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 09/2017 מס' פומבימכרז 

 הזמנה להציע הצעות

האזורית הפעלת תכניות אגף השירות הפסיכולוגי החינוכי בתחומי המועצה ל
 נווה מדבר ובמוסדות החינוך בפזורה 

 

כניות להפעלות ת"( מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות המועצההמועצה האזורית נווה מדבר )להלן: "

, הכל בתחומי המועצה ובמוסדות החינוך בפזורה"( שפ"ח אגף" )להלן: אגף השירות הפסיכולוגי החינוכי

 "(.השירותים)להלן: "נספח א' להסכם כמפורט במפרט השירותים המסומן כ

 

 :השירותים כוללים .1

 :במפרט השירותיםהמפורטות שלהלן ו שפ"ח אגףכניות תשתי הפעלת    

 "(ת פתוחהדל"  או  "'אתכנית למתבגרים )להלן: " "דלת פתוחה" – תכנית א' .1.1

דידקטי לילדים בסיכון  פסיכו -דידקטי -מרכז הדרכה, איתור ואבחון פסיכולוגי  - תכנית ב' .1.2

 "(.מרכז הדרכה"  או  "'בתכנית )להלן: " למידה בחטיבות הביניים ובתיכוניםלקויי ו

  

 התמורה .2

ר בגין שתי התכניות הינה קבועה וממומנת מתקציב התכנית הלאומית לילדים ונועוהתמורה 

 וכמפורט להלן:"( הגורם המתקצב)להלן: "רד החינוך האגף לשירות פסיכולוגי בסיכון דרך מש

 ₪ 195,160התקציב עומד על סך של:  -"דלת פתוחה" למתבגרים  – תכנית א'עבור הפעלת  .2.1

בהתאם לחלוקת השעות והתפקידים כמפורט בכתב הכמויות והתמורה  )כולל מע"מ(,

  המסומן כנספח ב' להסכם.

דידקטי לילדים  פסיכו -דידקטי -מרכז הדרכה, איתור ואבחון פסיכולוגי - בור תכנית ב'ע .2.2

₪  124,111על סך של: התקציב עומד  – למידה בחטיבות הביניים ובתיכוניםלקויי ו בסיכון

, בהתאם לכמות וחלוקת האבחונים, שעות ההדרכה והריכוז כמפורט בכתב )כולל מע"מ(

 כנספח ב' להסכם.  הכמויות והתמורה המסומן 

ויודגש לעניין בחינת ההצעות, כי התמורה אינה מהווה פרמטר לתחרות בין  יובהרמשכך, 

, תהא ה, וכי בחינת ההצעות ובחירת המציע הזוכוכי המדובר במכרז איכות בלבדהמציעים במכרז, 

 . כמפורט להלן על פי רמת האיכות ובהתאם לקריטריונים שנקבעו

 

 תקופת ההסכם .3

 תקופתחודשים )להלן: " 12תהא החל מיום חתימת הצדדים על ההסכם ולמשך ההסכם  תקופת

  "(.ההסכם



תקופות נוספות  )שלוש( 3 -תקופת ההסכם ב יך אתלמועצה בלבד, תהא שמורה האופציה, להאר

חודשים כל אחת מהן, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה )להלן:  12בנות 

 . "(תקופות האופציה"

, מותנות בקיומו תקופת ההסכםלרבות האפשרות להארכת פעלת התכניות מובהר בזאת, כי ה

 ובקבלתו בפועל של מימון מאת הגורם המתקצב.

 

 :כוללתחוברת המכרז  .4

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .1

 .תנאי המכרז .2

 הצהרת משתתף במכרז. .3

 טופס למילוי ע"י המציע ובו הצהרה. -כתב הצעה  .4

 יסיון המציע.טופס טבלת נ .5

 נוסח חוזה ונספחיו. .6

 נספח א' להסכם – מפרט השירותים .6.1

 ' להסכםבנספח   – כתב כמויות והתמורה .6.2

 ' להסכםגנספח   –ערבות לביצוע ההסכם נוסח  .6.3

 ' להסכםדנספח   –אישור קיום ביטוחים  .6.4

 ' להסכםהנספח  - בדבר העדר הרשעות פליליות תצהיר .6.5

 ' להסכםונספח  - ייפוי כח והרשאה לבדיקת רישום פלילי .6.6

מין במוסד המכוון למתן שירות  עבריינילעניין חוק למניעת העסקה של תצהיר  .6.6

 .' להסכםזנספח   – 2001 -לקטינים, התשס״א

במשרדי המועצה האזורית נווה מדבר  12:00בשעה  07.201727.יתקיים ביום  רשותמציעים  מפגש .5

 "(.משרדי המועצההלן: ", באר שבע )ל3ל שבע, קומה ד, מג11שברח' שדרות רגר 

במפגש המציעים. לאחר מפגש המציעים יש  יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן .6

, ליידי בלבד  Wordבקובץ ,12:00  עד השעה  31.07.2017בכתב עד ליום  להעלות שאלות הבהרה

ליידי הגב' מיטל ברנפלד אברהם  -ו nataly@nevemidbar.org.il לדוא"ל:נטלי קולסניק  גב'ה

   6202594-08  שמספרו: ולוודא קבלת המסמכים בטלפון meitalb@nevemidbar.org.ilלדוא"ל: 

 .6202556-08    או

הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את כל המסמכים  .7

עמוד ועמוד,  לעיל, כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם בכל 4עיף המפורטים בס

 וכתב הכמויות. כולל בעמודי מפרט השירותים

 , תמורת15:00עד  08:30בין השעות ה' -מסמכי המכרז יועמדו למכירה במשרדי המועצה, בימים א' .8

 ".נווה מדברת האזוריהמועצה ", בשיק לפקודת (שלא יוחזרו₪  ) 1,500  סך של

mailto:nataly@nevemidbar.org.il


    "09/2016 פומבית ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עליה נכתב "מכרז א .9

לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה לידיי  ,12:00 ולא יאוחר מהשעה  201708.24.עד ליום  

ר לאח תוגשנה. בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם. הצעות אשר נטלי קולסניקהגב' 

 הנ"ל לא תתקבלנה. מועד ה

 מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  שנה קלנדריתהתקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא  .10

כלשהי. כמו כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או  הצעהאין המועצה מתחייבת לקבל  .11

עדי, בהתאם וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבל במהלך תקופת ההסכם ההתקשרותלהקטין את היקף 

 לצרכיה ובהתאם לתקציב הגורם המתקצב.

או ם כול השירותיםלשלבים, להזמין מהזוכה את  השירותיםלפצל את ביצוע כמו כן, רשאית המועצה  .12

עדי וללא צורך יקול דעתה הבלבין מציעים שונים, הכל על פי ש השירותיםאו לפצל את  םרק חלק מה

במקרה  מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. בהנמקה, והמציעים מוותרים ומנועים מראש

 כאמור ייחתם חוזה עם סכום שונה אך המחירים לא ישתנו. 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצעתו של  .13

אי שביעות  גביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה שללמציע, 

רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת חוזה על ידי המציע, חשד למרמה, תביעות בלתי סבירות 

 בעליל וכיו"ב.

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת או  .14

 יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

 כללי .15

גם בטרם חתימת  השירותיםה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף המועצה שומרת לעצמ .15.1

החוזה וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי המועצה או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב 

 שאושר לביצוע.

בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי  תמותנ השירותים מודגש בזאת, כי התחלת .15.2

 ויידרשו. חוק מהרשויות המוסמכות, במידה

 :לוח זמנים –מכרז  הליכיריכוז  .16

 

 במשרדי המועצה. 12:00בשעה   07.201727.  יתקיים ביום  - רשותמפגש מציעים 

 .12:00  עד השעה  07.201731.  -מועד אחרון לשאלות הבהרה 

 .12:00  ולא יאוחר מהשעה 08.201724.   -מועד אחרון להשגת המכרז 

                           

 

 בכבוד רב,                         

 אברהים אלהואשלה                          

  האזורית נווה מדבר המועצהראש                          

 



 מועצה אזורית נווה מדבר

 09/2017מס'  פומבימכרז 

 המכרז תנאי

 כללי .1

מסמכי )להלן: " יםאשר כוללההצעות למכרז כפופות באופן מוחלט לאמור במסמכי המכרז 

 "(:המכרז

 הזמנה להציע הצעות. .1.1

 תנאי המכרז. .1.2

 הצהרת משתתף במכרז. .1.3

  .טופס למילוי ע"י המציע ובו הצהרה -כתב הצעה  .1.4

 טופס טבלת ניסיון המציע. .1.5

 .נוסח חוזה ונספחיו .1.6

ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת  2כל מסמך נוסף שהגיע לידי המשתתפים לפחות  .1.6

 בו במפורש כי הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז.ההצעות ואשר נאמר 

כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו  ,למען הסר ספק מובהר

 כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 

 סף להשתתפות במכרז  תנאי .2

ואשר המציאו את כל  רהבאים במצטב הסף בכל תנאי העומדים מציעיםרשאים להשתתף במכרז 

 האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם בתנאים אלה:

למען הסר ספק מובהר בזה,  -)חברה בע"מ או שותפות רשומה(  יחיד או תאגיד רשום כחוק .2.1

כי לא רשאים להשתתף חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן לא רשאיות 

ותף או בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו יחדיו, להשתתף חברות או שותפויות במיזם מש

 בתאגיד רשום כחוק.

אספקת שירותים ב( 2016-2014האחרונות )השנים  (3) שלושמהלך ב מוכח ניסיון בעל מציע .2.2

דומים ובהיקף דומה לשירותים נשוא המכרז )להוכחת עמידתו בתנאי זה ימלא המציע את 

 בטופס ניסיון המציע(.  הפרטים הנדרשים

 כש את מסמכי המכרז.מציע שר .2.3

 

 שצירופם נדרש מסמכים .3

ללא יוצא מהכלל, במדויק ועל פי הנוסח על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים,  .3.1

 :נדרשה



 , על גבי הטפסים המקוריים ולאחרעיל, כפי שהם מפורטים לכל מסמכי המכרז .3.1.1

ה שנחתמו בחתימו ,ללא יוצא מהכלל ,כל הפרטים הנדרשיםבדיו שמולאו בהם 

 ובכלל זה כתב הכמויות והצעת המחיר. מוסמכת כנדרש

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. .3.1.2

 .אישור בתוקף על ניכוי מס במקור או פטור ממס .3.1.3

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  פי חוק עסקאות גופים ציבוריים-אישור בתוקף על .3.1.4

 .1966 -התשל"ו ,חובות מס(

 . העתק מרישיון העסק .3.1.5

 .תעודת עוסק מורשה .3.1.6

 לצרף: תאגידמשתתף במכרז שהוא  על .3.1.6

או השותפויות או האגודות  רשם החברותמאת  עותק מתעודת ההתאגדות .א

 .השיתופיות

הכולל החלטה בדבר השתתפות במכרז,  ,תאגידעותק מפרוטוקול הנהלת ה .ב

 .התאגיד"ד של המאושר ע"י עו

, לרבות צירופי החתימות התאגידשל  מורשי החתימהעדכני של פירוט  .ג

 "ח שלה.האו רו תאגיד"ד של הה, מאושר ע"י עוהנדרשים

, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד ואת תמצית מידע עדכנית מרשם החברות .ד

 היותו של המציע תאגיד פעיל.

נשוא לשירותים  בדבר אספקת שירותים דומים ובהיקף דומה טופס ניסיון המציע .3.1.8

 חתום.(, מלא ו2016-2014האחרונות )השנים ( 3) שלושבמהלך  המכרז

ובהן התייחסות בטופס הניסיון כמפורט  השירותיםמהגורמים המזמינים את  המלצות .3.1.9

 לטיב הביצוע.

 על נספחיו מלא וחתום. נוסח החוזה .3.1.10

למען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל, ללא יוצא מהכלל, במדויק ועל פי  .3.2

כן השמטת מסמך הנוסח שנדרש, מהווה תנאי מוקדם יסודי להשתתפות במכרז ול

מהמסמכים שפורטו או הגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו, עלולים 

 לגרום לפסילת ההצעה.

 

 אופן הגשת הצעות .4

כל הפרטים הנדרשים  בדיום כאשר מולאו בה, בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש  .4.1

 ללא יוצא מהכלל.

פרטים לא ברורים או כתיבת ההצעה או  מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעה -חלק ממנה בעיפרון 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין על בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או  .4.2

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעהבכל אופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, 



ובמקרה כזה חלה  בדף נפרד שיצורף להצעתוליו לפרטן היו למציע הערות או הסתייגויות, ע

עליו חובה להבהיר, באותו דף עצמו, אם הצעתו תקפה גם אם לא יתקבלו הערותיו או 

לא עשה כן המציע, רשאית המועצה לראות בהצעתו הצעה הסתייגויותיו או חלק מהן. 

 .מסויגת ולפסול את ההצעה רק בשל כך

י התאמה במסמכי המכרז או ספק בקשר למובנו המדויק מצא המציע סתירה, שגיאה או א .4.3

ימי עבודה לפני המועד האחרון  3של עניין כלשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב, לפחות 

 להגשת ההצעות.

במידה והמועצה תמצא כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על כך לכל המשתתפים במכרז, 

ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת  2ת קרי: כל מי שרכש את מסמכי המכרז, לפחו

 ההצעות.

וכן בתחתית כל על המציע לחתום, בחתימה מלאה, בכל מקום שנרשם בו "חתימת המציע"  .4.4

 .ללא יוצא מן הכלל דף ממסמכי המכרז

העדר חתימה או קיומה של חתימה חלקית בלבד, כגון: העדר חותמת ברורה וכו', על מסמכי 

 .ה לגרום לפסילת ההצעהעלולהמכרז או חלק מהם, 

כל העלויות הכרוכות, באופן ישיר או עקיף, בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות 

האמור לעיל, לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות שיש לצרפם 

להצעה לרבות כל הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע בלבד. למען 

כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה שהיא ו/או המועצה תחליט  ,פק מובהר בזההסר ס

שלא לבצע את העבודות או כל חלק מהן, לא יהיה המציע זכאי להחזר עלויות או הוצאות 

 כלשהן בגין רכישת מסמכי המכרז ו/או בגין השתתפותו במכרז.

, את הצעת שמו וכתובתו בלבד על המציע להגיש בתוך המעטפה הריקה, עליה ירשום הוא את .4.5

 המעטפה עליה רשום לתוךהמחיר מטעמו. מעטפה זו, יחד עם כל מסמכי המכרז תוכנס 

וזו תוכנס לתיבת המכרזים של המועצה ע"י המציע או שליחו, " 09/2016מס'  פומבי"מכרז 

 כחותם.ואו בנ

למועד האחרון  על ידי המציע או ע"י שליח מטעמו למשרדי המועצה עד ידניתההצעה תוגש  .4.6

 .להגשת ההצעות

בכל מקרה לא יתקבלו הצעות ששוגרו בדואר וכן לא תתקבל כל הצעה מעבר למועד האחרון 

 .להגשת ההצעות

בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי מעטפות.  2 -במקרה וכמות המסמכים רבה יש לפצל ל .4.6

 המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתומים ע"י המציע.

שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד  המועצה רשאית, לפי .4.8

 .האחרון להגשת ההצעות למכרז

 

 פתיחת המעטפות .5

להמציא למועצה את  במחוי"( הזוכההמציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז )להלן: " .5.1

  .ימים מיום שקיבל הודעה בכתב על זכייתו במכרז 6וזאת בתוך ערבות הביצוע, 



י מהצעתו, במלואה או בחלקה, ו/או לא מילא אחר התחייבות כלשהחזר בו הזוכה  .5.2

לראות את החוזה שהוגש  -ך לא חייבתא-רשאית המועצה , מהתחייבויותיו לפי תנאי המכרז

חתום ע"י הזוכה במסגרת הצעתו כחוזה תקף מיד לאחר שהוסיפה בו את חתימתה ולנקוט 

ל דין לשם אכיפתו של החוזה או לשם בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי החוזה ועל פי כ

 השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה ו/או בהסכמה מצד הזוכה או  .5.3

ולים בו, כל מציע אחר, להסב את המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/או את החיובים והזכויות הכל

במלואם או בחלקם, לכל יחיד או תאגיד, בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז ו/או לכל 

צד ג' אחר לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. הזוכה במכרז לא יהא רשאי להסב את 

 פי המכרז לצד ג' כלשהו.-זכויותיו או חובותיו על

כל צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את  המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא .5.4

מהמועד שנקבע בחוזה חודשים  12 למשך תקופה שלא תעלה על מתן השירותיםתחילת 

 .לתחילת השירותים

מהמועד האחרון להגשת  תהתקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא שנה קלנדארי .5.5

 ההצעות.

 לעצמה את הזכות אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. כמו כן, המועצה שומרת .5.6

או להקטין את היקף ההתקשרות הן במהלך תקופת ההסכם והן במהלך תקופות ו/להגדיל 

 . ובהתאם לתקציב בהתאם לצרכיה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, האופציה

 

 זוכה לבחירת המידה ואמות ההצעות בחינת אופן .6

יהא המציע אשר  במכרז ההזוכ, הסף בתנאי המציע של ועמידה המכרז מסמכי בדיקת לאחר .6.1

, כאשר הניקוד המירבי בגין ה"איכות" הוא בגין איכות הצעתוהניקוד הגבוה ביותר קיבל את 

 נקודות המחולק לקריטריונים בטבלה שלהלן: 100

מס' 

 סידורי

 הניקוד המירבי תיאור חלוקת הניקוד הקריטריון

 

1 

 

 

מס' שנות ניסיון 

בהפעלת 

רויקטים של פ

 שפ"י

 

יזכה את  -ים שנ  שלוש

 .נקודות 10 -המציע ב

יזכה את  -שנים   5-3

 .נקודות 20 -המציע ב

יזכה את  -שנים  5מעל 

 .נקודות 30 -המציע ב

 

 

 

 

 נקודות 30



 

 כפי, בדיקה כל, מהם חלק לכל או למציעים לערוך רשאים מטעמה מי כל/או ו המועצה .6.2

, כאמור בבדיקות מטעמה ומי המועצה עם פעולה ישתף מהמציעים אחד כל. לנכון שימצאו

 המועצה תהיה, לעיל וכאמור כנדרש פעולה המציע שיתף לא. בדיקות לערוך שתבקש ככל

 .ההצעה את ללפסו, בלבד זה מטעם, רשאית

 6202595-08 , טלפון:שובי התוכנית הלאומית במועצהימנהל י, מר ולדי יופה –איש קשר במועצה .7

 .12:00ולא יאוחר מהשעה  ____________  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו .8

  הצעות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה. 

 
 
 
 
 

                                  

                                                                                                    ____________________    

 אברהים אלהואשלה                                                                                                                

 האזורית נווה מדבר ראש המועצה                         

 

 

2 

 

יכולת ביצוע 

כמות אבחונים 

 בשנה 

 

 

 

יזכה את  –אבחונים  35  עד

 נקודות 15  -המציע ב

יזכה  –אבחונים   35 מעל

 נקודות 20 -את המציע ב

 

 

 נקודות 20

 

3 

 

ניסיון בעבודה 

עם אוכלוסייה 

 ערבית/ בדואית

 

ניסיון עם אוכלוסייה 

יזכה את המציע   -ערבית 

 .נקודות 10 -ב

ניסיון עם אוכלוסייה 

יזכה את המציע   -בדואית 

 .נקודות 20 -ב

 

 נקודות 20
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 ראיון אישי

 

 נקודות  30  עד  0מ  

 

 נקודות 30

 

    

 100סה"כ:   

 דותנקו



 מועצה אזורית נווה מדבר

 09/2017מס'  פומבימכרז 

 הצהרת משתתף במכרז

 

לתנאי המכרז  1קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז כמפורט בסעיף מאשר/ת כי אני, הח"מ,  .1

, ביקרתי במקומות שירותים האמוריםלמתן הוהמהווים, או עתידים להוות, כולם יחד, את ההסכם 

לרבות המקומות הסמוכים להם, דרכי גישה, התשתיות הקיימות וכל למתן השירותים המיועדים 

 .מתן השירותיםמקום או מתקן אחרים העשויים להשפיע על 

, תנאי מתן השירותיםהנני מצהיר/ה בזה כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום  .2

ו/או על  מתן השירותיםכל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך הגישה וכן 

 , ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.השירותיםהיקף הוצאות 

בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז,  יםהאמור השירותיםהנני מתחייב/ת לבצע את  .3

בכפוף לאמור במסמכי  ,המחירים המופיע בנספח להסכםכולם יחד, לפי המחירים שהצעתי בלוח 

 של המועצה.  המלאלשביעות רצונה  השירותיםוהנני מקבל/ת על עצמי לבצע את המכרז, 

במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל, במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב בה  .4

לא יוצא מהכלל, ולרבות אם ולרבות אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ל

יתברר כי אינני עומד/ת בתנאי הסף למכרז, תהיה המועצה פטורה מכל אחריות ו/או התחייבות 

 לכל מציע אחר. השירותיםכלפי ותהיה זכאית למסור את 

 ידי  ללראות את החוזה שהוגש חתום ע -ך לא חייבתא-המועצה תהא רשאית כמו כן, במקרה כזה,  .5

זה תקף מיד לאחר שהוסיפה בו את חתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים כחו יבמסגרת הצעת

לרשותה על פי החוזה ועל פי כל דין לשם אכיפתו של החוזה או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד 

 אחר שהיא זכאית לו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

ת הצעות למכרז לתקופה ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגש .6

מתום המועד האחרון המקורי להגשת ההצעות וכן ידוע לי, בין היתר, כי  יום 45שלא תעלה על 

 חודשים 12לתקופה שלא תעלה על מתן השירותים המועצה רשאית לדחות את המועד לתחילת 

י זו, ומבלי לגרוע מכלליותה, אני ובשים לב להצהרתמתן השירותים מהיום שנועד לתחילת 

מוסיף/פה ומצהיר/ה כי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ו/או שינוי ו/או תיקון 

 ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב במכרז.

כבטחון לקיום הצעתי על כל פרטיה, תנאיה וההתחייבויות הכלולות בה, על פי תנאי המכרז, אני  .6

ת בזה ערבות בנקאית אוטונומית, כערובה לפקודת המועצה, בסכום הנקוב בתנאי המכרז מצרף/פ

ערבות בנקאית ה את עלי להפקיד"(. במידה והצעתי זו תתקבל, הערבות הבנקאית: "לעיל ולהלן)

 לביצוע ההסכם בנוסח ובשיעור הנקובים בהסכם. 

 הצעתי.כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק בלתי נפרד מ .8

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או  .9

הפרת הוראה מהוראות הצעתי זו ועצם חלוף המועד הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת 

 ההוראה כאמור, ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין.



 אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן: במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, .10

כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות בתזכיר התאגיד ובתקנותיו ו/או בהסכם  .11

 השותפות.

 כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה בהנהלת התאגיד כחוק. .12

ו חותמים, על ההתקשרות כי אנו החתומים מטה מוסמכים לחתום בשם התאגיד אשר בשמו אנ .13

לביצוע הסכם המכרז ועל פי תנאי המכרז וכי אין כל הגבלות או סייגים במסמכי התאגיד או 

במסמכי המכרז המונעים מאתנו לחתום על הצעה זו ועל הסכם המכרז, וכי לשון היחיד הנקוטה 

 בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד.

ים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף זה כולו, כי ידוע לנו, ואנו מסכימ .14

על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה למטה פגומה מכל 

לראות אותנו מחויבים באופן אישי כלפיה, ביחד  -אך לא חייבת  -טעם אחר, רשאית המועצה 

 ת הכלולות בהצעה.ולחוד, לקיום ההתחייבויו

 

 ולראיה, באתי על החתום:

 

 תאריך:         חתימת המציע: 

    

 שם המציע:  מס' זיהוי )ת.ז./ע.מ(: 

 כתובת:  מיקוד: 

 טלפון:     פקסימיליה: 

  



 מועצה אזורית נווה מדבר

 09/2017מס'  פומבימכרז 

 כתב הצעה
 לכבוד

 האזורית נווה מדבר המועצה

 ;.נא.ג

 

אגף השירות הפסיכולוגי החינוכי בתחומי להפעלת תכניות   09/2017 פומבימכרז הנדון: 

 המועצה האזורית נווה מדבר ובמוסדות החינוך בפזורה

 אני הח"מ )שם הגוף המשפטי( __________________ ת.ז./ח.פ ________________ .1

 ________כתובת ___________________________________ מיקוד _________         

 לפון: _________________________, פקס: _________________.__________ט         

מאשר בזה שקראתי והבנתי את האמור בכל מסמכי המכרז, ובכלל זה בהסכם ובנספחיו, במלואם 
 ושאני בעל הידע והניסיון בביצוע העבודה הנ"ל כנדרש על ידכם כאמור בהסכם ונספחיו.

סיון מוכח באספקת שירותים דומים ובהיקף דומה לשירותים נשוא המכרז במהלך הנני בעל ני
( ומצורפים אישורים מתאימים והמלצות בנוסף לטופס 2016-2014האחרונות )השנים ( 3) שלוש

 פירוט ניסיון מלא וחתום. 

 רצ"ב המסמכים הבאים: .2

שמולאו בהם  ולאחר, על גבי הטפסים המקוריים עיל, כפי שהם מפורטים לכל מסמכי המכרז .2.1

ובכלל זה  שנחתמו בחתימה מוסמכת כנדרשו ,ללא יוצא מהכלל ,כל הפרטים הנדרשיםבדיו 

 השירותים וההצעה.מפרט 

 .קבלה על רכישת מסמכי המכרז .2.2

 .אישור בתוקף על ניכוי מס במקור או פטור ממס .2.3

ם חובות )אכיפת ניהול חשבונות ותשלו פי חוק עסקאות גופים ציבוריים-אישור בתוקף על .2.4

 .1966-התשל"ו ,מס(

 . העתק מרישיון העסק .2.5

 .תעודת עוסק מורשה .2.6

 לצרף: תאגידעל משתתף במכרז שהוא  .2.6

 .או השותפויות או האגודות השיתופיות רשם החברותמאת  עותק מתעודת ההתאגדות .א

הכולל החלטה בדבר השתתפות במכרז, מאושר ע"י  ,תאגידעותק מפרוטוקול הנהלת ה .ב

 .התאגיד"ד של העו

, לרבות צירופי החתימות הנדרשים, מאושר התאגידמורשי החתימה של עדכני של ירוט פ .ג

 "ח שלה.האו רו תאגיד"ד של ההע"י עו



, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד ואת היותו של תמצית מידע עדכנית מרשם החברות .ד

 המציע תאגיד פעיל.

במהלך  נשוא המכרזותים ובהיקף דומה לשיר טופס ניסיון המציע בדבר מתן שירותים דומים .2.8

 (, מלא וחתום. 2016-2014האחרונות )השנים ( 3) שלוש

ובהן התייחסות לטיב בטופס הניסיון כמפורט  השירותיםמהגורמים המזמינים את  המלצות .2.9

 הביצוע.

 מלא וחתום. נוסח החוזה על נספחיו .2.10

או  ,ים מיידיתאני מתחייב לבצע את כל פרטי ההסכם ונספחיו במלואם, ולהתחיל במתן השירות .3

ולהמשיך בנתינתו בתנאים המפורטים  ,כפי שייקבע על ידכם ,בכל יום אחר אחרי תאריך זה

 בהסכם, תמורת התשלום המוצע על ידנו.

מהמועד האחרון להגשת  קלנדריתהצעתי זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה שנה  .4

 ההצעה.

תוקף הערבות להבטחת ההצעה, הנני מתחייב  היה ולא ייחתם ביני לבין המועצה הסכם לפני תום .5

ימים לפני תום תוקף הערבות, המחאה של החברה שלנו על הסך  7-להמציא למועצה, לא יאוחר מ

הנקוב בערבות הנ"ל, חתומה כדין וללא תאריך פירעון. ההמחאה תשמש כערובה להבטחת הצעתנו 

 על ידכם. נובמקום הערבות להבטחת ההצעה. הערבות, עם פקיעתה, תוחזר ל

להחזיר את ההסכם על נספחיו למועצה, כשהוא מלא ושלם על פי דרישות  יםמתחייב והננ .6

 .מרגע קבלת הודעה בדבר מוכנות ההסכם לחתימתנום ימי 7המועצה, בתוך 

 .יש לצרף המלצות בכתב ואישור הלקוח על פרטי השירותים
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 ברהמועצה האזורית נווה מד

 09/2017 'מס פומבימכרז 

( 3במהלך שלוש )פירוט ניסיון המציע בדבר מתן השירותים נשוא המכרז 

 (2016-2014השנים האחרונות )

 

 הערה: יש לצרף המלצות בכתב ואישור הלקוח על השירותים שניתנו על ידי המציע. 

 

הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים 
 שהמועצה תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות הנ"ל.

חתימה וחותמת: 
 ________________________________ 

  שם חותם/ים:   
________________________________ 

תפקיד/ם:           
________________________________ 

 

 

 

  מתןתקופת 
 השירותים 

 חודש/שנה  -)מ

 חודש/שנה(-ועד 

מקום מתן 
 השירותים

 תיאור מלא של השרות 

 

שם הלקוח ופרטיו 
+ טלפון ליצירת 

 קשר

 מס'

    

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

5. 



 נווה מדברהמועצה האזורית 
 09/2017מס'  פומבימכרז 

 הסכם
 

 2016:_____________ שנת שנערך ונחתם בבאר שבע ביום

 
 –בין  -

 נווה מדברהמועצה האזורית 
 , באר שבע3קומה  11משד' רגר 

 על ידי המורשים לחתום מטעמה, ראש המועצה, גזברה והחשב המלווה
 ("המועצה")להלן: 

 מצד אחד;                                                                                                                                           

 –לבין  -

 ,________________ ע.מז./ת. ,________________
 ,________________מרחוב 

 ________________על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה 
 "(הספק)להלן: "

 שני; מצד                                                                                                                                         

 

הפעלת שתי תכניות אגף השירות הפסיכולוגי החינוכי בינת ימועצה מעונוה
 במפרט השירותיםוהכל כמפורט בתחום שיפוטה ובמוסדות החינוך בפזורה, 

 "(;השירותיםלהסכם זה )ולהלן: "נספח א' המסומן כ

 :הואיל

בהצהירו כי הוא בעל הידע, השירותים, והספק הציע למועצה לבצע עבורה את 
על פי כל דין  יםהנדרש יונות, היכולת, הניסיון, האמצעים והרישהכישורים

לספק בהתאם  השירותים, והמועצה הסכימה למסור את השירותיםלביצוע 
 ובכפוף להוראות הסכם זה;

 :והואיל

מס'  זוטאנבחרה כהצעה הזוכה במכרז השירותים  למתןוהצעתו של הספק 
 ;"(המכרז)להלן: " שפורסם ע"י המועצה 201609/

 :והואיל

 המכרז, נדרש הספק לחתום על כל מסמכי המכרז וביניהם הסכם זה ובמסגרת 
השירותים ואת כל הנדרש  ליתן"( ובמסגרתם התחייב מסמכי המכרז)להלן: "

 כמתחייב מהם;

 :והואיל

מועצה מסכימה למסור לספק את אספקת השירותים או חלקן כפי שאלו וה
פק מעת לעת ולפי הצורך ובלבד וזה יעמוד יפורטו בהזמנות העבודה שיוצאו לס

 ;בכל התחייבויותיו כמפורט במסמכי המכרז

 :והואיל

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 יםמבוא ונספח .1

 זה.מהסכם חלק בלתי נפרד  יםזה לרבות ההצהרות הכלולות בו, מהוו להסכםהמבוא  .1.1

 פרד מההסכם:המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נ .1.2



 .להסכם' כנספח א מסומן - מפרט השירותים

 להסכם.' כנספח ב מסומן - כתב כמויות והתמורה

 .להסכם כנספח ג' מסומן  –נוסח ערבות לביצוע ההסכם 

 .להסכם כנספח ד' מסומן  –אישור קיום ביטוחים 

 .להסכם כנספח ה'  מסומן -תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות 

 .להסכם כנספח ו'  מסומן -ה לבדיקת רישום פלילי ייפוי כח והרשא

לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות תצהיר 
 להסכם. כנספח ז'  מסומן  – 2001 -התשס״א, לקטינים

לשביעות רצונה, בהתאם  םהספק מתחייב בזה לספק עבור המועצה את השירותי .1.3

וגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים בכתב להוראות, התקנים והתקנות הנה

 הכמויות ועל פי כל דין.

במפרט השירותים וכתב הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם למפורט  .1.4

 להסכם זה.ב'  -ונספחים א' הכמויות שנקבעו ב

כל הבנה ו/או הסכמה ו/או הסכם קודם שבין הצדדים, מעבר לחתימת הסכם זה לא  .1.5

 ההזמנה להשתתף במכרזיהיה תוקף לכל דבר האמור במסמכי  יהיה להם תוקף ולא

 הסותר הוראות הסכם זה.

 

 מונחים .2

זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב  בהסכם
 פירוש אחר:

 .נווה מדבראזורית המועצה ה -" המזמין" או "המועצה"

שה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל המועצה לרבות כל אדם המורראש     -" המנהל"
 חלק ממנו.

 "(, וכל המסמכים המפורטים להלן:תנאים אלותנאי הסכם זה )להלן: " -" ההסכם"

 הנספחים להסכם.                                

 מסמכי המכרז.                                

משנה הפועל ספק לרבות כל לרבות: נציגיו של הספק ומורשיו המוסמכים,   -" הספק"
 או כל חלק מהן. םביצוע השירותיבשמו או בשבילו ב

נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של  -" המפקח"
 הסכם זה.

 הכל כמפורטהפעלת שתי תכניות אגף השירות הפסיכולוגי החינוכי,    –" השירותים"
 להסכם זה.  ב' -ו א' ים מצורף כנספחה במפרט השירותים וכתב הכמויות

 על פיתחום שיפוטה של המועצה ומוסדות החינוך בפזורה,   – "השירותים מקום ביצוע "
 המועצה. קביעת     

רד החינוך התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון דרך משתקציב  –" הגורם המתקצב"
 .האגף לשירות פסיכולוגי

לצורך הפרשנות רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעותו  פקודת הפרשנות תחול על ההסכם.
 בפקודה האמורה.

 



 הצהרות הספק .3

הספק מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל  .3.1

נספחיו, כי קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים 

 התחייבויותיו על פי ההסכם. והמידע הנדרש לצורך ביצוע השירותים ומילוי כלל

, את טיב םרואים את הספק, כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום מתן השירותי .3.2

הדרושים לשם מילוי  םהתשתיות והציוד, את כמויותיהם וטיבם של השירותי

התחייבויותיו, את דרכי הגישה וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים 

 שפיע על מתן השירותים.והאפשרויות העלולות לה

מיומן, בעל הידע, הניסיון, והציוד הדרוש והספק מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי  .3.3

לשם מתן השירותים במלואם וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את 

זה והוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של  הסכםהתחייבויותיו על פי 

 המועצה.

ה בהיר לו, לפי הסכם זלביצוע ממנו  יםהנדרשק, כי היקף השירותים ן מצהיר הספכ .3.4

 מרב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון המועצה.בוכי הוא מתחייב לבצעם 

הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות  .3.5

ו בהתאם לתנאי ו/א הנדרשים, על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח

ישארו בתוקף במשך י, וכי הם זה הסכםפי  , לביצוע התחייבויותיו עלהסף של המכרז

 הסכם זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן.כל תקופת 

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של  .3.6

 ד.השירותים וכל יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלב

הספק מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן  .3.6

על פיו כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או מן הצורך 

לשלם מס, היטל אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי 

 סכם זה.כל דין בקשר עם מתן השירותים בה

הספק מצהיר ומתחייב, כי לא הוא לא הורשע בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק  .3.8

, וכי ימלא אחר הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני 1966 -העונשין התשל"ז

. הספק מתחייב כי ימציא לפי דרישת 2001 -מין במוסדות מסויימים, התשס"א

 ל העדר רישום פלילי.המועצה, תעודת יושר תקפה או אישור תקף ע

 

 תחייבויות הספק ה .4

יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת  הספק .4.1

 .םמתן השירותי

במרב הקפדנות, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות,  םמתחייב לבצע את השירותי הספק .4.2

 נות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע.קבנאמנות, בדיי

יבוצעו על ידי עובדיו אשר יהיו מוכשרים ומנוסים למתן  םמתחייב כי השירותיהספק  .4.3

 "(.םנותני השירותי)עובדים אלו יקראו להלן: " םהשירותי



בלבד ובפיקוחו האישי וכי  םהספק מתחייב, כי השירותים יבוצעו על ידי נותני השירותי .4.4

סכם זה, בין שנכללו ימלאו אחר כל התחייבויותיו של הספק על פי ה םנותני השירותי

במפורש ובין מכללא ובין שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך 

 הידע הנדרש לביצועם. כלהשקעת מרב המאמצים, הכישורים והכישרונות ותוך ניצול 

ת לשתף פעולה עם המועצה או מי מטעמה ולהשתתף בכל ישיבות אמתחייב בז הספק .4.5

 ובמידת הצורך. המועצה, לפי דרישת המועצה

מתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על מתן השירותים וכן לדווח למועצה  הספק .4.6

י מטעמה על כל התפתחות צפויה או שאירעה בפועל בנושא השירותים מייד עם מו/או 

 היוודע לו עליה.

מתחייב, כי בכל עת בו יבוא הסכם זה לידי סיום, מכל סיבה שהיא, יבצע חפיפה  הספק .4.6

 רת, וככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה. מסוד

 
 השירותים .5

להפעיל עבור המועצה את שתי תכניות אגף השירות הפסיכולוגי מתחייב בזאת הספק  .5.1

החינוכי שלהלן, והכל כמפורט במפרט השירותים וכתב הכמויות )להלן: 

 "(:השירותים"

 "דלת פתוחה" למתבגרים  -תכנית א'  -

דידקטי  פסיכו -דידקטי -ואבחון פסיכולוגי מרכז הדרכה, איתור -תכנית ב' -

 לקויי למידה בחטיבות הביניים ובתיכונים.ו לילדים בסיכון

ן לשיקול דעתה הבלעדי של היקף ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות, יהיה נתו .5.2

 המועצה, בהתאם לצרכיה ובהתאם לתקציב הגורם המתקצב.

 

 התמורה .6

ולקיום יתר התחייבויותיו על פי הסכם  במלואם ובמועדם, ,בתמורה למתן השירותים .6.1

 'נספח בכ בכתב הכמויות והתמורה המסומןזה, יהא הספק זכאי לתשלום, כמפורט 

 "(. התמורההלן: ")ל להסכם זה

בתנאי תשלום בהתאם לביצוע בפועל, כנגד חשבונית מס כדין והתמורה תשולם לספק  .6.2

 הגורם המוסמך במועצה. יום' מיום אישור החשבונית לתשלום ע"י  60של 'שוטף + 

או לדרוש מהמועצה ו/ולא יהיה רשאי לתבוע  שאו ידרוו/לא יתבע  מוסכם, כי הספק .6.3

העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בשערי מטבעות, 

הטלתם או העלאתם של מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין 

 פים או מחמת כל גורם נוסף אחר.ישירים ובין עקי

למען הסר ספק, בעבור עבודה שיש עליה הרשאה תקציבית ו/או תהא עליה הרשאה  .6.4

ו משרד ממשלתי ו/או אחר, מועדי התשלום יהיו תקציבית מכל גוף ו/ או רשות ו/א

בתנאי התשלום הקבועים דלעיל, זאת ממועדי קבלת הכספים מהרשויות המתקצבות 

 את העבודה ובהתאם לשלבי התקצוב הנקבעים על ידן.

התכנית הלאומית וממומנת מתקציב  קבועה, התמורה המפורטת לעיל הינה סופית .6.5

כוללת את כל ו, ינוך האגף לשירות פסיכולוגירד החלילדים ונוער בסיכון דרך מש

ו/או מי מטעמו ללא יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג  הספקהוצאות 



כי התמורה המצוינת לעיל כולל הוצאות שהוא, למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש 

יתווספו  נסיעה, ביטול זמן, הוצאות משרדיות וכן כל הוצאה אחרת באשר היא וכי לא

 אליה הפרשי הצמדה כלשהם. 

עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על  .6.6

תנכה  המועצהוישולמו על ידו.  הספקביצוע העבודה עפ"י חוזה זה, יחולו על 

כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים,  לספקמהסכומים המגיעים 

 . לספקחובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום ותשלומי 

מוסכם ומוצהר על ידי הצדדים, כי המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעכב  .6.6

חודשים ממועד התשלום האחרון ששולם לספק  3מהתמורה במשך  %5תשלום בשיעור 

על ידי המועצה, וזאת בתור ערובה לביצוע השירותים וטיבם על ידי הספק ו/או מי 

 מטעמו.

 
 ערבות לקיום ההסכם .6

זה, ימציא הספק למועצה, עובר  להסכםלהבטחת מילוי חיובי הספק בהתאם  .6.1

זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר  הסכםלחתימת 

, לפקודת 20166.15., שפורסם ביום 2016 יוניהמדד הבסיסי יהיה מדד בגין חודש 

)ובמילים: ₪  15,000סך של ב", ברת פירעון עם דרישה, רנווה מדב"המועצה האזורית 

 "(.הערבות" או "ערבות לביצוע ההסכםשקלים חדשים( )להלן: " חמישה עשר אלף

 .'גכנספח המצורף להסכם זה והמסומן  המדויק נוסח ערבות יהא לפי הנוסח

היה ובשלב כלשהו  .הערבות הבנקאית תישאר בתוקפה בכל מהלך תקופת ההסכם .6.2

הערבות והספק לא האריכה, לא ישלם המנהל תשלומים כלשהם לספק עד  תפקע

 .וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר להארכתה או חידושה של הערבות הבנקאית

 

 בעלות במסמכים וסודיות .8

כל המסמכים הקשורים להסכם זה וכן כל תוצרי השירותים, אשר ייערכו ו/או יבוצעו  .8.1

ורה ואופן שהוא, לרבות מסמכים על ידי הספק בקשר עם הסכם זה בכל צ

אלקטרוניים, צילומם, חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר הספק חייב להכינם, לבצעם, 

הנם  -לספקם, לנהלם ו/או להשתמש בהם לצורך מתן השירותים ו/או בקשר אליהם

 רכושה של המועצה בלבד.

טים וכל הספק מתחייב בזה לשמור על סודיות התכניות, המסמכים, הרשימות, המפר .8.2

יתר הניירות והמסמכים המתייחסים למתן השירותים, בין שהוכנו על ידי הספק ו/או 

 מטעמו ו/או על חשבונו ובין שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה.

הספק יהיה אחראי כלפי המועצה במקרה בו עובדיו ו/או מי מטעמו לא ישמרו על  .8.3

 לעיל. 9.1סודיות המסמכים כאמור בסעיף 

את כל  -לפי המוקדם -הספק ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה  .8.4

המידע, המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו בקשר 

 למתן השירותים.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל  .8.5



וד ו/או כל זכות שהיא, לגבי מסמכים, מידע או ציוד השייכים זכות עכבון ו/או שיעב

 למועצה או שיגיעו לידי הספק בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה.

 

 תקופת ההסכם .9

חודשים )להלן:  12הסכם זה יהיה בתוקף ממועד חתימתו על ידי הצדדים ולמשך  .9.1

 "(.תקופת ההסכם"

( תקופות 3) שלוש -ההסכם ב למועצה בלבד שמורה האופציה להאריך את תקופת .9.2

יקול בהתאם לש "(תקופות האופציהחודשים כל אחת מהן )להלן: " 12וספות בנות נ

וזאת באמצעות מתן הודעה  דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ובהתאם לתקציב,

 ימים קודם לסיום תקופת ההסכם. 30מוקדמת 

לא נימוק או סיבה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת לעל אף האמור לעיל, תהא המועצה  .9.3

 ימים. 14בהודעה מראש של 

)על תתי סעיפיהם( מהוות הוראות  16, 14, 12-10, 8-6, 5-3מוסכם כי הוראות סעיפים  .9.4

 יסודיות להסכם זה, הפרתן ולו במקצת מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

מוסכם עוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל  .9.5

 הבאים: וללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים עת

 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית. .9.5.1

הספק הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך  .9.5.2

 ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך. 6

הספק אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים  .9.5.3

ימים מיום שנמסרה לו התראה  6תיקון בתוך על מנת לתקן את הטעון 

 בכתב על כך.

הסתיים ההסכם או בוטל, יהיה הספק זכאי לתשלום רק בגין השירותים שנתן בפועל  .9.6

עד למועד הנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום ההסכם. הספק מוותר בזאת, בוויתור 

למעט בדבר סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור, 

 תשלום בגין שירות שניתן בפועל, כאמור לעיל.

 
 שלילת יחסי עובד מעביד .10

הספק מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי  .10.1

ובלתי תלוי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו 

עובדים שיועסקו מטעם הספק בביצוע לבין המועצה יחסי עובד ומעביד, וכל ה

 השירותים ויתר התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד.

הספק מתחייב, כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של  .10.2

עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל 

ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר. אין לראות בכל זכות  מס ו/או היטל

הניתנת על פי הסכם זה למועצה לרבות לפקח ו/או להורות לו ו/או לעובדים מטעמו 

 אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או  .10.3

ן, כי עובד ו/או מי מטעמו של הספק הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק בית די



ובין בנפרד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את המועצה, מיד לפי דרישתה 

הראשונה, על כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה תידרש לשלם לכל אדם ו/או 

 ות הקשורות לנ"ל.גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטי

 

 אחריות הספק .11

בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל  ,יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוףהספק  .11.1

 –הספק ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד  למועצהנזק אחר, שייגרם 

 –ו בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרות ,בין אם נגרם על ידו

וכן  בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור במתן השירותים נשוא הסכם זה,

 לשלם בקשר לנזקים ועצהעל כל סכום שתחויב המ ועצההוא מתחייב, לפצות את המ

 מפורטים לעיל.ה

למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על  .11.2

, כדי להטיל על המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה פיהם לספק על ידי המועצה

ו/או הפסד ו/או נזק ו/או הוצאות, כאמור, שייגרמו למועצה ו/או לכל צד שלישי 

שהוא כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק, של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או 

 בקשר עם מתן השירותים המפורטות בהסכם זה.

טעמה ו/או לאדם אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן ו/או אם ייגרמו למועצה ו/או למי מ .11.3

תאלץ המועצה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות 

האמורות לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, 

מתחייב בזאת הספק לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר 

נגרם להם נזק או הוצאה כאמור, במלוא הסכום, מיד עם קבלת הודעה, בעד כל סכום 

או תשלום שתידרש המועצה לשלמו, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מן 

הספק על פי הסכם זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי 

 תרופה ו/או סעד אחרים.מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה לכל 

הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו למועצה ו/או למי מטעמה,  .11.4

כמפורט לעיל, מיד עם דרישת המועצה. המועצה תהא רשאית לבצע את התיקונים 

הנדרשים עקב נזקים שנגרמו על ידי הספק ו/או מי מטעמו וזאת במידה שהספק לא 

 מים ממועד קרותם ולחייב את הספק בתשלום התיקונים.י 6ביצע את התיקונים תוך 

 

 העברת זכויות .12

הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין 

במשתמע ובין במפורשות מהסכם זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל 

כם זה או בקשר אליו ללא אישור מראש זכות מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הס

 ובכתב של המועצה.

 
 עדר בלעדיותה .13

צדדים מסכימים בזאת כי אין בכל האמור בהסכם זה, כדי להגביל את המועצה בביצוע ה

התקשרויות אחרות, הן בתקופת מתן השירותים הן לאחר הפסקתם והן לאחר סיומם 

עם גורמים אחרים, וכי לספק לא  רה, או לכל מטרה דומה, או למטרות נלוות,טלאותה מ

 תהיינה כל טענות, דרישות או תביעות בגין האמור.



 יםניגוד עניינ .14

משך תקופת ההסכם ומתן השירותים לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד ב

 עניינים עם מתן השירותים וביצוע השירותים למועצה.

 
 זכות קיזוז ועיכבון .15

כלפי הספק בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה למועצה תהא זכות קיזוז  .15.1

 ממנו והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע לספק.

מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע לספק  .15.2

וכל ציוד של הספק, וזאת בתור ערובה לקיומו ולביצועו של הסכם זה, במקרה 

תחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או עד לקבלת כל סכום שהספק יפר איזו ה

 שיגיע למועצה מן הספק.

 

 ביטוח .16

 הוראות, דין פי על או/ו זה הסכם פי על הספק ואחריות מהתחייבות לגרוע מבלי

 להסכם המצורף הביטוח נספח להוראות בהתאם הינן הצדדים על יחולו אשר הביטוח

 .הימנו נפרד בלתי חלק ומהווה ד' כנספח זה

 
 שונות .16

 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים. .16.1

שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או הספק לא  .16.2

ייחשבו כוויתור על זכויות המועצה או הספק לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל 

 תביעה.

עדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל הכתוב בהסכם זה ממצה בל .16.3

 משא ומתן 

שקדם לחתימתו, או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או 

בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום 

 כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין המועצה לבין הספק, אם היו.

ים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי כתובות הצדד .16.4

שעות מעת מסירתה בדואר במכתב  62הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 

בעת  –רשום, ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים  

 מסירתה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

      _____________________                                                       _____________________ 

 הספק                       המועצה                

  



 נספח א' 
 

 מפרט השירותים
 

 
 "דלת פתוחה" למתבגרים )מתוך ספר הפרויקטים + תוספת השפ"ח( -תכנית א' 

 :רציונאל התכנית .1

לתקופה התפתחותית מיוחדת וסוערת בחיי האדם. בה מתחוללים גיל ההתבגרות נחשב 

 שינויים  פיזיים, חברתיים, קוגניטיביים ורגשיים.

בדואית מאופיינת בשמירה על עקרונות  דתיים ומסורתיים, ניהול אורח  -החברה הערבית 

חיים המאופיין בסגירות וחשש מחשיפה ונגיעה בתכני חיים הנוגעים להתפתחות 

 ואלית.פסיכוסקס

השילוב של קצב מהיר של השינויים ברמות ותחומים שונים ומאפייני החברה מביאים למצב 

של בלבול, חוסר אונים, קשיי תפקוד ותחושה של אובדן. בנוסף גורמים לריחוק של 

 המבוגרים מהצעירים.

 :מטרות התוכנית .2

 .ליצור מסגרת וכתובת טיפולית לבני הנוער במסגרתם הטבעית 

 ם הנמצאים בסיכון והפנייתם לטיפולים.איתור נערי 

 :   תיאור התכנית .3

"הדלת הפתוחה" לבני הנוער הלומדים בחטיבות הביניים והתיכונים המעוניינים להתייעץ עם 

אנשי מקצוע בנושאים המטרידים אותם. מדובר במסגרת נורמטיבית ולא מאיימת שתאפשר 

והפניית נערים בסיכון למסגרות  מחד לתת מענה מקצועי ראשוני ומאידך, תסייע באיתור

 טיפוליות  המשכית.

 : אוכלוסיית היעד .4

 נערים בגילאי חטיבת ביניים ותיכונים.        

 :היקף הפעילות .5

 מפגשים לכל נער הפונה ל  "דלת הפתוחה"  5עד  :   שלב ראשון

 טיפול.פגישות טיפוליות לנערים שאותרו בסיכון רגשי וזקוקים להמשך   15עד     :שלב שני 

 :תיאור התהליך .6

פרסום השירות בכל מסגרות החינוך של חטיבות הביניים והתיכונים, כולל עלון המפרט  .א

 שירותים מוצעים ודרכי הפניה.

פניות ישירות של בני הנוער ו/או של אנשי המקצוע וההורים  -קבלת הפניות לשפ"ח .ב

 המפנים את הילדים.



 נוער בתוך  הדלת הפתוחה.מתן המענה הטיפולי הראשוני וההמשכי לבני ה .ג

 :כוח אדם .6

 עם רקע טיפולי. -פסיכולוגים חינוכיים

 שעות  שבועיות.  5  -ת הצוות הטיפולי/פסיכולוג/ית רכז

 : היקף פעילות משוער .8

 שעות שנתיות  200שבועות =    X  40שעות שבועיות    5  -רכז

שבועות  =  סה"כ   X   40ת כל אחד( שעות שבועיו 5)  20  -פסיכולוגים לבתי ספר תיכונים 4

 .שעות שנתיות  800

 שעות שנתיות. 148שבועות=  X 36שעות שבועיות  4 -פסיכולוג אחד לבית ספר יסודי

 : הערות נוספות .9

הפרויקט מתקיים נכון להיום בבתי הספר התיכוניים אבו קרינאת ואבו תלול, באר הדאג', 

 פתוח לשינוי. ביה"ס יסודי אלעזאזמה, תיכון אלהואשלה. המיקום

 על פי צורך. –הטיפולים הניתנים הם פרטניים וקבוצתיים 

  כתובות לפנייה       

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

 danijo@education.gov.il שרד החינוךסגנית הפסיכולוגית הראשית, שפ"י, מ -דני ז'ורנו

מנהל שירות פסיכולוגי מ.א נווה מדבר  -ג'עפר להואני -כתובת לפניה

jaferlahwani@walla.com 
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פסיכו דידקטי לילדים  -דידקטי -מרכז הדרכה, איתור ואבחון פסיכולוגי

 בסיכון ולקויי למידה בחטיבות הביניים ובתיכונים

 : רציונל התכנית .1

הצורך בלמידה, בהתפתחות ובהישגיות הינו צורך בסיסי שמאפשר גדילה, העשרה, סיפוק עצמי 

 ותחושת קומפוטנטיות. מצייד את הילד/ה במיומנויות וכישורים לתכנון ובניית עתיד מסתגל.

מהילדים הם בעלי  לקויות למידה.  אוכלוסייה  של ילדים עם פוטנציאל  %12 - %15 -ולם, ככידוע בע 

ויכולת שכלית נורמאלית והנמכה בתפקוד ובהישגים לימודיים על רקע  ליקויים בתהליכי חשיבה 

 נוירופסיכולוגיים, ליקויים דידקטיים ושילוב ביניהם. ליקויים אשר פוגעים ביכולת הילדים לממש את

 הפוטנציאל האמיתי שלהם וגורמים להם להיכשל בלימודים.

חוזקות וחולשות,   -איתור הקשיים והליקויים מאפשר לילד הזדמנות להכיר את עצמו ויכולותיו

להבין  -הורים מורים -מודעות ותחושת שליטה.  האיתור מאפשר למבוגרים בסביבתו הטבעית

 ולהתאים את הלמידה לצרכיו.

סדות שונים מגלים מוכנות ונכונות להתאים את דרכי הלמידה וההיבחנות לילדים בעולם ובארץ, מו

שמטרתם לעקוף את הליקויים ולהביא לידי ביטוי מקסימאלי של הידע הנרכש. התאמות בבחינות 

 הבית ספריות, בבחינות הבגרות, ובחינות במוסדות אקדמיות.

מאחר והמודעות לליקויים אלו והשלכותיהם  צוותי החינוך וההורים זקוקים לליווי והדרכה מתמשכת,

על התפקוד הכולל של התלמיד נמוכה, וכן חוסר ההבנה למקורות הקושי  מביאה את המבוגרים 

 לצורות חשיבה ויחוס שלרוב מעצימים את הסטיגמות ומקשים על בנית יחס אמפאטי כלפי התלמיד.

   :תיאור התכנית .2

מידה בחטיבות הביניים ובתיכונים של הישוב. במרכז יעבוד הקמת מרכז אבחון ויעוץ לילדים לקויי ל

צוות פסיכולוגים  בתיאום וקשר עם בתי הספר וההורים אשר יקבלו הכוונה לדרכי איתור והפניה 

 ראשוניים.

דידקטי או פסיכודידקטי, וזה  -למרכז יגיע הילד והוריו, הילד יעבור תהליך של אבחון פסיכולוגי

ולפי הצורך. ההורים יהיו שותפים בתהליך ויקבלו ליווי והדרכה שיעזור להם  בהתאם למיפוי הראשוני

להתאים את המשאבים טוב יותר לילד. צוות החינוך יקבל ליווי והדרכה קבוצתיים ופרטניים  

 כשבמוקד העבודה יצירת שינוי בחשיבה, יחס  וצורות ההתמודדות מול ילדים לקויי למידה.

 :שלבי העבודה  .3

 וי להורים ולצוות המורים, מיפוי ראשוני והפניה של ילדים, הדרכה בעקבות האבחונים.הדרכה וליו

 הזמנת  הילד והוריו לפגישות האבחון וכתיבת הדוחות.

 החזרת תשובות לביה"ס, הדרכת הצוות  לגבי יישום ההמלצות והפניה לוועדות התאמה.

  : מטרות   .4

 ים.איתור ואפיון צרכי הילדים במערכת והתאמת משאב .א

 שיפור בביטחון עצמי, יכולת השליטה ,אימון בכוחות והגברת המודעות העצמית אצל הילד. .ב



 

 מפצות  שעוקפות את הליקויים. -הקניית אסטרטגיות למידה חלופיות .ג

 מניעת נשירה והתדרדרות חברתית והגברת תחושת השייכות למערכת. .ד

 צמצום קשיים רגשיים וכישלון בית ספרי. .ה

 לת תעודת סיום תיכון/בגרות בהצלחה.הגברת הסיכויים לקב .ו

מורים והורים לליקויי הלמידה,  -הגברת המודעות אצל המבוגרים המשמעותיים בחיי הילד .ז

 השלכותיה על הילד וסביבתו.

   :אוכלוסיית היעד  .5

תלמידים שבית הספר מזהה כתלמידים מתקשים בלמידה, ילדים עם פערים בתחומי התפקוד 

ת ויכולות שלא מתבטאים במידה מספקת בהישגים. בשלב ראשון רצוי השונים, עם סימנים לכוחו

 שבכל תיכון יתמקד המיפוי בשכבת גיל כיתה ט'.

  : היקף הפעילות  .6

שעות ליווי פסיכולוגי, אשר יכלול: קשר עם ההורים, קשר עם הצוות  30 -כל תלמיד יעבור כ

 וריו. פגישות אבחון, פגישות פידבק לילד וה 3-2החינוכי, תצפיות, 

סר, אבו תלול ואבו -בתי ספר תיכונים בנווה מדבר: ביר הדאג', קסר א  4  -הפרויקט מתקיים ב

 קרינאת.   

 הפרויקט עשוי להתרחב בהתאם להגדלת בתי הספר התיכוניים במועצה.

   : כוח אדם  .6

 פסיכולוגים חינוכיים מומחים ומתמחים בליווי מדריכים העובדים בשפ"ח הישוב.

 :ויקטהפעלת הפר .8

 אבחונים + שעת הדרכה לכל אבחון 46

 שעות ריכוז 46שעות הדרכה לצוות המאבחן +  46

 .ציוד משרדי, הוצאות שוטפות וארגון תיקייה )אחריות המועצה( .9

 

 :כתובת לפניה

 חינוכי, מועצה אזורית נווה מדבר. –השירות הפסיכולוגי 

 jaferlahwani@walla.comמנהל השירות ומרכז האבחון.  -ג'עפר להואני
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 'בנספח 

  והתמורה תיוכמוכתב 

 

 "דלת פתוחה" למתבגרים -עבור תכנית א'
 

 מחיר לשעה שעות עבודה חודשיות ושנתיות כמות תפקיד
 כולל מע"מ

 סה"כ כולל מע"מ

 
 רכז

 
1 

 
 שבועות  =   X     40שעות שבועיות   5
 

 שעות שנתיות  020סה"כ  
 

 
 לשעה₪  160

 
34,000 ₪ 

 
לבתי  פסיכולוג

 ספר תיכוניים
 

 
4 

 
 שבועות  =    X     40שעות שבועיות   20
 

 שעות שנתיות  800סה"כ  
 

 
 לשעה₪  160

 
136,000  ₪ 

 
פסיכולוג לבית 

 ספר יסודי

 
1 

 
 שבועות  =    X     36שעות שבועיות   4
 

 שעות שנתיות  148סה"כ  
 

 
 לשעה₪  016

 
25,160  ₪ 

     
 ₪  195,160סה"כ   

 

 

 דקטי יד פסיכו -דידקטי -מרכז הדרכה, איתור ואבחון פסיכולוגי -עבור תכנית ב' 
 לקויי למידה בחטיבות הביניים ובתיכוניםו לילדים בסיכון

 

כמות אבחונית, שעות הדרכה ושעות  תפקיד
 ריכוז

 מחיר
 כולל מע"מ

 סה"כ כולל מע"מ

 
וגים פסיכול

חינוכיים מומחים 
 ומתמחים

 
 +  אבחונים 46

 שעות הדרכה  +  46

 ריכוז  שעות  46

 

 
 ₪ 1,900  = אבחון

 ₪ 261=  שעת הדרכה

 ₪ 261  = שעת ריכוז

 

 
 
 

 ש"ח 412,111

 

 

 

 

 



 

 'גנספח 

 נוסח "ערבות לביצוע ההסכם"

 בנק : 
 

 סניף : 

 כתובת הסניף : 

 תאריך : 

 לכבוד

 ת נווה מדברהמועצה האזורי

 ____________ ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

שקלים  חמישה עשר אלף)ובמילים:  ש"ח 15,000עד לסכום כולל של  ,אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום
"(. סכום הערבות יהיה הנערב" "(, שתדרשו מאת __________________ )להלן:סכום הערבות" )להלן:חדשים(  

כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי, או ע"י  מדד המחירים לצרכןצמוד ל
  , בתנאי ההצמדה שלהלן:"(המדד)להלן: " מוסד ממשלתי אחר

 .(כך)או סמוך ל 20166.15.פורסם ביום אשר  2016 יוניחודש לעניין ערבות זו יהא המדד בגין  "המדד היסודי"

 שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.  זו, יהא המדד לעניין ערבות "החדש המדד"

 לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: "הפרשי ההצמדה"

הסכום השווה למכפלת ההפרש בין  ,אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה
 היסודי.המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל 
 הפרשי הצמדה.

ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שיהיה 
 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב. את דרישתכם ומבלי או לנמק עליכם לבסס או להוכיח

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם את הסכום  ימים 15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ
 הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.

 __________. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 

 ל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.כ

אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהמועצה האזורית נווה מדבר, תוכל לפי שיקול דעתה המוחלט, 
את  לפנות אל הבנק ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתנו לכך שהבנק יאריך

 תוקף הערבות, ככל שיידרש על ידה.

 

 בכבוד רב,

 ______________________ בנק 

 _________________________ 

   

 

 טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.

 



 

 'דנספח 

 אישור ביטוחים

פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על  .1
חשבון הספק, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות 

שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(, את הביטוחים המפורטים באישור  3מקצועית למשך 
ממנו )להלן: , והמהווה חלק בלתי נפרד 1כנספח ד'עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

, לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין "אישור עריכת הביטוח"ו "ביטוחי הספק"
 בישראל. 

ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה, על הספק להמציא לידי המועצה, לפני תחילת מתן  .2
השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת 

כשהוא חתום בידי מבטח הספק. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק הביטוח, 
להמציא לידי המועצה אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת 
ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט 

 לעיל. 1  1בסעיף
בכל פעם שמבטח הספק יודיע למועצה, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד 

לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח 
 יטוח כאמור.מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בב

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית,  .3
לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל המוטלת על הספק, שאין בה כדי 

ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא דין, 
 ל טענה כלפי המועצה או מי מטעם המועצה, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.תהיה כ

למועצה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הספק  .4
כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים 

 ת הספק על פי הסכם זה.את ביטוחי הספק להתחייבויו
מוצהר ומוסכם כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן  .5

מטילות על המועצה או על מי מטעם המועצה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי 
טלת הספק, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המו

על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרש עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין 
 אם לאו, בין אם בדק את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

הספק פוטר את המועצה ואת הבאים מטעם המועצה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או  .6
מטעם הספק לחצרי המועצה ו/או המשמש לצורך מתן ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי 

השירותים, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או 
 נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

טחים על בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים, שייערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור המב .6
זכות התחלוף כלפי המועצה וכלפי הבאים מטעם המועצה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור 

 לא יחול לטובת אדם, שגרם לנזק בזדון. 
מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או  .8

וג כי בידי קבלני המשנה חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדא
 פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. 

מובהר בזאת, כי על הספק מוטלת האחריות כלפי המועצה ביחס לשירותים במלואם, לרבות 
 שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה .

על אף האמור לעיל,  ה של ההסכם.נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפר .9
ימים ממועד  10אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 

 בקשת המועצה בכתב, להמצאת אישור כאמור.
 



 
 אישור עריכת הביטוח -1נספח ד'

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד
 "("המועצה  ולחוד: )להלן, ביחד מועצה אזורית נווה מדבר ו/או גופים עירוניים 

 , באר שבע3קומה  11משד' רגר 

 א.ג.נ.,

 ___________ )"הספק"(הנדון: 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן, על שם הספק, בקשר עם הפעלת 
"(, בין ירותיםהששתי תוכניות של אגף השירות הפסיכולוגי חינוכי במועצה וכן השירותים הנלווים )להלן: "

 "( כמפורט להלן:ההסכםהיתר, בקשר עם הסכם, שנערך ביניכם לבין הספק )להלן: "

 עד ליום ________________ ____________ פוליסה מס' ______________ לתקופה מיום .א

המבטח את חבות הספק כלפי עובדים המועסקים על ידי הספק על פי פקודת הנזיקין  ביטוח חבות מעבידים
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק 1980 -סח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם )נו

₪  6,000,000נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות של 
למקרה ובסה"כ  )עשרים מיליון שקלים חדשים(₪  20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו

לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המועצה היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה 
 מקצועית, כי על המועצה מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.

 עד ליום _________________ ____________ פוליסה מס' ______________ לתקופה מיום .ב

המבטח את חבות הספק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם  חריות כלפי צד שלישיביטוח א
)ארבעה מיליון שקלים ₪    4,000,000ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 

 חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.  

לנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קב
לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המועצה בגין אחריות, שתוטל על המועצה למעשי ו/או מחדלי 

 הספק ו/או מי מטעם הספק, וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת". 

 ________________עד ליום  ____________ פוליסה מס' ______________ לתקופה מיום .ג

המבטח את חבות הספק על פי דין בקשר עם השירותים,  בגבול אחריות של  ביטוח אחריות מקצועית
 6)מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי בת ₪   1,000,000

ח חלופי המעניק כיסוי מקביל, חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הספק, ביטו
למילוי בידי )***  למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע : ____________

הביטוח מורחב לשפות את המועצה, בגין חבות אשר תוטל על המועצה עקב מעשה ו/או מחדל של  (.המבטח
   הספק, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הספק כלפי המועצה.

ביטוח אחריות מקצועית אינו כפוף לכל הגבלה בקשר עם אי יושר של עובדים, דליפת מידע, חריגה מסמכות 
בתום לב, אובדן שימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח, הפרה של חובת הסודיות בתום לב, הפרה של חוק 

 הגנת הפרטיות בתום לב, הביטוח כולל הרחבה בגין הוצאת דיבה ולשון הרע.

 

 ליכל

הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי המועצה, , ו/או עובדי ו/או מנהלי המועצה,  .1
 ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם, שגרם לנזק בזדון. 

על הספק האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות, הנקובות בפוליסות הביטוח  .2
 לעיל. המפורטות

הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המועצה, ואנו מוותרים על  .3
 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה. 

הננו מתחייבים כי הביטוחים המפורטים לעיל, לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח המצוינת  .4
 יום למועצה, בדואר רשום. 30ה מראש בת בהם, אלא בהודע

 נוסח הפוליסות, למעט ביטוח אחריות מקצועית,  הינו בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" מהדורה _____ .5
, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. חריג רשלנות רבתי , ככל שקיים, מבוטל, (למילוי בידי המבטח)*** 

 ות המבוטח על פי כל דין. בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובאולם אין 

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

 

 
)חתימת 
 המבטח(

)חותמת  
 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 
 החותם(



 

 'הנספח 

 פליליות הרשעות רהעדבדבר  תצהיר

 

אני הח"מ ______________ ת.ז. _____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 
 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 ]מחק את המיותר ופרט במקומות המיועדים לכך[

תקשר עם מועצה אזורית נווה ( אשר מבקש לה"המציע"הח"מ,  ____________)ולהלן:  .1
 "(. המועצהמדבר )ולהלן: "

על פי חוקי העבודה שלהלן:  חוק שירות  יאת חובות הנני מצהיר בזאת כי אנוכי מקיים .2
, חוק דמי מחלה, תשל"ו 1951 –, חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1959 –התעסוקה, תשי"ט 

, חוק שכר שווה 1954 –נשים, תשי"ד  , חוק עבודת1950 –, חוק חופשה שנתית, תשי"א 1966 –

 –, חוק החניכות, תשי"ג 1953 –תשי"ג  –, חוק עבודת הנוער 1965 –לעובד ולעובדת, תשכ"ו 
 –, חוק הגנת השכר, תשי"ח 1951 –, חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( התשי"א 1953
 –וסח משולב( התשנ"ה ,חוק הביטוח הלאומי )נ1963 –התשכ"ג  –, חוק פיצויי פיטורין 1958
 2002 –, חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( התשס"ב 1986 –, חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1995

וכן על פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים  )כולם ביחד ולהלן: "חוקי העבודה"(
 הרלוונטיים לענף.

או יותר מבין בשלוש שנים האחרונות בעבירה פלילית אחת  תילא הורשעהנני להצהיר כי  .3
 העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל *.

בנוגע  י כתב אישום ו/או הורשעתיחקירה פלילית ו/או הוגש נגד  יהנני מצהיר שלא נפתחה נגד .4
 למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עמה קלון ו/או אלימות ו/או פשע מין.

השנים  3 -*, בל חוקי העבודה דלעילע שלי להלן פירוט מלא של כל ההרשעות הפליליות .5
  האחרונות:

תאריך 
 ההרשעה

החיקוק לפיו 
 ניתנה ההרשעה

 שם המורשעים סעיפי האישום

    

    

    

    

 

בשלוש השנים האחרונות על ידי מינהל  עלי להלן פירוט מלא של כל הקנסות אשר הושתו .6

 ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת*:

  

תאריך 
 הקנס

יו החיקוק לפ
 ניתן הקנס

 שם הנקנסים סכום הקנס



 
    

    

    

 

מצ"ב אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות כאמור  .6
 או העדרם.

 .זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .8

     

           מחק את המיותר(  )"*" 

    ________________ 

 חתימה                                                                                                                  

       

 אישור

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני 
/ה להצהיר את האמת וכי מר/גב' ______________ ת.ז. ___________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו

תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה /תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/יהא
 לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

 

             ____________________ 

 חתימה + חותמת                                   

 
 
 



 

 'ונספח 

 ם פליליישורייפוי כח והרשאה לבדיקת 

 

 

 ת"ז _____________________ . _______________________ 1 הח"מ:  יאנ

 

 ו/או לכל הבא מטעמה לעיין ולקבל מידע נווה מדבראזורית המועצה לבזה ייפוי כח והרשאה  ןנות

המטה הארצי של משטרת  במרשם הפלילי המתנהל על ידי מצויכפי ש״( המציעהלן: ״י )ליאודות
 ם.ישראל, ירושלי

לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,  12למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 
 והתקנות שהוצאו מכח חוק זה. ,1981 -התשמ״א

 

 

 

 _____________    _____________   

 חתימה                                  תאריך                   

 

  



 

 'זנספח 

וק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות תצהיר לעניין ח
  2001-לקטינים, התשס״א

 

___ __________כ המשמש   _____________,ז"ת /גב',____________מר אני  .1
 לא כי בזאתמצהיר "( ףהמשתת"ן: להל (09/2016 פומבי במכרז תף/המשתת ,___________ב

 -ז"תשל ,העונשין בחוק 'י לפרק 'ה סימן לפי א עבירההי מין בעבירת חלוט דין בפסק תיהורשע
 למתן המכוון במוסד מין עברייני של העסקה למניעת- .בחוק כאמור  352סעיף למעט 1977
 . 2001 -א"התשס ם, לקטיני שירות

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו  .2
 

 ________________ 

 חתימה                                                                                                                     

     מחק את המיותר( )"*"  

       

 אישור

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה 
הרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את בפני מר/גב' ______________ ת.ז. ___________, לאחר שהז

האמת וכי יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה / תעשה כן, אישר / ה בפני את 
 תוכן תצהירו / ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

                    
_________________________ 

 + חותמתחתימה                                                 

 
 

 

 

 

 

 


