' למכרז 

 הסכם למתן שירות למפעילי חוגים

 

 שנערך ונחתם ב__________ ביום________בחודש______ שנת ___________      

 

 ____________, ח.פ. ______________   בין:      

 מרחוב _____ שבעיר________________                

 ; אחדמצד       ("או המזמין/ו מקומי וועד"להלן: )                

 

 . _______ ת.ז___________,   לבין:   

 מרחוב _____ שבעיר________________                

 מצד שני;       ("תן השירותונ"להלן: )                

 

כחלק מתפקידו הציבורי מפעיל ונותן שירותים קהילתיים וביניהם בין היתר גם חוגים ופעילות בשעות  והמזמין הואיל:  
 ;הפנאי בשטח שיפוטו

 "(;העבודה" או "השירותים)להלן: " ......פרסם מכרז להפעלת חוגים ובין היתר חוג בתחום.............. והמזמיןוהואיל:      

 גיש הצעתו במסגרת הליך המכרז והצעתו הוכרזה ביום .................. כזוכה.ונותן השירות ה       והואיל:

ה והוראות לקבל שירותים מנותן השרות, וברצון נותן השרות לתת שירות זה, הכל בתנאי הסכם ז המזמיןוברצון      והואיל:
 המכרז;

 

 לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: אי 

 הצהרות נותן השרות:  .1
 
 .המיומנות ואישורים הנדרשים לשם כך נותן השירות מצהיר כי הוא מורשה ומיומן וכי הוא בעל כל הידע, הניסיון, .1.1

 
)אם  הנובעת מתקופות העסקה קודמות המזמיןנותן השירות מצהיר כי אין לו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי  .1.2

ו/או לכל צד ג'  למזמיןעל פי הסכם זה, וכי האמור לעיל מתייחס   למזמין, עד לתאריך תחילת מתן השירותים  היו כאלה(

 .והקשור ב

ולא יהיה תוקף במערכת   המזמין כן מצהיר נותן השירות כי ידוע לו ומוסכם עליו כי הסכם זה הינו הבלעדי ביחסיו עם .1.3

 .כלשהם להסדר או הסכם חיצוניים המזמיןיחסיו עם 

כם זה, סלה כנספח א'המצורף ( "התקנון" להלן:) המזמיןנותן השרות מצהיר כי קרא את תקנון ההרשמה לחוגי  .1.4

 .הסכם זה יגברו הוראות ההסכםירה בין התקנון למקרה בו קיימת סת בכל ומקבל על עצמו לפעול על פיו.

 בכפיפה עם הוראות המכרז מכוחו נעשית התקשרות זו.כן ידוע לנותן השירות כי הוראות הסכם זה חלות  .1.5
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 הצהרות נותן השרות:  .2
וכמפורט  ב'נספח שירותיו בהתאם לימים, השעות והמחירים המפורטים בנספח המקצועי,  למזמיןתן יותן השירות ינ .2.1

 להלן:

 תקורה מחיר מקום הפעילות שעות פעילות ימי פעילות קבוצות

      

     

     

     

     

     

 

שנותן ם הגורהיה ת, ו/ כל גורם אחר שיקבע המזמין "(תאחראימתנ"ס כפר האורנים )להלן: " תמנהלוסכם כי מ .2.2

ולהורות לו לשנות הנחיות וניהול ת השרו ןזה יוכל לפקח על פעולות נותהשירות ידווח לו על כל פעולותיו וכי גורם 

 .ע"י נותן השירות נוגע לבטיחות וטיב השרות שניתןבחוג ככל שהדבר 

שעות מראש  48לפחות  תלאחראי נבצר מנותן השרות למלא תפקידו/ה באחד המועדים האמורים עליו להודיע .2.3

העבודה שלא ביצע/ה במועד   ישלים אתוהוא    כאמור  ר על אי יכולתו להופיעובמקרה של מועד קצר יותר, תוך זמן סבי

בוצעה   אלדרוש מנותן השרות להשלים את העבודה של  תרשאי  והאחראית  האחראיתמוקדם ככל האפשר ובתאום עם  

 .בכל מועד שתקבע

לקזז מהתמורה   המזמין, יהיה רשאי  האחראיתם עם  במידה ובאופן שבו נותן השירות לא ישלים את השירותים בתיאו .2.4

 המשולמת למפעיל את החלק היחסי בדמי ההשתתפות. 

שיודיע על   בלבדוף בכולם  או א  לעיל,  2.1, בסעיף  באחד המועדים האמורים  השירותיםרשאי שלא לקיים את    המזמין .2.5

 . שעות מראש 48כך לנותן השרות 

דוע לנותן השירות כי לא תתאפשר כל פעילות נוספת שלא במסגרת הוראות הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב י .2.6

 ומחירים.   , תקורותהמתייחס לכלל הפעילות לרבות ימי פעילות האחראיתשל 

 :נזיקין ביטוח .3

ו/או לכל  למזמיןשייגרם  ולכל נזק אחרהשירות יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, נותן  .3.1

ממעשה או מחדל מצד נותן השרות, הנובע   , כתוצאה, או מי מטעמומשתתפי החוגים ו/או כל צד שלישי ו/או לכל עובד

קשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, בין אם או ב/ בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות

 .אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ם על ידו ביןנגר

 הנזק את המזמין יתקן, השירות ןהנובע, במישרין או בעקיפין, מפעילות נות המזמין מתקניבכל מקרה של נזק ל .3.2

 .התיקון בעלויות השירות נותן את ויחייב

 .פעילותו סגרתבמ שהתבצערכוש /גוף -נזק כל על לאחראית אמת בזמן לדווחנותן השירות  על .3.3
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בפוליסת   את פעילותו  מתחייב לבטח  מבלי לפגוע בהתחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה ו/או הדין, נותן השירות .3.4

מעבידים אחריות מקצועית, רכוש, חבות כלפי צד שלישי, חבות  ביטוח בחברת ביטוח מורשית כדין הכוללת ביטוח

ללא צורך ( "ביטוחי נותן השרותלהלן: ")לכיסוי פעילות נותן ו/או מי מטעמו במתן העבודה  וכל ביטוח נדרש אחר

אישור  , את02/08/2020-הולא יאוחר מ המזמיןי ותן השירות להמציא לידייב נ, מתחהמזמיןבכל דרישה מצד 

ידוע לו שהמצאת  כשהוא חתום כדין בידי המבטח. נותן השרות מצהיר בזאת כי )נספח ג' למכרז(עריכת הביטוח 

יהיה זכאי למנוע ממנו את הביצוע והיה והמזמין נאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות האישור כאמור הינה ת

 .והאישור כאמור לא הומצא

ו/או ע"י מי  המזמיןבדיקתו ע"י י מוסכם בזאת במפורש כי לא יהיה בהמצאת אישור הביטוח, בבדיקתו ו/או בא .3.5

ביטוחי נותן השרות למוסכם, טיבם, תוקפם, דיוקם או העדרם ולא   תם שללהוות אישור בדבר התאמ  מטעמו בכדי

 . מנותן השרות  ו/או על מי מטעמו ו/או בכדי להסיר אחריות כלשהי  המזמיןאחריות כלשהי על    יהיה בכך כדי להטיל

, ככל שיידרש, לשם שמירה המזמיןלה עם נותן השרות מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוח, לשתף פעו .3.6

להודיע למבטח מיד עם היוודע אירוע העשוי לשמש נותן השרות, ובכלל זה  חעפ"י ביטו המזמיןומימוש של זכויות 

 .לתביעה בסיס

הביטוח על ידי נותן השרות,   תמוצהר ומוסכם בזה כי אין בעריכת ביטוחי נותן השרות ו/או בהמצאת אישור עריכ .3.7

יותו על פי לפטור את נותן השרות מאחריות ו/או לצמצם את אחר ו/או כדי המזמיןכדי להטיל אחריות כלשהי על 

 .דין חוזה ו/או על פי כל

ריותו כולל ההוראות בדבר אחו  כל הוראה בקשר לביטוח שבסעיף זה אינה באה לגרוע מכוחן של הוראות החוזה כול .3.8

סעיפים אחרים שבחוזה כתוצאה מפעולה או מחדל של נותן ב רן השרות לנזקים באם יגרמו כאמוהבלעדית של נות

 .השרות ו/או מי מטעמו

ועל כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא,   קעל כל נז  המזמיןנותן השרות מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את   .3.9

 .ו/או מחדל ו/או רשלנות שיבוצעו על ידי נותן השרות או מי מטעמו הו, נגדה בגין מעשהשתוגש, על ידי אדם כלש

לעיל, את החוב של נותן השרות בגין  ז מכל סכום לו יהיה נותן השרות זכאי לפי האמוריהא רשאי לקז המזמין .3.10

 .הנזקים שיגרום, כמפורט לעיל

 .'מסומן כנספח ג –ביטוח הנספח 

 : התמורה ואופן הגביה .4

, בהתאם למחיר המפורט בהצעה בפועל מהמשתתפים הגבייה לפיבגין ההתקשרות לפי ההסכם תשולם  התמורה .4.1

 .זה בסעיףהמוסכמת  ובניקוי התקורה 2.1 בסעיףהזוכה כמפורט 

 , באמצעות מזכירות הישוב.המזמיןהגביה מן המשתתפים בגין כל הפעילויות תעשה אך ורק דרך  .4.2

בכל חודש, עבור  15-למזכירות עד ל השירות נותןמשתתפים שיועברו בכתב מה"ב רשימות ע תעשה הגבייה .4.3

 המשתתפים באותו החודש. 

 .מזמיןי הלות אחרת הנגזרת מהפעילות וששולמה ע"יקזז את התקורות המוסכמות, וכן כל ע המזמין .4.4

 .עוקבבחודש ה 15-ב, תקורות קיזוז לאחר, התמורהעביר למפעיל את י המזמין .4.5
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 , בכל חודש פעילות, בניכוי תקורה. בפועל הגביה לסכוםיהיה בהתאם  השירות נותןל התשלום .4.6

לא יבוא בטענות כלפי המזמין ביחס לסכום הגביה החודשי ואין זה באחריות המזמין לטפל בבעיות  השירות נותן .4.7

 ירוב ו/או פיגור לתשלום מצד מי מהתלמידים. גביה, לרבות ס

 להלן. 7.4כן מובהר כי כל תשלום כפוף למפורט בסעיף  כמו .4.8

 :צהרות והתחייבות נותן השירותה .5

כספית אלא באישורו ובכתב מראש של  ם אחר כל תמורהמהמשתתפים או מכל אדנותן השרות מתחייב שלא לגבות  .5.1

 האחראית.

באישור בכתב ומראש מאת   בכל התחייבות כלפי צדדים שלישיים, אלאהמזמין  נותן השרות מתחייב שלא לחייב את  .5.2

 .אושר תחויב באופן אישישלא ת, התחייבות כאמור והוא מצהיר כי ידוע לו שכל האחראית

 שבין ההתקשרות כללי על חל הוא כי לו וידוע( להסכם' א)נספח  הרישום תקנון את קרא כי מאשר השירות נותן .5.3

 .הוראותיו כל על, הצדדים

 :אי קיום יחסי עובד ומעביד .6

 .מזמיןל נותן השירות מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השרות .6.1

לביטוח לאומי ובמס הכנסה. נותן   כן מצהיר נותן השרות כי הוא רשום כעוסק מורשה במע"מ ורשום כעצמאי במוסד .6.2

כן יציג נותן . שלטונות המס על ניהול ספרים ופטור מניכוי במקור אישורים מתאימים של מיןהמזהשירות יציג בפני 

במוסד  אישור המוסד לביטוח לאומי על תשלום לביטוח לאומי ועל היותו נחשב לעובד עצמאי המזמיןהשירות בפני 

 .האישורים כאמורו ה לנותן השירות באם זה לא יציג לוכל לעכב תשלום תמורי המזמיןמובהר כי  לביטוח לאומי.

 או  קלון  עמה  שיש  פלילית  בעבירה  הורשעו  לא,  מעובדיו  מיאו  /ו  שלו  החתימה  ממורשה  מיאו  /ו  ממנהליו  מיאו  /ו  הוא .6.3

 במוסדות מין עברייני של העסקה למניעת חוק פי על מין או מרמה בעבירות או באלימות הכרוכה פלילית בעבירה

 .הרלוונטיים החוקים להוראות בכפוף מקרה ובכל זה למועד שקדמו השנים( 10) בעשר הפחות לכל וזאת םמסוימי

כן מתחייב נותן  יחסי עובד ומעביד. , אין, לא יתקיימו ולא מתקיימיםהמזמיןבין נותן השירות מצהיר כי בינו ל .6.4

ם יחסי עובד ומעביד בין נותן השירות שעילתה בקיו  יןמזמבגין כל תובענה שתוגש כנגד ה המזמיןהשירות לשפות את 

ע"י נותן השירות ו/או ע"י עובדו ו/או ע"י חליפם ו/או יורשם על פי דין ובין אם  או מי מעובדיו לחברה, בין אם תוגש

 .כלשהו 'ע"י צד ג

ויות שעילתן בקיום זכ מהמזמיןמי מטעמו של נותן השירות או  /ו הואנותן השירות מסכים כי בכל מקרה בו יתבע  .6.5

עובד ומעביד,   ימתקיימים יחס  המזמין  ביןלפוטית או כל גורם אחר, כי בינו  יומעביד או יקבע ע"י ערכאה ש  דיחסי עוב

לעיל ונותן השירות ישיב  4.1מהתמורה הנקובה בסעיף  %36ן השירות כעובד על בסיס תיחושב שכרו הראוי של נו

מהתמורה תוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מתאריך תשלום התמורה ועד  %64 את ההפרש בשיעור מזמיןל

ע"י נותן השירות ובין אם תועלה ע"י  המזמיןהתשלום בפועל. האמור בסעיף זה יחול בין אם תועלה התביעה כלפי 

שור בו ובהקשר זה יראו את נותן או צד ג' אחר הקזבונם ו/או יורשיו ו/יעובד של נותן השירות ו/או ע"י חליפם ו/או ע

 השירות ו/או את עזבונו כמחויבים בהשבה דלעיל לפני ביצוע תשלום כלשהו לנותן השירות ו/או עזבונו/ או חליפיו.
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 : תקופת ההסכם .7

וכלה בתאריך  החל מיום ________________, הסכם זה הנו לתקופה של ________________ חודשים .7.1

_____________. 

 חודשים נוספים בהודעה מוקדמת של ............... חודשים.  12-תעמוד הזכות להאריך את ההסכם ל למזמין .7.2

 .יבוא לסיומולכל המאוחר לאחר תום תקופת הארכה אחת )אם תמומש(  .7.3

או /מובהר ומוסכם כי בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את החוגים לרבות עקב מגבלות ולפגוע באמור לעיל  מבלי .7.4

לדחות את תחילת הפעילות החוגים ו/או להשהות פעילות  המזמיןהנחיות של הרשויות המוסמכות, יהיה רשאי 

 למזמיןאה מראש, כמו כן תעמוד החוגים ו/או לבטל כליל את הפעילות, כל זאת באופן מיידי וללא צורך במתן התר

ימים מראש. ככל שתדחה/תושהה/תבוטל הפעילות  30היא, בהתראה של הזכות לבטל את ההתקשרות, מכל סיבה ש

 מזמיןכנגד ה השירות נותןהרי שיופסקו התשלומים של המשתתפים, לתקופה הרלוונטית, ולא תבוא כל טענה מצד 

 גורם אחר.ו/או כל 

 :שונות .8

 כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הם: .8.1

 _______________________ נותן השירות

 __________________________ המזמין

משלוחה בדואר רשום, ואם ת שעות משע 48כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה למענה מקץ  .8.2

 .נתקבלה באופן מיידינמסרה ביד תחשב כאילו 

 כל הסכם ו/או הבנה קודמים. הסכם זה ממצה את כל ההסכמות והבנות הצדדים ביחס למתן השירות ומבטל .8.3

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_____________________                        ____________________                  ____________________                       

 תאריך                                                      מזמין ה            נותן השירות     
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 :2021-2020א לשנת הפעילות תשפ" תקנון חוגים -מתנ"ס כפר האורנים-נספח א' להסכם

 
 :כללי

 תמחור החוג הינו שנתי וכולל ימי חופשה החלים במהלך השנה )על פי לוח החופשות המצורף(. *

 לי.* פתיחת החוגים מותנית במספר משתתפים מינימ

  הקבוצה והמדריכים ימים ושעות פעילות, ולשנות את מבנה  * הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות

  .בהתאם

שלא  ,השוטפים להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים שלא לאשר מראש או * הנהלת המתנ"ס רשאית

 . ו/או שנמצא בהליך גבייה מול מזכירות היישובדיר אמצעי תשלום קבוע הס

 ., בשנת חוגים אחתבכל אחד מהחוגיםבלבד להשתתף בשיעור ניסיון אחד  ל משתתף יוכלכ* 

 הסכום ששילמו הנרשמים.  "י המתנ"ס, יוחזר החלק היחסי של* במקרה של ביטול חוג ע

 .* עבור המחאה חוזרת יחויב הלקוח בהוצאות עמלה

 

 :נת תשפ"אלש לוח חופשות

 * ערבי חג וחגים.

 * חול המועד פסח וחול המועד סוכות.

 * יום הזיכרון ויום העצמאות.

 * בערבי יום הזיכרון והשואה יסתיימו החוגים מוקדם יותר.

 

 הנחות: מדיניות

)ההנחה איננה מקוזזת  מסך העלות הכוללת של החוגים 5%זכאי להנחה של יהיה בית אב שירשם לשלושה חוגים ויותר,  .1

 .מסך התשלום למפעיל(

בלבד שני על האח ה תשלוםההנחה על  10% -זכאים ליהיו חוג ההנרשמים לאותו  נה,ש 21אינו עולה על , שגילם אחים .2

 .(למפעיל התשלום מסך מקוזזת)ההנחה  המחיר הנמוך מבניהם . ההנחה תינתן עלהמשתתף באותו החוג

 רלוונטים, לחוג אחד עבור כל ילד הוריות המתגוררות ביישוב בלבד, עם הצגת מסמכים-למשפחות חדינתנו הנחה  30% .3

 .)ההנחה איננה מקוזזת מסך התשלום למפעיל( 18עד גיל 

 אין כפל הנחות. .4

כל ההנחות המפורטות בזאת יינתנו אך ורק לנרשמים לשנת פעילות מלאה. כל ביטול במהלך השנה יגרור חישוב ** 

 מחדש וחיוב בעלות החוגים המלאה עד למועד הביטול.

 

 

 תשלום: תנאי

 בלבד. הישוב מזכירות דרך מתבצעים החוגים כל עבור התשלומים כל *

 * הרישום מותנה בהסדרת אמצעי תשלום קבוע ומראש.

 אפשרויות התשלום:* 

 בנפרד. חיוב /כל תשלום עבור "חש 5של  תתווסף עמלהכרטיס אשראי: למשלמים בכרטיס אשראי א. 
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 תושבי כפר האורנים בלבד יוכלו להסדיר תשלומי החוגים דרך כרטיס התושב. – כרטיס תושב/ה"קב. 

 שיק ראשון במזומן, והייתר דחויים. -המחאות  ג. 

 שולם.המ לחודש הקודם לחודש הפעילות 30-בתשלום מראש, עד ה -מזומןד. 

תינתן האפשרות לפרוס את עלות החוגים לעשרה תשלומים. לנרשמים מאוקטובר ואילך  2020* לנרשמים במהלך ספטמבר 

 .2021ר התשלום האחרון יחול בחודש יולי תינתן אפשרות לפריסת תשלומים כאש

 

  

 והחזרים: השתתפות ביטול

 לכתובת סרוק ושליחתו באתר הנמצא ביטול טופס ע"ג וחתימה מילוי לאחר ורק אך יטופלו החוגים להפסקת בקשות *

 יש לקבל אישור חוזר במייל כי הטופס התקבל. .anael@haoranim.org המייל

 מהחודש. חלק על כספי החזר יינתן לאו פעילות חודש מהלךב ביטול צעלב ניתן לא *

 למעט לחוג ההתחייבות את לבטל ניתן יהיה לא מכן לאחר 31.03.2021 לתאריך עד תתקבלנה הפעילות להפסקת בקשות *

 שלהם. האישיים בתקנונים וכתובים שונים שלהם עילותהפ הפסקת שתאריכי הקרבי והכושר הכדורסל חוגי

 כמפורט בפרק ההנחות בתקנון זה.מחודש ורטרואקטיבי  ביטול במהלך שנת הפעילות יגרור תחשיב* 

 * אין החזר שיעורים או החזר כספי בגין היעדרות של המשתתף בחוג.

"י לוח פמועד זה לא יהיה בהכרח ע יותר. מאוחר במועד יוחזר המתנ"ס, הנהלת ידי על או המדריך ידי על שיבוטל שיעור *

 הפעילות הרגיל ומשתתף שלא יוכל להגיע לא יקבל החזר.

שנתי, על פי מס'  הינוחוג ה רתמחו* אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, ככתוב בלוח חופשות )

 המפגשים השנתיים בפועל(.

הינה של משתתפי   שניזוק או אבד במסגרת החוגים, האחריותאישי * מתנ"ס כפר האורנים אינו לוקח אחריות על ציוד 

 החוג בלבד.

מתקן בו מתקיימת וזאת אך ורק בתוך ה פעילות החוג בלבדשעות * מתנ"ס כפר האורנים ידאג לבטיחות הילדים במסגרת 

וג וחזרתם הביתה.אין באחריות המתנ"ס לדאוג להגעת המשתתפים לח הפעילות.  

 * מידע שוטף ועדכונים אודות הפעילות ימסרו לכם במהלך השנה ע"י המדריכים באמצעות הווטסאפ/מיילים.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_____________________                        ____________________                  ____________________                       

 תאריך                                            הוועד המקומי         נותן השירות     

 

mailto:anael@haoranim.org
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 תחום המחול:   -2020/7חוגים   נספח מקצועי למכרז  -1נספח ב'

 שוא ההתקשרות:נ
 .מתנ"ס כפר האורניםבהלימה למדיניות הקמה והפעלה של סטודיו למחול והובלה ניהולית ואומנותית שלו 

 
 תחומי אחריות המפעיל:

 בניית תכנית פעילות שנתית על פי קבוצות ותחומים כמפורט בטבלה המופיעה במסמך זה. .1
 גיל.-ים תואמיהפעלה שוטפת של החוגים תוך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים ואמנותי .2
 והרחבת הידע התנועתי שלהם וכו'. ההעשראליים, חשיפת הילדים למגוון סגנונות תנועתיים ומוסיק .3
 סדנאות, מפגשי היכרות וכיוב'. -סיוע והירתמות לתהליכי שווק והגדלת משתתפי החוגים כגון  .4
איתור מדריכי החוגים, שיבוצם וניהולם בשוטף, תוך הקפדה על הרמה המקצועית והאישיותית  עלאחריות מלאה  .5

 של המדריכים הנבחרים.
אמת תוך עדכון מנהלת המתנ"ס, קיום אספת הורים בפתיחת העברת מידע בזמן    -שורת שוטפת עם הורי הילדיםתק .6

 השנה ופגישות פרטניות עם הורים על פי הצורך.
 תקשורת שוטפת עם מזכירות הועד המקומי, ובעיקר מול מנהלת המתנ"ס המנהלת את הפעילות לאורך השנה. .7
ים בתחום המחול )פסטיבלים, מופעים השתתפות רקדני הסטודיו בפרויקטים שונים ואיכותישיתופי פעולה וקיום  .8

היה ונדרשות עלויות נוספות מצד המשתתפים, יש לאשר זאת מראש עם מנהלת  משותפים, סדנאות אומן וכו'(.
 המתנ"ס.

 סטודיו.של שעות ניהול, פגישות עם הורים ואדמיניסטרציה מעבר לשעות פעילות האה קצה .9
 בפרויקטים טקסים ואירועים יישוביים שונים בחיי הקהילה וביה"ס היישובי.מעורבות בחיי הקהילה והשתתפות  .10
 .מופע סוף שנהו שיעורים פתוחים לכל הקבוצות במהלך חודש ינואר, ללא עלות נוספת מצד ההורים קיום .11

 לוח פעילות ומחירים:

 קבוצות ימי פעילות ילותשעות פע מחיר חודשי מוצע
 הגיל הרך -צעדים ראשונים שלישי 17:00-17:45 
 ב'-א' -מחול ישראלי שלישי 16:00-16:45 
 שני וחמישי 15:00-16:30 

 או
 ראשון ורביעי

 ד'-ג' -מחול ישראלי

 שני וחמישי 16:30-18:00 
 או

 ראשון ורביעי

 ו'-ה' -מחול ישראלי

ראשון או שני  15:00-16:00 
רביעי או או 

 חמישי

 ד'-ג' -היפ הופ

ראשון או שני  16:00-17:00 
רביעי או  או

 חמישי

 ו'-ה' -היפ הופ

 
 

 ההתקשרות(.מ בתקופת המחיר כולל מע"מ )לא יחול שינוי במחיר אף אם ישתנה שיעור המע" -
להוסיף תשלומים נפרדים על   אין   .זו  בטבלה  המופיעים  לסכומים  מעבר  לגבות  אין  .סופי  מחירבטבלה הינו    המחיר -

 "ס.המתנ  מנהלת  עם)אם יאושרו(    יאושרוש  נפרדים  פרויקטים  על  רק  יותרו  נוספים  תשלומים  .הרשמה  /וחיםביט
 האורנים.כפר  הגביה בפועל תתבצע באמצעות מזכירות היישוב -
 לכל חודש העוקב לחודש הפעילות. 15 -והיתרה תשולם למפעיל ב 30%תקוזז תקורה של מסכום הגבייה החודשי  -
 .תלמידים 5כמות מינימאלית להפעלת קבוצה:  -

 .תלמידים 20כמות מקסימאלית לקבוצה:  -
ת לוועד היישוב הזכות לבטל עומדכמות התלמידים יכול שתשתנה בהתאם למתקנים בהם תתקיים הפעילות, כמו כן   -

 איזה מהפעילות שלא תעמוד בהגבלות מספרי התלמידים הנ"ל.
 ייתכנו שינויים בשעות ובימי הפעילות. -
 .2021יולי -2020ספטמבר דשי פעילות הסטודיו הם וח -
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ו ולחתום למלאיש   או תיקון מכל סוג שהוא. אינו בר שינוימכיל את דרישות המכרז ונספח זה   -לתשומת לבכם***  
 . המופיעה בנספח זהואין לצרף כל טבלה אחרת חליפית לטבלה  תוספת בגוף המסמך עליו ללא כל שינוי/
 .איוןיהר במעמדכרז בפני ועדת המ להציג יהיהניתן  בלבד המקצועית כניתוהנוגעות לת מידע/הצעות נוספות

 
נרכש, ולצרף תעודות/מסמכים וכן ממליצים תנאי סף: יש לפרט בכל אחד מהסעיפים הבאים את משך הניסיון, היכן 

 .המעידים על הניסיון המפורט, כנדרש
עי של המציע: תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל השכלת המנהל המקצו .1

 הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, בתחום המחול.
המציע )יש לציין מי ביחס לכל אחד מהסעיפים מי מנציגי המציע מקיים את תנאי הסף המפורט( . ניסיון מקצועי של הגוף 2

: 
 שנתיים לפחות. -ן מוכח בניהול סטודיו למחול, כולל צוות מדריכים ומורים מקצועיים ניסיו 2.1
 התנסות בניהול אמנותי, כוריאוגרפיה ויצירה. 2.2
 עם מגוון ז'אנרים וטכניקות.היכרות טובה ומקיפה עם עולם המחול ו 2.3
 ש שנים לפחות.שלו –ניסיון בהדרכת ילדים והוראת מחול במגוון גילאים בתחום המחול  2.4

 
* יש לצרף המלצות ממעסיקים קודמים/ שמות ומס' טלפון נייד של ממליצים, ולפרט מה הקשר בינכם ובאיזו מסגרת עבדתם 

 ביחד.
 
 דרישות נוספות: 

במהלך אוגוסט תוצג רשימת המדריכים למנהלת המתנ"ס כולל תעודות הסמכה מקצועיות והיעדר עבירות מין  .1
 רים.למדריכים גבלמפעילים/

פת ההורים תוצג להורים רשימה מסודרת של ציוד וביגוד הנדרש לכל שנת הפעילות עם תחילת השנה ובמעמד אס .2
 ושעל ההורים לרכוש.

וגביית התשלומים לחוג יתבצעו אך ורק באמצעות מערכת הרישום המקוונת של מתנ"ס כפר רישום התלמידים  .3
 ה שלא באמצעות המערכת הנ"ל.האורנים. חל איסור מוחלט לבצע רישום ו/או גביי

במסגרת הרישום באחריות המפעיל לדאוג להחתמת התלמידים על טופס הצהרת בריאות שתופיע בטופס הרישום  .4
 המקוון.  

ידווח במיידי למנהלת המתנ"ס על כל אירוע חריג אשר התרחש במסגרת הפעילות ובכל נושא הדורש המשך   המפעיל .5
 טיפול/ידוע של מזכירות היישוב.

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
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 תאריך                                            הוועד המקומי         נותן השירות     
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 :תכשיטנות והצורפותתחום ה -  2020/7  חוגיםנספח מקצועי למכרז   -2נספח ב'

 נשוא ההתקשרות: 
 .האורניםמתנ"ס כפר הקמה והפעלה של חוג בתחום התכשיטנות והצורפות בהלימה למדיניות 

 
 תחומי אחריות המפעיל:

 ט בטבלה המופיעה במסמך זה .בניית תכנית פעילות שנתית על פי קבוצות ותחומים כמפור.    1
 גיל.-ואמנותיים תואמיהפעלה שוטפת של החוגים תוך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים  .2
 סדנאות, מפגשי היכרות וכיוב'. -סיוע והירתמות לתהליכי שווק והגדלת משתתפי החוגים כגון  .3
על הרמה המקצועית והאישיותית איתור מדריכי החוגים, שיבוצם וניהולם בשוטף, תוך הקפדה  עלאחריות מלאה  .4

 של המדריכים הנבחרים.
ברת מידע בזמן אמת תוך עדכון מנהלת המתנ"ס, קיום אספת הורים בפתיחת הע-תקשורת שוטפת עם הורי הילדים   .5

 השנה ופגישות פרטניות עם הורים על פי הצורך.
 ג.ואדמיניסטרציה מעבר לשעות פעילות החו של שעות ניהול הקצאה .6
 הפעילות לאורך השנה.תקשורת שוטפת עם מזכירות הועד המקומי, ובעיקר מול מנהלת המתנ"ס המנהלת את  .7
 מעורבות בחיי הקהילה והשתתפות בפרויקטים ואירועים יישוביים שונים בחיי הקהילה וביה"ס היישובי. .8

 לוח פעילות ומחירים:

 קבוצות ימי פעילות שעות פעילות מחיר חודשי מוצע
 ילדים  חמישי 17:00-18:00 
 נוער חמישי 18:15-19:15 
 מבוגרים חמישי 19:30-21:30/22:00 

 

 המחיר כולל מע"מ )לא יחול שינוי במחיר אף אם ישתנה שיעור המע"מ בתקופת ההתקשרות(. -
להוסיף תשלומים נפרדים על   אין .  זו  בטבלה  המופיעים  לסכומים  מעבר  לגבות  אין  .סופי  מחירבטבלה הינו    המחיר -

 "ס.המתנ מנהלת עם ויאושרו נפרדים פרויקטים על רק יותרו נוספים תשלומים .הרשמה /וחיםביט
 הגביה בפועל תתבצע באמצעות מזכירות היישוב כפר האורנים. -
 לכל חודש העוקב לחודש הפעילות. 15 -והיתרה תשולם למפעיל ב 25%תקוזז תקורה של מסכום הגבייה החודשי  -
 תלמידים. 5כמות מינימאלית להפעלת קבוצה:  -

 תלמידים. 12כמות מקסימאלית לקבוצה:  -
כמות התלמידים יכול שתשתנה בהתאם למתקנים בהם תתקיים הפעילות, כמו כן עומדת לוועד היישוב הזכות לבטל  -

 .התלמידים הנ"לאיזה מהפעילות שלא תעמוד בהגבלות מספרי 
 ייתכנו שינויים בשעות ובימי הפעילות. -
 .2021יולי -2020ספטמבר דשי פעילות הסטודיו הם וח -

 
נספח זה מכיל את דרישות המכרז ואינו בר שינוי או תיקון מכל סוג שהוא. יש למלאו ולחתום    –*** לתשומת לבכם  

 . ה המופיעה בנספח זהואין לצרף כל טבלה אחרת חליפית לטבל תוספת בגוף המסמך עליו ללא כל שינוי/
 מעמד הריאיון.מידע/הצעות נוספות הנוגעות לתוכנית המקצועית בלבד ניתן יהיה להציג בפני ועדת המכרז ב

 
 

הניסיון, היכן נרכש, ולצרף תעודות/מסמכים וכן ממליצים תנאי סף: יש לפרט בכל אחד מהסעיפים הבאים את משך 
 .המעידים על הניסיון המפורט, כנדרש

 
ציע מקיים את תנאי הסף המפורט( . ניסיון מקצועי של הגוף המציע )יש לציין מי ביחס לכל אחד מהסעיפים מי מנציגי המ1

: 
 לפחות. נהש –פותניסיון בהדרכת ילדים במגוון גילאים בתחום התכשיטנות והצור 1.1

 
* יש לצרף המלצות ממעסיקים קודמים/ שמות ומס' טלפון נייד של ממליצים, ולפרט מה הקשר בינכם ובאיזו מסגרת עבדתם 

 ביחד.
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 18עמ'  

 דרישות נוספות: 
      וגוסט תוצג רשימת המדריכים למנהלת המתנ"ס כולל תעודות הסמכה מקצועיות והיעדר עבירות מין במהלך א .1

 למדריכים גברים.פעילים/למ
עם תחילת השנה ובמעמד אסיפת ההורים תוצג להורים רשימה מסודרת של הציוד הנדרש לכל שנת הפעילות ושעל  .2

 ההורים לרכוש.
לחוג יתבצעו אך ורק באמצעות מערכת הרישום המקוונת של מתנ"ס כפר האורנים. וגביית התשלומים  רישום התלמידים   .3

 חל איסור מוחלט לבצע רישום ו/או גבייה שלא באמצעות המערכת הנ"ל.
במסגרת הרישום באחריות המפעיל לדאוג להחתמת התלמידים על טופס הצהרת בריאות שתופיע בטופס הרישום  .4

 המקוון.  
נהלת המתנ"ס על כל אירוע חריג אשר התרחש במסגרת הפעילות ובכל נושא הדורש המשך ידווח במיידי למ המפעיל .5

 טיפול/ידוע של מזכירות היישוב.
 שמירה על החלל ועל הציוד הנמצא בו. .6

 
 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_____________________                        ____________________                  ____________________                       

 תאריך                                            הוועד המקומי         נותן השירות     
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 : הגלגיליותתחום  -  2020/7  חוגיםנספח מקצועי למכרז   -3נספח ב'

 נשוא ההתקשרות:
 .מתנ"ס כפר האורניםיות בהלימה למדיניות הקמה והפעלה של חוג גלגיל

 
 תחומי אחריות המפעיל:

 בניית תכנית פעילות שנתית על פי קבוצות ותחומים כמפורט בטבלה המופיעה במסמך זה. .1
 גיל.-החוגים תוך הקפדה על סטנדרטים מקצועיים ואמנותיים תואמיהפעלה שוטפת של  .2
 סדנאות, מפגשי היכרות וכיוב'. -דלת משתתפי החוגים כגון סיוע והירתמות לתהליכי שווק והג .3
  אחריות מלאה את איתור מדריכי החוגים, שיבוצם וניהולם בשוטף, תוך הקפדה על הרמה המקצועית והאישיותית של  .4

 המדריכים הנבחרים.
אספת הורים בפתיחת  העברת מידע בזמן אמת תוך עדכון מנהלת המתנ"ס, קיום-תקשורת שוטפת עם הורי הילדים  .5

 השנה ופגישות פרטניות עם הורים על פי הצורך.
 החוג.שעות ניהול ואדמיניסטרציה מעבר לשעות פעילות  הקצאת .6
 מזכירות הועד המקומי, ובעיקר מול מנהלת המתנ"ס המנהלת את הפעילות לאורך השנה.תקשורת שוטפת עם  .7
 תתפות בפרויקטים טקסים ואירועים יישוביים שונים בחיי הקהילה וביה"ס היישובי.מעורבות בחיי הקהילה והש .8

 לוח פעילות ומחירים:

 קבוצות ימי פעילות שעות פעילות מחיר חודשי מוצע
 ב'-א' ראשון/שני/רביעי 16:00-17:00 
 ד'-ג' ראשון/שני/רביעי 17:00-18:00 
 ו'-ה' ראשון/שני/רביעי 18:00-19:00 

 
 

 ההתקשרות(.מ בתקופת המחיר כולל מע"מ )לא יחול שינוי במחיר אף אם ישתנה שיעור המע" -
להוסיף תשלומים נפרדים על   אין   .זו  בטבלה  המופיעים  לסכומים  מעבר  לגבות  אין  .סופי  מחירבטבלה הינו    המחיר -

 "ס.המתנ  מנהלת  עם)אם יאושרו(    יאושרוש  נפרדים  פרויקטים  על  רק  יותרו  נוספים  תשלומים  .הרשמה  /וחיםביט
 האורנים.כפר  הגביה בפועל תתבצע באמצעות מזכירות היישוב -
 לכל חודש העוקב לחודש הפעילות. 15 -והיתרה תשולם למפעיל ב 30%תקוזז תקורה של מסכום הגבייה החודשי  -
 .תלמידים 5כמות מינימאלית להפעלת קבוצה:  -

 .תלמידים 20כמות מקסימאלית לקבוצה:  -
ת לוועד היישוב הזכות לבטל עומדכמות התלמידים יכול שתשתנה בהתאם למתקנים בהם תתקיים הפעילות, כמו כן   -

 איזה מהפעילות שלא תעמוד בהגבלות מספרי התלמידים הנ"ל.
 ייתכנו שינויים בשעות ובימי הפעילות. -
 .2021יולי -2020ספטמבר דשי פעילות הסטודיו הם וח -

 
נספח זה מכיל את דרישות המכרז ואינו בר שינוי או תיקון מכל סוג שהוא. יש למלאו ולחתום    –*** לתשומת לבכם  

 . אחרת חליפית לטבלה המופיעה בנספח זה ואין לצרף כל טבלה תוספת בגוף המסמך עליו ללא כל שינוי/
 מעמד הריאיון.מידע/הצעות נוספות הנוגעות לתוכנית המקצועית בלבד ניתן יהיה להציג בפני ועדת המכרז ב

 
תנאי סף: יש לפרט בכל אחד מהסעיפים הבאים את משך הניסיון, היכן נרכש, ולצרף תעודות/מסמכים וכן ממליצים 

 .רט, כנדרשהמעידים על הניסיון המפו
המפורט( . ניסיון מקצועי של הגוף המציע )יש לציין מי ביחס לכל אחד מהסעיפים מי מנציגי המציע מקיים את תנאי הסף 1

: 
 שלוש שנים לפחות. –ניסיון בהדרכת ילדים במגוון גילאים בתחום הגלגליות  1.1

 
צים, ולפרט מה הקשר בינכם ובאיזו מסגרת עבדתם * יש לצרף המלצות ממעסיקים קודמים/ שמות ומס' טלפון נייד של ממלי

 ביחד.
 דרישות נוספות: 

למנהלת המתנ"ס כולל תעודות הסמכה מקצועיות והיעדר עבירות מין במהלך אוגוסט תוצג רשימת המדריכים  .9
 מדריכים גברים.מפעילים/ל
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 20עמ'  

ד הנדרש לכל שנת הפעילות ושעל פת ההורים תוצג להורים רשימה מסודרת של ציוד וביגועם תחילת השנה ובמעמד אס .10
 ההורים לרכוש.

באמצעות מערכת הרישום המקוונת של מתנ"ס כפר האורנים. רישום התלמידים וגביית התשלומים לחוג יתבצעו אך ורק   .11
 חל איסור מוחלט לבצע רישום ו/או גבייה שלא באמצעות המערכת הנ"ל.

על טופס הצהרת בריאות שתופיע בטופס הרישום  במסגרת הרישום באחריות המפעיל לדאוג להחתמת התלמידים .12
 המקוון.  

המפעיל ידווח במיידי למנהלת המתנ"ס על כל אירוע חריג אשר התרחש במסגרת הפעילות ובכל נושא הדורש המשך  .13
 טיפול/ידוע של מזכירות היישוב.

 

 

 

 

 

 הצדדים על החתום:ולראיה באו 

 

_____________________                        ____________________                  ____________________                       

 תאריך                                            הוועד המקומי         נותן השירות     
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 21עמ'  

 : נספח ביטוח –  2020/7 ספח ג' למכרזנ

 

 ביטוחים  קיום אישור

  __________ תאריך:                                   ,לכבוד
 וועד מקומי כפר האורנים

 

 [נותן השירותים................... ]על שם ביטוח פוליסות עריכת אישור :הנדון
 

 עם בקשר להלן המפורטים הביטוחים את ערכנוהחל מיום __________  כי בזאת מאשרים הננו
לבין .........................   כפר האורנים בין שנחתם(, "החוזה"מיום _____ )להלן: ............ ...........................................

 :כדלקמן ("נותן השירותים")להלן: 

 פוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי הצבור

בגין פגיעה  הו,וכלפי צד שלישי כלשכפר האורנים ו/או המועצה האזורית מטה בנימין  כלפי נותן השירותיםלביטוח חבות 
ל...................................  ע"י נותן ו/או עקב ו/או בקשר  מהלך ו/או ב חוזהגופנית או נזק לרכוש שייגרמו בתקופת ה

₪  5,000,000 -סך השווה לבגבול אחריות שלא יפחת מו/או על ידי מי מטעמו )לרבות קבלנים ו/או קבלני משנה( השירותים 
 אירוע ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח.ל(  ש"חליון ימ חמישה)

זיהום פתאומי, תביעות תחלוף של   פוליסה זו אינה כפופה לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, פריקה וטעינה,  
 קבלנים קבלני משנה ועובדיהם,. חבות בגין וכלפי המוסד לביטוח לאומי, 

 במועד עריכת הביטוח יסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מהדורת "ביט " התקפהתנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי פול

יחשב י רכושם של איזה מהנ"לו בתחום הפעילותוכן כל הנמצאים  כפר האורנים ו/או המעוצה האזורית מטה בנימיןעובדי 
 "ל. בקשר עם נזקים לנ נותן השירותיםלרכוש צד שלישי והפוליסה מכסה את אחריותו החוקית של 

קשר ב  םו/או מנהליה  ם, עובדיהו/או המועצה האזורית מטה בנימין  כפר האורניםשל    הלכלול את אחריות  הפוליסה מורחבת
 .וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת והפועלים מטעמו נותן השירותיםחדלי מלמעשי או 

 

 ביטוח חבות מעבידים

בגין פגיעה גופנית הנגרמת תוך כדי ועקב העסקתו בגבול  ,סקיםכלפי כל המוע  ,על פי כל דין נותן השירותיםבגין חבות 
 תקופת ביטוח.מקרה ולל(  ₪ליון י)חמישה מ₪  5,000,000 -מסך השווה להאחריות שלא יפחת 

, עבודות נוער, יחשב למעבידם ונותן השירותיםהיה  פוליסה זו אינה כוללת כל חריג בדבר קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם
תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מהדורת "ביט" שעות עבודה ומנוחה.    טחים,עובדים מהש

 התקפה במועד עריכת הביטוח.

למקרה שיטען כי  מםבש ם, וכל הפועל מטעמכפר האורנים ו/או המועצה האזורית מטה בנימיןפוליסה זו תורחב לכלול את 
 . נותן השירותיםובדי זה מעחב בחובות מעביד כלפי אימי מהם 

 

 ביטוח רכוש

, וזאת  במלוא ערכם מתן השירותיםמכל סוג ותאור, לצורך  נותן השירותים,ביטוח רכוש המבטח את הציוד והרכוש של 
מפני כל הסיכונים המקובלים, לרבות עקב אובדן או נזק עקב אש, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה,   ,ובערכי כינון

(, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות שביתות נזק בזדון ופריצה IMPACTון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית )שיטפ
 ושוד.

 .ר האורנים והמועצה האזורית מטה בנימיןכפבפוליסה זו יורחב שם המבוטח לכלול את 
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 22עמ'  

 אחריות מקצועיתפוליסה לביטוח 

לרכושו מטעמו )לרבות קבלנים ו/או קבלני משנה(, בגין נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא  והבאים    נותן השירותיםלביטוח חבות  
ו/או של  נותן השירותיםמחדל של  עקב  מעשה או ו/או  מתן השירותיםשל אדם ו/או גוף כלשהו  אשר נגרם על ידי או עקב 

( לתובע, למקרה שני מילון ש"ח)  ש"ח  2,000,000-מי הפועל מטעמו ו/או בשמו וזאת, בגבול אחריות שלא יפחת מסך השווה ל
 ולתקופת הביטוח. 

וכל הפועלים מטעמם בגין אחריותם למעשי ו/או והמועצה האזורית מטה בנימין    כפר האורניםהפוליסה מורחבת לכסות את  
 וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת . נותן השירותיםמחדלי 

ללא כל זיקה  למועד תחילת הביטוח, הפוליסה כוללת  תקשרותחתימת הסכם הההתאריך הרטרואקטיבי חל החל ממועד 
חדש את הפוליסה הנ"ל, תכסה ילא    נותן השירותיםו( חודשים לפחות, לפיו במידה  6סעיף תקופת דיווח  מורחבת  של שישה )

 במשך תקופת הדיווח. נותן השירותיםהפוליסה נזקים שמקורם בתקופת הביטוח, אשר הודעה לגביהם נמסרה ל

 

 ביטוח על פי חוק הספורט

והתקנות ביטוח למאמנים, מדריכים ומשתתפים בפעילות ספורט, כנדרש על פי חוק )לרבות בסכומים כמתחייב מהחוקים 
 הרלוונטיות.

 

  :כפופים להוראות שלהלן  נותן השירותיםביטוחי 

ואנו  זורית מטה בנימיןכפר האורנים ו/או המעוצה האי הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על יד .1
 .בנימיןכפר האורנים ו/או המועצה האזורית מטה  מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי

כל סעיף בפוליסות )אם קיים כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .2
 .םו/או מי מטעמ האזורית מטה בנימין כפר האורנים ו/או המועצהאחר, לא יופעל כלפי 

 ם, הפועלים מטעמהם, עובדיבנימיןכפר האורנים ו/או המועצה האזורית מטה  הננו מוותרים על זכותנו לתחלוף כנגד   .3
, טרם קרות והתחייב  כפר האורנים ו/או המועצה האזורית מטה בנימיןו/או    נותן השירותיםוכלפי כל אדם ו/או גוף ש

   תר על זכות השיבוב נגדו, אולם ויתור כאמור לא יחול כלפי אדם אשר גרם לנזק מתוך כוונת זדון. מקרה הביטוח, לוו

אלא אם תימסר לכם הודעה  ההתקשרותתקופת א ניתנות לביטול ו/או לצמצום על ידינו במהלך הפוליסות הנ"ל ל .4
 .לפחות יום מראש (60שישים )על כך 

 בלבד. נותן השירותיםטוח חלה על ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הבי  .5

 יהן.בתום לב  לא תפגע בזכויות המזמין על פ נותן השירותיםהפרת תנאי הפוליסה על ידי  .6

 

 אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. 

                                                                                              

 

 בכבוד רב,                                                                                                                               

_______________________ 
 חברת ביטוח

 
_______________________ 
 ותפקידום שם החות

 

 


