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 נוהל הצעות מחיר

 בעיר קריית גת שירותים פסיכולוגייםלאספקת 
 

 
 

 , להורים למתבגרים בסיכוןגיל הרךלהורים לילדים ב "דלת פתוחה" לתכנית הצעות להציע הזמנה
 ( 2210169סמל התוכנית:  ) למתבגרים בסיכון 

 

ידים או יחידים  מציעים, תאג אתמזמינה בז )להלן: "העירייה" או "הרשות"( קריית גתעיריית  .1
 מסגרתדלת פתוחה", במסגרת תכנית "להציע הצעותיהם למתן שירותים פסיכולוגיים 

לבני נוער ו/או להורים על ידי אנשי מקצוע בנושאים לילדים המאפשרת מענה מקצועי ראשוני 
המטרידים אותם. המסגרת תסייע באיתור והפניית הנערים ו/או הורים למסגרת טיפולית 

 בקהילה. 
 
השרות יכול להתקיים רק במסגרות חינוך בהן לא ניתן שרות פסיכולוגי ברמה א' עפ"י חוזר  .2

ובהתאם להנחיות מנהל השירות הפסיכולוגי של  ל מתווה השרות הפסיכולוגי חינוכימנכ"
 "(.השירותיםעיריית קרית גת )להלן:"

 

ספים בכל פעם או ( עם אופציית הארכה לחודשיים נו2חודשיים ) –תקופת ההתקשרות הינה ל .3
חודשים )חצי שנה( ובהתאם לתנאי  6חלק ממנה, כך שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 

 הנוהל.
 

 
  הנוהללהשתתפות ב סף תנאי .4
 

העומדים במועד  ,ותאגידים הרשומים כדין בישראליחידים אזרחי ישראל  ,רשאים להשתתף
 :בכל התנאים המצטברים שלהלן ,הגשת ההצעות

 

-בר רשיון לצרף כתאגיד המספק שירותים פסיכולוגיים חינוכיים. יש, כדין מיםרשו הנם  4.1
 תוקף.

 

 .והפעלתו אדם כח וקליטת בקרה לפחות, בהליכי שנים 5 של וותק בעל  4.2

 

המועמדים להיות בעלי תואר מומחה בפסיכולוגיה, באחד מתחומי הפסיכולוגיה  על  4.3
חייבו לקבל הדרכה ממדריך מוסמך היישומית, או מתמחים בפסיכולוגיה יישומית, שית

 פרטי, בפסיכולוגיה יישומית.
 

 לחוק הפסיכולוגים. 12רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף  -רישום מקצועי 4.4
 

היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של  -היעדר רישום פלילי 4.5
 .2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 

רמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית וכן שפות נוספות בהתאם : עברית בשפות 4.6
 למגזר מקבלי השירות.

 

 :מטרות התוכנית .5
 

 מטרות לבני הנוער:

  יצירת מסגרת וכתובת טיפולית, מקצועית,  ובלתי אמצעית לבני נוער  
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 בסיכון לייעוץ ראשוני.                            

 שירה איתור בני נוער בסיכון לנ 

 הפנייה להמשך טיפול בהתאם לצורך 

 

 מטרות להורים:

  כתובת זמינה להתייעצות עבור הורים למתבגרים בסיכון 

 שיפור יחסי הורה ילד 

 איתור מתבגרים בסיכון 

 שנים כפי שמוגדר  6להורים לילדים בגיל הרך )גיל לידה עד  ייעוץ   

 בתכנית של משרד החינוך(.                           

 

 אוכלוסיית היעד .6
 הנמצאים בסכנת נשירה סמויה או גלויה   13-18א. נערים ונערות בסיכון בגילאי 

 או

 ב. הוריהם למתבגרים בסיכון 

 שנים( 6)גיל לידה עד  הורים לילדים בגיל הרךג. 

 

 היקף פעילות  .7

 מפגשים לכל נער הפונה ל"דלת הפתוחה"  5עד  .א

 מפגשים לייעוץ להורים לגיל הרך 5עד  .ב

 או

 מפגשים לכל הורה/ משפחה הפונה ל"דלת הפתוחה".  5ב. עד 

 

 ד .8

 תקציב  .9

 )המחיר כולל מע"מ(. שבועות X 52לשעה  ₪ X 253ש"ש  3רכז: . 9.1

 המחיר כולל מע"מ(.להיקף השרות הניתן וגודל הרשות ) לשעה, בהתאם ₪ 253 -פסיכולוגים. 9.2

  סכום הפטור הקבוע יעלה על לא התקציב הכולל למען הסר ספק, יובהר להלן,  9.3

 .1987 -התשמ"ח (,מכרזים( לתקנות העיריות )3)3בתקנה      

  כתובת לפנייה

  chavafr@education.gov.ilפסיכולוגית ראשית, שפ"י, משרד החינוך   -חוה פרידמן

 avitalte@education.gov.il, החינוך דמשר י"שפ, פסיכולוגיה אגף, טהרלב אביטל

 
 
 
 
 
 
 

mailto:chavafr@education.gov.il
mailto:avitalte@education.gov.il
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 'נספח א

 חוזה
 

 למתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים הסכם

 2018 בשנת  ________ בחודש _____ ביום בקריית גת ונחתם שנערך

 

 ן י ב

 

 עיריית קריית גת

 3כיכר פז 

 ")העירייה" : להלן(

 אחד מצד

 

 ן י ב ל

 

________________________ 

 )"הקבלן :"להלן(

 שני מצד

 

 הורים  ל  נוהל הצעות מחיר לאספקת שירותים פסיכולוגיםשל פנתה בהליך  העירייהו :  הואיל
 למתבגרים בסיכון עפ"י תכנית מס':  ו בסיכון למתבגרים להורים  גיל הרךלילדים ב               

 ", השירותים"" או הבקשהלהלן: ")פתוחה", עבור עיריית קריית גת  תכנית "דלת 2210169               
 בהתאמה(;               
               

  הצהיר בפני העירייה כי בידיו האמצעים, הידע והיכולת, הניסיון, המומחיות, כח קבלן וה  :והואיל
  עודות הדרושים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו האדם, המיומנות, הרישיונות והת               

  הסכם זה לאספקת וביצוע כלל השירותים נשוא הסכם זה, באיכות וברמה גבוהה עפ"י                
  מעוניין  לספק לעירייה את השירותים כאמור;וכי הוא                

              
   קבלןהשלושה של  העירייה, להכריז על הצעת ה וביום ____________ המליצה ועדת : והואיל

 בהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס   ,כהצעה הזוכה בהליך הבקשה להצעות מחיר                
 על הנתונים שבהצעתו, בכפוף לחתימת הסכם זה ומילוי כל התנאים לפיו;                

               
 או/ו כל פסיכולוג   מעמדו ומעמד זו להתקשרות הנוגע בכל כי בזה, רומצהי מתחייב והקבלן : הואילו

 זכות לו תהיה ולא לו ואין, ועניין דבר חיצוני לכל – עצמאי קבלן הוא מטעמו אחר עובד
 ,שיינתנו השירותים  עבור לתמורה הזכות להוציא, מטעמה מי כל או/העירייה  ו כלפי כלשהי

 זה; בחוזה כמוגדר
 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה הוצהר, לפיכך

 כללי .1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו נוהל, מסמכי הזה להסכם המבוא .1.1
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 נוהלה דרישות את המקיים באופן תיעשה ההצעה, לרבות ההסכם, פרשנות .1.2
 ביותר. המלאה בצורה והמשתמעות המפורשות

 על זה הסכם הוראות לפרש ואין בלבד, לנוחיות משמשות זה שבהסכם הכותרות .1.3
 .פיהן

 

 הנספחים .2

 :הימנו נפרד בלתי חלק המהווים להלן הנספחים את כולל זה הסכם  .2.1

 התחייבות לעמידה בדרישות הביטוח – 'א  נספח. 

  אישור לקיום ביטוחים. – 1'אנספח 

 הצהרת סודיות. – 'ב  נספח 

 .ההסכם להלן יכונו ההסכם לרבות, לעיל המפורטים המסמכים כל  .2.2
    

 

 הגדרות .3

 משתמע , זולת אםהנוהל במסמכי להם הנתונה המשמעות תינתן נספחיו, על זה, שבהסכם מונחיםל
 .ההקשר מן אחרת

 

 כמפורט להלן: שירותים פסיכולוגיים -" השירותים" זה בהסכם .3.1

 :לבני הנוערמטרות 

בני ילדים בגיל הרך וליצירת מסגרת וכתובת טיפולית, מקצועית,  ובלתי אמצעית ל .3.1.1
 לייעוץ ראשוני.נוער בסיכון 

 .איתור בני נוער בסיכון לנשירה .3.1.2

 .הפנייה להמשך טיפול בהתאם לצורך .3.1.3
 

 :מטרות להורים

 כתובת זמינה להתייעצות עבור הורים למתבגרים בסיכון  .3.2

 ילדים בגיל הרךזמינה להתייעצות עבור הורים ל כתובת .3.3

 שיפור יחסי הורה ילד .3.3.1

 איתור מתבגרים בסיכון   .3.3.2
  "(השירותים:")להלן                 

 

 תקופת ההתקשרות .4

מיום  חודשים( 2) יםיחודש  בת לתקופהלפי הסכם זה, תהא  ההתקשרותתקופת  .4.1.1
 "(.תקופת ההתקשרותע"י הצדדים )להלן: "חתימת ההסכם 

 
דעתה דלעיל, לעירייה נתונה האופציה על פי שיקול  4.1.1על אף האמור בס"ק  .4.1.2

( בכל פעם, או חלק ממנה, כך 2)נוספים  חודשייםהבלעדי, להאריך ההתקשרות ב
)להלן:"   (חצי שנה) חודשים 6 על תעלה לא ההתקשרות הכוללת תקופת שכל

 . "(תקופת התקשרות הכוללת
 

למען הסר ספק, יובהר להלן כי, לעירייה עומדת הזכות לסיים את ההתקשרות בכל  .4.1.3
תהא יום. לקבלן לא  30עת שתרצה וללא תנאי או סיבה, וזאת בהתראה מראש של 

 טענה, תלונה או תביעה בשל כך.
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 הקבלן והצהרות התחייבויות .5

והדרישות  הנוהל במסמכי המפורטים התנאים כל את קרא הוא כי מצהיר הקבלן .5.1
הנדרשות  ההתחייבויות לכל מתחייב והוא אותם, הבין הוא כי, בהם המפורטות

עצמו  על נטל שהוא נוספות להתחייבויות וכן הנוהל מסמכי מהקבלן במסגרת
 המוצע בהצעה, במחיר השירותים ספקל מתחייב הוא ובפרט ,ההצעה במסגרת
 .העירייה רצון לשביעות במומחיות ובמיומנות, ביעילות,

 
 ,הרישיון שברשותו על פרטים , ובכללם בהצעתו, שמסר הפרטים כל כי מצהיר הקבלן .5.2

  .עתוביום הגשת הצ ונכונים מלאים הינם השירותים, ספקל ויכולתו ניסיונו
 

 פי על התחייבויותיו למילוי הקשור העירייה בכל עם פעולה לשתף מתחייב הקבלן .5.3
 עם תיקון, מיד הטעון כל את ולתקן לשפר התחייבות לרבות נספחיו, על הסכם זה,

  .בכך הצורך העירייה בדבר קבלת הודעת
 

 ראחר הקשו גורם בעירייה וכל המוסמכים הגורמים עם פעולה לשתף מתחייב הקבלן .5.4
 .השירותים לקבלת השותף אחר גורם כל העירייה או עם
 

 סודיות .6

 ואין סודי, העירייה הינו ידי על לו שיימסר מידע שכל לו ידוע כי מצהיר, הקבלן .6.1
 .לפרסמו

 
 אדם כל לידיעת להביא או למסור להודיע, להעביר, ולא בסוד לשמור מתחייב הקבלן .6.2

 תקופת בתוך זה, הסכם ביצוע עם בקשר אליו שתגיע כל ידיעה ,ו/או כל גורם אחר
 הקבלן כאמור; בידיעה שימוש כל לעשות לא וכן או אחריה, זה, לפניה הסכם ביצוע

 פרק לפי עבירה מהווה זה קטן סעיף פי על מילוי התחייבויותיו שאי לו ידוע כי מצהיר
 .1977 – ז"התשל ,העונשין לחוק )רשמיים ה' )סודות סימן ,ז

 
 ובכלל הסודיות, לשמירת הקשור העירייה בכל הנחיות פי על לפעול מתחייב הקבלן .6.3

ולעיבוד,  לסימון, לאימות לאיסוף, למידע, הגישה ונוהלי המידע אבטחת זה להסדרת
-א"התשמ ,הפרטיות הגנת חוק הוראות את מכיר הוא כי מצהיר, הקבלן הנתונים;

הנוגע  אחר יקוקח ומכל זה מחוק כמתחייב יפעל וכי פיו, על שהותקנו והתקנות 1981
 ברשותו. שימצא המידע של וסודיותו לשמירתו

 
 .בסעיף זה כמפורט המידע, סודיות לשמירת בטחון באמצעי לנקוט מתחייב הקבלן .6.4

 
 של ביצועו עקב לידיעתו ושיגיע שהגיע מידע כל בסוד לשמור בזה, הקבלן מתחייב .6.5

 .אחרל להעבירו ולא ההסכם ביצוע לצורך אלא בו להשתמש לא, זה הסכם
גילוי מידע  בשל תשלםש תשלום או כלפיה תביעה כל העירייה בגין את ישפה הקבלן .6.6

הוכחת נזק ללא צורך בהקבלן,  ידי על זה סעיף הפרת בשל שנגרם במידע, שימוש או
ובהתאם לכל דין. השיפוי יבוצע בתנאי שניתנה לקבלן הודעה  מיד לאחר שנודע 

 פשרות להתגונן ולנהל מו"מ.על התביעה וניתנה לקבלן א הנוהללעורך 
 

 וביטוח  אחריות .7

 צריכים או/ו יסופקו או/ו שסופקו השירותים לטיב עיריהה כלפי אחראי יהיה  הקבלן .7.1
 נזק לכל אחראי קבלן יהיה ,דין פי על מאחריותו לגרוע מבלי .ידו על מסופקים להיות

 על המועסקים מן מי של או/ו שלו רשלני מחדל או/ו מעשה עקב דהו מאן לכל שייגרם
 .זה הסכם פי על השירותים מתן לצורך ובשמו עבורו הפועלים או/ו ידו
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 או/ו שביצע פעולות של או קבלן ידי על שהוכנו המסמכים לע העירייה באישור אין .7.2
 פי על או/ו זה הסכם פי על המלאה מאחריותו אותו לשחרר כדי ,לקבלן הנחיות במתן

 .דין כל
 

 הביטוח הוראות ,פיו על או/ו זה הסכם פי על קבלן ריותואח מהתחייבות לגרוע מבלי .7.3
 1'א'+א כנספח המצורף הביטוח נספח להוראות בהתאם הינן קבלןה על יחולו אשר

מוסכם כי על הקבלן לבטח את אחריותו כל עוד  .הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה
 ייה.קיימת לקבלן אחריות ע"פ דין, אף אם היא מעבר לתקופת ההתקשרות עם העיר

 
 ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב הקבלן להמציא לעירייה, לפני תחילת  .7.4

חברת כשהוא חתום על ידי (  1'א'+אנספח ) עבודתו את "אישור קיום הביטוחים" 
יום  14מוכרת ומורשת בישראל ואינו מסויג. הקבלן יחזור וימציא לכל הפחות  ביטוח

יטוחים מעודכן ותקף להמשך תקופת לפני תפוגת הביטוח, אישור קיום ב
ההתקשרות. לא עמד הקבלן בהתחייבותו זו, לא ייחשב הקבלן כ"נותן שירותים " כל 

  .עוד לא הומצא האישור המעודכן, וע"פ שק"ד  העירייה
 

 תנאי הפרת או/ו והפרתו ההסכם מעיקרי הינו שבו, המשנה סעיפי על זה סעיף .7.5
 .ההסכם של יסודית הפרה מתנאיו תהווה

 

 תמורה .8

 ידי על תשולם ,זה הסכם לפי הקבלן ידי על שירותיםה מתן ה המלאה בעדתמורה .8.1
 כמפורט להלן:העירייה 

    כולל מע"מ(.)התעריף  שבועות X 52לשעה  ₪ X 253ש"ש  3רכז:  .8.1.1
, בהתאם להיקף השרות הניתן וגודל )התעריף כולל מע"מ(לשעה ₪ 253 -פסיכולוגים .8.1.2

 הרשות.  
( לתקנות העיריות 3)3וע בתקנה עד לסכום הפטור הקבהתקציב הכולל יהא  .8.1.3

 .1987 -(, התשמ"חמכרזים)ה
  

 כוללים מע"מ., נוהלל המחירים האמורים בכ .8.2
 

 .30התשלום יבוצע בתנאי תשלום, שוטף+ .8.3
 

 ועכבון קיזוז .9

 זה, חוזה פי על לה המגיע סכום כל במסגרת החשבונית החודשית, כנגד קזזהעירייה ת .9.1
 חוב של הקבלן כלפי העירייה. כל   הקבלן לבין בינה אחר חוזה פי על או
 

 דרך בכל החוב האמור את העירייה לגבות של מזכותה גורעות אינן זה סעיף הוראות .9.2
 ועל פי כל דין.  זה לה בחוזה העירייה המוקנות של אחרות ומזכויות אחרת

 

 קבלןהתחייב ה אותו סכום כל, לקבלן שלה חוב או לעכב מכל לקזז תוכל העירייה .9.3
 מסיבה, בחלקו במלואו או, הקיזוז ביצוע אי. לעיל האמור מכוח, לעירייה לשלם

 .חובו לעירייה מלוא מהחזר הקבלן את יפטור לא, כלשהי

  העירייה זכאית לה  תרופה או סעד מכל לגרוע כדי לעיל באמור אין, הסר ספק למען .9.4
 .דין כל פי על

 

 ותרופות הפרות .10

 אם בין שהיא, סיבה מכל זה, הסכם פי על יותיוהתחייבואחת מב הקבלן עמד לא .10.1
 מיום  ימים 7ך תו ההפרה ולא תיקן בכך, החל טרם אם ובין התחיל במתן השירותים
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 רשאית הבלעדי דעתה שיקול העירייה על פי העירייה, מן תראה בכתבהה קבלת
 מבלי לגרוע וזאת ההסכם נוספת או לבטל התראה ההתקשרות ללא את להפסיק

 .דין כל פי על או הסכם זהעל פי  ו/או קיזוז  ירייה לשיפויהע מזכות
 

 לעמוד בהתחייבויותיו, יוכל לא כי מסתברת אפשרות קיימת כי לדעת הקבלן נוכח .10.2
 זה, בהסכם שנקבעו לעמוד במועדים יוכל לא כי או שהיא, סיבה מכל מקצתן, כולן או

 .למנהל ובכתב פה בעל ידמ כך יודיע על לאו, אם ובין העבודה בביצוע אם התחיל בין
להפסיק  הבלעדי, שיקול דעתה העירייה לפי כאמור, רשאית הודיע הקבלן

 .ההתקשרות
 

 ,מהמקרים להלן אחד בכל העירייה רשאית, תהא לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי  .10.3
 ,  ובדיקה מול הקבלן לגבי אמיתות הדברים,ימים 7בכתב, לאחר התראה של  בהודעה

 בצע השירותים בעצמה:ל או/ו ההסכם לבטל
 

 כינוס או כשניתן צו רגל, פשיטת בקשת הקבלן נגד הוגשה או רגל פושט כשהקבלן  (1)
 ידו על תאגיד נתקבלה קבלן שהוא של ובמקרה חלקם או כולם נכסיו, לגבי נכסים

 או פרוק צו ניתן נגדו או רוקילפ נגדו בקשה שהוגשה או מרצון פירוק על החלטה
 למען לנושיו שהוא פנה או חלקם או כולם עם נושיו סידור או לפשרה הגיע שהוא
  )חדש נוסח( לפקודת החברות בהתאם איתם הסדר למען או פשרה ארכה קבלת
 . 1983-ג"תשמ

 יום ממועד  60כל האמור תקף במקרה והבקשה לא בוטלה או סולקה, תוך                            
 פתיחתה.                          

 
העירייה מראש  הסכמת ללא לאחר, מקצתו או כולו ההסכם את מסב כשהקבלן (2)

 .בכתבו
 

 .ההסכם מביצוע כשהקבלן מסתלק (3)
 

פי דרישות  על ברציפות נותנם שאינו או השירותים מתן את מפסיק כשהקבלן (4)
  .מתן השירותים מהעירייה להמשך בכתב להוראה מציית אינו ו/או העירייה

 
 בשמו של הקבלן אחר אדם או שהקבלן דעתה, להנחת כחותהעירייה הו בידי כשיש (5)

 כלשהיא בקשר טובת הנאה או דורון, מענק, שוחד, כלשהוא לאדם הציע או נתן
 .ההסכם בביצוע הכרוך דבר לכל או להסכם

 
 אינה הסכם זה חתימת עם בקשר שניתנה הקבלן, של כלשהי הצהרה כי התברר (6)

 בה היה העירייה, אשר לדעת מהותית דהלעירייה עוב גילה לא שהקבלן או נכונה,
 .עמו ההתקשרות על להשפיע כדי

 
 חות שאינם"דו או/ו נתונים או/ו לעירייה הצהרות העביר בזדון הקבלן כי התברר (7)

 .תפקידיו ביצוע במסגרתו/או נכונים  מדויקים
 

 הפרה לעיל מהווים (7)-(4בסעיפים ) הנקובים המקרים כי יובהר, ספק הסר למען (8)
 .סגורה מהווים רשימה הם ואין הקבלן ידי על ההסכם של יסודית

 
מכל  תקופת השירות, הפסקת על להתריערשאית העירייה  לעיל, מהאמור לגרוע מבלי .10.4

  .יום מראש 30-סיבה שהיא, וזאת תוך מתן התראה של 
 

 על או זה הסכם פי על אחר סעד לכל העירייה מזכות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .10.5
 .ההפרה בגין ןדי פי כל
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 במסמכים עדיפות .11

 ההסכם לבין הכלליים התנאים בין לרבות, הנוהל מסמכי בין כלשהי סתירה שתתגלה במידה
 מוותר והמשתתףהיועץ המשפטי של העירייה  בה כריעי ההסכם לבין ההסכם נספחי בין או/ו

 .בנושא טענהכל  על בזה

 בלעדיות היעדר .12

 הסוג מן לקבל שירותים יכולה והעירייה מהעירייה ותעבוד בקבלת בלעדיות תהיה לא לקבלן
 לבקש שלא וכן רשאית העירייה, כלשהו אחר גורם מכל, אחר סוג ומכל, זה חוזה נשוא

 הכל, בעצמה אלו שירותים ולבצע, שירותים כלל כלשהו אחר גורם מכל או השירות מקבלן
 .העירייה של המוחלט דעתה שיקול לפי

 

 הסכם פי לע וזכויות חובות המחאת .13

 חלק או כולן, זה הסכם מכח חובותיו או זכויותיו את להמחות רשאי אינו הקבלן .13.1
 חובה או זכות כל לאחר למסור או להעביר רשאי הוא אין וכן לאחרים או לאחר, מהן

; אחר לגורם ממנו תמורה סכומי לקבלת הזכות המחאת ולרבות, מההסכם הנובעת
 .כתבוב מראש העירייה אישור ניתן אם אלא

 
 מניות מהון ומעלה 25% של העברה לרבות -" המחאה" תיחשב תאגיד הקבלן היה .13.2

 .לאחרים או לאחר ההסכם על הקבלן חתימת במועד בו שהחזיק ממי, התאגיד
 

, מקצתם או כולם, ההסכם פי על חובותיו או זכויותיו הקבלן והמחה היה, מקרה בכל .13.3
 להתחייבויותיו אחראי הוא ישאר, ןמקצת או כולן, לאחר העבודות ביצוע את מסר או

 לפגוע כדי בכך שיהא ומבלי האמורה ההמחאה אף על ההסכם י"עפ עליו המוטלות
 .הנמחה הגורם כלפי  העירייה של בזכויותיה

 
 אחר גורם לכל ההסכם מכח חובותיה או זכויותיה להמחות רשאית תהא  העירייה .13.4

 או/ו רשותיים סמך גופי או/ו ותעירוני חברות או/ו  תאגידיה לרבות, לנכון שתמצא
 .הקבלן של זכויותיו שמירת להבטחת בכפוף - רשותיים תאגידים

 
 כויתור יחשבו לא העירייה מצד ארכה או במועד מפעולה הימנעות, הנחה, ויתור שום .13.5

 זכויותיה על העירייה ויתרה כן אם אלא, ידה על לתביעה מניעה יהוו ולא זכויותיה על
 ובכתב מפורש באופן

 

 שינויים .14

 .ובכתב הצדדים שני בהסכמת ייעשה זה הסכם בהוראת שינוי כל

 

 מעביד עובד יחסי קיום ואי ההתקשרות .15

, העיסוק בתחום עצמאי כקבלן לעירייה זה הסכם נשוא השירותים את ייתן הקבלן .15.1
 הפעלת תוך, הנדרש הזמן ובמלוא במסירות, זריזות, בנאמנות תפקידו את ימלא

 .מתפקידו כמתחייב, העירייה של האינטרסים על מירהוש זהיר דעת שיקול

 

 שירות קבלן של יחסים הינם ביניהם היחסים כי בזאת ומצהירים מסכימים הצדדים .15.2
 יחסי סיומו עם או/ו ההסכם תקופת בכל ביניהם יתקיימו ולא מתקיימים לא וכי

 .מכך והנובע הכרוך כל על, מעביד-עובד
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 לעשות בכוונתו ואין העירייה של הארגונית תבמסגר משתלב אינו כי מצהיר הקבלן .15.3
 .כן

 אדם בכוח השירותים לביצוע תפקידיו ביצוע לצורך להיעזר יחליט והקבלן במידה .15.4
 בהסכם כאמור התמורה ומתוך חשבונו על כן יעשה הוא, מטעמו עובדים או/ו מקצועי

 . זה

 אין, ועימקצ אדם בכוח להיעזר הקבלן שיבחר ככל כי בזאת מובהר ספק הסר למען .15.5
, כן כמו. לעירייה הקבלן  בין מעביד-עובד יחסי של העדרם על להשפיע כדי בכך

  אחד כל של מחדליו ואו/ מעשיו או/ו פעולותיו לכל מלאה באחריות הקבלן יישא
 . מעובדיו

 כוונת למרות כי, זה הסכם של תחילתו אחרי כלשהו במועד, כלשהי מסיבה יקבע אם .15.6
 כהעסקת הקבלן של העסקתו את רואים, זה בהסכם ביטוי לידי שבאה, הצדדים

 מוסכם הרי, עובד על החלים והתנאים הדינים העסקתו ועל עליו חלים וכי, עובד
, זה הסכם בעקבות העסקתו בשל, כעובד הקבלן של שכרו כי הצדדים בין בזה ומותנה
 ככל דומים ודרגה בתפקיד מקומית רשות עובדי לגבי זה לעניין לקבוע בהתאם יחושב

, כאמור דומה או זהה תפקיד ובאין. העירייה ראש ידי על ייקבע כפי הכול, האפשר
 עובדים על החלים הקיבוציים העבודה בהסכמי זה לעניין הקבוע לפי השכר יחושב
 לדעת, לעניין הקרוב הקיבוצי העבודה הסכם לפי כאמור הסכם בהעדר או זה מסוג
 החיובים וכל זה הסכם של תחילתו מיום למפרע ייעשה השכר חישוב. העירייה ראש

 יקוזזו, גיסא מאידך, האמור החדש והחישוב, גיסא מחד, זה הסכם י"עפ והזיכויים
 .הדדית

 

 שיפוט .16

 .ישראל מדינת דיני יחול זה חוזה על .16.1
 

 המשפט לבתי תהיה זה הנובעים מחוזה ועניין דבר כל לגבי השיפוט סמכות .16.2
 ם לסמכותם העניינית.בהתאבקרית גת או בבאר שבע המוסמכים 

 

 והודעות הצדדים כתובות .17

 ימייל:אשם איש קשר: ____________ טלפון: ___________ .17.1

___________________. 

טלפון: ___________ אימייל:  ____________  שם איש קשר:  .17.2

 ______ _______________הקבלן כתובת ___________________

ם כנקוב בכותרת להסכם זה. כל הודעה כתובות הצדדים לעניין הסכם זה, הינ .17.3
שתישלח מצד למשנהו בהודעת פקסימיליה ולה מצורף אישור בדבר העברת 

בכותרת ההסכם, תחשב המסמכים במכשיר הפקס, לפי מספרי הפקסימיליה שצוינו 
 הסכם זה.  כהודעה לצרכי

 
כל הודעה שתישלח מצד למשנהו בהודעת דואר אלקטרוני, לפי הכתובת שצוינה  .17.4

כן הודיע צד למשנהו -אם-הסכם זה, אלא כותרת ההסכם, תחשב כהודעה לצרכיב
 על שינוי בה.

 
כמו כן, משלוח דברי דואר על ידי שימוש בדואר רשום לפי כתובתם של הצדדים  .17.5

 כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה. -אם-דלעיל, תחשב גם היא להודעה, אלא
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שעות מעת מסירתה למשלוח  72תום הודעות אלו תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן ב .17.6

במכשיר הפקסימיליה ו/או בדואר, לפי העניין, ואם נמסרה ביד או בדואר 
 אלקטרוני, בעת מסירתה או שליחתה לפי העניין.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________                                 _________________ 

 הקבלן                רייההעי                    
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 ביטוח –'אנספח 
 

 התחייבות לעמידה בדרישות הביטוח –' אנספח 

נותן " ו/או "הקבלן________________ )להלן: " של ומהתחייבויותיו מאחריותו לגרוע מבלי .א
תחילת מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים  זה, לפני מועד הסכם פי על ובין דין פי על "( ביןהשירותים

 מתחייב "( על ידי הקבלן על פי הסכם זה, הקבלן העבודות" ו/או "השירותיםעבור העירייה )להלן: "
אישור הביטוח כמפורט בנספח " פוליסות חשבונו, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את על לקיים

 "(.ביטוחי נותן השירותים" ו/או "ביטוחי הקבלן)להלן: " להסכם זה  1-'אנספח  -"  עריכת ביטוחים

 
 –" תורחב לכלול את הגופים הבאים: עיריית קריית גת )להלן העירייהלענין נספח זה הגדרת " .ב

( ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות "המבוטח הראשי"
 עובדיהם.  בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או

 על ביטוחי הקבלן יחולו ההוראות הבאות: .ג

את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג לשלם  הקבלן, ביטוחי תנאי כל לקיים את הקבלן מתחייב .1
ולשאת בהשתתפויות  לקיימם ,יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויותיו הקבלןולוודא שביטוחי 

 . הקבלןהעצמיות הנקובות בביטוחי 

 הקבלן לשתף מתחייב לתביעה. כן עילה להוות העלול אירוע כל על למבוטח הראשי מיד להודיע .2
 למבטחים. להגישה העירייה תחליט אשר ביטוח תביעת מימוש לשם שיידרש ככל העירייה עם פעולה

ביטוח אחריות מקצועית ייערך על ידי הקבלן החל ממועד תחילת מתן השירותים כאמור בסעיף א'  .3
ופת ההסכם וכן כל עוד קיימת אחריותו של הקבלן ע"פ הסכם זה או על פי דין ובכל לעיל ובמשך תק

 שנים ממועד מסירת העבודות לעירייה )המאוחר מבין המועדים(. 7 -מקרה לתקופה שלא תפחת מ

 עריכת הביטוחים כאמור, בדבר מבטחיו מאת כתנאי לתחילת מתן השירותים, ימציא הקבלן אישור .4
 ".ר עריכת  ביטוחיםאישולנספח " בהתאם

העירייה תהא רשאית למנוע מהקבלן להתחיל במתן העבודות ו/או השירותים במקרה שאישור כאמור לא 
יהיה מנוע מלעלות כל טענה כנגד העירייה עקב כך שלא יתאפשר לו להתחיל קבלן יומצא במועד. מוסכם כי ה

 במתן העבודות ו/או השירותים בטרם המציא האישור כנדרש.

 14 -ן מתחייב לשוב ולהמציא אישור ממבטחיו על חידוש הביטוח בהתאם לנספח זה, וזאת לא יאוחר מהקבל
 יום לפני מועד תום תקופת הביטוח וכל עוד מוטלת עליו החובה לערוך את הביטוחים כאמור לעיל. 

לחול בו שינוי  עומד להיות מבוטל או עומדהקבלן  כי מי מביטוחי למזמיןיודיע  הקבלןבכל פעם שמבטחו של 
לערוך את אותו ביטוח מחדש ולהמציא לידי  קבלןהמתחייב  הביטוחים,ר עריכת ולרעה, כמפורט בסיפא לאיש

 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 30אישור עריכת ביטוח חדש,  העירייה

ת הסכם זה, לא תגרע מובהר כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן במועד או בהתאם להוראו .5
מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה 

 גם אם ימנע ממנו מתן העבודות ו/או השירותים בשל אי הצגת אישורים כמפורט לעיל. 

אמות אין בעריכת הביטוח האמור על ידי הקבלן בהמצאתו למזמין ו/או בביצוע שינויים, הת .6
והרחבות בפוליסה לפי דרישת העירייה כדי להוות אישור בדבר התאמתם של הביטוח לדרישות 

 ההסכם. 

כמו כן, עריכת הביטוחים השינויים וההתאמות כאמור לא יטילו אחריות כלשהי על העירייה או מי 
 מטעמה, ולא יצמצמו את אחריותו של הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

א רשאי לערוך על חשבונו ביטוחים נוספים או משלימים כפי שימצא לנכון )לרבות ביטוחי יה קבלןה .7
רכוש( ולכלול בכל ביטוח משלים ו/או נוסף כאמור את העירייה כמבוטחת נוספת בכפוף לסעיף 
אחריות צולבת ולעניין ביטוחי רכוש לכלול ויתור על תביעות תחלוף כלפי העירייה ו/או הבאים 

 הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. מטעמה אולם

באם הקבלן אינו מעסיק עובדים, יידרש להמציא הצהרה חתומה על כך ובהתאם לכך תתקבל מחיקת  .8
 לאישור הביטוח על ידי המבטח. 2סעיף 
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" המצורף בזאת, מתחייב הקבלן לערוך אישור עריכת הביטוחיםבנוסף לביטוחים המפורטים בנספח " .ד
וח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח רכב בגין נזק לרכוש ביט

 –צד שלישי )לרבות נזק תוצאתי( עקב בעלות או שימוש בכלי רכב בגבול אחריות אשר לא יפחת מ 
 לפי כל דין. לאירוע וכן כל ביטוח אחר שחובה על הקבלן לערוך ו/או שיהא על הקבלן לערוך ₪ 400,000

ביטוחי הקבלן יכללו סעיף, לפיו הנם קודמים לכל ביטוח אחר שנערך ו/או יערך ע"י העירייה ו/או  .ה
לטובתה, ככל שייערך ביטוח כאמור, וכי המבטח מוותר על הזכות לשיתוף ביטוחי העירייה, כמו כן יצוין 

בדבר קיומו של ביטוח כפל ו/או  מפורשות בביטוחי הקבלן שחברת הביטוח ו/או הקבלן לא יטענו כל טענה
שיתוף ביטוחי  העירייה ו/או הבאים מטעמה. הקבלן מתחייב, כי בפוליסות שייערכו על שמו תצוין 
הסכמת המבטחים, לפיה היה וקיים סעיף בפוליסות, המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות 

תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות 
מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי  העירייה ו/או 

לא תצומצמנה ו/או  הקבלןהבאים מטעמה וזכויותיה של  העירייה ו/או הבאים מטעמה על פי ביטוחי 
י לחייב את  העירייה כדי לערוך ביטוח כלשהי והדבר תבוטלנה ו/או תופקענה. אין באמור בסעיף זה כד

 נתון לשיקול דעתה הבלעדי. 

פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם במהלך -ביטוחי הקבלן ייכללו תנאי מפורש, על .ו
( לעיל, אלא אם כן מסר המבטח לאחראי הביטוח או גזבר העירייה הודעה 3התקופה הנקובה בסעיף ג' )

 יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול ו/או צמצום כאמור. 60בדואר רשום על כך 

, הינם "אישור עריכת הביטוחים"-בגבולות האחריות המפורטים  הביטוחי ובכלל זאת היקף הכיסוי .ז
יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או  הקבלן. הקבלןהמוטלת על  דרישה מינימליתבבחינת 

 וגובה גבולות האחריותהביטוחי היקף הכיסוי מטעמה, בכל הקשור למי כלפי /או ו העירייה תביעה כנגד 
 כאמור.

הקבלן והבאים מטעמו פוטרים בזאת את העירייה ו/או את הבאים מטעמה פטור סופי ומוחלט מאחריות  .ח
כלשהי בגין תקלה ו/או קלקול ו/או אובדן ו/או כל נזק אחר לרכוש כלשהו אשר יעשה בו שימוש על ידי 
הקבלן   ו/או הבאים מטעמו של הקבלן בקשר עם מתן השירותים, לרבות בכל הקשור לכלי רכב וכלי 
צמ"ה וכל כלי עבודה אחר וכן בגין כל נזק שהקבלן  זכאי לשיפוי עבורו )או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא 

פוליסה ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או בשל אי עמידה בתנאי הפוליסה ו/או אי התאמת ה
ידו, והוא פוטר בזאת את העירייה ו/או מי -לצרכיו של הקבלן( במסגרת ביטוחי הרכוש הנערכים על

 מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

כנסה כר העובדים את התשלומים הנדרשים על פי חוק למס השמתחייב לנכות ולהעביר כחוק מהקבלן  .ט
למלא הקבלן ולמוסד לביטוח לאומי. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב 

אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק בריאות ממלכתי, וכל הצווים, תקנות וכדומה, 
ובדים שיועסקו על שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל הע

ידו במפורש לרבות אלה שיועסקו על ידו באופן זמני או מקרי, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת הסכם זה, 
 .זכאים לכל הזכויות על פי החוקים הנ"ל

 תהווה הפרה יסודית.  קבלןהפרה של איזה מהוראות סעיף האחריות ו/או הביטוח החלות על ה .י
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 הקבלןביטוחי עריכת אישור    1 –' אנספח 

 תאריך: __/__/__
 לכבוד

 ( "המבוטח הראשי" –עיריית קרית גת )להלן 
 ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות בשליטתם

 ( "העירייה" –ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם )להלן 
 
 כיכר פז קרית גתמ
 

 א.ג.נ.,
 

שם  לעביטוחים  אישור על קיום הנדון: 
שירותים פסיכולוגיים חינוכיים  למתןבנוגע  "( בין היתרהקבלן  )להלן: "__________________ 

 ("השירותיםו/או " "העבודות" )להלן: עבור העירייה

 חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלקמן: __________  אנו החתומים מטה

ו/או השירותים ח הכוללות בין היתר את העבודות שבנדון פוליסות ביטוהקבלן אנו הוצאנו לבקשת 
 כמפורט להלן: _______________ )שני הימים כלולים( ועד ליום_______________  לתקופה מיום

 הקבלןבגין חבותו החוקית של    פוליסה מס. / ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1
לתקופת ביטוח וע ובמצטבר לאיר ₪ 2,000,000-שלא יפחת מבגבול אחריות בסך כלפי צד שלישי 

 חודשים(.  12) שנתית

מכשירי  מנוף, מעלית, בהלה, התפוצצות, ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש,
שביתות  כל דבר מזיק במאכל או משקה, הרעלה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרמה,

מצד המוסד לביטוח תחלוף וכן תביעות ועובדיהם  חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנהוהשבתות, 
 לאומי. 

פי -הביטוח אינו כולל סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על
צד שלישי  -דין. כמו כן, הביטוח כולל כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי

 .₪ 1,000,000ד לסך )רכוש( לכל הפחות ע

לענין ביטוח זה רכוש העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמם יחשבו כצד שלישי לפוליסה, לרבות רכוש 
 והחזקתו. הקבלןבשליטת 

ה כמבוטחים נוספים בכל הקשור לאחריותם העירייה ו/או הבאים מטעמ את לכלולהפוליסה תורחב 
בכפוף, לסעיף "אחריות צולבת" על פי נחשב הביטוח ו/או הבאים מטעמו  הקבלןלמעשה ו/או מחדל של 

 .כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

עובדיו ומועסקיו  כלפי הקבלן חבות בגין    פוליסה מס. /ביטוח אחריות מעבידים .2
ביטוח שנתית לתקופת במצטבר לאירוע ו לתובע, ₪ 20,000,000 -בגבול אחריות בסך שלא יפחת מ

 (. חודשים 12)

ובעומק, קבלנים,  מגבלה ו/או סייג כלשהו בקשר עם הגבלה בדבר עבודות בגובה כוללביטוח זה לא 
 שעות העבודה וכן בדבר העסקת נוער. , ועובדיהם משנה קבלני

קרות תאונת ולעניין היה כמובטחים נוספים  ההעירייה ו/או הבאים מטעמ את לכלולהפוליסה תורחב 
 .הקבלןשל מי מעובדי  םכלשהי ייחשבו כמעביד ו/או מחלה מקצועיתעבודה 

 -שלא יפחת מ בגבול אחריות בסך    פוליסה מס. רפואית / ביטוח אחריות מקצועית .3
ו/או מעשה ו/או טעות חודשים(, בגין  12לתקופת ביטוח שנתית )במצטבר לאירוע ו ₪ 2,000,000

דרישה שהוגשה לראשונה במהלך ו/או עובדיו ומנהליו בשל תביעה ו/או  הקבלןמחדל מקצועי מצד 
 . תקופת הביטוח

 . וו/או בעבור וו/או בשמ ובגין מעשי ו/או מחדלי הפועלים מטעמ הקבלןהפוליסה מכסה את אחריותו של 

-הביטוח כולל מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים ובכל מקרה לא לפני ה
________________  
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ה כמבוטחים נוספים בקשר עם אחריותם למעשה העירייה ו/או הבאים מטעמ את לכלולהפוליסה תורחב 
ו/או הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פי  קבלןו/או מחדל של ה

 .קבלןייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח, אך לא תביעת  העירייה כנגד ה

 :בקשר עם הכוללת כל הגבלהפוליסה לא 
 י הקבלן .מצד עובדאי יושר  .1

 בעקבות מקרה ביטוח.עיכוב השהייה או  .2

 אבדן מסמכים. .3

 הוצאת דיבה ו/או לשון הרע. ו/או פגיעה בפרטיות. .4

 נזק כספי או פיננסי. .5

לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן חודשים  6גילוי של כוללת תקופת  הפוליסה
וח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, אשר ייכנס לתוקפו במקרה של ביטול פוליסה זו ביט

 או שינוי לרעה בתנאיה או אי חידושה.

 סעיף כללי .4

בכל הפוליסות הנ"ל בוטלה זכות החזרה )השיבוב( של המבטחים כנגד העירייה ו/או כל יחיד  4.1
התחייבה לויתור כלפיו טרם קרות מקרה  מיחידי המבוטח וכנגד כל אדם או גוף שהעירייה

 הביטוח, ובלבד שלא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

טוח הנערך על ידי  העירייה ו/או יתנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ב כוללים הקבלןביטוחי  4.2
תרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ומו הקבלןוכי מבטחיו של  הלטובתמטעמה ו/או 

 עירייה. ה ביטוחי

יהווה לא ו/או מי מטעמו הקבלן הפרת תנאי הפוליסה ו/או אי עמידה בתנאיה בתום לב על ידי  4.3
 .ו/או הבאים מטעמה כלפי  העירייהעילה לצמצום ו/או הפקעת הכיסוי הביטוחי 

הביטוחים כוללים הוראה לפיה לא יפגעו זכויות העירייה מחמת אי מסירת הודעה על נזק,  4.4
עה וכיוב', אא"כ הארוע הובא לידיעת גזבר או האחראי על הביטוח אצל איחור בהגשת תבי
 המבוטח הראשי. 

_____ ונוסח פוליסה לביטוח "ביט" מהדורת לא יפחת מנוסח  2-ו 1נוסח הפוליסות בסעיפים  4.5
 אחריות מקצועית בתנאי פוליסת _____________ .

מכל סיבה שהיא ובכלל שונו לרעה ולא י תנאי מפורש על פיו לא יבוטלו כולליםהקבלן ביטוחי  4.6
לגזבר או אחראי על הביטוח אצל המבוטח זה עקב אי תשלום פרמיה אלא אם מסר המבטח 

 ום מראש.י 30הודעה כתובה בדואר רשום  הראשי

אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות  ,חריג רשלנות רבתי בפוליסות מבוטל בזה 4.7
, ובכפוף לאמור באישו 1981 –חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבטחת וחובות המבוטח על פי

 זה.

 בלבד.הקבלן המבטחים מאשרים בזאת שפרמיות והשתתפויות עצמיות ישולמו על ידי  4.8

אישור זה כפוף לתנאים ולהסתייגויות של פוליסות הביטוח המקוריות עד כמה שלא שונו על פי האמור 
 באישור זה. 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 
_______________ _______________ ________________ _____________ 

 תפקיד החותם     שם החותם חתימה וחותמת תאריך
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 הצהרת סודיות -' בנספח 

 סודיות שמירת על הצהרה

אני הח"מ _______, מורשה חתימה מטעם חב' __________________ )להלן:  כי מצהיר הנני

 ,עונשין לחוק 119 -ו 118 הסעיפים את לב בתשומת , קראתי"הקבלן"( שמספרו ____________

 החלה הסודיות לחובת , הנוגעים1981-א"התשמ הגנת הפרטיות לחוק ב' 23סעיף  ואת 1977 -ז"תשל

 .המדינה עם חוזה בעל על או/ו ל"הנ בביצוע החוקים המועסק או המדינה מטעם תפקיד ממלא על

אותו ואת כל המועסק  ומחייבים אליו מכוונים שהם ויודע תוכנם את הנני מצהיר, כי הקבלן מכיר

 .לפיהם מהווה עבירה זו הצהרה פי על תיויובויהתחי מילוי אי וכי ידו-על

 

 העונשין חוק

 

 מבקר המדינה, בחוק כמשמעותו מבוקר גוף עם או המדינה עם חוזה בעל אדם היה : )א(118סעיף 

 עקב אליו ידיעות שיגיעו בסוד לשמור בותהתחיי יש ובחוזה משולב(  )נוסח 1958-ח"תשי

 מוסמך היה לאדם שלא כאמור ידיעה ,כדין סמכות ללא ,מסר והוא ,החוזה ביצוע

 .אחת שנה מאסר – דינו ,לקבלה

 ;ביצוע החוזה לשם ,כקבלן או כעובד ,שהועסק מי לרבות -חוזה" זה, "בעל )ב( בסעיף                

 לשמור ידיעות ההתחייבות על ידע שלא זה סעיף לפי לנאשם טובה הגנה זו תהא ואולם

 .לב בתום הידיעה את מסר והוא בסוד כאמור

 

שאינו  לאדם מסרו והוא ,בסוד לשמרו שעליו מפורש בתנאי רשמי מסמך לו שנמסר : מי119סעיף 

כדי  בו שיש מעשה עשה או בשמירתו התרשל  אחת; שנה מאסר – דינו ,לקבלו מוסמך

 .חדשים ששה מאסר – דינו ,המסמך לש בטיחותו לסכן

 

 :הפרטיות הגנת חוק

 פי סמכות על לרבים פורסם המידע אם זולת אסורה, ציבורי גוף מאת מידע מסירת ב: )א( 23 סעיף

 הסכמתו נתן אליו המידע מתייחס אשר שהאדם או כדין סמכות פי על הרבים לעיון הועמד או כדין

 .למסירה

 

 התפקיד מילוי אגב לידיעתו שהגיע דבר כל שבסוד כדבר יראה ידותפק במילוי כי הקבלן מצהיר

 .כל דין פי על והמתחייב

 חתימה: ___________________   תאריך: ________________   
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 כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.
 ____________.הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע  מיום 

 כללי

על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .1
 בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.

הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי העירייה, ואנו  .2
 העירייה. מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי 

הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  .3
 יום לעירייה, בכתב, בדואר רשום. 30הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 
 בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות. באישור זה, ובלבד שאין
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