
1 

 

 

 2019 מרץ 4

 1.19בלמ  – קיום הרצאות בכנס חשבי שכר של החברה למתנסיםלמחיר לקבלת הצעות  קשהב

 

 מבקשת הצעות "החברה"( –)להלן החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( 

 –)להלן מרכזים קהילתיים  מחיר לקיום הרצאות בכנס חשבי שכר של החברה למתנסים

  ."(הכנס

   ליכל .א

, הממשלתיות החברות לחוק( א)1 בסעיף כהגדרתה ממשלתית חברה הינה החברה .1

, הקהילה בתחומי ובפרויקטים בפעילויות עוסקות החברה מטרות. 1971-ה"התשל

 סים"מתנ ופיתוח בהקמת החברה עוסקת בעיקר. והספורט התרבות, החינוך, החברה

לחברה בנוסף ו בלודמצא נהעיקרי . מטה החברה והדרכתם הנחייתם, הארץ ברחבי

 .מתנ"סים יםבעשימאה בהם פועלים כ מחוזות חמישה

 או, כעמותות) מהחברה ונפרד עצמאי באופן המאוגדים משפטיים גופים הינם סים"המתנ .2

 ובזיקה המקומיות הרשויות עם הדוק פעולה בשיתוף ופועלים( הציבור לתועלת כחברות

 . להן

, הרשות תושבי ונציגי החברה נציגי, המקומית הרשות מנציגי מורכבת ס"המתנ הנהלת .3

 החברה עובד הוא ס"המתנ מנהל. הסוכנות נציג גם – סוכנותית חברה של במקרה

 .סים"למתנ

 סים"המתנ לפיו הסכם באמצעות מוסדרים ס"המתנ להפעלת הצדדים בין היחסים .4

 ידי על נעשות השוטף ניהול לגבי ההחלטות ואולם, החברה לנהלי בהתאם לפעול מחויבים

 .ס"המתנ הנהלת

השתלמות  שעות 15 -להשתתף מדי שנה בעל חשבי שכר על פי תקנון לשכת רואי החשבון  .5

לים את הנושאים: מס הכנסה, ביטוח פנסיוני, דיני עבודה וביטוח לאומי, הכול שנתיות

 .ברשימת חשבי השכר המוסמכים יכללותםלשמור על תוקף התעודה ועל הבמטרה זאת 

בהשתלמויות רכזים הקהילתיים, במ חשבי השכרלהנחות ולהדריך את  החברה מבקשת .6

, בכדי כפי שמתעדכנת מעת לעת כאמור ,המתקיימות מדי שנה, על פי דרישת לשכת רו"ח

 מטעם לשכת רו"ח. שכר בכיר"חשבי תעודת "הם לשמר את לאפשר ל

ון. . כל ההרצאות הנדרשות יתקיימו במתחם המלשפייםהשנה הכנס יתקיים במלון  .7

 השונות.ופציה האניצול תקופות מידי שנה במהלך מיקום הכנס עשוי להשתנות מובהר, כי 
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 ואמות המידה לבחירת הזוכהבקשת הצעות  .ב

 עם התקשרות. להתקשרות החברה של כלשהי התחייבות משום זו בבקשה לראות אין .1

ידי  על וייחתם, ההתקשרות המצורף למסמכי פנייה זו לנוסח בהתאם תעשה וכהזה

 .החברה של המכרזים ועדת ידי על ההצעה לאישור ובכפוף לאחר, החברה

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והחברה שומרת  .2

 .השירותים נינותלעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מספר 

דים, העסקת עובת לרבו ,נותן השירותיםהמחירים שיגישו המציעים יכללו את כל עלויות  .3

רכזים למנסיעות לחברה ו/או המס החלים עליהם וכולל ביטול זמן, שעות הכנה היטלי 

המציעים לא יעלו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בתאום עם המזמין. הכל הקהילתיים ו

רכיב אחר על פיו יש  המוצרים והשירותים, הדרישות, המפרט וכל אספקתבאשר לאופן 

ולא תשולם כל  ותסופי , כי הצעות המחיר שיוגשו הינןהמוצרים ומובהר םנותן השירותיל

 תוספת מלבד מע"מ. 

 כל אחת שנה בנות אופציה ארבע תקופות בתוספת אחת לשנה הינה ההתקשרות תקופת .4

 בכפוף לאישור ועדת המכרזים באשר להיקף ההתקשרות בתקופות האופציה. אחת

  .התקשרות ועל כל התוצרים הנדרשיםיחולו על כל תקופת ההמחירים המוצעים  .5

תוך פירוט כל הפרטים ( 2ס הצעת המחיר )נספח טופגבי על  יש להגישהצעת המחיר את  .6

 כנדרש לא תילקח בחשבון. תוגש. הצעה שלא הנדרשים בו 

 אמות המידה לבחירת הזוכה .7

 .100%הצעת מחיר .7.1

 

 תנאי סף לבחינת ההצעות .ג

 קריטריונים המצטברים הבאים: הר עונים על שאים להשתתף ולהגיש הצעות מציעים אשר .1

חברה או שותפות, הרשומה כדין )תאגיד משפטי אחד יחיד תושב ישראל או  .1.1

 בישראל(. 

, לרבות רישיון נשוא פנייה זו למתן השירותיםכל ההיתרים והאישורים הדרושים על ב  .1.2

 ., אם נדרשעסק

   לכך תוקף בר אישור לו ויש ציבוריים גופים עם עסקאות חוק פיל ע כנדרש ספרים מנהל  .1.3

 .ל"הנ בחוק לאמור בהתאם

, כהגדרתן ות חשבי שכרויהשתלמ 5לפחות והדרכה של בפיתוח  ןבעל ניסיו והינהמציע  .1.4

תחומים הבאים במצטבר: מס הכנסה, ביטוח פנסיוני, דיני  את כלהכוללות  להלן,

חשב שכר  תתעודר תוקף לשמ במטרהההשתלמויות כאמור בוצעו  .עבודה, ביטוח לאומי

 ך מטעם לשכת רו"ח.המוסמבכיר 

 לשכת רו"ח. תשעות בהתאם לתקנו 15 - "השתלמות" לעניין סעיף זה
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כל אחד מהמרצים המספקים את ההרצאות ו/או ההדרכות מטעם המציע הינו  .1.5

השתלמויות חשבי שכר לפחות בתחום התמחותו שהינו אחד  5בעל ניסיון בביצוע 

 ה, ביטוח פנסיוני, דיני עבודה, ביטוח לאומי.מהתחומים הבאים: מס הכנס

רו"ח ו/או עו"ד המרצים המספקים את ההרצאות ו/או ההדרכות מטעם המציע הינם  .1.6

 אקדמי ממוסד לפחות ראשון תואר יו/או יועץ מס ו/או יועץ/משווק פנסיוני ו/או בעל

 .חשבונאות ו/או כלכלה: באחד התחומים מוכר

 מפוקח על ידי לשכת רו"ח .שכר וההינו מוסד המלמד חשבי המציע  .1.7

 

   אופן מתן השירותים .ד

, שפייםבמלון  20.6.19-19בתאריך כנס חשבי שכר במסגרת השנה יסופקו  השירותים .1

-השירותים במהלך תקופת ניצול האופציה יהיו בין החודשים מרץ וכמפורט במפרט.

 בתאום עם החברה.אוגוסט 

וארים במפרט ובהתאם ללוחות הזמנים העבודה תבוצע בהתאם לשלבי העבודה המת .2

 הנקובים לצד כל שלב. 

מובהר, כי החברה תוכל לדרוש מהספק ביצוע של חלק מהפרקים או פרק בודד בפני עצמו  .3

 ללא תלות בשאר הפרקים.

על פי  החברה תהא רשאית להגדיל ו/או לצמצם את היקפי השעות המוקצה לכל פרק, .4

שירותים כפי שננקבו בהצעת המחיר לא ישתנו, שיקול דעתה. מובהר כי תעריפי מתן ה

 אם החליטה החברה לנהוג כך.

באישור  תחוםנותן השירותים יספק את חומרי ההדרכה על פי הסיליבוס שיגבש לכל  .5

ובעותק  )וורד ופאוור פוינט פתוח לעריכה(במדיה מגנטית . חומרי ההדרכה יסופקו החברה

 י היעד ולהיקפם בכל פעולות ההדרכה.נדרש ובהתאמה לקהלהעותקים המספר כ ,קשיח

 .תוצרי הפיתוח יישאו את לוגו החברה ויאושרו על החברה

וכל התוצרים שיתקבלו במהלך התקשרות התכנית  ,זכויות יוצרים של הרעיון, המסמכים .6

 .ו/או מי מטעמו על ידי הזוכה שייכים לחברה למתנ"סים ולא ייעשה בהם שימושזו 

לרבות שירותים הנכללים  רים כל שימוש שתמצא לנכוןרשאית לעשות בתוצהחברה   .7

 .אחרים שירותיםני נותו ובין באמצעות באמצעות עובדיה, בין במפרט

 .4נספח כ מצורף לפניה זוהסודיות טופס שמירת על חתום י נותן השירותים .8

 

  אופן התשלום . ו

ובכפוף  ברהת חשבונית מס כחוק בחיום מיום קבל 45התשלום יהיה בתנאים של שוטף +  .1

  .לאישור הממונה

 לתמורה הבסיס את והמהווים שסופקו השירותים בדבר מפורט ח"דו יצורף לחשבונית .2

 המפגשים מהות, מועד בכל השעות מספר, שסיפק השירותים מועדי את זה ובכלל

 .נפגש עימם והגורמים , מקום ביצוע השירותיםשהתקיימו



4 

 

על פי הסיכום עם חשבת השכר של  מכלול ההרצאות שיינתנו עבור תשולם התמורה .3

 .זמן וביטול הכנה שעות, נסיעות ישולמו לא החברה בכל שנת התקשרות. 

 

 מצורף לפנייה זו:. ז

 1נספח  –מפרט טכני .1

 2נספח  –טופס הצעת המחיר  .2

 3נספח  -הסכם התקשרות עם החברה למתנ"סים  .3

 4נספח  –נספח סודיות  .4

 5נספח  –מפרט ביטוח  .5

 6נספח  –ם וקרבה משפחתית תצהיר ניגוד עניני .6

 7נספח  – המציע הצהרת המציע בדבר ניסיון .7

 

 :שיש לצרף הגשת ההצעה והמסמכים . ח

 ולצרף לה את  2נספח מס  גבי טופס הצעת המחיראת ההצעות יש להגיש כאמור על  .1

 :הבאים המסמכים

 .2נספח  המציע יגיש את הצעתו על גבי טופס הצעת המחיר.1.1

 בתנאי הסף.הנספחים והמסמכים הנדרשים האישורים, כל  טופס הצעת המחיר כולל.1.2

ורשימת לקוחות  המציע תוך סקירת ניסיונו בהתייחס לתנאי הסף פרופיל/תשקיף.1.3

 להם סיפק שירותים.

 (.שותפות או עמותה, חברה) תאגיד רישום תעודת - תאגיד הוא המציע אם .1.4

 . מוסף ערך סמ חוק לעניין ר"מלכ/מורשה עוסק המציע היות על המעיד אישור .1.5

 תשלום, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תוקף בר אישור.1.6

 כי המעיד 1976 -ו"התשל( כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר, מס חובות

 .כחוק המס לרשויות ומדווח ורשומות חשבונות ספרי מנהל המציע

 .הפנייה מסמכיש בבהתאם לנדר ביטוח פוליסת קיום בדבר המבטח אישור.1.7

 בסוף מלאה ובחתימה עמוד בכל תיבות בראשי לחתום יש) כנדרש חתום הסכם .1.8

 .(ההסכם

 שיפורט המקסימלי לכל ההשתלמות כפי מהתעריף הנחה באחוז תנקובהצעת המחיר  .2

 במתן הכרוכות ההוצאות כל את כוללת המקסימאלית התמורה כי יצויין. בטופס הצעה

 כום נוסף מלבד מע"מ. ולא יתווסף כל ס השירותים

 למייל.  12.00 בשעה 18.3.19 ליום עד להגיש יש המסמכים כל כולל המחיר הצעת את .3

rechesh@matnasim.org.il  .יידונו לא יותר מאוחר שיתקבלו הצעות. 

 

 ההסכם .ט
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שנמסרה לו  ימי עבודה מיום 7תוך  חברהליגיש "(, הזוכה" -)להלן מציע שהצעתו זכתה .1

אישור בדבר קיום ביטוחים כנדרש , יה, את החוזה חתום כדיןההודעה בדבר הזכי

 .להלןי' , כמפורט בסעיף הוראות הבקשה לקבלת הצעותעל פי  בהסכם

 

 החלטות החברה .י

 הודעה לזוכה על דבר זכייתו תימסר לו בפקס או בדוא"ל. .1

ימי עבודה מהמועד  7אישור בדבר קיום ביטוח כנדרש וזאת בתוך את על הזוכה להמציא  .2

נוסח אישור קיום הביטוח מצורפים לפנייה זו. יש להקפיד על נמסרה לו הודעה כאמור. ש

 הגשת נוסח זהה.

את אישור קיום הביטוח במועד ו/או לא השלים ערבות הביצע ו/או לא המציא הזוכה את  .3

הדרוש לשם התחלת הפעלת הפעילות המוצעת ו/או לא ימציא לחברה אחד מן ההיתרים 

הדרושים על פי דין להפעלת הפעילות המוצעת בפרק הזמן  תאו הרישיונוו/או האישורים ו/

תהא רשאית החברה לבטל את שיקבע על ידי החברה מיום חתימת הסכם ההתקשרות, 

השירותים למציע שדורג שני וזאת מבלי מתן זכייתי ולהעביר את ביצוע העבודה ו/או 

 תביעה כלפי החברה אם נהגה כך.   שהזוכה המקורי יוכל להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או

בסוג הפעילות  תחשבות תהא רשאית הועדה להבחינת ההצעכי במסגרת  ,מובהר בזאת .4

אמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו המוצעת, 

באופן אם הייתה כזו, ו -בהתקשרות עם המציע חברה כלפי אחרים, בניסיון קודם של ה

ני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבלת החלטתה יכללי, בכל קריטריון עני

אינה מתחייבת לקבל את  , החברהנותן השירותיםלמען הסר כל  צעה.קבלת הבדבר 

או מי  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה, .אביותר או כל הצעה שהי גבוההההצעה ה

, משא ועדת המכרזים של החברהשאית לנהל, באמצעות ידה לצורך כך, תהא ר-שיוסמך על

 .ומתן עם מגיש הצעה, בטרם תקבל את הצעתו
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 1ספח נ

 1.19בלמ  – השירותיםמפרט 

 כללי

השירות יינתן בכפוף לתקנון לשכת רואי החשבון בישראל ו/או לכללי לשכת רו"ח כפי  .1

 שמתעדכנים מעת לעת.

בשנה  של החברהאחד כנס חשבי שכר שעות הרצאה ב 15 - כ הינו משוערהעבודה ההיקף  .2

  במהלך תקופות ניצול האופציה השונות.זו וכן 

מלוא השעות המפורטות ו/או את כל השירותים החברה אינה מתחייבת להזמין את  .3

 ו/או את היקפן. והיא רשאית לשנות את תמהיל השעות המפורטים להלן

אשר יחולו בין התאריכים  במהלך שני ימי הכנסכל ההרצאות יתקיימו  -בשנה זו בלבד  .4

. מיקום הכנס ומועדיו בתקופות האופציה השונות יקבע שפייםבמלון  19-20/6/19

 בהתאם לשיקול דעת החברה בלבד.

עדכונים יקבעו בכפוף לכללי לשכת רו"ח ול מהות התכניםההשתלמות ומפרט שעות  .5

 הקבועים בחוק. 

   לשנה זו: להלן מפרט חלוקת שעות ההשתלמות .6

 
נושא הלימוד 

 בכנס
מס 
 שעות

 תוצרים קהל יעד

 

–מס הכנסה 
תקרת פיצויים 

למס, קרן 
השתלמות, 

קופ"ג נקודות 
זיכוי, דרגות מס 

וכל עדכון  
שהוגדר על ידי 
 רשויות החוק 

חשבי שכר בכיר    2.50 לימוד יעדי פעולה  
למול  ביצוע השכר 

 בהמשך השנה 

 

–ביטוח לאומי 
ת, תקרת קצבאו

ניכוי ביטוח 
לאומי וכל עדכון 

משנה שחלפה 
שהוגדר על ידי 

 רשות החוק

לימוד יעדי פעולה  חשבי שכר בכיר 5
למול  ביצוע השכר 

 בהמשך השנה  

 – וניפנסי ביטוח
אחוזי פנסיה 

המתעדכנים מדי 
שנה על פי 

5  

 חשבי שכר בכיר

לימוד יעדי פעולה 
למול  ביצוע השכר 

ך השנהבהמש  
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הנחיות משרד 
 האוצר 

 –דיני עבודה 
חוקי דיני עבודה, 

שעות נוספות 
וכל עדכון משנה 
שחלפה המוגדר 

על ידי רשויות 
 החוק

2.50  

 חשבי שכר בכיר

לימוד יעדי פעולה 
למול  ביצוע השכר 

 בהמשך השנה

שעות  סה"כ
השתלמות לכנס 

 אחד

15    
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 2נספח  

 לכבוד

 החברה למתנ"סים,

 מ )חל"צ(מרכזים קהילתיים בישראל בע"

 

 מחיר לקיום הרצאות בכנס חשבי שכר של החברה למתנסיםלקבלת הצעות  בקשה הנדון:

 1.19בל"מ 

 

אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי הפנייה, הבנתי את האמור בהם, וכי תנאי   

 ההתקשרות ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

כוללים את כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע המחירים המפורטים בהצעתי  .1

 העבודה וידוע לי כי החברה לא תשלם כל סכום נוסף על המחירים הנקובים בהמשך. 

 על המחירים לא תחול הצמדה למדד, או  למטבע זר ולא תשולם כל מקדמה. .2

ב לבטח אשא באחריות עפ"י דין בכל הקשור לביצוע העבודה או מתן השרות והריני מתחיי .3

 את אחריותי בגבולות אחריות הולמים שיהיו מקובלים על החברה, עם סעיף אחריות צולבת.

 אני מצהיר בזאת כי: .4

 הנני בעל הידע, הניסיון הדרושים לביצוע העבודה נשוא פנייה זו. .א

ידוע לי, כי החברה אינה חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה שהיא והיא  .ב

 עם המציעים ואף לבטל הפנייה.רשאית לנהל מו"מ 

השעות המפורטת במפרט  ידוע לי החברה אינה מחוייבת למכסת שעות, וכי הערכת .ג

 הינה בגדר הערכה בלתי מחייבת. 

, הנדרשים, אשר פורטו במסמך הפנייהלהצעתי מצורפים כל המסמכים והאישורים  .ד

  .לעמידה בתנאי הסףבהתייחס 

את כל הנדרש ולעמוד בלוח  ן השירותיםנותאם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב ל .ה

 הזמנים כפי שנקבעו בפנייה.

 אשר יצוינו בהצעה הינם בשקלים ולא כוללים מע"מ., כל המחירים .ו

ידי  עלהחשבונית אישור מיום  45כי התמורה תשולם בתנאי תשלום שוטף +  ,ידוע לי .ז

 .הממונה

 .ם נוספיםיימ 90 –יום. החברה רשאית להאריכה ב  90למשך  עומדת בתוקפה תיהצע .ח

לא ₪,   21,000 השעתי למתן השירותים על פי כלל מסמכי הפנייה מקסימום התעריף  .ט

  .כולל מע"מ

 המקסימלי שפורט לעיל. הכולל  אחוז ההנחה המוצע על ידי הינו %_____ מהתעריף  .י

 

 ...................ת.ז. או מס' ח.פ.: ............ שם המציע: .......................................

 

 כתובת: ......................................................... טלפון: ..........................................
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  פקס: ...........................................................  תאריך: .........................................

 מה: ...........................................חתי

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 בדבר מורשי חתימה )אם מדובר בתאגיד( –אישור 

 

 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . .   אני הח"מ . . . . . . . . . . . . . עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה

הינם מנהלי . . . . . . . . . . . . . . . . .  ח.פ  . . . . . . . . . . . . . . . ומוסמכים לחייב את המציע 

 בחתימתם.

 
         ____________________    ________________ 

 רו"ח עו"ד/                 תאריך                   
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 3ספח  נ

 הסכם

 

 2019ביום ______ לחודש ______ שנת  לודשנערך ונחתם ב

 

 ____________________ ע.ר/ת.ז/ח.פ._ __________________________   בין

 ____________________כתובת: _                          

 "(נותן השירותים" –להלן )                                     

 מצד אחד         

 
 510525348ח.פ  ,החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( לבין

 לוד 4רח' המלאכה               
 "("החברה –להלן )              

 מצד שני         

 

לנדרש במסמכי הפנייה  בהתאםיגיש הצעה בקשה כי והחברה פנתה לנותן השירותים ב  הואיל

"העבודה" או  –)להלן להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו  1ובמפרט המצורפים כנספח 

 (;ם או "המוצרים""השירותי

 החברה והחברה בחרה בהצעתו;  בקשתונותן השירותים  הגיש הצעתו על בסיס    והואיל

עבודה הנהוגים בין עובד   והצדדים מסכימים, כי התקשרות זו תהיה שלא במסגרת יחסי  והואיל 

נותן שירותים עצמאי המעניק את שירותיו לחברה על בסיס  –למעביד, אלא כמזמין 

קבלני ומקבל תמורה בגין ביצוע השירותים, כמתחייב ממעמד זה, בהתאם למפורט 

 בהסכם זה;

ל  וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעי  והואיל:

 ולהלן בהסכם זה;
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 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים לאמור:

 המבוא והנספח .1

 -להלןלהסכם זה ) ווה נספח__ מה_______הצעת נותן השירותים  מיום ___ .1.8

 "(.2"נספח 

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם. מוסכם בזאת כי .1.9

 יגברו הוראות הסכם זה.במקרה של סתירה בין הסכם זה לבין הנספחים 

 כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם. .1.10

  ההתקשרות מהות .2

א'  החברה מזמינה בזה מאת נותן השירותים את השירותים המפורטים בנספח       .1.1

מנו, בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף היחלק בלתי נפרד  מהווהוה, המצ"ב להסכם זה

 .י וקיום הוראותיולמילו

ותן השירותים יפעיל את יוזמתו ונסיונו להציע לנציג שיפורים ותוספות נ       .1.2

 על פי הסכם זה. לשירותים הניתנים

המפורטים  שירותיםומתן התוקף הסכם זה הינו לביצוע העבודה המפורטת        .1.3

 במפרט בלבד.

 

 הצהרת נותן השירותים .3

 ת:נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזא 

המוזמנים אצלו וכי הוא בעל  ו/או המוצרים כי הוא מכיר את מהות השירותים        .3.1

סיון, והכשרה מקצועית מתאימה וכח אדם מיומן לביצוע התחייבויותיו ינ  ידע, 

 ברמה גבוהה יוהמפורטות בהסכם ובנספח

רמה יהיו בהסכם זה השירותים על פי נותן  יספקאותם התוצרים והשירותים כי         .3.2

על מנת לספקם ברמה במלוא כושרו ומרצו  על ידו וכי הוא יפעל ביותר  הטובה 

 .הגבוהה ביותר

על פי הסכם זה,  לקיום התחייבויותיוכי בידו כל ההיתרים והאישורים הדרושים        .3.3

 להסכם. 1לרבות הקבוע בנספח 

ם לשרשים הרישיונות וההיתרים הנד האישורים, כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם       .3.4

 להסכם זה. . 1קיום הפעילות המפורטת בנספח 
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על פי הסכם זה ויפעל  וכי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי        .3.5

לצורך קיום הפעילות ע"פ הסכם  על חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים

   זה אם וככל שנדרשים. 

להסכם  1חירים הנקובים בהצעתו כאמור בנספח כי הממצהיר, נותן השירותים         .3.6

במתן זה נקבעו על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות הכרוכות 

השירותים ו/או המוצרים בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או 

תשלום שכר ותנאים סוציאליים שעות הכנה, הוצאות בקשר לרכישת ציוד, הובלה, 

עלויות ביטוח ומיסים נוספים כולל  ומים למפעילי משנה, אגרות שונות,ו, תשללעובדי

הוצאות ישירות ועקיפות על המפורט בהסכם זה ונספחיו וכן רווח קבלני סביר, והוא 

מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לתשלום כל 

 .שהוא

י התקשרות החברה עם נותן השירותים כ ספק,מובהר בזאת למען הסר כל        .3.7

בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך הצהרותיו של נותן השירותים כאמור לעיל. כל 

ניסיון מצד נותן השירותים לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות 

אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה לחברה הזכות לבטל הסכם 

השירותים לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק  זה לאלתר ונותן

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.

מלא את תפקידו בנאמנות ובמסירות, לפעול בהתאם להוראות החברה כי י      .3.8

 ונהליה.

בויותיו עפ"י את כל התחיי וימלאבהתאם להנחיות הממונה מטעם החברה  כי יפעל  .3.9

דרשות על ידי ניצוע תיקונים והתאמות בשביעות רצונו המלאה, לרבות להסכם זה 

 הממונה מטעם החברה. 

לכל פגישה ולהעביר דיווח מלא על שירותיו בהתאם לדרישת הממונה כי יופיע   .3.10

מטעם החברה לרבות המצאת כל מסמך שיידרש בכל התחומים הקשורים לביצוע 

 העבודה.

כל האישורים בעלי  הינםבדיו וכל מי שמטעמו המועסק במתן השירותים עוכי הוא ו .3.11

 .התקפים למתן השירותים המבוקשים בהצעה

  מתן השירותיםכי בידו כל הציוד, המכשור והאמצעים הדרושים לו לצורך  .3.12

 תמורה ומועדי תשלום  .4

לעיל ומילוי כל ד 4ובסעיף  במפרטעבור ביצוע מלוא השירותים המפורטים      .4.1

ייבויותיו לשביעות רצון החברה, תשלם החברה לנותן השירותים כנגד חשבוניות התח

)להלן: מס את הסכום המפורט בהצעתו שיהווה סכום תמורה מלא וסופי 

 . "התמורה"(
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את מלוא  לעיל אינה צמודה למדד ומהווה 6.1 מובהר כי התמורה הנקובה בסעיף     .4.2

פי הסכם זה, ונותן השירותים  לא בעד כל שירותיו על  התמורה לנותן השירותים

כן לא יהיה זכאי נותן השירותים להחזר  תשלום נוסף בגין השירותים.כל יהיה זכאי ל

 קופת מתן השירותים.תהוצאות כלשהן ו/או לתוספת תשלום בגין התארכות 

יעביר  נותן השירותיםהתמורה תשולם בעד השירותים אשר סופקו בפועל בלבד.     .4.3

שיעור ניכוי מס  ורים בדבר ניהול ספרים כחוק ואישור בדברלחברה מראש איש

 במקור ו/או כל אישור אחר הנדרש על ידי רשויות המס.

 נותן השירותים יעביר לחברה חשבונית מס מקור בגין כל בקשה לתשלום.    .4.4

  תקופת ההתקשרות    .5

פת תקו" - )להלןממועד החתימה על ההסכם  שנה אחתתקופת ההתקשרות הנה למשך   .5.1

 "(.ההתקשרות

 12תקופות אופציה נוספות בנות  ארבעבהחברה רשאית להאריך את ההתקשרות   .5.2

 , יחולו הוראות הסכם זה.החברהחודשים כל אחת. על תקופות אופציה שימומשו על ידי 

 החברההודעה בדבר מימוש תקופת האופציה הראשונה תימסר לנותן השירותים על ידי   .5.3

. החליטה החברה לממש את תקופת האופציה ההתקשרותיום לפני תום תקופת  30

 יום לפני תום תקופת האופציה הראשונה.  30השנייה, תמסור הודעה לנותן השירותים 

המוחלט וללא צורך  הבכל עת לפי שיקול דעת החברה רשאיתלמרות האמור לעיל,  .5.4

או חלקם בנימוק ו/או הסבר להפסיק את שירותי נותן השירותים לפי הסכם זה, כולם 

ימים חתומה על ידי הממונה ובה הוראה  14על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב בת 

 להפסיק השירות.

עד לתקופה שיראו את ההסכם כאילו נחתם מראש , לעיל 5.4ר בסעיף ניתנה הודעה כאמו .5.5

ונותן השירותים יהיה זכאי רק לתמורה בגין העבודות  ,למועד הנקוב בהודעת ההפסקה

עד הפסקת ההסכם, ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל סוג שיבצע עד למו

 אם בחרה החברה לנהוג כך.

 העדר יחסי עובד מעביד     .6

מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו  נותן השירותים .6.1

רותים בזאת, כי ובד ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר נותן השיעכדי ליצור יחסי 

הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין בהוא המעביד של עובדיו וכי אין 

ו/או תשלום ו/או הטבה סוציאלית    נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל זכותמי מעובדיו.  

 ו/או פיצוי וכן לא יהיה זכאי לכל תשלום אחר שאינו בגדר התמורה הנקובה בהסכם זה.

או /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו מוצהר ומוסכם בזאת, ספקן הסר למע.6.2

  בלבד. והם יהיו עובדיו של נותן השירותים מועסקי נותן השירותים

או מועסקיו בגין כל /יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו נותן השירותים כמו כן, .6.3

אך  שוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,שמעביד חב או ע ו/או נזק חובה או חבות אחריות,
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ניכויי מס הכנסה או מיסים  בתשלומים לביטוח לאומי, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,

 - ח"תשי שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, או היטלים אחרים מכל סוג שהוא,

כלשהם תשלומים  , 1963-ג"תשכ פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטורים, יצווי 1958

תשלומים והפרשות , 1951-א"תשי י חוק שעות עבודה ומנוחה,"בגין חופשה שנתית או עפ

 וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,

ותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק . נהסדר קיבוצי וצו הרחבה הסכם, על פי כל דין,

 .יו בעת מתן שירות לחברהשיגרם לו או למי מעובד

במידה  מייד עם דרישתה הראשונה, נותן השירותים מתחייב לפצות ולשפות את החברה, .6.4

מכל מין וסוג שהוא ובכל דרך שהיא, לרבות על לא רק בדרך של "תביעה  ותחויב בתשלום

 .או למועסקיו/או לעובדיו ו/למפעיל ו כאמור,ו/או בדרך של "דרישת תשלום"  ,משפטית"

 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות הצהרות נותן השירותים, הרי שאם מכל סיבהמ .6.5

מזמין, יעמוד התעריף ליום עבודה -שהיא יקבע כי בין הצדדים לא מתקיימים יחסי קבלן

 בחוזה אישי ארעי.מינהלי על הסכום הנהוג בחברה לעובד 

 אין להעביר את ההסכם .7

חלק הימנו לאחר או לאחרים וכן לא יעביר ו/או נותן השירותים לא יסב את ההסכם או  .7.1

 ימסור לאחר כל זכות או חובה לפי הסכם זה אלא בהסכמת הנציג בכתב ומראש.

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה  .7.2

 .1970 –, תשל"א הסכם(החוזים )תרופות בשל הפרת  לחוק  6בסעיף 

 

 וסודיות זכויות יוצרים .8

כל זכויות היוצרים על התכניות, הספרות, התוכנות, היישומים הממוחשבים, חוות דעת, .8.1

מתן השירותים לצורך  נותן השירותיםאחר אשר יפותח, יירכש או יותאם ע"י  וכל חומר

 . החברה של םזה, יהיו רכוש נשוא ההתקשרות

עפ"י הסכם זה ו/או  ומסגרת חובותיב ןעביר את המסמכים שהכיילא  נותן השירותים.8.2

 פרסם את המסמכים בכל צורהיתיר הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא ילאחר, לא  חלק מהם

 החברה.שהיא, אלא בהתאם להוראות והנחיות 

פר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או מידע יכי לא  ,מצהיר נותן השירותים.8.3

 פ"י הסכם זה.במהלך ביצוע התחייבויות ע כלשהו

לפי בו שימוש תעשה החברה לפיה חומר מסוים כלשהו, אשר  החברההוגשה תביעה נגד .8.4

עם דרישה  החברהלשפות את  נותן השירותיםמתחייב  ,מפר זכויות יוצרים הסכם זה 

 ולשלם בגין התביעה האמורה, וכן להחליף על חשבונ שתחוייבכל הסכומים  ראשונה, בגין

הודעה על דבר  לספק המסר שהחברה אחר שאינו מפר, ובלבד  בחומר את החומר המפר

 להתגונן.ה לנותן השירותים ואפשר לההמצאתה  ד עםהתביעה מי
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אחרים לצורך הפעלת ההסכם של בחומרים של בעלי זכויות משתמש  נותן השירותיםאם .8.5

ם, אם ההיתר כרוך בתשלו לקבל היתר לשימוש בחומרים אלו.ומתן  השירותים לפיו, עליו 

 .על חשבונו נותן השירותיםיבצע זאת 

את כל  נותן יעביר בכתב,  החברהבתום ההתקשרות או מיד עם דרישה ראשונה של .8.6

 מי מטעמו, וכל ואו בידי עובדי ושבידי התוכניות, התוכנות, יישומים ממוחשבים וכל חומר

 .החברה, לידי מתן השירותיםהמועסקים במסגרת 

השירותים יחזיר לחברה את כל המסמכים אשר קיבל ממנה  עם סיום שירותי נותןבנוסף, .8.7

אופן מאפשר ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים וממויינים ב  במהלך

 כל אדם אשר יבקש לעיין בהם. התמצאות של

כי מסמכים כלשהם שהעביר נותן השירותים בקשר עם השירותים  ,יובהר ויודגש בזאת.8.8

בסעיף זה "מסמכים" משמעותם גם תוכנה ו/או  ים לחברה.נשוא חוזה זה יהיו שייכ

 .חומרה

יגיע  שראו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע   נותן השירותי.8.9

 אף לאחריו.ו לידיו הקשור לחברה ו/או לכל   הקשור בה, במהלך תוקפו של הסכם זה

נים בינם יע לנציג על כל ניגוד עניו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת להודי נותן השירותים .8.10

 ה.זהסכם  ו/או מי מטעמם ובין ענין הקשור לחברה הנגלה להם במהלך ביצועו של

 קיזוז .9

מוסכם ומוצהר בזאת, כי כל סכום ו/או פיצוי שיגיע לחברה מנותן השירותים בהתאם להסכם   

בעה על ידי צד מכל מקור שהוא או שכל סכום שעל החברה יהיה לשאת בו מחמת שנת או ,זה

ג' כלשהו בגין מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים  ו/או מועסקיו, תהא החברה רשאית לקזז 

 י הסכם זה.פל שכר שיגיע לנותן השירותים ע מכל תשלום ו/או

 ביטול ההסכם על ידי החברה .10

ברה על פי הסכם זה ועל פי מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ובנוסף לכל סעד העומד לראשות הח .10.1

אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה  , מוסכם על ידי הצדדים כי בקרותכל דין

ייחשב כמי  נותן השירותיםרשאית להודיע לנותן השירותים לאלתר על ביטול ההתקשרות ו

 שהפר הפרה יסודית את ההסכם על כל המשתמע מכך:

נות כאשר התברר לחברה כי לנותן השירותים אין את כל האישורים, הרישיו .10.1.1

 השירותים. מתןוהתעודות בתוקף הנדרשים לצורך 

ו/או במי מטעמו, כי השירותים  נותן השירותיםהיתרה בהממונה   .10.1.2

המבוצעים על ידיהם כולם או מקצתם, אינם לשביעות רצונו והם לא נקטו 

מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם לשביעות 

 .רצונו של הנציג

 גיעה בריאותית שתמנע מנותן השירותים  לתפקד כנדרש.במקרה של פ .10.1.3

כאשר נותן השירותים או עובד מטעמו, אשר באמצעותו מסופקים  .10.1.4

 השירותים נשוא חוזה זה, יורשע בפס״ד בעבירה שיש עמה קלון.



16 

 

נותן בביצוע השירותים ולאחר שנתנה לכאשר נותן השירותים התרשל  .10.1.5

 לא תיקן את ההפרה. תיםונותן השירו שעות  24השירותים התראה בת

 כאשר נותן השירותים הפסיק לנותן השירותים את השירותים בעצמו. .10.1.6

ר, או העסיק ״קבלן כשנותן השירותים הסב את החוזה כולו או מקצתו לאח .10.1.7

 החוזה, ללא הסכמת החברה בכתב. משנה״ בביצוע 

כשנותן השירותים הפר התחייבויות כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה  .10.1.8

תיקן את ההפרה תוך המועד שקבעה לכך החברה בהתראה ששלחה לו  ולא

 מראש ובכתב.

, בעד אותו חלק שלם החברה לנותן השירותיםתמכל סיבה שהיא, בוטל ההסכם     .10.2

בניכוי פיצוי מוסכם ו/או עד לביטול ההסכם בפועל שבוצעו על ידו במלואם ו משירותי

 להלן. 12קיזוז בגין נזקים, כמפורט בסעיף 

 שהוקנו שתמשה החברה בסמכות כלשהי מהסמכויות, או בזכות כלשהי מהזכויותה    .10.3

לה בהסכם זה וביטלה את ההסכם, כולו או מקצתו, או הפסיקה את ביצועו, כולו או 

מקצתו, לא תהא לנותן השירותים עילת תביעה כלשהי נגד החברה בגלל ביטול ההסכם. 

זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד  ועו כאמור לא יהיה נותן השירותיםהופסק ביצ

נזק, פגיעה במוניטין או הפסד העלולים להיגרם על ידיו עד לתאריך הביטול, ההפסקה או 

עד לתאריך  ו בפועלהסיבה האחרת, פרט לשכר בעד אותם השירותים שבוצעו על יד

ם הביטול או ההפסקה, הכל לפי המקרה, וזאת בשיעור שייקבע על ידי הנציג ובהתא

 להסכם. 5להוראות סעיף 

מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי הסכם זה תהיה רשאית החברה, בכל אחד     .10.4

מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר 

ולהשתמש ללא הגבלה בשירותים שנעשו על ידי נותן השירותים ועצם חתימתו של נותן 

 זה מאשר את הסכמתו לכך.השירותים  על הסכם 

לנותן השירותים לא תהא כל זכות עכבון על המסמכים, חוות דעת ו/או כל חפץ אחר    .10.5

 ימים מיום שנדרש לעשות כן. 7השייך לחברה והוא ישיב כל מסמך או חפץ כזה תוך 

  אחריות וביטוח .11

 מתן נותן השירותים אחראי לכל נזק או אבדן בין ישיר ובין עקיף שייגרמו תוך כדי .11.1

, במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין זה הסכםהשירותים נשוא 

הסכם זה, שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים  הפרת דרישות

 המעשיים למניעתם.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנותן השירותים ו/או למי מעובדי נותן  .11.2

שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק  השירותים ו/או

 השירותים. מתןשייגרמו תוך כדי ועקב 

נותן השירותים אחראי כלפי כל צד שלישי, לנזקים שייגרמו תוך כדי אנותן השירותיםת  .11.3

השירותים ובקשר לכך. אם תידרש החברה לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב 

להחזיר לחברה ו/או לשפותה בסכום שישולם על ידה בצירוף כל הוצאה  נותן השירותים
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אשר הוצאה על ידי החברה, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע 

 לחברה מנותן השירותים לפי הסכם זה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נותן השירותים מתחייב לבצע ולקיים באמצעות מבטח  .11.4

שראל את הביטוחים המפורטים באישור קיום הביטוחים לטובתו ולטובת מורשה בי

החברה כאשר הם כוללים את הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא 

יפחתו מהמפורט בו. אישור קיום הביטוחים יוחתם על ידי חברת הביטוח המבטחת את 

 נותן השירותים.

 הסכם זה.אישור קיום הביטוחים הנדרשים מצורף ל .11.5

 פיצויים בגין נזקים  .12

ו/או מי  ככל שהפר נותן השירותים לעיל,  10מבלי לפגוע בזכויות החברה כמפורט בסעיף 

מתן אי , לרבות אך לא רק, הכלולות בהסכם זה ומטעמו אחת או יותר מהתחייבויותי

ים מתן שירותים בהיקפהמוצרים במועד אשר הוגדר על ידי החברה ו/או אי  השירותים או 

מתן השירותים באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התחייבויות נותן השירותים ו/או הנדרשים 

נזקים או הפסדים שנגרמו לחברה  הלחברה פיצויים בעד  ותן השירותים לשלםיהיה חייב נ

  זאת מבלי לפגוע בזכותה של החברה לקבלת כל סעד משפטי אחר. כתוצאה מההפרה כאמור, ו

 

 שונות .13

מסרו ו/או נעשו בכתב או בעל מצה את הסכמת הצדדים לו, נתונים כלשהם שנהסכם זה מ .13.1

     בהסכם, מצויניםידי צד להסכם זה כלפי רעהו עובר לחתימת הסכם זה ואינם  לפה ע

 הינם בטלים ומשוללי נפקות מכל מין וסוג.

 בלבד. במחוז מרכזהסמכות המקומית על פי הסכם זה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים  .13.2

 

 כתובות  .14

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם. מסמך או מכתב שישלח בידי אחד הצדדים

שעות ממועד שליחתו  24ייחשב כאילו נתקבל כעבור אמצעות הפקס או בדוא"ל למשנהו ב

  ובמסירה ידנית, מעת מסירתו.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:   

 

      ____________________ ____________________ 

 נותן השירותים                          החברה   
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 בדבר מורשי חתימה של נותן השירותים –אישור 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אני הח"מ . . . . . . . . . . . . . עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה  . 

חתמו על ההסכם וכי הם  מוסמכים לחייב את נותן ............... ת.ז ....................................

 .לכל דבר ועניין השירותים בחתימתם

___________________                  ________________________ 

 עו"ד/רו"ח             תאריך 
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  4 נספח
 דיותהתחייבות לשמירת סו

 אני החתום מטה, __________________, ח.פ./ת.ז ____________________, מתחייב  
 ומאשר בזאת כלפי החברה  כדלקמן:

 
לא לגלות, להראות או למסור ולא לפרסם בכל דרך שהיא, בין במשך תקופת העסקתי בחברה  .1

או אחרים של ו/או על ידה  ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, ו/
החברה ו/או המרכזים הקהילתיים ושום מידע הנוגע  לחברה ו/או למרכזים הקהילתיים 

מתן שירותי הרצאות בכנס חשבי שכר בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות עם החברה בקשר עם 
בפרט, או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין, ברכושן, עסקיהן,  "ההסכם"(, -)להלן 

תיהם, ספקיהם והאנשים או הגופים הקשורים בחברה ו/או במרכזים ענייניהם, לקוחו
הקהילתיים  או הבאים עימם במגע, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תחומי 
עיסוק, שיטות עבודה, תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם לקוחות וספקים, 

האמורים הגיעו אלי כתוצאה  מידעוסודות, וזאת בין שהסודות והשרטוטים מסמכים 
 מההסכם בחברה ו/או במסגרת ההסכם ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא;

לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועם של השירותים נשוא ההסכם,  .2
 כולל בצוע שכפולים, העתקים וכו', שלא למטרות אלה;

לעיל, למאן דהוא, ללא אישור בכתב מהחברה, עלול  2 ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף .3
 להסב לחברה ו/או למרכזים הקהילתיים נזקים משמעותיים ביותר;

אביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמועסקים מטעמי בביצוע ההסכם  .4
 ולדאוג שכל המועסקים מטעמי בביצוע החוזה יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב

 התחייבות זה באמצעות חתימה עליו;
אהיה אחראי לביצוע מלוא ההתחייבויות האמורות בכתב התחייבות זה על ידי כל אחד  .5

 מהמועסקים מטעמי בביצוע החוזה, על פי הוראות הדין לגבי אחריות שילוחית.
התחייבויותיי כאמור יחולו ויהיו בתוקף במהלך תקופת החוזה ולאחריה, ללא כל הגבלה  .6

 ן.בזמ

 :שהיא סיבה מכל, ביטולו או פקיעתו, זה הסכם תקופת תום עם כי מתחייב אני .7

 עותקים וכל ימטעמ גורם כל בידי או/ו שבידי הסודי המידע כל תהממונה א לידי אשיב .7.1
 ; שהוא אופן בכל, בידי הנמצאים שלו

, מגנטית מדיה גבי על הנמצא זה לרבות, כאמור מידע כל שמידלפי בקשת הממונה א .7.2
 הועבר ושלא, יעבור או/ו ימטעמ, אחר גורם אצל או/ו יאצל המצוי, שהוא וסוג מין למכ
   .שהיא סיבה מכלהממונה  לידיי יד על

 ההתחייבויות כאמור לא יחולו ביחס למידע :  .8
שהינו נחלת הכלל או אשר יהפוך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת כל  .8.1

 החברה; התחייבות אשר בה הנני מחויב כלפי
שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת, ובלבד  .8.2

שאעדכן את החברה באופן מידי בדבר הדרישה למסירת המידע, אאפשר לו להתגונן 
 כנגדה ואסייע לו בכך כמידת האפשר.

 
     

 תאריך  חתימה  שם

 

_______________________ מצהיר אני הח"מ, עו"ד / רו"ח ________________ מרחוב __
כי החתומים על התחייבות זו  "המועמד"(, -)להלן בזאת, כבא כוחו של _____________ 

 מוסמך/ים לחתום עליו, וכי חתימתם מחייבת את המועמד על פי כל דין.

   __________________           _______________________ 

 "חעו"ד / רו      תאריך          
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 5נספח 

 אישור ביטוח למעניק שירות מקצועי )יועץ(הנדון:  

 שם המבוטח ______________________________)להלן: "המבוטח הראשי"(

 

 פוליסה מס' _______________ אחריות מקצועית, תיאור העיסוק ___________________

 

 אחריות כלפי צד ג' פוליסה מס' ______________________

 

 חבות מעבידים. ה מס' ______________________פוליס

 

 תוקף הפוליסות מיום _______________ עד _______________)להלן:" תקופת הביטוח"(

 אנו מאשרים כי ערכנו את הביטוחים שלהלן:

ביטוח אחריות מקצועית בגין ו/או עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או עובדיו  .1

 500,000טעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך ו/או כל הפועלים מ

לארוע ולתקופת ביטוח שנתית. בפוליסה אין הגבלה בדבר אבדן מסמכים, עיכוב, אובדן ₪ 

 השימוש, אי יושר עובדים

 חודשים לפחות. 6בפוליסה תכלול תקופת דיווח מאוחרת של 

של המבוטח, עובדיו וכל הבאים מטעמו בגבול ביטוח אחריות כלפי צד ג' המבטח את חבותו  .2

 לתקופת ביטוח שנתית.₪ מליון  1אחריות של 

הביטוחים כאמור אינם כפופים למגבלה בדבר חבות עקב אש, התפוצצות, בהלה, כלי הרמה  .3

בעלי חיים, הרעלה, וכל דבר מזיק במזון או משקה וכן תביעת תחלוף מצד המוסד לביטוח 

 לאומי.

לנפגע, לאירוע ולתקופת הביטוח המבטח את ₪ , מיליון  1עבידים ע"ס בסך ביטוח אחריות מ .4

חבות המבוטח על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים כלפי כל 

המועסקים במתן השרות, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודה בגובה, עומק, שעות 

ת את "המזמין" היה ונטען לעניין קרות העסקה, עבודת נוער כחוק, הביטוח מורחב לשפו

 תאונת עבודה כל שהיא כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מהמועסקים במתן השרות.

ביטוח אחריות מקצועית וצד ג' כוללים את "המזמין" כמבוטחים נוספים  בפוליסות בגין  .5

 ת.אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח הראשי, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולב

בכל הביטוחים כאמור תחול השתתפות עצמית על המבוטח הראשי. הביטוחים הנ"ל קודמים  .6

 לכל ביטוח אחר הנערך ע"י המזמינים, ונכלל בם סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין.

יום מראש  30הביטוחים כאמור לא יצומצמו או יבוטלו ללא מתן הודעה בדואר רשום לפחות  .7

סים, הביטוחים הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא לידי החברה למתנ"

 שונו  במפורש באישור זה.

___________ _____________________ __________ ____________________ 
 טלפון  תפקיד  שם החותם   חתימת המבטח  + חותמת    תאריך
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 6נספח                   לכבוד

 החברה למתנ"סים,

 זים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(מרכ

 א.נ.,

 הצהרה והתחייבות בדבר היעדר ניגוד ענייניםהנדון: 

אני הח"מ ________________, נושא/ת ת.ז. מס' _________________, מצהיר/ה 

 :ומתחייב/ת בזאת בשם המציע, כדלקמן

ין למציע ו/או לאחר שערכתי בדיקה וחקירה כמיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת, כי א .1

לכל הפועלים מטעמו, כל עניין אישי, כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים ו/או בחשש 

 .לניגוד עניינים עם אינטרסי החברה או פעילותה, או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה

אני מצהיר ומתחייב, כי כל אימת שההתקשרות תהא בתוקף וכן בכל עניין הנוגע  .2

 :ף אם פג תוקפה על פי העניין כדלקמןלהתקשרות, א

אודיע לחברה לאלתר ככל שיהיה לי קשר אישי ו/או עסקי עם מי מעובדי החברה ו/או   .א

פנייה זו לכתיבת עם כל גורם אחר שעלול להשפיע על התקשרותי עם החברה במסגרת 

 סים."נוהל תפיסת הפעלה בחירום של החברה למתנ

כמפורט לעיל, אודיע מיידית לחברה על כך, תוך  בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים  .ב

הצגת הסיבות לחשש. רק לאחר קבלת אישור החברה, ככל שיינתן, אהיה רשאי להמשיך 

 מתן השירותים, נשוא פנייה זו.בהתקשרות מול החברה במסגרת 

במקרה בו אהיה במצב שעשוי להעמיד אותי בחשש לניגוד עניינים, אודיע על כך לחברה   .ג

 ה.הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותי אמסור לה את המידע ,דיחויללא כל 

 :(נא להקיף בעיגול) המציע  .ד

 .לא נותן כיום שירותים לחברה** 

 

 נותן שירותים לחברה, כדלקמן: ** 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 

 אימות חתימה

 אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח שכתובתי ____________________________

הרשום כדין בישראל אצל רשם ______מאשר בזה שהמציע ______________החתום לעיל הנו 

____________ אשר חתמו בפני מטעם  -ה______________ וכי ה"ה ______________ ו

 המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם.

____________________                                                          __________________ 

 עו"ד/רו"ח           תאריך                                                                                           
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 נספח 7

 הצהרת מציע בדבר ניסיון

 לכבוד
 החברה למתנ"סים

 מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(
 

אני הח"מ _______________, נושא/ת ת"ז שמספרה _______________, מורשה/ית  חתימה 

י כי מטעם _____________ שמספרו _______________ )להלן: "המציע"(, לאחר שהוזהרת

עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזאת כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _______________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה  .1

למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ( )להלן: "החברה"( במסגרת פנייה זו 

ע"(. אני מכהן כ _____________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם )להלן: המצי

 המציע.

 

 ניסיון המציע  .2

 הננני להצהיר, כי המציע עומד בתנאי הסף הבאים, כנדרש בפנייה זו כדלקמן:

השתלמויות חשבי שכר,  5והדרכה של לפחות בפיתוח  ןהמציע הינו בעל ניסיו .א

אים במצטבר: מס הכנסה, ביטוח כהגדרתן להלן, הכוללות את כל תחומים הב

ר תוקף לשמ פנסיוני, דיני עבודה, ביטוח לאומי. ההשתלמויות כאמור בוצעו במטרה

 ך מטעם לשכת רו"ח.המוסמבכיר חשב שכר  תתעוד

 .שעות בהתאם לתקנות לשכת רו"ח 15 - "השתלמות" לעניין סעיף זה

 ח .מפוקח על ידי לשכת רו"הינו מוסד המלמד חשבי שכר וההמציע  .ב

בתנאי הסף כנדרש  שירותים והמעידים על עמידתי המציע להלן רשימת הלקוחות להם סיפק .3

 :בפנייה

 לקוח ה שם. 1

שם איש 
הקשר/הממליץ בלקוח  

e-mail  +טלפון  +

 נייד

מועד קיום ההשתלמות, 
כהגדרתה במסמכי 

הפנייה )ככל 
שההשתלמות התפרסה 

על מספר מועדים יש לציין 
 את כל המועדים(

מקום קיום /אתר
ההשתלמות, כהגדרתה 

במסמכי הפנייה )ככל 
שההשתלמות בוצעה 

במספר אתרים/מקומות 
 (יש לציין את כולם

 

 

  

 הניתן: יש להתייחס לקיומן של הדרישות המנויות להלן בעת ביצוע ההשתלמות: השירות מהות

ביטוח ביטוח פנסיוני, דיני עבודה ו, מס הכנסה הדרכת כל התחומים הבאים במצטבר:
 לאומי
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 לקוח ה שם. 2

שם איש 
הקשר/הממליץ בלקוח  

e-mail  +טלפון  +

 נייד

מועד קיום ההשתלמות, 
כהגדרתה במסמכי 

הפנייה )ככל 
שההשתלמות התפרסה 

על מספר מועדים יש לציין 
 את כל המועדים(

אתר/מקום קיום 
ההשתלמות, כהגדרתה 

במסמכי הפנייה )ככל 
שההשתלמות בוצעה 

ים/מקומות במספר אתר
 (יש לציין את כולם

 

 

  

 הניתן: יש להתייחס לקיומן של הדרישות המנויות להלן בעת ביצוע ההשתלמות: השירות מהות

ביטוח פנסיוני, דיני עבודה וביטוח , מס הכנסה הדרכת כל התחומים הבאים במצטבר:
 לאומי

 

 

 לקוח ה שם. 3

שם איש 
הקשר/הממליץ בלקוח  

e-mail  +טלפון  +

 יידנ

מועד קיום ההשתלמות, 
כהגדרתה במסמכי 

הפנייה )ככל 
שההשתלמות התפרסה 

על מספר מועדים יש לציין 
 את כל המועדים(

אתר/מקום קיום 
ההשתלמות, כהגדרתה 

במסמכי הפנייה )ככל 
שההשתלמות בוצעה 

במספר אתרים/מקומות 
 (יש לציין את כולם

 

 

  

 הדרישות המנויות להלן בעת ביצוע ההשתלמות: הניתן: יש להתייחס לקיומן של השירות מהות

ביטוח פנסיוני, דיני עבודה וביטוח , מס הכנסה הדרכת כל התחומים הבאים במצטבר:
 לאומי

 

 

 

 

 לקוח ה שם. 4

שם איש 
הקשר/הממליץ בלקוח  

e-mail  +טלפון  +

מועד קיום ההשתלמות, 
כהגדרתה במסמכי 

הפנייה )ככל 
שההשתלמות התפרסה 

מספר מועדים יש לציין על 

אתר/מקום קיום 
ההשתלמות, כהגדרתה 

במסמכי הפנייה )ככל 
שההשתלמות בוצעה 

במספר אתרים/מקומות 
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 (יש לציין את כולם את כל המועדים( נייד

 

 

  

 הניתן: יש להתייחס לקיומן של הדרישות המנויות להלן בעת ביצוע ההשתלמות: השירות מהות

ביטוח פנסיוני, דיני עבודה וביטוח , מס הכנסה :הדרכת כל התחומים הבאים במצטבר
 לאומי

 

 

 לקוח ה שם. 5

שם איש 
הקשר/הממליץ בלקוח  

e-mail  +טלפון  +

 נייד

מועד קיום ההשתלמות, 
כהגדרתה במסמכי 

הפנייה )ככל 
שההשתלמות התפרסה 

על מספר מועדים יש לציין 
 את כל המועדים(

אתר/מקום קיום 
ההשתלמות, כהגדרתה 

י הפנייה )ככל במסמכ
שההשתלמות בוצעה 

במספר אתרים/מקומות 
 (יש לציין את כולם

 

 

  

 הניתן: יש להתייחס לקיומן של הדרישות המנויות להלן בעת ביצוע ההשתלמות: השירות מהות

ביטוח פנסיוני, דיני עבודה וביטוח , מס הכנסה הדרכת כל התחומים הבאים במצטבר:
 לאומי

 

 

 המציע ניסיון המרצים מטעם .4

 הננני להצהיר, כי המציע עומד בתנאי הסף הבאים, כנדרש בפנייה זו כדלקמן: .1

כל אחד מהמרצים המספקים את ההרצאות ו/או ההדרכות מטעם המציע הינו בעל  .א

השתלמויות חשבי שכר לפחות בתחום התמחותו שהינו אחד  5ניסיון בביצוע 

 ודה, ביטוח לאומי.מהתחומים הבאים: מס הכנסה, ביטוח פנסיוני, דיני עב

רו"ח ו/או המרצים המספקים את ההרצאות ו/או ההדרכות מטעם המציע הינם      .ב

 ממוסד לפחות ראשון תואר יעו"ד ו/או יועץ מס ו/או יועץ/משווק פנסיוני ו/או בעל

 חשבונאות ו/או כלכלה: באחד התחומים מוכר אקדמי

 :צים בהשתלמות מטעמיאלה שמות המרצים המהווים את צוות המרהנני מצהיר כי  .2

 מרצה ראשון: .א
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  : _________________שם מלא

 : _______________________________השכלה

מפרט חלוקת שעות בתחומו בהתאם ל השתלמויות חשבי שכר 5לפחות המרצה העביר 

 (יש להקיף בעיגולכן / לא )** – למפרט השירותים )נספח א'( 6בסעיף  ההשתלמות

 ח לאומי / דיני עבודה / מס הכנסה / ביטוח פנסיוני. : ביטותחום התמחות

 יש להקיף בעיגול**

 שני: מרצה .ב

  : _________________שם מלא

 : _______________________________השכלה

מפרט חלוקת שעות בתחומו בהתאם ל השתלמויות חשבי שכר 5לפחות המרצה העביר 

 (יש להקיף בעיגולכן / לא )** – למפרט השירותים )נספח א'( 6בסעיף  ההשתלמות

 : ביטוח לאומי / דיני עבודה / מס הכנסה / ביטוח פנסיוני. תחום התמחות

 יש להקיף בעיגול**

 שלישי:מרצה  .ג

  : _________________שם מלא

 : _______________________________השכלה

שעות מפרט חלוקת בתחומו בהתאם ל השתלמויות חשבי שכר 5לפחות המרצה העביר 

 (יש להקיף בעיגולכן / לא )** – למפרט השירותים )נספח א'( 6בסעיף  ההשתלמות

 : ביטוח לאומי / דיני עבודה / מס הכנסה / ביטוח פנסיוני. תחום התמחות 

 יש להקיף בעיגול**

 מרצה רביעי: .ד

  : _________________שם מלא

 : _______________________________השכלה

מפרט חלוקת שעות בהתאם ל בתחומו השתלמויות חשבי שכר 5ות לפחהמרצה העביר 

 (יש להקיף בעיגולכן / לא )** – למפרט השירותים )נספח א'( 6בסעיף  ההשתלמות

 : ביטוח לאומי / דיני עבודה / מס הכנסה / ביטוח פנסיוני. תחום התמחות

 יש להקיף בעיגול**

  ________________ _____________________ 

 חותמת וחתימת המציע       תאריך             
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 שם המציע: .................................

 

 ישות משפטית )אדם, חברה/ שותפות(: ....................................

 

 ת.ז. או מס' ח.פ.: ...................................

 טלפון: .............................  ..........כתובת: ......................................

 

  תאריך: ................................................

 

 . .................2. ................   1שמות ומספר ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: 

 

 כשהמציע הוא תאגיד –אישור עו"ד / רו"ח 

. 1_________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי על ההצעה חתמו אני הח"מ ________

. _______________ וכי בחתימתם הם מוסמכים לחייב את 2______________,  

 התאגיד לכל דבר ועניין.

 

___________    _______________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין / רו"ח     תאריך 

 


