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20.10.2014 

 לכבוד      
  _____________ 
_____________ 
_____________ 

 

למתן שירותי תעסוקה במרכזי  -16/2014הנדון: מכרז פומבי מס' 
 מוגן באריאלתעסוקה 

 
 בזאת לקבלת הצעות למכרז שבנדון. שירותים חברתיים, פונההאגף לעיריית אריאל 

 

תחילת מתן השרות עם גמר הליכי המכרז, חתימה על הסכם ההתקשרות, הוצאת הזמנת  .1
 עבודה חתומה ומאושרת כדין ועפ"י החלטת משרדינו.

 

שמורה האופציה  להארכת ההסכם  עיריית אריאל תקופת ההתקשרות היא לשנה אחת. ל .2
 .בארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם, והכול בכפוף לאישור ועדת המכרזים העירונית

ההתקשרות כולה כפופה למגבלות כל דין, הוראות חוק חובת המכרזים, התקנות שהותקנו 
 על פיו,  תנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה והוצאת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת כדין.

 

וסח מלא של הוראות מפרט המכרז ובכלל זה של תנאי הסף מפורטים במפרט המכרז נ .3
 .באמצעות האתר העירוני ניתן לעיין במכרז טרם רכישתו. והאמור בו יגבר על נוסח המודעה

 

 - 15:00, אריאל (לשכת מנכ"ל)  בין השעות 5במשרדנו ברחוב יהודה יש לרכוש את המכרז  .4
החל מיום  ש"ח  (שלא יוחזרו) 1,500 –ע"ס מקורי תשלום , כנגד הצגת טופס 09:00

20.10.2014  . 
 
 
 יבת המכרזים,בת, 12:00: עדהשעה 201311.11.' געד ליום . המועד האחרון להגשת הצעות 5

 ., אריאל5הודה רח' ילשכת מנכ"ל העירייה, ב
 

 "הצעת המציע חייבת להימצא בתיבת המכרזים בלבד.
הוועדה לא תדון בהצעה שלא תימצא .באחריות המציע להניח ההצעה בתוך תיבת המכרזים 

  בתיבת המכרזים במועד האחרון". 
 

לשירותים חברתיים  אצל מנהל לאגף הנייה ניתן לקבל במשרדי כל מידע ובירור נוסף בנושא הפ
 מייל 03-90618:פקס 03-9061660 :בטל עד-גיל אליעו"ס  -מנהל האגף לשירותים חברתיים 

EgilAd@ariel.muni.il 
 

מייל   באמצעות כתובתאת שאלות ההבהרה, (על קובץ וורד בלבד) יש להעביר  –שאלות הבהרה  .6

- revaha@ariel.muni.il עם העתק לכתובת המייל-EgilAd@ariel.muni.il. 
 

 12:00: השעה עד 02.11.2014' א ליום המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ע"י המציעים עד
 עד עים ימהמצ שהתקבלו לשאלותאריאל  עיריית תשובות למתןהמועד האחרון     
 . 05.11.2014' ד ליום    
 תשובות לשאלות הבהרה יישלחו אך ורק למציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז ונרשמו      
   כנדרש.  מציע אשר לא רכש את מסמכי המכרז ולא נרשם כאמור, יוכל לראות את התשובות     
 באתר העירייה. לשאלות  ההבהרה אך ורק לאחר המועד האחרון להגשת תשובות    

                     
 
 
 

 בהצלחה,
 אבי עזר

 מנכ"ל העירייה
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 עיריית אריאל

 חברתייםה שירותיםהו רווחהה אגף

 

 

 16/2014מכרז פומבי מספר 

 

 מתן שירותי תעסוקה

 ןבמרכז תעסוקה מוג
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 מנהלה .1

 ריכוז של תאריכים 1.0

 : ריכוז של פעילויות ושל מועדי ביצוען1.0טבלה 

 תאריך פעילות

 20.10.2014' ביום  מועד פרסום המכרז

 12:00עד השעה:  02.11.2014א'יום  המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה למשרד 

 12:00עד השעה  05.11.2014יום ד'  המועד האחרון למענה המשרד לשאלות ההבהרה

 12:00עד השעה: 11.11.2014' גיום  המועד האחרון להגשת הצעות

 31.03.2015עד ליום  ₪ 20,000.- מועד תוקף ההצעה וערבות המציע

 

 כללי 1.1

, (להלן "האגף"), פונה לשירותים  חברתייםאגף ה"המשרד"),(להלן  עיריית אריאל 1.1.1

ן תעסוקה במרכז תעסוקה מוג בזאת בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי

 באריאל(להלן:"השרות").

שירותי התעסוקה המוגנת מיועדים לאנשים עם מוגבלות פיזית, ריגשית, חושית  1.1.2

וליקויי למידה מורכבים עם בעיות של תפקוד והסתגלות. אנשים עם נכות בעלי 

יכולת תעסוקתית והסתגלותית נמוכה, אשר מוגבלותם מצמצמת את יכולתם 

בשוק העבודה הפתוח והם זקוקים למסגרת תעסוקתית בתנאים להשתלב 

כן , שירותי התעסוקה יהיו מיועדים   –כמו  מיוחדים (להלן: "מקבלי השרות").

 לקשישים.

שירותי התעסוקה המוגנת יכללו שיקום והכשרה, תוך כדי פיתוח מסוגלות  1.1.3

ביבת תעסוקתית בתחומי המיומנויות הרכות, הקניית הרגלי עבודה והכרת ס

 של העירייה. לשירותים חברתייםאגף העבודה נורמטיבית עבור מקבלי שירות של 

מקבלי השרות יעסקו במסגרת השיקום בפתוח מיומנויות תעסוקתיים כגון: 

תוח מסלול ימיומנויות טכניות בשדות תעסוקתיים יצרניים ושירותיים. בכלל זה, פ

אוכלוסיית אנשים עם לקידום מערך התעסוקה הקבוע במפעלים אלו עבור 

 מסוגלות תעסוקתית שאינה מאפשרת השתלבות בשוק הפתוח.

רשאים להגיש הצעות לפי מכרז זה תאגידים, הרשומים בישראל, או גורמים פרטיים  1.1.4

 הממלאים את כל תנאי הסף לפי מפרט זה.

 להלן. 1.3תנאי הסף המחייבים מפורטים בסעיף 

 שאר המסמכים, כנדרש במכרז זה.ההצעה תוגש בחוברת ההצעה, ובאמצעות כל 

 בחוברת ההצעה. 1.1.4פרטי המציע, ירשמו בנספח 
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בחתימתו על חוברת ההצעה, המציע מצהיר באופן מפורש ומתחייב לכל אחת 

מהדרישות במכרז זה. המשרד רשאי לפסול הצעה, שחוברת ההצעה בה לא תהיה 

עה נוספת לאמור שלמה ולא תכיל את התחייבויות הנדרשות, וזאת, ללא כל הוד

 כאן.

המציע אינו רשאי להפעיל קבלני משנה בביצוע השירותים לפי מכרז זה. ההצעה   1.1.5

 תוגש ע"י המציע בלבד והוא שיהיה האחראי הבלעדי למתן השירותים לפי מכרז זה.

 יובהר, כי בין המציע למזמין לא יתקיימו יחסי עובד מעביד. 1.1.6

 כוונה היא גם ללשון נקבה ולהיפך.בכל מקום במפרט זה, בו ננקטה לשון זכר, ה 1.1.7

 בכל מקום במפרט זה, בו מופיעה התיחסות ל"מציע", הכוונה היא ל"גוף המציע". 1.1.8

 הגדרות 1.2

 שירותים החברתיים.עיריית אריאל / האגף ל הלקוח / המשרד

  

 מסמך בקשה זה לקבלת הצעות וכל המסמכים הנלווים אליו. המכרז / המפרט

המסמך, המגדיר את  -על כל הנספחים שלו להלן,  1.7.1נספח  ההסכם

השירותים ואת אופן המימוש שלהם והמסדיר את תנאי 

 ההתקשרות לפי מכרז זה

 הפעלת שירותי תעסוקה במרכזי תעסוקה מוגנים השירותים נשוא המכרז

 תאגיד או גורם פרטי, המגיש הצעה במענה למכרז זה. מציע

 ע"י המשרד כזוכה לפי מכרז זה.המציע, אשר נבחר  ספק, גוף זוכה/מפעיל

 אדם, הנותן שירות למשרד מטעם הספק בהתאם למכרז זה. שירות-נותן

 עיריית אריאל 

 

הגורם, האחראי על כל הכרוך במכרז זה (בשלבי המכרז) או 

על קבלת השירות (בשלבי ההזמנה והביצוע של עבודות לפי 

 מכרז זה).

בתע"ס) שירותי תעסוקה  5לפרק  17(הוראה  5.18הוראה  תע"ס; הנוהל

 מוגנת;

בתע"ס) מימון הסעות  5לפרק  11(הוראה  5.11הוראה 

למסגרת תעסוקה מוגנת עבור אנשים עם נכות ו/או בעלי 

 תעודת עיוור המוגבלים בניידותם;

מודל מפעלים מקדמי תעסוקה,  -נוהל של אגף השיקום 

 , בחוברת ההצעה להלן.2.4מצורף כנספח 
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 מפעל במרכז תעסוקה מוגן (מפעל מוגן) מפעל מקדם

נכים אשר מצבם הגופני אינו מאפשר ניידות ועצמאות  נכים פיזיים

 ונזקקים לליווי צמוד במהלך פעילות יומיומית.

 ראה סעיף "הגדרות" בתע"ס ובנוהל.קשישים  הגדרות נוספות

 

 סף-תנאי 1.3

הצהרותיו של המציע, הנדרשות הסף הבאים (במצטבר). כל -המציע נדרש לעמוד בכל תנאי

), הינן בגדר חובה והן יינתנו רק אם המציע אכן עומד בדרישות, 1.3בסעיף זה (כל סעיף 

 לגביהן ההצהרות נדרשות.

להלן ובשאר  1.5.4סעיף -על המציע להגיש הצעה מלאה וחתומה כנדרש, כמפורט בתת

 הסעיפים הרלבנטיים במפרט זה.

 ניסיון המציע 1.3.1

להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים האחרונות על המציע 

הקודמות למועד פרסום המכרז במתן שירותים של שיקום תעסוקתי לאנשים עם 

 .מוגבלות או בהעסקת אנשים עם מוגבלות בעבודה יצרנית

"מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי  -לצורך סעיף זה 

 .1968 -כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  -. "בעל שליטה" של המציע

להוכחת עמידתו בתנאי סף אלו, המציע יפרט את נסיונו הרלבנטי ויגיש תצהיר 

 דין.-. ההצהרה תאושר ע"י עורך1.3.1כנדרש בחוברת ההצעה, בנספח 

 לא רלבנטי 1.3.2

 לא רלבנטי 1.3.3

 דרישות בענין המבנה המוצע להפעלת מרכז התעסוקה 1.3.4

 דרישות בטיחות 1.3.4.1

  -בוטל

 אמצעי מיגון מבנים לזמן חירום 1.3.4.2

, 1.3.4.2על המציע לצרף להצעתו, ביחס לכל מבנה המוצע על ידו, את נספח 

 החתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע.

 זכויותיו של המציע בנכס המוצע 1.3.4.3

 בוטל.

. ההחלטה, האם ההתחייבות הבלתי החוזרת הודעת על הזכיה

(שלושים) יום ממועד קבלת הודעה  30הינה אכן "בת מימוש תוך 
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דעתה הבלעדי של ועדת -על הזכיה", הינה במסגרת שיקול

 המכרזים של המשרד.

 מאפייני המבנה 1.3.4.4

המבנה המוצע להפעלתו של המרכז יתאים בגודלו ובמאפייניו למטרות 

 .2.2ים והצוות הנדרש, לפי האמור בנספח לשמן נועד ולמספר הדייר

על המציע להתחייב לפעול לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

, ובהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 1998 -התשנ"ח 

 . 2011 -(התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב 

. בחתימתו , בחוברת ההצעה1.3.4.3דרישות הסף למבנה מפורטות בנספח 

של המציע על נספח זה הוא מתחייב לעמוד בדרישות המבנה לכל אחד מן 

 ידו.-המבנים, המוצעים על

סעיף זה יצורפו לחוברת ההצעה, נספח -המסמכים הנדרשים לפי תת

1.3.4.3. 

 קבלה על רכישה של מסמכי המכרז 1.3.5

להלן. יש לצרף  1.5.2.2יף סע-על המציע לרכוש את מסמכי המכרז, כמפורט בתת

עותק מקבלה חתומה ע"י בנק הדואר המעידים על ביצוע התשלום לרכישה של 

 מסמכי המכרז.

 אישורים פורמליים, לפי כל חוק 1.3.6

 כל האישורים להלן חייבים להיות על שמו של המציע בלבד. יודגש:

על המציע להמציא אישור עדכני ותקף על נהול ספרים, הנדרש לפי חוק  1.3.6.1

עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת נהול חשבונות ותשלום חובות מס), 

 .1976 -התשל"ו 

 אם המציע הינו תאגיד עליו לצרף: 1.3.6.2

תעודת רישום של התאגיד ותדפיס מרשם החברות בדבר בעלי  1.3.6.2.1

 דין. -המניות ומנהלי התאגיד, כשהוא מאומת ע"י עורך

 נסח חברה מעודכן מרשות התאגידים המעיד על העדר חובות 1.3.6.2.2

 7.4.6.1לרשם החברות בהתאם להוראות הקבועות בהוראת תכ"מ 

 "העדר חובות לרשם החברות כתנאי להשתתפות במכרז".

 דין על שמותיהם של מורשי החתימה של המציע.-יש לצרף אישור מעורך 1.3.6.3

אם המציע הינו עמותה, עליו לצרף תעודת רישום עמותה ואישור מטעם רשם  1.3.6.4

 .2014נת העמותות על נהול תקין, תקף לש

 ערבות הצעה 1.3.7

על המציע לצרף כתב ערבות, מקורי ובלתי מותנה להבטחת הקיום של תנאי הצעתו 

   ₪ 20,000.-סך -הערבות יהיה על-ולהבטחת ההתקשרות עמו אם ייקבע כזוכה. כתב
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, ויהיה בתוקף עד לתאריך עיריית אריאל, יירשם לפקודת )  ₪(עשרים אלף 

31.03.2015 

 על שמו של המציע בלבד.כתב הערבות יוצא 

להלן. נוסח זה  1.3.7הנוסח של ערבות ההצעה מצורף לחוברת ההצעה, כנספח 

מחייב ואין לסטות ממנו; סטיה כלשהי מנוסח הערבות תגרום לפסילתה של 

 ההצעה כולה.

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית מבנק בישראל או של חברת ביטוח 

ביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, ישראלית, שברשותה רשיון לעסוק ב

. אם הערבות תהיה של חברת ביטוח, החתימה לאישור הערבות 1981 -התשמ"א 

 תהיה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.

לממש את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים התנאים  תרשאיעריית אריאל תהא 

הערבויות של המציעים, שלא  ב(ב) לתקנות חובת המכרזים.16המפורטים בתקנה 

זכו במכרז, יוחזרו למציעים לאחר סיומם של הליכי המכרז ואישור תוצאותיהם 

 ע"י ועדת המכרזים של המשרד.

, עד לקבלת עיריית אריאלהמציע יאריך את תוקפה של ערבות ההצעה, לבקשתו של 

 החלטה סופית במכרז זה.

הסכום הנקוב לעיל; כל התנאים, לחליפין, המציע רשאי להגיש המחאה בנקאית על 

 סעיף זה, יחולו על ההמחאה הבנקאית.-הרשומים בתת

הצעה, שלא יצורף אליה כתב ערבות כנדרש, תיפסל על הסף, ללא כל הודעה נוספת 

 לאמור כאן.

 התחייבות לעמידה בדרישות של המכרז 1.3.8

את המציע מצהיר ומתחייב, כי הוא עומד בתנאים המקדימים (תנאי הסף), הבין 

מהות העבודה, הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא 

המידע האפשרי, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות, ולפיכך יהא מנוע 

מלהעלות כל טענה, כי לא ידע או לא הבין פרט או תנאי כלשהו של המכרז, על כל 

הדרישות, הנובעות מן  פרטיו וחלקיו. המציע אף מצהיר, כי ההצעה עונה על כל

הרשום במפרט זה ובנספחיו, וכי הוא הביא בחשבון את כל המידע שנתקבל (כולל 

מענה לשאלות וכל מידע אחר, שהמשרד המציא לרוכשים את מסמכי המכרז) וכי 

 אין סתירה בין רכיבי הצעתו השונים.

המציע בחוברת ההצעה, על מפרט זה ועל מסמכי המכרז,  1.3.8בחתימתו על נספח 

 מצהיר ומתחייב על כל הנדרש בסעיף זה.

 הצהרה בדבר נגוד ענינים 1.3.9

על המציע להצהיר, כי אינו נמצא במצב של נגוד ענינים בין השירותים, הנדרשים 

לעיריית אריאל  במכרז זה, לבין עבודה עם גופים אחרים. המציע מתחייב להודיע 
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נגוד ענינים שכזה. בכל מקרה באופן מידי על כל מקרה, בו יווצר או עלול להווצר 

 כזה, הספק יפעל בהתאם להנחיות של נציג המשרד.

 להלן בחוברת ההצעה. 1.3.9ההצהרה תינתן בנוסח, הרשום בנספח 

 הצהרה בדבר זכויות קנין והעברתן למשרד 1.3.10

 , שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתםהקניןבתוצרים זכויותי כל על המציע להצהיר, כ

 .עיריית אריאלז זה, יהיו בבעלותם הבלעדית של של השירותים לפי מכר

או השימוש  עיריית אריאלהמציע יצהיר, כי אין ולא יהיה באספקה של השירותים ל

, הפרה של זכויות רוחניות או קניניות של צד שלישי כלשהו עיריית איראל בהם ע"י 

כלשהו  וכי הוא יישא באחריות בלעדית על הפרתה של כל זכות, הנתונה לצד שלישי

 (היה וזכות כזו תופר).

במקרים, בהם זכויות הקנין בחלק מהתוצרים או מהשירותים המוצעים או בכולם 

שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת אישור בכתב מאת הצד השלישי 

 בדבר זכותו של המציע להציע לממשלה את התוצרים ואת השירותים.

בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה המציע יצהיר, כי ישפה את המשרד 

 בזכויות שבתוצרים ובשירותים שיסופקו.

 להלן, בחוברת ההצעה. 1.3.10ההצהרה תינתן בנוסח, הרשום בנספח 

 הצהרה והתחיבות בדבר העסקה של עובדים זרים וקיום של כל חוקי העבודה 1.3.11

 אישור תשלומים כמתחייב מחוקי העבודה 1.3.11.1

בכתב של המציע כי שילם בקביעות בשנה  המציע יצרף להצעתו תצהיר

האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי הרחבה, ההסכמים 

הקיבוציים וההסכמים האישיים, ככל שהם חלים עליו, ובכל מקרה לא 

פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים. התצהיר יאומת ע"י 

 .1.3.11.1ספח עו"ד; נוסח התצהיר רשום בחוברת ההצעה, בנ

 -תצהיר בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א  1.3.11.2

1991  

המציע יצרף תצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי  

. נוסח האישור רשום בחוברת ההצעה, 1991 -חוק עובדים זרים, תשנ"א

 .1.3.11.2בנספח 

 שמירה על חוקי העבודה 1.3.11.3

ייב לקיים את כל חוקי העבודה, כמפורט בחוברת ההצעה, על המציע להתח

 .1.3.11.3בנספח 

 התחיבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד 1.3.12

המציע יצהיר, כי יעשה שמוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן כל 

 השירותים לפי מכרז זה.
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 בחוברת ההצעה. 1.3.12ההצהרה תינתן בנוסח, הרשום בנספח 

 תחיבויות בנוגע לאבטחת מידע ולשמירה על סודיותה 1.3.13

השירות יתחייבו למלא את כל הדרישות לגבי בטחון -אחד מנותני-המציע וכל

ואבטחת המידע ולגבי שמירה על סודיות ויחתמו על הצהרת הסודיות, בנוסח, 

 להלן. 1.3.13המצורף כנספח 

 עמידה בדרישות החוק למניעת העסקה של עברייני מין 1.3.14

מתחייב לפעול בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  המציע

 .2001 -מסויימים, תשס"א 

עבור עובד סוציאלי על המציע לצרף להצעתו אישור מהמשטרה, הניתן על פי חוק 

ומרפא בעיסוק אם הם מוגשים בהצעה (משרות אלו אופציונאליות ונדרש אישור 

 משטרה אם מוצעים מועמדים).

ו המציע מעסיק במפעל לצד המשתקמים עובדים נוספים שאינם נכללים במקרה ב

באוכלוסיית היעד של המכרז, אשר במסגרת עבודתם במפעל עתידים לקיים קשר 

קבוע או סדיר עם המשתקמים, עליו לצרף להצעתו התחייבות כי במידה ויזכה 

 במכרז, ימציא אישור משטרה אף לעניין עובדים אלו. 

יתחייב לשמור בתיקו האישי של כל עובד את אישור המשטרה שניתן כמו כן, המציע 

המציע יחתום על התחייבות כאמור בפני עו"ד, בנוסח, המצורף על פי החוק האמור. 

 .1.3.14כנספח 

: דרישה זו מתייחסת לכלל כוח האדם הקבוע והזמני המועסק ובכלל זה הבהרה

חיילים ועובדי קבלן, ככל מתנדבים (ואף מתנדבים בשנת שירות), סטודנטים, 

 שיהיו כאלה.

 התחייבות לפעול בהתאם לנהלים 1.3.15

התחייבות המציע לפעול בהתאם להנחיות, לנהלים וכן להוראות שעה כפי 

ההתחייבות תינתן בנוסח הרשום .הרווחה  שמפורסמים מעת לעת על ידי משרד 

 בחוברת ההצעה. 1.3.15בנספח 

 התחיבות לציין את מקור השירות 1.3.16

יחתום על התחייבות לפיה אם יבחר כספק זוכה אזי בכל מסמך שיישלח על המציע 

ידו למקבלי השירות מכוח המכרז, יציין על המסמך כי השירות ניתן על ידו כשירות 

 בחוברת ההצעה. 1.3.16, בנוסח המצורף כנספח עריית אריאלמטעם 

 הסכם חתום 1.3.17

למכרז זה,  1.7.1כנספח על המציע לצרף להצעתו את הסכם ההתקשרות, המצורף 

 חתום בראשי תיבות בכל עמוד וחתימה מלאה בסופו.
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כל האישורים והמסמכים הנדרשים יהיו תקפים למועד הגשת ההצעה והזוכה מתחייב 

 לגבי כל שינוי במשך כל תקופת ההתקשרות.עיריית אריאל  לעדכן את 

הסף כל הצעה, אליה לא יצורפו כל האישורים -לדחות על תרשאיתהיה עיריית אריאל  

 ללא כל הודעה נוספת לאמור כאן. -והמסמכים, המפורטים לעיל, וזאת 

דעתה -את הזכות, לפי שיקוללעצמה  תשומרעיריית אריאל  מבלי לפגוע באמור לעיל, 

הבלעדי, לדרוש השלמה של מסמכים ולקבל הבהרות נוספות בכתב, בקשר להצעות, 

 יוגשו למכרז זה.ש

 תקופת ההתקשרות 1.4

לספק ל אעיריית אריתקופת ההתקשרות לפי מכרז זה תחל עם חתימת ההסכם בין  1.4.1

 הזוכה.

 .לשנה אחת תקופת ההתקשרות תהיה 1.4.2

קיימת אופציה להארכת ההסכם בארבע שנים נוספות, שנה בכל לעיריית אריאל   1.4.3

מידי  עירייהתקציב ה , אישורעירוניתפעם, והכול בכפוף לאישור ועדת המכרזים ה

שנה וקיום תקציב בפועל. ההתקשרות כולה כפופה למגבלות כל דין, הוראות חוק 

תנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה שהותקנו על פיו וחובת המכרזים, התקנות 

 והוצאת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת כדין.

שהיא, את הזכות להפסיק את ההתקשרות, מכל סיבה תלעצמה שומרעיריית אריאל  1.4.4

(ארבעים וחמש) יום  45ודיע על כך לספק תלפני תום תקופת ההתקשרות, ובלבד ש

 .מראש ובכתב

, אשר במהלכה יהא ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת ניסיון 1.4.5

ימים מראש.  30המזמין רשאי לבטל את ההתקשרות עם הזוכה בהתראה בכתב בת 

 ההתקשרות.וזאת מבלי שיאלץ לנמק את הסיבה להפסקת 

במידה ויחליט המזמין לבטל ההתקשרות במהלך תקופת הניסיון יוכל לפנות לצורך 

ביצוע ההתקשרות למציע שנבחר כזוכה שני במכרז זה ועל מציע זה יחולו כל תנאי 

 .מכרז זה וההסכם המצורף לו

 מנהלה 1.5

 בוטל.
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 רכישה וקבלה של מסמכי המכרז 1.5.1

 09:00, בין השעות 20.10.2014את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מיום ה'  1.5.1.1

, 5לשכת מנכ"ל העירייה, ברח' יהודה ה', במשרד  -, בימים א' 14:00עד 

 אריאל.

חמש אלף ו( ₪ 1,500קבלתם של מסמכי המכרז כרוכה בתשלום סך של  1.5.1.2

 ), שלא יוחזר בשום מקרה.₪מאות 

מסמכי המכרז יימסרו למציע כנגד מסירת עותק של הקבלה על התשלום  1.5.1.3

בעת הקבלה של מסמכי המכרז, יירשם  מנכ"ל העירייה  של  למזכירות

הרוכש במזכירות וימסור פרטים מזהים של הרוכש (התאגיד או הגורם 

הפרטי) לרבות פרטים של איש הקשר מטעמו, כולל מספרי טלפון ופקס 

 וכתובת של דואר אלקטרוני.

את  בנוגע למכרז זה יישלח לרוכשיםהעירייה יודגש, כי כל מידע מטעם  1.5.1.4

מסמכי המכרז לפי הפרטים, אותם מסרו בעת קבלת המסמכים, וייחשב 

 כאילו התקבל אצל הרוכשים ויהיה מחייב לכל ענין ודבר.

 לשכת מנכ"ל העירייהניתן לעיין במסמכי המכרז (לא לצלם), במזכירות של  1.5.1.5

, פינקר מריםהנ"ל, בימים ובשעות האמורים לעיל ובתיאום מראש עם גב' 

03-9061823. 

, עיריית אריאל כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של  1.5.1.6

ולהוריד אותם מן האתר. למען הסר ספק  /www.ariel.muni.ilבכתובת 

לא תחשב  העירייהיודגש, שהורדה של המסמכים מאתר האינטרנט של 

כרכישה, גם אם שולם תשלום כאמור, אלא יש להרשם במזכירות הנ"ל, 

 כאמור לעיל.

יודגש, כי הרכישה של מסמכי המכרז כאמור הינה תנאי מקדמי להגשת  1.5.1.7

הצעות לפי מכרז זה. הצעה, שתוגש ע"י מי, שלא רכש את מסמכי המכרז, 

 תיפסל על הסף, ללא כל הודעה נוספת, מעבר לרשום כאן.

 שאלות הבהרה 1.5.2

בכתובת הדוא"ל הבאה:  לנציג  העירייהשאלות הבהרה יופנו 

revaha@ariel.muni.il  עם העתק לכתובת המייל- 

EgilAd@ariel.muni.il . 

1.5.2.1  

 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:

  מספר מכרז, שם מכרז

  שם החברה, שם הפונה

  כתובת

  כתובת דואר אלקטרוני
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  מספר פקס

 

 פירוט השאלה/בקשת הבהרה הסעיף במפרט

  

  

  

 לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציגתענה לא עיריית אריאל  יודגש, כי 

 ובפורמט ובמבנה, המוכתבים לעיל.עיריית אריאל  

 לענות על כל השאלות שיוגשו. תמתחייבהעירייה  אינה כן יודגש, כי 

עד השעה:   02.11.2014האחרון להפניה של שאלות הוא עד ליום ה'  המועד 1.5.2.2

 המשרד לא יענה על כל שאלה, שתגיע לאחר מועד אחרון זה. 12:00

התשובות לשאלות ישלחו בכתב, תוך העלמת שמו של הפונה, לכל הרוכשים  1.5.2.3

את המכרז, באמצעות דואר אלקטרוני ובאמצעות פקס ויפורסמו באתר 

והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  עיריית אריאלהאינטרנט של 

 .ויחייבו את כל המציעים

 ההצעה הגשת 1.5.3

 השעה עד 11.11.2014' ד ליום עדהאחרון למסירת ההצעות הוא  המועד 1.5.3.1

12:00. 

 הצעות, שיגיעו לאחר מועד זה, לא יתקבלו.

) עותקים 2את ההצעות המודפסות יש לשלשל במעטפה חתומה בשני ( 1.5.3.2

, מנכ"ל העירייה בלשכתלתיבת המכרזים, הממוקמת (בקומת הכניסה), 

 , אריאל.5יהודה ברח' 

, מציע המבקש חלקים חסויים בהצעה מתבקש 1.10.3סעיף -כאמור בתת

 ים.להמציא עותק נוסף (שלישי) של ההצעה, שבה החלקים החסויים מושחר

למען הסר ספק יודגש, כי הנוסח המחייב של ההצעה יהיה זה, הרשום 

 של ההצעה. בעותק המקורי והחתום

שירותים החברתיים, מכרז לאגף -עיריית אריאל"על המעטפה יש לציין:  1.5.3.3

 בלבד, ללא שם המציע, או פרטים מזהים כלשהם. "16/2014מספר 

הצעה שלא . כרזיםעל המציע לוודא הכנסה פיסית של ההצעה לתיבת המ 1.5.3.4

תהיה בתיבת המכרזים במועד פתיחת התיבה, תחשב כאילו שלא 

 משלוח בכל דרך אחרת (דואר וכדומה) לא יתקבל. התקבלה.

 אחד מן העותקים ייקרא "עותק המקור"; לגביו יש להקפיד כדלקמן: 1.5.3.5

עותק המקור למענה האיכות יכיל את הערבות המקורית ועותק  1.5.3.5.1

ממסמכי המכרז, שנמסרו למציע (כולל נוסח ההסכם וכל מסמכי 
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, במרכז יום של הליכי המשרדההבהרה ודומיהם, שיופצו ע"י 

 המכרז).

כל עמוד בעותק המקור של ההצעה (כולל מסמכי המכרז הנ"ל)  1.5.3.5.2

ורשה חתימה מטעמו. יוחתם בחותמתו של המציע ובחתימה של מ

יד, אם יהיו, יילקחו בחשבון רק אם יהיו מלווים -תיקונים בכתב

 בחתימה של מורשה חתימה ובחותמת ליד התיקון.

החתימה על כל עמוד של הצעת המציע ושל מסמכי המכרז מהווה הצהרה 

של המציע, כי עיין בכל מסמכי המכרז, הבין אותם והביא בחשבון את 

עת העריכה של הצעתו וכי כל תנאי המכרז מקובלים תוכנם באופן מלא ב

 עליו במלואם.

 דרישות נוספות עם הגשת ההצעה 1.6

 תוקף ההצעה 1.6.1

את תלעצמה שומרעיריית אריאל .  31.03.2015הצעת המציע תהיה בתוקף עד ליום 

הזכות לדרוש הארכה של תוקף ההצעה, היה והליכי המכרז יימשכו מעבר לתקופה 

יום, מן המועד האחרון לקבלת הצעות. המציע מתחייב להאריך את  180-הנ"ל, עד ל

של לדרישתה לעיל, בהתאם  1.3.4סעיף -תוקף הצעתו ואת תוקף הערבות, לפי תת

 על הארכה כאמור.והעירייה תחליט , היה העירייה

היה והמציע יבטל את הצעתו טרם סיומה של התקופה הנ"ל, המשרד יהיה רשאי 

לחלט את הערבות, שצורפה להצעתו של המציע, ללא צורך בהודעה כלשהי, מעבר 

 לרשום כאן.

 לענין עידוד נשים בעסקים 1.6.2

 1992 -.ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2על מציע העונה על הדרישות בסעיף 

לענין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר, לפיו העסק הוא (להלן: "החוק"), 

בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק", "עסק בשליטת אישה", 

 .ב לחוק).2ראה סעיף  -"אישור" ו"תצהיר" 

 לענין העדפה של תוצרת הארץ 1.6.3

 לא רלבנטי.

 התחייבויות ואישורים, שידרשו מן הספק בגין זכיה במכרז 1.7

 על ההסכם ועל המפרטחתימה  1.7.1

בהקשר עיריית אריאל  הספק יחתום על מפרט זה, על כל המסמכים הנוספים מטעם 

למכרז זה, לרבות על הצעתו ועל ההסכם על נספחיו, המצורף למפרט זה כנספח 

להלן. המפרט, המסמכים הנוספים, ההצעה והחתימות עליהם יהוו חלק בלתי  1.7.1

הספק. יש לראות את המכרז ואת ההסכם נפרד מן ההסכם, אשר ייחתם עם 

 המצורף לו, על נספחיו, כמשלימים זה את זה למסמך אחד.
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עיריית אם תתגלה סתירה בין האמור במפרט זה או במסמכים הנוספים הנ"ל מטעם 

לבין האמור בהסכם, יעשה מאמץ ליישב את הסתירה. היה ולא תהיה אריאל  

תהיה עדיפה על הוראת ההסכם, ישב את הסתירה, הוראת המפרט יאפשרות ל

הסותרת אותה, אלא אם ייאמר במפורש אחרת. אם יתגלו סתירות בין האמור 

בהצעה לבין האמור במפרט או בהסכם או במסמכים הנלווים, אז ההוראות במפרט, 

 בהסכם ובמסמכים הנוספים עדיפות על האמור בהצעה.

ם תושלם רק עם חתימת למען הסר כל ספק מודגש בזה, כי ההתקשרות בין הצדדי

ידי שני הצדדים. הספק הנבחר לא יעשה כל פעולה, אשר עלולה ליצור -ההסכם על

מחויבות של המשרד כלפיו בעקבות ההודעה על הזכיה במכרז, עד אשר ייחתם 

לבין הספק הנבחר ותונפק לו הזמנה, החתומה בידי הגורמים העירייה ההסכם בין 

 המוסמכים במשרד.

תהיה עיריית אריאל  נבחר על ההסכם ונספחיו, כאמור לעיל, לא חתם הספק ה

, להתקשר עם המציע, שהצעתו דורגה במקום השני, או עם בחירתה, על פי תיזכא

המציע, שהצעתו דורגה במקום השלישי (אם לא נחתם הסכם עם המציע השני), או 

 לבטל את המכרז או לפרסמו מחדש.

 ערבות ביצוע 1.7.2

, הספק ימציא כתב ערבות על שמו, מקורי ובלתי עם קבלת הודעה על הזכיה 1.7.2.1

מותנה לשם הבטחת ביצועו של ההסכם. כתב הערבות יהיה מבנק בישראל, 

(מאה אחוז), לפי המדד,  100%צמוד למדד המחירים לצרכן בשעור של 

(חמישה אחוזים)  5%שיהיה ידוע ביום ההנפקה של הערבות, ויעמוד על 

 -ת לשנה עם הספק. תוקף כתב הערבות כולל מע"מ, מאומדן ערך ההתקשרו

(תשעים) יום מעבר לתקופת ההתקשרות עם הספק. אם ההתקשרות  90עד 

 עם הספק תוארך, הערבות תוארך בהתאם.

להסכם להלן. נוסח זה  1.7.2.1הנוסח של ערבות הביצוע מצורף כנספח 

על ההסכם עם הספק תחתום לא עיריית אריאל  מחייב ואין לסטות ממנו. 

 להסכם להלן. 1.7.2.1תהיה סטיה כלשהי מנוסח הערבות שבנספח  אם

הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית של בנק ישראלי או של חברת ביטוח 

ישראלית, שברשותה רשיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי 

. אם הערבות תהיה של חברת ביטוח, החתימה 1981 -הביטוח, התשמ"א 

 ה של חברת הביטוח עצמה ולא של סוכן מטעמה.לאישור הערבות תהי

עומדת לספק הזוכה האפשרות לבקש להגיש  7.7.1בהתאם להוראת חשכ"ל  1.7.2.2

) לפיה הספק מאשר למדינה 1.7.2.2הוראת חלף ערבות (בנוסח שבנספח 

לעכב סכום, בגובה סכום ערבות הביצוע שהתבקשה, מתוך התשלומים להם 

זכאי הספק בגין ההתקשרות, ובכלל זה בגין שירות שבוצע על ידי הספק אף 

וגשה חשבונית בגין ביצועו, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי הספק. בטרם ה

זאת, כתחליף לכתב ערבות ביצוע. בקשת הספק תיבדק בהתאם להנחיות 



18 

  

ולתנאים המפורטים בהוראת החשכ"ל הנ"ל ותאושר במידה והספק הזוכה 

 ותנאי ההתקשרות עומדים בתנאים.

עתו הבלעדי, בכל מקרה ד-לחלט את הערבות לפי שיקול תרשאיהעירייה  תהיא 

שהספק לא יעמוד בהתחיבות כלשהי מהתחיבויותיו במכרז זה; זאת, מבלי לפגוע 

 לכל סעד אחר לפי כל דין.העירייה בזכויותיו של 

 התחיבות למתן שירות מלא 1.7.3

הספק יתחייב למתן שירות מלא, בכפוף לתעריפים, הרשומים להלן,  1.7.3.1

 ובהתאם לכל הנדרש במפרט זה.

הספק יתחייב, כי יקצה את כל האמצעים הנדרשים למתן השירותים  1.7.3.2

ידו במענה לכל הדרישות של מכרז -במועדים, בהיקף ובאיכות, המוצעים על

השרות מטעם הספק חייבים להיות בעלי עיסוק, רמה -זה. בנוסף, כל נותני

ולדרישות העירייה מקצועית, ידע ונסיון, המתאימים לדרישות של 

 מקובלות בתחום.המקצועיות ה

 אחריות וביטוח 1.7.4

הספק ימלא אחר כל הדרישות לגבי אחריות וביטוח לפי מכרז זה, וימציא למשרד 

, 1.7.4אישור עריכת ביטוחים יחד עם ההסכם החתום. נוסח האישור מצורף בנספח 

 אישור עריכת ביטוחים.

 התחיבויות בנוגע לאבטחת מידע 1.7.5

למלא את כל דרישות הבטחון ואבטחת השירות מטעמו מתחייבים -הספק וכל נותני

המידע, המפורטות במפרט זה, ולחתום על כל המסמכים הדרושים, בהקשר זה, 

 להלן. 1.7.6סעיף -כרשום בתת

 התחיבות לשמירה על סודיות 1.7.6

הספק הזוכה יתחייב לשמור בסוד כל מידע, שימסר או יוודע לו לשם ביצוע 

לפרסם את המידע, להעבירו או התחיבויותיו לפי מכרז זה. הספק אינו רשאי 

 להביאו לידיעת כל אדם במשך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה.

הספק מתחייב לדאוג, כי גם עובדיו וכל אדם מטעמו ישמרו על סודיות המידע, 

 להלן. 1.3.10ולהחתימם על הצהרת סודיות, בנוסח, המצורף כנספח 

הספק מתחייב שלא לפרסם כל הודעה על קבלת העבודה או על זכייתו, אלא אם 

 , המאשר את נוסח ההודעה.ה יהעיריקיבל אישור מראש ובכתב מאת 

 פרסום אודות השירות  1.7.7

הספק הזוכה מתחייב שלא לפרסם מידע הנוגע לטיפול באוכלוסייה המקבלת שירות 

מה, לא למסור כל מידע לגורמים מכוח מכרז זה, לרבות מידע על האוכלוסייה עצ

אחרים לרבות לתקשורת ולא לעשות שימוש כלשהו במידע אודות הטיפול 
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באוכלוסייה זו לצרכים שיווקיים, מבלי שקיבל לכך אישור מראש בכתב ממנהל האגף 

 .העירייהומדוברות  בעירייההרלוונטי

 אריאל עיריית שלזכויותיה 1.8

לקבל הצעה כלשהי, בשלמותה או חלקים ממנה. כמו כן,  תמתחייבהעירייה  אינה  1.8.1

זאת, לפי -להזמין את כל השירותים לפי מכרז זה. כל תמתחייבה העירייה איננ

 .העירייה של תהבלעדידעתה -שיקול

את הזכות לבחור בזוכה שני ובזוכה שלישי לכל מרכז.  היה תלעצמה שומרהעירייה   1.8.2

העירייה  הפועל, מכל סיבה שהיא, וההתקשרות עם הספק הזוכה לא תצא אל 

 -להתקשר עם הספק הזוכה השני, ללא מגבלות כלשהן, וכך הלאה  תיהיה רשאית

 עם הספק הזוכה השלישי.

לבטל את זכייתו של מציע ולבחור במציע שנבחר כזוכה  תרשאיהעירייה יודגש, כי 

הפעולות שני (או שלישי, לפי הענין), למתן השירות, אם המציע לא יבצע את כל 

הנדרשות ולא ימציא את כל האישורים הנדרשים ביחס למבנה המוצע על ידו, עד 

 למועד שנקבע במכרז.

) ומכל סעד או מכל זכות, 1.8לפיכך, מבלי לגרוע מכל האמור בסעיף זה (כל סעיף 

המוקנית למשרד, ההצעות של הספקים, אשר יוכרזו כספק זוכה שני וכספק זוכה 

(שישים) יום נוספים לאחר סיומם של הליכי המכרז,  60למשך  שלישי יעמדו בתוקפן

 כדי לאפשר את ההתקשרויות החלופיות הנ"ל.

 :תהבלעדידעתה -, לפי שיקולתרשאיהעירייה  1.8.3

פי דין או לא -לבטל מכרז זה או לערוך מכרז חדש או תהליך אחר על 1.8.3.1

. הודעה על ביטול החלטתהפי -להתקשר בהסכם עם גורם כלשהו, על

 ין) באמצעות הפקס.ילרוכשים את המכרז ולמציעים (לפי הענתומצא 

ימים לאחר שניתנה הודעה בכתב לזוכה על זכייתו,  45בתוך תקופה של  1.8.3.2

לרבות אם נחתם הסכם, להשהות את הליכי המכרז או ההתקשרות עם 

הזוכה, לכל פרק זמן שייקבע על ידו, או לבטלם כליל, או לבטל את זכייתו 

 וכה אחר תחתיו.של הזוכה ולקבוע ז

, מהפרטים, המופיעים להלהוסיף, לגרוע או לשנות כל פרט, שייראה  1.8.3.3

בבקשה זו להצעות. שינויים אלו יובאו מראש לידיעתם של כל הרוכשים את 

 המכרז.

להרחיב, לצמצם או לממש את המכרז בשלבים, מכל סיבה שהיא, לרבות  1.8.3.4

, בכפוף לאישור של ועדת לאחר התקשרות עם הספק לפי מכרז זה; הכל

 .העירייההמכרזים של 

 שלא לבחור בזוכה כלשהו למכרז או לפצל את הזכיה בין מספר זוכים. 1.8.3.5
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לערוך הגרלה בין מציעים אשר הצעותיהם קיבלו ציון זהה, אשר יהא הציון  1.8.3.6

, 1.8.3.6הגבוה ביותר באמות המידה, עפ"י נוהל הגרלה המפורט בנספח 

 בחוברת ההצעה.

 .70%כלל בהצעה, שציון האיכות הכולל שלה אינו עולה על  לא להתחשב 1.8.3.7

לא להתחשב כלל בהצעה, שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז, המוגדרות  1.8.3.8

יחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, יכדרישת סף, או בשל חוסר הת

, מונע הערכה של ההצעה או החלטה כראוי, או העירייהאשר, לדעת 

יגויות, שינויים או תוספות כלשהם על יבמקרה, שההצעה כוללת הסת

 האמור במסמכי המכרז.

יגויות או תוספות, יבהצעה, בה יהיו שינויים או הסתוהעירייה תבחר היה 

 .העירייהמעבר לאמור במסמכי מכרז, ייראו אלו כבטלים ולא יחייבו את 

בהירויות, -לפנות למציעים לקבלת הבהרות על הצעתם או כדי להסיר אי 1.8.3.9

יה אל הממליצים, המובאים בהצעתם, לשם קבלה של חוות דעת לרבות פנ

 .1993 -לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג מקצועית. זאת, בכפוף 

 נפרד מהצעתו.-ההבהרות מטעם המציע יהוו חלק בלתי

היה ולא יתקבלו כל ההבהרות הנדרשות בשלמות ובמועד, אשר נקבע ע"י 

 המשרד, המשרד יהיה רשאי לפסול את ההצעה.

 לזמן לראיון את נציגיו של המציע ואת המועמדים מטעמו למתן השירותים. 1.8.3.10

לזמן את הרשומים לעיל לראיון; אם יתברר,  תחייבהעירייה  אינה יצוין, כי 

בשלב הבחינה של איכות ההצעה, כי ההצעה לא תעבור את ציון הסף 

  העירייהאיון, ירבי בגין הרמ לאיכות גם אם המועמדים הנ"ל יזכו לציון

 שלא לזמן אותם לראיון. תהיה רשאית

היה והנציגים המוזמנים של המציע לא יתייצבו לראיונות במועד, אשר 

 נקבע לכך ע"י המשרד, המשרד יהיה רשאי לפסול את ההצעה. 

למטרה  לא לאשר אף אחת מן ההצעות, שהוגשו למכרז, אם תקציב המשרד 1.8.3.11

 שנתקבלו.זו לא יכסה את העלויות, כפי שיידרשו בהצעות 

רשאית שלא לבחור בהצעה, בין  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים במשרד 1.8.4

השאר, אם מצאה, כי ההצעה בלתי סבירה באופן, המעורר חשש בדבר יכולתו של 

המציע לעמוד בהתחייבויותיו, או כי היא חסרה, מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי 

כן, הועדה תהיה רשאית שלא -ז. כמונכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכר

לבחור בהצעה אם מתעורר חשש, שהמציע לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו באופן, 

המניח את דעתו של המשרד בכל הנוגע לתשלום של השכר ושל התנאים 

הסוציאליים לעובדים, שיבצעו את הפעילות הנדרשת. כל זאת, זולת אם החליטה 

 יירשמו.הועדה אחרת מטעמים מיוחדים ש

בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט זה, מהוראות כל דין ומן ההלכה הפסוקה, ועדת  1.8.5

המכרזים רשאית, מנימוקים שיירשמו, להורות על תיקון של כל פגם שנפל בהצעה 
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או להבליג על הפגם; וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המירבי את טובת 

 הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים בקשר להצעתם והכל  דהמשר 1.8.6

 .1993 -לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ב 7בהתאם לקבוע בתקנה 

 פי כל דין.-עלהעירייהשל מזכויותיה אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע  1.8.7

 מבנה ההצעה 1.9

 ההצעה 1.9.1

 ההצעה תוגש בחוברת ההצעה, המצורפת להלן.

האישורים והמסמכים הנדרשים לפי מפרט זה, בסדר יש לצרף להצעה את כל 

 המפורט בחוברת.

הצעה חלקית או במתכונת שונה מהנדרש, עלולה שלא להיבדק ואף להיפסל על 

 הסף.

ההצעות תוגשנה בשפה העברית. כמו כן, כל הנספחים, מכתבי המלצה, אישורים וכל 

 פרט הנדרש במכרז יוצגו אך ורק בשפה העברית.

 שינויים ע"י המציעבטלות  1.9.2

ידי -כל שינוי, שיעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, יהא זה על

תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ייראו כאילו לא נכתבו 

 ולא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

 יים האמורים כלא היו.קיבל המשרד את הצעת המציע, ייראו השינו

 הצעות מספר 1.9.3

 .בוטל

 בעלות על המפרט ועל ההצעה 1.10

והוא מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין  מפרט זה הוא קניינו של המשרד 1.10.1

 לעשות בו שמוש, שאינו לצורך הכנת ההצעה.

הצעתו של המציע והמידע שבה הם קניינו של המשרד. למציע תהא אפשרות  1.10.2

לא  תשבה להכנתן של הצעות אחרות. המשרד מתחייבלהשתמש בהצעה ובמידע 

לגלות את תוכן ההצעה לצד שלישי, טרם בחירת הספק, זולת ליועצים, המועסקים 

ידו (ולמעט למציעים, שלא זכו במכרז, כמפורט להלן), אשר גם עליהם תחול -על

חובת הסודיות ואי שמוש בהצעתו של המציע, אלא לצרכי מכרז זה, או אם הדבר 

 פי כל דין.-מתחייב על
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, עומדת למציעים, 1993 -(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 21בהתאם לתקנה  1.10.3

 1.10.3שלא זכו במכרז, הזכות לעיין בהצעה הזוכה. על המציע לציין במפורש בנספח 

בחוברת ההצעה, אלו סעיפים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה 

מציע , 1.5.4.2סעיף -בתתלמציעים אחרים, מטעמי סוד מקצועי או מסחרי. כאמור 

המבקש חלקים חסויים בהצעה מתבקש להמציא עותק נוסף של ההצעה, שבה 

 החלקים החסויים מושחרים.

 מציע, שלא יציין סעיפים כאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.

 יובהר, כי נתונים כספיים של המציע ישארו חסויים והינם בבחינת סוד מקצועי.

כי ההחלטה האם חלק כלשהו בהצעת המציע הזוכה יהיה חסוי,  מובהר בזאת,

תהיה נתונה אך ורק לועדת המכרזים של המשרד כן מובהר בזאת, כי כל נושא, 

שמציע סימן כנושא שהוא מבקש להטיל עליו חיסיון, יהיה חסוי גם ביתר ההצעות, 

 ככל שועדת המכרזים תקבל את טענת החיסיון.

פי -מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים תהיה רשאית, על מבלי לגרוע מהאמור לעיל

דעתה הבלעדי, להציג בפני המציעים, שלא זכו במכרז, כל מסמך, אשר, -שיקול

להערכתה המקצועית, אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד 

 בתקנות של חוק חובת המכרזים.

של ועדת המכרזים ידרש לשלם כל מציע המבקש לעיין בהצעה הזוכה ובמסמכים  1.10.4

 (מאתיים וחמישים) ש"ח. 250סך של 

 שלמות ההצעה ואחריות כוללת 1.11

ברור ומוסכם על הצדדים, כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה תפעולית 

ואינטגרטיבית אחת. מגיש ההצעה יחשב כספק הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות 

ותים, נשוא מכרז זה, והוא בלבד יחתום על ההסכם והתוצרים, המהווים חלק ממתן השיר

זאת, המשרד רשאי לבחור בחלק מההצעה וליישם אותה בחלקים או -עם המשרד. עם

הצעה, שלא תכלול הסכמה של המציע בכתב לאמור הבלעדי. דדעתו -בשלבים, לפי שיקול

 .תפסל על הסף -, בחוברת הצעה) 1.11לעיל (נספח 

המציע מצהיר ומתחייב, שההצעה עונה על כל הדרישות, בחתימתו על חוברת ההצעה,

, שנמסר במענה העירייההנובעות מן הרשום במפרט זה ובנספחיו ועל המידע הנוסף מטעם 

 לשאלות של רוכשי המכרז או בכל דרך אחרת.

 בדיקת ההצעות והערכתן 1.12

 המידה לבחירתו של הספק הזוכה-אמות 1.12.1

 העיקריות הבאות: המידה-יבחר את הזוכה לפי אמותהעירייה  ת

הערכת התועלת (האיכות), שתופק מן ההצעה, תתבסס על כל המידע, אשר  1.12.1.1

 על המציע להגיש בהצעתו.

 הצעה, שלא תכיל מענה מלא ומפורט לכל סעיפי החובה, תיפסל. 1.12.1.1.1
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את הזכות לפסול הצעה, אשר ציון האיכות לעצמה  תשומרהעירייה  1.12.1.1.2

 (שבעיםאחוז). %70הכולל שלה לא יעלה על 

 הסף-א': בדיקה של סעיפישלב  1.12.2

הסף. הצעות, שאינן עונות -בשלב זה, ההצעות ייבדקו לגבי מידת המענה על כל תנאי

 הסף, ייפסלו.-על כל תנאי

 שלב ב': הערכה של התועלת (איכות) 1.12.3

הסף הנדרשים, יעברו לשלב זה של הערכת -הצעות, שעמדו בכל תנאי 1.12.3.1

 התועלת.

ל כל המידע, אשר על המציע הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תתבסס ע

להגיש בהצעתו, ובהתחשב בעקרונות ובקריטריונים הבאים ובמשקל היחסי 

 שלהם, כמפורט להלן:

 המידה העיקריות במימד האיכות-. אמות1.12.3טבלה .

 תבחינים מידה-אמת נושא מס.
ניקוד 
 מירבי

 50 המציע  .1

במתן ניסיון המציע    1.1

שירותים של שיקום 

(מתן תעסוקתי 

שירותים של שיקום 

תעסוקתי לאנשים עם 

מוגבלות או בהעסקת 

אנשים עם מוגבלות 

בעשר  בעבודה יצרנית )

 השנים האחרונות.

לפי מספר השנים של נסיון 

 בפועל:

המינימום הנדרש בתנאי   •

שלוש שנות נסיון,  –הסף 

 נקודות. 0הציון יהיה 

לכל שנת נסיון מעבר  •

למינימום הנדרש (החל 

 5מהשנה הרביעית), יינתנו 

נקודות עד לציון מירבי של 

 נקודות. 30

30 

נסיון בתהליכי שיקום    1.2

(בניית תכנית שיקום 

 אישית)

על המציע להוכיח את יכולתו  

בתהליכי שיקום  כמפורט בנספח 

בחוברת ההצעה באמצעות  1.3.1

צרוף של תכנית עבודה ודוגמאות 

 10מעשיות. ינתן ציון של עד 

נקודות לפי התרשמות מתוכנית 

 השיקום: 

לתכנית הכוללת קידום אישי לכל 

 נקודות;  5מקבל שרות, ינתנו עד

עדים, לתכנית שנוסתה (הוגדרו י

 5דרכי פעולה ותוצאות) ינתנו עד 

 נקודות.

10 
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המלצות ושביעות רצון    1.3

מהתקשרות קודמת 

עם המציע (כמפורט 

 להלן) 1.12.3.2בסעיף 

 5עד  -כל המלצה תזכה ב •

נקודות, לכל  10נקודות, ועד 

 היותר באמת המידה.

המשרד יהא רשאי, לפי  •

שיקול דעתו הבלעדי, שלא 

קיבל להתקשר עם מציע שלא 

מהניקוד באמת  50%לפחות 

 מידה זו.

10 

יש לצרף קורות חיים ותעודות (למעט המנהל המפעל, הצוות המוצע   .2
 המעידות על השכלה והכשרות לכל הצוות המוצע)

40 

2.1   

 

 :התואר סוג לפי השכלה

 לימודי או גבוהה השכלה •

 נקודות 5 - תעודה

 5יינתנו  –תואר ראשון  לבעלי •

 נקודות נוספות.

10 

ניסיון במפעל (ניהול    2.2

עובדים   3צוות של 

לפחות) בעשר השנים 

 האחרונות.

לפי מספר השנים של נסיון 

 בפועל:

עד שתי שנות נסיון, הציון  •

 נקודות. 2יהיה 

לכל שנת ניסיון מעבר  •

לשנתיים (החל משנה 

שלישית), תינתן נקודה אחת 

עד לציון מירבי של 

 נקודות.10

10 

ניסיון בשיקום    2.3

תעסוקתי של אנשים 

בעלי מוגבלויות בעשר 

 השנים האחרונות.

לפי מספר השנים של נסיון 

 בפועל:

לכל שנת נסיון תינתן נקודה  •

  10 אחת עד לציון מירבי של

 נקודות.

10 

איש   2.4
מקצוע 

 נוסף

יתרון להצגת עובד 

סוציאלי או מרפא 

בעיסוק  במסגרת מתן 

 השירותים 

העסקה של עו"ס בעל תואר  •

ראשון בעבודה סוציאלית 

הרשום בפנקס העובדים 

הסוציאליים ובעל נסיון של 

  5שנה לפחות בשיקום, ינתנו 

 נקודות.

העסקה של מרפא בעיסוק  •

בעל תואר ראשון בריפוי 

בעיסוק ונסיון של שנה 

 נקודות. 5לפחות, ינתנו 

10 

 10 התקשרות עם ספקי עבודה  .3
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חוזים/התקשרויות עם    3.1

ספקי עבודה 

פוטנציאליים במגוון 

 נושאים

 

לפי מגוון הסוגים של קווי יצור 

 שיוצעו:

 4עבור  סוג אחד, הציון יהיה  •

 נקודות.

 7סוגים יינתנו  2עבור  •

 נקודות.

סוגים ומעלה יינתנו  3עבור  •

 נקודות . 10

על המציע לפרט רשימת ספקים 

איתם הוא בקשר לאספקת 

 1.3.1כמפורט בנספח עבודות, 

 בחוברת ההצעה.

10 

 0 המבנההמוצע  3.2

מבנה שייך -בוטל   3.3

 לעירייה

 0 

 100% סה"כ  .4

 

 שביעות רצון מהתקשרויות קודמות והמלצות 1.12.3.2

 המלצות בכתב) מחמש 2(לפחות  המלצות להצעתו לצרף המציע על 1.12.3.2.1

השנים האחרונות, הקודמות למועד פרסום מכרז זה, מגופים להם 

 תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות.שירותי נתן המציע 

משרד מציע אשר עובד עם משרדי הממשלה השונים ו/או עם  1.12.3.2.2

יוכל לצרף רשימה מפורטת של אנשי קשר, הכוללת את  הרווחה 

פרטיהם של אנשי הקשר והדרך ליצור עמם קשר, והמשרד יתחשב 

 במתן הניקוד, בהמלצות למציע שיינתנו בע"פ.

, אשר אינם מפורטים ברשימת הרווחהמשרד גורמים מקצועיים ב 1.12.3.2.3

אנשי הקשר שצורפה ע"י המציע, ואשר קיבלו מהמציע במכרז 

שירותים באחד מהתחומים הנדרשים במכרז, יוכלו ליתן לו 

 המלצות בע"פ, אשר ייחשבו כהמלצה אחת. 

כמו כן, המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות, המפרטת אנשי קשר  1.12.3.2.4

 בחוברת ההצעה.1.3.1ספח נ -וטלפונים ליצירת קשר עימם 

יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לממליצים  המשרד 1.12.3.2.5

אלה, כולם או חלקם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים 

מהמציע, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות 

 רצונם ממנו. 

המשרד יתחשב במידת שביעות הרצון מהאופן בו ביצע המציע  1.12.3.2.6

או עם המדינה ו/או עם כל משרד הרווחה  קודמות עם התקשרויות 

 גורם אחר (להלן: "התקשרויות קודמות"), לטוב ולרע. 
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המשרד  מובהר בזאת כי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, רשאי 1.12.3.2.7

 10להוריד נקודות למציע ואף ליתן לו ניקוד שלילי עד למינוס 

נקודות, בשל היעדר שביעות רצון מהאופן בו המציע ביצע 

, המדינה או עם גופים משרד הרווחה התקשרויות קודמות עם 

לקבוע כי הניקוד באמת מידה זו יינתן , ציבוריים. כן רשאי המשרד 

אך ורק בהתחשב במידת שביעות הרצון מהאופן בו ביצע המציע 

התקשרויות קודמות עם המשרד, מבלי לקחת בחשבון המלצות של 

ווח של הגורם המקצועי גורמים חיצוניים, וזאת בהתבסס על די

 השנים האחרונות.  3בתוך 

 שלב ג': בחירת הזוכה 1.12.4

ההצעות ידורגו בהתאם לציון האיכות. הצעה, אשר ציון האיכות שלה למרכז מוצע 

 .יהיה הגבוה ביותר, תיבחר כהצעה הזוכה

לעיל, המשרד שומר לעצמו את הזכות לבחור ספק זוכה שני  1.8.2סעיף -כאמור בתת

 שלישי. הבחירה תתבצע בהתאם למנגנון, הרשום לעיל.וספק זוכה 

 סמכות השיפוט 1.13

 לעניינים מקומיים מובהר בזאת כי תובענה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבית המשפט 

 אריאלבעיר 
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 השירותים הנדרשים ואופן הביצוע שלהם .2

 כללי 2.1

,  (להלן "המשרד"), מעוניין בזאת בעיריית אריאל  שרותים חברתייםל אגףה 2.1.1

מקדמים במרכזי תעסוקה להפעיל שירותי תעסוקה איתור גופים שביכולתם ב

 באריאלוקשישים מוגנים לאנשים עם מוגבלויות 

שירותי התעסוקה המוגנת מהווים חלק אינטגרלי משירותי שיקום תעסוקתי ולהם  2.1.2

 מספר יעדים:

התערבויות תעסוקתי של מקבל השרות באמצעות  -מיצוי כושרו השיקומי  2.1.2.1

תעסוקתי, כגון: פיתוח הרגלי עבודה  -בתחום השיקום המקצועי  שיקומיות

ומיומנויות תעסוקתיות, הכשרה, טיפול סוציאלי שיקומי פרטני וקבוצתי, 

 סינגור מול גורמי העסקה וכד'.

מקום תעסוקה לאנשים שאינם מסוגלים להתמודד עם דרישות השוק  2.1.2.2

 הפתוח התחרותי.

ת תעסוקתיות, אימון והכנה תהליך שיקומי שמטרתו פיתוח מיומנויו 2.1.2.3

 למעבר לעבודה בליווי ותמיכה בשוק הפתוח.

 שיפור מיומנויות כלליות, בין אישיות והסתגלויות לחיי קהילה. 2.1.2.4

העמקת השתייכות ושילוב בסביבה הטבעית ומניעת מצבי הסתגרות  2.1.2.5

 ובדידות של מקבל השירות.

 מתן מענה להשתייכות חברתית והרחבת המעגל החברתי  של מקבל 2.1.2.6

 השירות.

להתקשר עם גופים לצורך מציאה ויצירת מקומות תעסוקה מוגנת  המשרד מעוניין 2.1.3

טווח רחב של מוגבלויות, בניהולו כך שמקומות התעסוקה יתאימו לאנשים עם 

 ומוגבלויות הנבעות מזיקנה. כגון: נכות פיזית, רגשית, חושית

 מקום מתן השירות והיקף 2.2

 רק באריאל.אך ושירותי תעסוקה המוגנת יופעלו 

 אוכלוסיית היעד

 כמוגדר בתקנות ובנוהל (ראה "הגדרות").
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 מהות השירות 2.3

בעבודה ולקשישים  הספק הזוכה יספק שירותי תעסוקה מקצועיים לאנשים עם מוגבלויות 

יצרנית מבוססת על פעולות חרושתיות ברמות קושי שונות ועידוד יצירת קבוצות עבודה 

 ויזמות. ניתן לספק את השירות גם בתחום מתן שירותים. 

כמו כן, יוכל הספק הזוכה להפעיל את שירותי התעסוקה המקצועיים לאנשים עם 

סיית היעד של וללאוכדה עם אנשים שאינם משתייכים מוגבלויות, תוך שילובם בעבו

 המכרז, וזאת באמצעות העסקה של אנשים אלו במפעל לצד אוכלוסיית היעד של המכרז. 

 

 עיקרי השירותים שיסופקו במפעל מקדם:

 איתור סוגי עבודה מגוונים ובדרגות קושי שונות. 2.3.1

 המקדם.עבודה שוטפת למקבלי השרות במפעל הספקת  2.3.2

בל שרות על מנת לאפשר לו תנאים התאמת סביבת העבודה למגבלותיו של כל מק 2.3.3

 למיצוי מלוא הפוטנציאל התעסוקתי הטמון בו.

להם למצות את  הערכת הפוטנציאל התעסוקתי של מקבלי השרות במגמה לאפשר 2.3.4

 דם על פני הרצף התעסוקתי.יכולתם ולניי

 עידוד ליציאה למסגרת של תעסוקה נתמכת בשוק הפתוח. 2.3.5

 תמכת בשוק הפתוח.מעקב אחר השתלבות המשתקמים בתעסוקה נ 2.3.6

 מתן גמול על ביצוע העבודות למקבלי השרות העובדים במפעל המקדם. 2.3.7

 ניהול המפעל המקדם. 2.3.8

 יזמות עסקית. 2.3.9

אספקת ארוחת צהריים חמה לזכאים לכך, עפ"י נוהלי משרד הרווחה והשירותים  2.3.10

 החברתיים.

 דרישות כח אדם 2.4

לעיריית אריאל שמורה הזכות לאשר ו/או לבטל  את זהות מנהל המפעל והיא תקבע  2.4.1

 .עיריית אריאל על ידי 

שכרו של המנהל  ישולם על ידי המציע אשר יזכה במכרז, השכר המשולם יהיה  2.4.2

 בהתאם לשכר האחרון ששולם למנהל.

לעמוד צורך מתן השירותים על המפעיל להעמיד אנשי מקצוע בהיקף מספיק כדי ל 2.4.3

 ברמת השירות הנדרשת.

אחריות כוללת, מקצועית ומנהלית,  ,מרכז התעסוקההגוף המציע של להנהלת  2.4.4

ה, משרד הרווחה והשירותים יהעירילפעילותו הסדירה של המרכז, עפ"י הנחיות 

 .נהליוו החברתיים
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 בחוברת ההצעה. 1.3.1הפרטים הנדרשים יוגשו בנספח 

לכישורים וניסיון הנדרש להפעלת מרכז  על הספק יהא לגייס כוח אדם בהתאם

התעסוקה. במידה שהספק לא יקיים דרישה זו לאחר הזכייה במכרז, הדבר יהווה 

 וחהומשרד הרוהעירייה הפרה יסודית של החוזה בין הצדדים ויזכה את 

והשירותים החברתיים הן בסעד ההפרה, והן באפשרות לפנות למציע הבא בתור 

 .לשם בחירתו כזוכה במכרז

תיאור תפקיד של מנהל המפעל המקדם ושאר בעלי התפקידים הנדרשים, ראה  2.4.5

 הרשום בנוהל ובתקנות.

ידו יהיו בעלי הכשרה מתאימה לצורך -המציע מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על 2.4.6

 הפעלת מרכז התעסוקה, בהתאם לדרישות.

להעסיק  והמפעל  מחוייב יידרשו תשומות שיקומיות, ו מובהר בזאת כי במידה 2.4.7

. על העובד להיות משרד הרווחה מרפא בעיסוק /או עובד סוציאלי על פי דרישות 

 3בעל תואר ראשון רלוונטי + רישום בפנקס העובדים הסוציאליים (לעו"ס) + 

 שנות ניסיון קודם בשיקום תעסוקתי. 

 ניהול שוטף של כח האדם 2.4.8

 ז.המפעיל יאתר ויגייס עובדים מתאימים העומדים בדרישות המכר 2.4.8.1

המפעיל הוא האחראי על קליטת כוח האדם הנדרש להפעלת מרכז  2.4.8.2

 מנהל המפעל. , למעטהתעסוקה, ניהולו והכשרתו

המפעיל יהיה המעביד הבלעדי של העובדים ולא יתקיימו כל יחסי עובד  2.4.8.3

 .המפעלמנהל  –, למעט מעביד בין המשרד לבין עובדי המפעיל

על המפעיל ליידע את עובדיו ולהצהיר על כך עם תחילת הקשר עימו, כי ידוע  2.4.8.4

לכל העובדים המועסקים על ידו, כי הינם עובדים ומועסקים במסגרת 

 או גוף אחר. עיריית אריאל הארגונית של המפעיל ולא של 

השירותים הניתנים ע"י המפעיל יוצגו כלפי עובדיו ומעסיקיו וכלפי ציבור  2.4.8.5

עיריית ירותים אלה, כפעולות ושירותים הניתנים לפי הזמנת הנהנים מש

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, תחת פיקוחו ובעידודו או אריאל ו

הכול לפי העניין.  אולם, למען הסרת ספק מודגש  כי אין   -כנהנים מתמיכתו 

 .העירייה יחסי עובד ומעביד בין העובדים המספקים את השירותים לבין 

מתן השירותים על המפעיל להעמיד אנשי מקצוע המתאימים לדרישות לצורך  2.4.8.6

המכרז, שהוא יהיה מעסיקם, בהיקף מספיק כדי לעמוד ברמת השירות 

 הנדרשת. 

מובהר בזאת, כי למשרד אין זכות להורות למפעיל להעסיק עובדים מסוימים  2.4.8.7

וכי שאלת הזהות של העובדים שיעבדו במרכז, מסורה למעט מנהל המפעל, 
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מפעיל. המשרד יהיה רשאי לדרוש מהמפעיל להציג הוכחות על כך, ל

שהעובדים עומדים בדרישות המפורטות לעיל והרשומות בתקנות ובנהלים, 

סיון והחוק למניעת יהאדם, השכלה, נ-של מכסת כח םלענייניבין השאר, 

 .2001 -מין במוסדות מסוימים, התשס"א  יעבריינהעסקה של 

דעתו של המשרד, עובד, שאותו המפעיל -לפי שיקולבמקרים מיוחדים, בהם  2.4.8.8

מבקש להעסיק במרכז, אינו מתאים לעבודה, על אף העובדה, שמתקיימות בו 

סיון, המשרד רשאי להתנגד לקבלת השירותים ידרישות ההשכלה והנ

באמצעות אותו עובד. בכל מקרה, בו נציגו המוסמך של המשרד ידרוש 

מפעיל במסגרת מתן השירותים לפי הפסקת העסקה של עובד כלשהו של ה

מכרז זה, על המפעיל להפסיק את עבודתו של אותו עובד ולהציב במקומו 

סיון, שלא יפחתו מאלה של העובד המוחלף ומן יעובד חלופי, בעל כישורים ונ

 הנדרש לפי מכרז זה.

 המבנה בו יופעל מרכז התעסוקה 2.5

 בוטל  2.5.1

 בוטל 2.5.2

 בוטל 2.5.3

 בוטל 2.5.4

 באמצעות חוזים/התקשרויות עם ספקי עבודהיכולת מוכחת לביצוע השמה  2.6

על המציע לצרף להצעתו  את שמות מקומות העבודה עמם התקשר למתן שירות תעסוקה 

מוגנת לאנשים עם מוגבלויות או שבכוונתו להתקשר עימם, לרבות רמת הקושי של העבודה 

 .1.3.1המוצעת, רמת המורכבות ושמות אנשי הקשר, כנדרש בחוברת ההצעה בנספח 

 פיקוח ובקרה 2.7

המפעיל יתחייב לאפשר לבא כוח המשרד או מי שבא מטעמו בכל עת לבקר  2.7.1

פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכמים שייחתמו בעקבותיו בכל 

הקשור למתן השירותים שהזוכה התחייב לתת. הזוכה מתחייב להישמע להוראות 

כמפורט במפרט המכרז  ב"כ המשרד בכל העניינים הקשורים במתן השירות

 ובהסכמים שייחתמו בעקבותיו. 

בביצוע השירותים מתחייב המפעיל לפעול בהתאם להנחיות כלליות שיקבל מזמן  2.7.2

לזמן מאת המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי מכרז 

צוע זה למדינה, או למפעיל להורות או לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי בי

 הוראות מכרז זה במלואו. 

המפעיל מתחייב להישמע להוראות בא כוח המשרד בכל העניינים הקשורים למתן  2.7.3

 השירותים כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו. 
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 נציגי המשרד יעבירו את הערותיהם למפעיל והוא יהיה מחויב לתקן את הליקויים.  2.7.4

 
 
 

 ביקורת 2.7.5

והמבקר , וגזבר עיריית אריאלוכן  עיריית אריאל ונציג הרווחה  נציג משרד 2.7.5.1

רשאים לקיים בכל עת, בין  או מי שמונה לכך על ידם, יהיו של עיריית אריאל 

בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל המפעיל בכל הקשור 

 בהפעלת המרכז, או בתמורה הכספית נשוא מכרז זה. 

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  2.7.5.2

המפעיל, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקם. בכלל זה תהיה 

הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום שכר וכן הוכחות לתשלום הוצאות 

שוטפות עבור הפעלת המרכז, כגון תשלומי שכר דירה, ארנונה, חשמל, מים 

 מה. וכדו

מטרות הביקורת הן לבחון את חוסנו הפיננסי של המפעיל, לוודא שהתשלום  2.7.5.3

שמועבר למפעיל עבור רכיבי טיפול מסוימים אכן משמש לאותם רכיבים, 

 ולפקח על עמידת המפעיל בדרישות חוקי העבודה וכל דין אחר. משרד 

ת לבצע או/או עיריית אריאל  יהיו רשאים   והשירותים החברתיים הרווחה

 .הביקורת רק לשם השגת מטרות אלו

המפעיל מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם  2.7.5.4

דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי 

הכל בתנאי שהמידע והמסמכים המבוקשים רואה חשבון, ככל שישנם בידו. 

ת לעיל. דרישת מידע או רשומות על רלוונטיים למטרות הביקורת המפורטו

תהיה כפופה  ו/או עיריית אריאל  והשירותים החברתיים הרווחה  ידי משרד

 . לדין

צורך לבדיקה מעמיקה הרווחה ו/או עיריית אריאל אגף  במקרים בהם יראה  2.7.5.5

 ויסודית של השכר, יועברו תלושי שכר לביקורת. 

יקטים השונים כך שכל על המפעיל להפריד בניהול חשבונותיו בין הפרו 2.7.5.6

ההכנסות וההוצאות הקשורות להפעלת השירות ירשמו אך ורק בחשבונות 

אלו כך שניתן יהיה לאתר את הוצאות הפרויקט והכנסותיו על פי מרכיבי 

 התקציב. 

המפעיל יידרש להמציא דוחות חשבונאיים מפורטים עפ"י סעיפי ההוצאה  2.7.5.7

רווחה והשירותים חשבון מטעם חשב משרד ה-בהתאם לדרישות רואה

 ו/או מטעם העירייה .  החברתיים

 הרווחה והשירותים החברתייםדוחות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת משרד  2.7.5.8

 יהיו חייבים באישור רואה חשבון. ו/או העירייה 
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או לעירייה והשירותים החברתיים  הרווחה  המפעיל מתחייב להעביר למשרד  2.7.5.9

 ה או העירייה.הרווח כל מסמך נוסף, לפי דרישת המשרד

המפעיל מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור  2.7.5.10

 לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי. 
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 עלות .3

 כללי 3.1

 .המציע אינו נדרש להגיש הצעת מחירבמענה למכרז זה,  3.1.1

בעצם ההגשה של הצעתו במענה למכרז זה המציע מתחייב למלא ולעמוד בכל  3.1.2

 רטים להלן.ולתעריפים ולתנאי התשלום, המפהנדרש במכרז, בהתאם 

 התמורה 3.2

עבור כל משתקם למפעיל את התשלומים  תעביר העירייה עבור הפעלת מרכז התעסוקה  3.2.1

 .  והשירותים החברתייםכפי שיקבע מעת לעת ע"י משרד הרווחה

, החברתיים  השירותים  הרווחההעירייה  ומשרד בתמורה לתשלום הניתן למפעיל ע"י  3.2.2

מתחייב המפעיל לספק תשתיות פיזיות הכוללות מבנים, כלי עבודה, ציוד ואמצעי נגישות 

המותאמים למועסק עם מוגבלות, בהתאם למגבלותיו הספציפיים. וזאת, עפ"י תע"ס מס' 

5.18  . 

העירייה תעביר עבור הפעלת מרכז התעסוקה את כל התשלום של משרד הרווחה  3.2.3

  למפעל .והשירותים החברתיים  

 הנ"ל עד למספר המשתקמים המרבי שיאושר ע"י המשרד ובהתאם לביצוע בפועל. 3.2.4

-לא ישולם פיצוי כלשהו בגין תת מרכז התעסוקה. מובהר בזאת כי עד לאכלוס מלא של  3.2.5

 תפוסה או בגין אכלוס איטי.

 הרווחה במשרד התעריפים ועדת החלטת פי על לעת מעת להתעדכן עשוי התעריף 3.2.6

 (להלן: "התמורה"). והשירותים החברתיים 

 הרווחה משרדהתעריפים של  ועדתסמך החלטתה של -עדכון התעריף יתבצע אך ורק על 3.2.7

דעתה הבלעדי ובמועדים, שייקבעו ע"י הועדה. המציע -, לפי שיקולוהשירותים החברתיים  

סמך -מצהיר ומאשר, כי ידוע לו ומוסכם עליו, ששינוי של תעריפים ייעשה אך ורק על

, לפי והשירותים החברתיים   הרווחה מפורשת של ועדת התעריפים של המשרדהחלטה 

 דעתה הבלעדי.-שיקול

המפעיל ימלא בבסיס נתונים ממוחשב אחת לחודש דיווח על סטאטוס המועסקים  3.3.1

 שבטיפולו.
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כל חודש עפ"י מספר בישלם למפעיל והשירותים החברתיים   הרווחה משרד  3.3.2

שפורטו לעיל, בהתאם לדיווח המאושר על גבי טופס המועסקים בפועל והתעריפים 

 .באריאל לשרותים חברתיים אגףהועדה שיצא מה

על  הרווחה והשירותים החברתיים משרדהאגף לשירותים חברתיים באריאל ידווח ל 3.3.3

, על מנת לאפשר את העברת התשלום . 5.11הסעות עבור הזכאים לכך על פי תע"ס 

חצי  הרווחה והשירותים החברתיים משרד לאילו שאינם זכאים, ישלםלמציע. 

 חופשי חודשי לאנשים המגיעים בכוחות עצמם אל המסגרת

לא תהיה באחריות עיריית אריאל ועל המציע הסובסידיה למקבלי השירות תהיה  3.3.4

 להתקשר עם משרד הרווחה לעניין זה. 

 העירייה. מהעירייהמיד כל סכום עודף שקיבל לעירייה המפעיל מתחייב להחזיר  3.3.5

 .מהעירייה לקזז מכל תשלום המגיע למפעיל בגין סכום עודף שקיבל  תרשאי

לא תנתן תמורה נוספת מעבר לאמור לעיל. התשלומים לעיל יהוו תמורה מלאה לכל  3.3.6

אדם, ציוד, תשתיות, תיקון -הוצאותיו של המפעיל בגין מתן השירותים (לרבות כח

תקלות ושאר הוצאות שיהיה על המפעיל להוציא או בשל התייקרויות מכל סוג 

 ומין). 

 כלשהו גרעון לכיסוי אחראי יהא לא המשרד כי הצדדים בין מוסכם ספק הסר למען 3.3.7

 .השירותים מתן עקב למפעיל שייגרם

ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין, ויתווסף אליה  מהתמורה 3.3.8

 מס ערך מוסף כשיעורו ביום הוצאת החשבונית, ככל שהתשלום מחויב במע"מ. 

 במקור מס ניכוי צורךל ואישור תקין ניהול אישור למשרד להעביר המפעיל באחריות 3.3.9

 את למפעיל להעביר שלא רשאי המשרדיהא כי יובהר. התשלום ליום בתוקף

 .כאמור האישורים לקבלת עד השירות מתן בגין לו המגיעה התמורה

 למימון ורק אך, הממשלהידי -על שיועברו בכספים להשתמש מתחייב המפעיל 3.3.10

 .יועדו לשמה המטרה למען השירותים

 המשתקמים.מחל איסור מוחלט על המפעיל לגבות תשלום כלשהו  3.3.11

 בהתאם לנוהל של החשב הכללי-מועדי התשלום 3.4

 מועד בתחילת ישולמו, בחודש 1 - 15 התאריכים בין יוגשו אשר, חשבונית או חשבון 3.4.1

 .העוקב החודש של הממשלתי התשלום

 בחודש ישולמו, בחודש 16 - 24 התאריכים בין יוגשו אשר, חשבונית או חשבון 3.4.2

 .החשבון הגשת מיום יום 30 בדיוק כלומר, החשבון הגשת יום לפי העוקב
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 בחודש 24-ב ישולמו, בחודש 25 - 31 התאריכים בין יוגשו אשר, חשבונית או חשבון 3.4.3

 .העוקב החודש של הממשלתי התשלום מועד בסוף דהיינו, העוקב

 .התשלוםיבוצעבהתאםלמנגנוןהתשלוםשלהחשבהכללי 3.4.4

כל רבעון, דיווח על מספר המועסקים בפועל והוצאות השכר בהמפעיל יעביר  3.4.5

 ששולמו על ידו ברבעון זה.
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 מסמכים שעל המציע לצרף לפי תנאי הסף א. -חוברת ההצעה -נספחים 

 לפי תנאי הסףלצרף מסמכים שעל המציע  -טבלה א' בחוברת ההצעה 

 לא קיים קיים תעודה/אישור מספר

ספרים ונסח עדכני של החברה המעיד על  הוליאישור על נ  .1
העדר חובות לרשם החברות וכל אישור אחר, הנדרש לפי 

 חוק עסקאות גופים ציבוריים

  

אם המציע הינו תאגיד, תעודת רישום של התאגיד   .2
ותדפיס מרשם החברות בדבר בעלי המניות ומנהלי 

 התאגיד

  

על אם המציע הינו עמותה, אישור מטעם רשם העמותות   .3
 2014הול תקין, תקף לשנת ינ

  

דין על שמותיהם של מורשי החתימה של -אישור מעורך  .4
 המציע

  

   קבלה על רכישת מסמכי המכרז  .5

בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני אישור משטרה   .6
 מין במוסדות מסוימים, 

ועבור אנשי צוות עו"ס ומרפא בעיסוק עבור 
 אחרים.המוצעים בהצעה

  

   המוצעים בהצעה עו"ס ומרפא בעיסוק  קורות חיים של   .7

 בוטל-  .8

 במפרט 2.6 סעיף ולפי 1.3.4סעיף -תת(לפי 

  

מפרט והסכם חתומים על כל נספחיהם (כולל הבהרות   .9
 למכרז שהופצו ע"י המשרד, אם קיימים)

הערה: חתימה זו מהווה אישור של המציע כי קרא את 
ואת הדרישות וכי הוא מסמכי המכרז, הבין את תוכנם 

 מסכים לאמור בהם.

  

 

 המציע מתבקש לצרף את המסמכים בסדר הרשום בטבלה.
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 מסמכים שעל המציע למלא ב. -חוברת ההצעה 

 מסמכים שעל המציע למלא -טבלה ב' בחוברת ההצעה 

 הבהרה הנושא נספח

 יש למלא ולחתום. פרטי המציע  1.1.4

פירוט ניסיון המציע לבדיקת  1.3.1
העמידה בתנאי הסף ובאמות 

 המידה

 יש למלא ולחתום.

 דין של המציע.-נדרשת חתימת של עורך

 .ולחתום למלא יש בוטל 1.3.4.1
 .המציע שלדין -עורך של חתימה נדרשת

 .תיבות בראשילחתום  יש חירום לזמן מבנים מיגון אמצעי 1.3.4.2

 .ולחתום למלא יש בוטל  1.3.4.3
 .המציע שלדין -שלעורך חתימה נדרשת

 .תיבות בראשילחתום  יש בוטל 1.3.4.4

מבנק/ או  הצעהכתב ערבות  1.3.7
 מחברת ביטוח

 יש למלא ולחתום.

 נדרשת חתימת נציג הבנק/ חברת ביטוח.

התחייבות לעמידה בדרישות  1.3.8
 המפרט

 יש למלא ולחתום.

 יש למלא ולחתום. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים 1.3.9

 

 יש למלא ולחתום. הצהרה בדבר זכויות קנין 1.3.10

 

אישור תשלומים כמתחייב  מחוקי  1.3.11.1
 העבודה

 יש למלא ולחתום.

 דין של המציע.-נדרשת חתימה של עורך

תצהיר בדבר העדר הרשעות   1.3.11.2
 בעבירות לפי חוק עובדים זרים

 יש למלא ולחתום.

 דין של המציע.-נדרשת חתימה של עורך

 יש למלא ולחתום. התחייבות לקיום של חוקי עבודה 1.3.11.3

התחייבות לעשות שימוש אך ורק  1.3.12
 בתוכנות מחשב מורשות

 יש למלא ולחתום.

 יש למלא ולחתום. שמירת סודיות 1.3.13

עמידה בדרישות החוק למניעת  1.3.14
 העסקה של עברייני מין 

 יש למלא ולחתום.

 דין של המציע.-עורךנדרשת חתימה של 

התחייבות לפעול בהתאם לנהלי  1.3.15
 ולהנחיות

 יש למלא ולחתום.

 יש למלא ולחתום. התחייבות לציין את מקור השירות 1.3.16

יש לחתום על כל דפי ההסכם בראשי תיבות וחתימה  הסכם 1.7.1
 מלאה בעמוד האחרון

מבנק  או ביצוע כתב ערבות  1.7.2.1
 מחברת ביטוח

 לחתום בראשי תיבותיש 

 יש לחתום בראשי תיבות חלף ערבות 1.7.2.2

 יש לחתום בראשי תיבות אישור עריכת ביטוחים 1.7.4
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 הבהרה הנושא נספח

 יש לחתום בראשי תיבות נוהל הגרלה 1.8.3.6

 יש למלא ולחתום (ולהגיש עותק מושחר, לפי הענין). בקשה לסעיפים חסויים בהצעה 1.10.3

 יש למלא ולחתום. כוללתשלמות ההצעה ואחריות  1.11

 יש לחתום בראשי תיבות רשימת מרכזים נדרשים 2.2

 יש למלא ולחתום. הערכות במצב חירום 2.8.2.3

 
  



39 

  

 פרטי המציע - 1.1.4נספח 

 פרטי המציע

  ____________________________________________________ שמו של המציע:  .1

  ________________________________________ מספר חברה / שותפות / עמותה:  .2

  __________________________________ סוג התארגנות (חברה / שותפות / עמותה): .3

  __________________________________________________ תאריך התארגנות:  .4

 שמות הבעלים (במקרה של חברה או שותפות): .5

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המציע: .6

  ________________ , ת.ז.:  ______________________________________ שם: 

  ________________ , ת.ז.:  ______________________________________ שם: 

  _______________________________________________ שמו של המנהל הכללי:  .7

  ___________________________________ כתובתו מלאה של המציע (כולל מיקוד):  .8

  _____________________________________________________ מספרי טלפון:  .9

  _______________________________________________________ מספר פקס:  .10

  __________________________________ איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו: .11

  ___________________________________מס. טלפון: ____________, מס..פקס:  .12

  ____________________________________________ כתובת של דואר אלקטרוני:

 

   

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 

 הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים. 

 

   

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד תאריך
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 עמידה בדרישות הסף המקצועיות ופרטי המרכז המוצע - 1.3.1נספח 

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:

"המציע"),  -ציע (להלן הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המ
למתן שירותי תעסוקה  –שירותים חברתיים לההאגף  עיריית אריאל /המבקש להתקשר עם 

 במרכזי תעסוקה מוגנים.

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בהצעה ליותר ממרכז אחד, יש לענות על  נספח זה בנפרד לכל מרכז מוצע (ניתן לענות על 
 , נסיון המציע וממליצים, פעם אחת בלבד).1-3ם סעיפי

 נסיון המציע .1

 במפרט. 1.3.1סעיף -המציע עומד בדרישות הסף לנסיון, כרשום בתת 1.1

שיקום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות או בהעסקת אנשים עם פירוט השירותים של  1.2
 :במהלך עשר השנים האחרונות, שניתנו מוגבלות בעבודה יצרנית

פרטים בדבר  מס.
השירות 

המקצועי 
תעסוקתי, 
שניתן ע"י 

 המציע 

שם הגוף, 
 מיקום

תאריך 
התחלה 
(חודש 
 ושנה)

תאריך 
 סיום

(חודש 
 ושנה)

מספר 
מקבלי 

 שרות

אנשי קשר 
 / ממליצים

(שם, 
תפקיד, 

 מס. טלפון)

1.   

 

     

2.   

 

     

3.   

 

     

4.   

 

     

5.   

 

     

6.   

 

     

 

 הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמדות דלעיל).(ניתן להוסיף שורות, ככל 
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 ממליצים על המציע .2

צורפה  מספרי טלפון ארגון ותפקיד שם ממליץ מס.
המלצה 

 בכתב?

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

5.   

 

   

 

 .במפרט 1.12.3.2סעיף -בסוף נספח זה יש לצרף המלצות בכתב, כנדרש בתת

 תכנית אישיתבניית  –נסיון בתהליכי שיקום  .3

על המציע לציין אם עסק בעבר בבניית תכניות אישיות למשתקמים ולפרט את מהות 

 התכנית בליווי דוגמאות, טפסים וכל חומר רלוונטי אחר.

אם התכנית נוסתה יש לצרף דוגמאות של תכניות קידום אישי למקבל שרות ספציפי ולציין 

 .ונמדדו תוצאותכבר ע"י המציע, האם הוגדרו יעדים, דרכי פעולה 

 חוזים והתקשרויות עם ספקי עבודה .4

על המציע למלא את מספר ופרטי החוזים/התקשרויות (כולל כוונה להתקשרות)  עם ספקי 

עבודהשנחתמו ע"י המציע למתן שירות תעסוקה מקדמת לאנשים עם מוגבלויות, במענה 

 למכרז זה, לרבות שמות אנשי הקשר, ולפרטם בטבלה שלהלן:

  



42 

  

קו היצור  סוג מס.
המוצע (כולל 

תאור רמת 
קושי, רמת 

 מורכבות)

מספר המועסקים  שם הספק
אותם ניתן להשים 

 בעבודה זו

אנשי קשר (שם, 
תפקיד, מס. 

 טלפון)

1.   

 

   

2.   

 

   

3.   

 

   

4.   

 

   

5.   

 

   

 

4.1  
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 אדם מוצע-כח .5

 פרטים על העובד הסוציאלי והמרפא בעיסוק:

  ____________________________________________ שם המועמד:  5.1.1

  __________________________ פרטי השכלה (תארים, לימודי תעודה):  5.1.2

פרוט הנסיון בשיקום תעסוקתי של אנשים בעלי מוגבלויות בעשר השנים  5.1.3
 האחרונות: 

מס
. 

תאור הפעילות 
בתחום השיקום 
התעסוקתי של 

אנשים בעלי 
 מוגבלויות

מספר 
מקבלי 

 שרות

תאריך 
התחלה 
(חודש 
 ושנה)

תאריך 
 סיום

(חודש 
 ושנה)

 איש קשר
(שם, תפקיד, 

 מס. טלפון)

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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 עובד סוציאלי (מסגרת מס' _____________). 5.2

  ____________________________________________ שם המועמד:  4.2.1

  ______________________________ פרטי השכלה (תארים, תחומים):  4.2.2

 העובד הסוציאלי המוצע:נסיון מקצועי של  4.2.3

מס
. 

תאור  שם הלקוח
 הפעילות

תאריך 
התחלה 
(חודש 
 ושנה)

תאריך 
 סיום

(חודש 
 ושנה)

 איש קשר
תפקיד, (שם, 

 מס. טלפון)

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 (ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש)

בסוף נספח זה, יש לצרף קורות חיים מפורטים, העתקים של תעודות אקדמיות של 
המועמד, רישום בפנקס העובדים הסוציאליים ומסמכים נוספים לגביו, ככל שהם 

 כישוריו ושל המיומנויות שלו.רלבנטיים להערכה של נסיונו, של 

 מרפא בעיסוק (מסגרת מס' _____________). 4.3

  ____________________________________________ שם המועמד:  4.3.1

  ______________________________ פרטי השכלה (תארים, תחומים):  4.3.2

 המועמד המוצע:נסיון מקצועי בתחום ריפוי בעיסוק של  4.3.3

מס
. 

תאור  שם הלקוח
 הפעילות

תאריך 
התחלה 
(חודש 
 ושנה)

תאריך 
 סיום

(חודש 
 ושנה)

 איש קשר
(שם, תפקיד, 

 טלפון)מס. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 (ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש)

בסוף נספח זה, יש לצרף קורות חיים מפורטים, העתקים של תעודות אקדמיות של 
המועמד, ומסמכים נוספים לגביו, ככל שהם רלבנטיים להערכה של נסיונו, של 

 כישוריו ושל המיומנויות שלו.
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שמי הוא ____________________, כי החתימה, המופיעה בשולי גליון זה, היא  הנני מצהיר, כי
 חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

 ___________   _______________________   ________________________  
 חתימתו של המצהיר שמו של המצהיר תאריך 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד __________________, מרחוב ______________________, מאשר בזאת, 
ני מר/גב' _________________, שהזדהה/תה לפי תעודת כי ביום __________, התייצב/ה בפ

זהות מס. _________________ / המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר 
אמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את 

 תצהירו/ה וחתם/תה עליו.

 

 ___________   _______________________   ________________________  
 מס' זהות/עוסק מורשה  חתימה/חותמת  תאריך שם עו"ד 
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 אמצעי מיגון מבנים לזמן חירום - 1.3.4.2נספח 

 המציע יציג מבנה בו קיים אחד מהבאים, ויצרף את האישורים הנדרשים לכך:

q (מרחב מוגן דירתי) מקלט/ממ"ד 

q (מרחב מוגן קומתי) ממ"ק 

q .(מרחב מוגן מוסדי) ממ"מ 

המפורטים לעיל, או שהמיגון הקיים לא נותן מענה מיגוני לכלל  אם לא קיים אחד מהמיגונים

 הדיירים והצוות, המציע יחתום על ההתחייבות הבאה: 

 בבניה, יחתום על ההתחייבות הבאה מציע,המציג מבנה .1

הריני מתחייב בזאת כי אם אזכה למתן השירות במכרז, המבנה, שהינו בבניה, ייבנה 

ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), בהתאם לדרישות הנקובות בתקנות 

"מפרט לתכנון  -, ולהנחיות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ופקע"ר 1990 -תש"ן 

 ).7246מרחבים מוגנים ייעודיים במוסדות בריאות ורווחה" (תקנה 

 חתימת המציע

 ______________________________   _____________________________  
 מס. זהות / חברה / שותפות / עמותה שם המציע 

 ___________   _______________________   _____________________  
 חתימה וחותמת של החותם בשם המציעשם מלא  תאריך 
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 קיים, יחתום על ההתחייבות הבאה המציג מבנה מציע, .2

הריני מתחייב בזאת,כיאם אזכה למתןהשירות במכרז, אדאג לקיומם של מרחבים  2.1

 מוגנים תקניים.

אם אין במבנה מרחבים מוגנים תקניים, אבצע שיפורי מיגון (שלא כוללים הרחבת  2.2

" שיפורי מיגון" יתקנות"וניתן לבצעם על בסיס הקיים עפ הנכס וקבלת אישורי בניה

מפרט לחיזוק ואטימה של חללים במבנים), למרחבים הקיימים במבנה, עד כדי 

הפיכתם למרחבים מוגנים תקניים או, לכל הפחות, הבאתם למצב של "הכי מוגן 

 שיש עם שיפורי מיגון", זאת תוך שלוש שנים מיום הזכיה.

שיפורי המיגון יבוצעו בהתאם לתכנית, שתאושר ע"י פיקוד העורף ואגף ידוע לי, כי  2.3

להלן, וכי עד  2.4החירום והבטחון במשרד הרווחה, בהתאם למפורט בסעיף 

להפיכתם של המרחבים הקיימים לתקניים או ל"הכי מוגן שיש עם שיפורי מיגון", 

וס של דיירים באחריותי לדאוג למרחבים על בסיס "הכי מוגן שיש", כתנאי לאכל

 במבנה.

כמו כן הריני מתחייב בזאת,כיאםאזכה למתןהשירות במכרז,אדאג לבצעתכנית  2.4

(ששה)  6ידייועץמיגון מאושרע"יפיקודהעורף, ואגישה להנהלת השירות תוך-מיגוןעל

חודשיםמיום הזכיה.ידוע לי, כי על היועץלבצע מיפוישל המרחבים הקיימים במבנים 

הנדרשים במרחבים הנוספים,שאינםתקניים;זאת,על  ולהגדיר מהםשיפורי המיגון

הכי מוגן " מנתלהפכם למרחבים מוגנים תקניים או,לכלהפחות,להבאתם למצבשל

תכניתהמיגון תכלול כתבכמויות ועלויות ביצוע לשיפורי ". שיש עם שיפורי מיגון

המיגון הנדרשים. כל זאת, על מנת לאפשר לכלל הדייריםוהצוות שהיה ארוכת טווח 

 מרחב מוגן תקני.ב

יצוין,כי בידיהמשרד קיימות תכניות מיגון של חלק מהמוסדות הפעילים  הערה:

 כיום וניתן יהיה לקבל תכנית אלובאגףהחירום והבטחון.

 חתימת המציע

 ______________________________   _____________________________  
 מס. זהות / חברה / שותפות / עמותה שם המציע 

 ___________   _______________________   _____________________  
 חתימה וחותמת שם מלא של החותם בשם המציע תאריך 
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 דרישות הסף למבנה וטופס לבדיקה של דרישות הסף - 4.3.1.3נספח 

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:

 -הנני נותן/נת תצהיר זה בשם ________________________, שהוא המציע (להלן 
 -הרווחה והשירותים החברתיים  עיריית אריאל והאגף"המציע"), המבקש להתקשר עם 

 .למתן שירותי תעסוקה במרכזי תעסוקה מוגנים

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

נה כולו ייועד וישמש בפועל במשך כל שעות היממה בשעות היום המבהנני מתחייב כי 
ובשעות הלילה אך ורק למטרת הפעלת מרכז תעסוקה ללא אפשרות לשימוש למטרה 

 .כלשהי אחרת, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו של נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב

 

בשולי גליון  הנני מצהיר, כי שמי הוא ____________________, כי החתימה, המופיעה
 זה, היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

 1998-כמו כן הנני מתחייב לפעול לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח

ובהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי 

 . 2011 -שהוא בניין קיים), התשע"ב 

 ______   _______________________   ________________________  
 חתימתו של המצהיר מצהירשמו של ה תאריך

 

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד __________________, מרחוב ______________________, מאשר 

בזאת, כי ביום __________, התייצב/ה בפני מר/גב' _________________, 

שהזדהה/תה לפי תעודת זהות מס. _________________ / המוכר/ת לי אישית, ולאחר 

עליו/ה להצהיר אמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם שהזהרתיו/ה, כי 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תצהירו/ה וחתם/מה עליו.

 ______________________________   _____________________________  
 דין-מס. רשיון לעריכת הדין-שמו של עורך 

 ______   _______________________   ________________________  
 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך
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 ערבות הצעה - 1.3.7נספח 

 _______________שם הבנק/חברת ביטוח___

 מס' הטלפון __________________

 מס' הפקס ___________________

 כתב ערבות
 לכבוד

 ממשלת ישראל

 באמצעות משרד הרווחה

 הנדון: ערבות מס' ___________________________

_________________(יש לציין את שם המציע) לבקשת 

_____________________________________ 
 )   ₪(במילים: עשרים אלף    ₪ 20,000.- אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

(תאריך תחילת התוקף של הערבות), אשר תדרשו מאת:  11.12.2014מתאריך

(יש לציין את שם המציע ואת מספר הרישום של ___________________________    

מתן שירותי תעסוקה במרכז תעסוקה  -16/2014מכרז מס'  (להלן "החייב") בקשר עם  התאגיד)

מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי יום  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  מוגנים

שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב 

 סכום האמור מאת החייב.בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק ה

 31.03.2015עד תאריך 11.11.2014ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח 

 שכתובתו:__________________________________________________________.

 ___________.שם הבנק:_______________________________________________

 מס' הבנק ומס' הסניף__________________________________________________.

 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח__________________________________________.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 ___________   _______________________   ________________________  
 חתימה וחותמת שם מלא תאריך 
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 המפרטהתחייבות לעמידה בדרישות  - 1.3.8נספח 

 הריני מתחייב  לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצא מן הכלל.

 :חתימת המציע

 ___________   ___________   ___________   _______________ 
 מס' זהות/עוסק מורשה  חתימה/חותמת תאריך שם המציע 
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 הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בהצעה ו/או בביצוע - 1.3.9נספח 

 הרווחה והשירותים החברתיים עיריית אריאל אגףלכבוד 

אני תאגיד / מועמד ____________________ (להלן "המועמד") המציע את מועמדותי למתן 

 שירותים, על פי הנדרש במסמכי מכרז זה, מצהיר ומתחייב בזה:

לפי מיטב ידיעתי ועל פי ייעוץ משפטי שקיבלתי, אין בהגשת הצעה זו ובביצוע השירותים 

 -(להלן  תעסוקה מוגנים מתן שירותי תעסוקה במרכז - 16/2014במכרז פומבי מס' המבוקשים 

, משום ניגוד עניינים, עסקי או אישי, בשל עיסוק או תפקיד אחרים, שלי ו/או של "המכרז")

 עובדיי ו/או של קבלני משנה המעורבים בהצעה זו או בביצועה.

 וכראיה להצהרתי זאת על החתום:

 __________________   __________________   _____________________  
 מס' זהות/עוסק מורשה  חתימה/חותמת אריךת שם המציע 
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 הצהרה בדבר זכויות קנין - 1.3.10נספח 

אני, ________________, החתום/מה מטה, נותן/נת תצהיר זה בשם __________________, 
הרווחה והשירותים  עיריית אריאל ואגף"המציע"), המבקש להתקשר עם  -שהוא המציע (להלן 

מתן שירותי תעסוקה במרכז תעסוקה  -16/2014"המשרד"), לפי מכרז מס'  -החברתיים (להלן 
 "המכרז"). -(להלן באריאל מוגנים

 אני מצהיר/ה, כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

ירותים לפי אני מצהיר/ה, כי כל זכויות הקנין בתוצרים, שיפותחו ויוכנו במהלך אספקתם של הש
מכרז זה, יהיו בבעלותם הבלעדית של המשרד וכי אין ולא יהיה באספקה של השירותים למשרד 

 או השימוש בהם ע"י החברה, הפרה של זכויות רוחניות או קניניות של צד שלישי כלשהו.

אני מצהיר/ה ,כי זכויות הקנין בחלק מן התוצרים או השירותים הבאים או בכולם שייכות לצד 
 שלישי:

1.  _______________________________________________________________  

2.  _______________________________________________________________  

3.  _______________________________________________________________  

4.  _______________________________________________________________  

אישורים מאת הצד השלישי כאמור בדבר זכותי להציע לחברה תוצרים או שירותים אלו מצורפים 
 בזאת.

אני מצהיר/ה, כי אשפה את החברה בכל מקרה של תביעה של צד שלישי, הקשורה בזכויות 
 שבתוצרים ובשירותים שיסופקו.

  ____________________________________________________________ שם המציע: 

  _____________________________________________ : מספר חברה / שותפות / עמותה

  __________________________ , תפקיד:  _________________________ ם: שם החות

  _________________________ , חתימה וחותמת:  _______________________ תאריך: 
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תצהיר על תשלום שכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים  - 1.3.11.1נספח 

 כנדרש

 הצהרת המציע :

הריני להצהיר כי אני המציע ____________________שילמתי בקביעות בשנה האחרונה, לכל 

עובדי כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים 

החלים עלי, במידה שחלים עלי, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים  

 סוציאליים כנדרש. 

 

________     ______________________    _____________________    ______________ 

 תאריך                                           שם המציע                                   תפקיד 

 

     ______________________    _____________________    ______________________ 

 המציע המוסמך/ת            חתימה וחותמת                           עוסק מורשה/מס' זהות/מלכ"רנציג/ה 

 

 * אישור מורשי חתימה של נותן השירות, חתום ע"י עו"ד 

 

 הריני לאשר בזאת כי:   

  _______________________   _______________________ 

 

 ת.הינם מורשי חתימה של המציע נותן השירו

 

 :חתימת עו"ד

 

 _________________    _______________    _______________    ________________ 

 מס' רישיון חתימה/חותמת                                       תאריך          שם        עו"ד     
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שלום הצהרה בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ות - 1.3.11.2נספח 

 שכר מינימום

 אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______________, מורשה החתימה מטעם

 __________________ שמספרו ____________(להלן: "נותן השירותים") מצהיר בזאת, 

 בכתב, כדלקמן: 

 בסעיף המתאים)  X(חובה לסמן הנני מצהיר כי התקיים בנותן השירותים אחד מאלה:   .1
 

נותן השירותים ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים 
 בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

 
 אם נותן השירותים או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או 

 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו  –יותר לפי חוק עובדים זרים 
 למועד חתימת ההצהרה. 

             
  -לעניין הצהרה זו 

 
בעל   גם -מי שנשלט על ידי נותן השירותים ואם נותן השירותים הוא חבר בני אדם -"בעל זיקה" 

 טה בו. בעל השלי  השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת
 

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

 
 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –"שליטה" 

 
הנני מצהיר כי שמי הוא _____________, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא     .2

 הצהרתי אמת.   חתימתי וכי תוכן
 

______________________                                          ______________________ 
 שם המצהיר + חתימה                                                                                 תאריך

 
 
 

 אימות חתימה
 

 אני הח"מ עו"ד מאשר בזאת כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה 
 

 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.
 

_    _____________________    ______________________     _____________________ 
 תאריך                          חותמת וחתימה                                                 שם
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 התחייבות לקיים את חוקי העבודה - 1.3.11.3נספח 

לפי ידו בביצוע השירותים -הריני מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם, לגבי העובדים, שיועסקו על

 הסכם זה, את האמור בחוקי העבודה.

 :חתימת המציע

 ___________   ___________   ___________   _______________ 
 מס' זהות/עוסק מורשה  חתימה/חותמת תאריך שם המציע 
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התחייבות לעמידה בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב  - 1.3.12נספח 

 מורשות

 מורשות. הריני מתחייב לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב

 :חתימת המציע

 ___________   ___________   ___________  ___________ 
 מס' זהות/עוסק מורשה  חתימה/חותמת תאריך שם המציע 
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 שמירת סודיות - 1.3.13נספח 

אני הח"מ __________________________, הנושא תעודת זהות מספר 

_______________, המועסק בתאגיד _________________________, בתפקיד 

 ________________________, מצהיר בזאת:

לאספקה של שירותים והואיל וידיעות ומידע, עיריית הואיל והתאגיד בא בקשר עסקי עם  .1
שהגיעו או יגיעו אלי עקב העסקתי בתאגיד, או שיווצרו בתאגיד עקב ביצוע האמור, הינם 

 .מידע רגיש / חסוי והינם בגדר סודבגדר 

את, שכל ידיעה, אשר בידי או תגיע לידי תוך כדי הכנת ההצעה לפיכך, אני הח"מ מצהיר בז .2
מידע או עקב ביצוע העבודה בפועל היא בסיווג לעיריית אריאל  לאספקה של השירותים 

ואני מתחייב לשמור עליהן בסוד. התחיבותי זו חלה הן לגבי נתונים והן לגבי  רגיש / חסוי
 בתוקף עבודתי כאמור או בכל דרך אחרת. כל סוגי המידע האחרים, בין אם יגיעו לידיעתי

לסעיפים  -"החוק") ובמיוחד  -) (להלן 1977 -תשומת לבי הופנתה לחוק העונשין (התשל"ז  .3
 , המובאים להלן:119-ו 118

 גילוי בהפרת חוזה:: 118סעיף 
היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה  א.

(נוסח משולב) ובחוזה יש התחיבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו  1958 -התשי"ח 
אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר ללא סמכות כדין ידיעה כאמור לאדם שלא היה 

 מאסר שנה אחת. -מוסמך לקבלה, דינו 
בסעיף זה "בעל חוזה" לרבות מי שהועסק כעובד או כקבלן לשם ביצוע החוזה,  ב.

נאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחיבות לשמור ואולם תהא זו הגנה טובה ל
 ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

 גילוי בהפרת אימון:: 119סעיף 
מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשומרו בסוד והוא מסרו לאדם שאינו 

בו כדי  מאסר שנה אחת. התרשל בשמירתו או שעשה מעשה שיש -מוסמך לקבלו, דינו 
 מאסר ששה חודשים. -לסכן בטיחותו של המסמך, דינו 

לרבות ידיעה שאינה נכונה וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או  -"ידיעה" 
 חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה.

 לרבות מסירה ע"י סימון ואיתות ומסירה עקיפה. -"מסירה" 

וד, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא לגלות ולא לגרום לגלוי אני מתחייב לשמור בס .4
למאן דהו, בישראל ומחוצה לה, כל ידיעה כנ"ל וכל מידע, אשר יגיעו לידיעתי, תוך משך 
תוקפה של הצהרה זו וכן לאחר תום תוקפה ובכל עת, אלא אם כן נתקבל אישור מראש 

 ובכתב על גלוי ידיעה כנ"ל מאת נציג המשרד.
לרבות מסירת מידע על נתונים, תכניות ישומיות ומערכות המחשוב של המשרד  -לוי" "ג

ואמצעי האבטחה שלהן, פרסום ברבים לקידום מכירות, הצגת מסמכים וחוזים לצורך 
קבלת אשראי מבנקים, מסירת ידיעות לכלי התקשרות, פרסום מאמרים בעתונות כללית 

 ומקצועית, כתבות משודרות והרצאות.

לי, כי מותר יהיה לגלות כל ידיעה כאמור רק למי שהתחייב לשמור עליה בסוד, הכל  ידוע .5
בכפוף להצהרה זו ולצרכי עבודה בלבד. בכל מקרה אחר, אני מתחייב שלא לגלות את 

 הידיעה, אלא אם קיבלתי לכך אישור מפורש ובכתב מנציג המשרד.

המשרד, אעשה זאת אך ורק המידע של -אני מתחייב, כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי .6
לצורך מתן השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב של המשרד. אני מתחייב לשמור 

-בסוד ולא להעביר לאחר את פרטי הזהוי ואת הסיסמה, שישמשו אותי לשם גישה למאגרי
 המידע.

 אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק להגנת הפרטיות והוראות כל חוק, הנוגע לענין. .7

 ולראיה באתי על החתום, לאחר שקראתי בעיון את הכתוב בהצהרה זו והתחייבתי לנהוג על פיה.

 ___________   ___________________   _______________________  
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 חתימה שם החותם תאריך 

  ________________   _____________   _____________  נחתם בנוכחות:
 חתימת המאשר תפקיד המאשר שם המאשר 
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 התחייבות לעמידה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין - 1.3.14נספח 

דה בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני הצהרה והתחייבות לעמי
 2001 -מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 
 

הנני הח"מ, ________________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של  .1
החוק), חל עלי  –והתקנות לפיו (להלן  2001 –עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 .16/2014מכרז מס' בכנותן השירותים 
 

הנני הח"מ,_____________ מצהיר בזאת כי ידוע לי כי בהתאם לחוק, חל איסור על  .2
העסקת בגיר ללא קבלת אישור מראש  ממשטרת ישראל המעיד כי ההעסקה מותרת לפי 
החוק. אישור כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי הבגיר המועמד לעבודה או על 

י כוח מטעם הבגיר וצילום ת.ז של הבגיר והכל בהתאם ידי המעסיק/המוסד בצירוף ייפו
 לחוק. 

 

הנני הח"מ,_________________ מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה  .3
לקבל את אישור המשטרה לגבי כל אדם או גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את 

 האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
 

מתחייב שככל שבמהלך תקופת ההתקשרות אעסיק במפעל לצד     הנני הח"מ,                .4
המשתקמים עובדים נוספים שאינם נכללים באוכלוסיית היעד של המכרז, אשר במסגרת 
עבודתם במפעל עתידים לקיים קשר קבוע או סדיר עם המשתקמים, אמלא אחר כל 

תחייב מהוראות דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל אישור המשטרה לגבי עובדים אלו, כמ
 החוק, אשמור את האישורים ואציגם בכל עת שאדרש.

 
 
 

 :חתימת המציע
 
 

 _________________    _______________    _______________    ________________ 
 חתימה/חותמת              מס' זהות/עוסק מורשה                                      תאריך  שם           

 
 
 

 הריני לאשר בזאת כי:  
 
 
    _______________________   _______________________ 

 
 

הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה 
 בדרישותיה.

 
 :חתימת עו"ד

 
 _________________    _______________    _______________    ________________ 

 מס' רישיוןחתימה/חותמת                                       תאריך  שם        עו"ד     
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הרווחה ועיריית  התחייבות לפעול בהתאם לנהלי ולהנחיות משרד - 1.3.15נספח 

 אריאל

 
 ידו:  -על המציע לצרף להצעתו את ההתחייבות הבאה חתומה כנדרש על 

 
 

אני הח"מ_____________, נושא ת.ז. מס' ____________(להלן: המציע), מתחייב בזאת, 
יום מיום קבלת הודעה בדבר  30בכתב, לעמוד בדרישות הבאות במידה ואזכה במכרז, הכל תוך 

 ות, בהתאם לדרישת המשרד, כדלקמן: זכייתי במכרז, במשך כל תקופת ההתקשר
 

אני מכיר את המדיניות הטיפול והתע"ס ואני מתחייב לפעול בהתאם להנחיות ולהוראות וכן 
 להוראות שעה והנחיות המשרד ואגף השיקום, המפורסמות מעת לעת. 

 

 
 
 

______________    __________________ 
 שם המציע + חתימה        תאריך 

 
 
 
 
 
 

 במידה והמציע תאגיד -חתימה  אימות
 
 

 אני הח"מ, עו"ד /רו"ח מאשר בזאת כי _________________________________________ 
 
 
 

 רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה _____________________________________________ 
 
 

 אשר חתם על תצהיר זה בפני מוסמך לעשות כן בשמו.
 
 
 

__________________     ______________________    _____________________    ____ 
 תאריך               חותמת וחתימה    שם
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 התחיבות לציין את מקור השירות - 1.3.16נספח 

  - 16/2014המכרז (מס' הריני מתחייב בזאת כי בכל מסמך שיישלח על ידי למקבלי השירות מכוח 

), אציין על המסמך כי השירות ניתן על ידי כשירות תעסוקה מוגניםמתן שירותי תעסוקה במרכזי 

 עיריית אריאל.מטעם 

 :חתימת המציע

 ___________   ___________   ___________  ___________ 
 מס' זהות/עוסק מורשה  חתימה/חותמת תאריך שם המציע 
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 חוזה להפעלת מפעל שיקומי1.7.1נספח 

 

 4112שנחתם באריאל ביום _______ בחודש ________ שנת 
 
 

 "העירייה"( –עיריית אריאל )להלן   בין:
 מצד אחד        

 
 עמותת  ע"ר ________  לבין:

 "המפעיל"( –)להלן 
 מצד שני        

 
 

תנהל מפעל שיקומי לנכים, לרבות מועדון תעסוקתי והעירייה הינה הבעלים של מבנה בו מ הואיל
 בנספח א', לרבות כל הציוד הנמצא בו כמפורט 1לקשישים הנמצא באריאל ברחוב משעול ג' מס' 

 "הנכס" ו"המפעל"(; –לחוזה זה )להלן 
 

והמפעל מוכר על ידי אגף השיקום של משרד הרווחה על ידי השירות לקשיש של משרד הרווחה  והואיל
 ל ידי המוסד לביטוח לאומי;וכן ע

 
 קשישים. 53-ונכים   02 -כומועסקים כיום במפעל  והואיל

 
והמפעיל מצהיר כי הוא בעל היכולת הכספית, הארגונית והמיומנות המקצועית לביצוע  והואיל

 התחייבויותיו וכי בידיו כל האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין; 
 

וא מכיר את דרישות משרד הרווחה בכל הנוגע להפעלת מפעלים שיקומיים והמפעיל מאשר כי ה והואיל
 ומתחייב לפעול לפיהן;

 
 וברצון הצדדים למסור את המפעל להפעלת המפעיל בתנאים הנקובים כחוזה זה להלן. והואיל

 
 

 :הוסכם בין הצדדים
 

 מבוא .1
 
 המבוא לחוזה זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממנו.  

 
 ונחים הבאים פרושים כלהלן:בחוזה זה יהיו למ 

 
 עיריית אריאל   - "העירייה"
 בעיריית אריאל או מי מטעמוהאגף לשירותים חברתיים מנהל     - "הממונה"

 הוראות "תקנות עבודה סוציאלית"  - "הוראות התע"ס"
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 הרשות .4

 
תקופת  העירייה נותנת למפעיל והמפעיל מקבל על עצמו להפעיל את המפעל השיקומי בנכס, למשך 

 חוזה זה.

  
המפעיל  מתחייב להפעיל עבור העירייה את המפעל, הכל בכפוף לשיקול דעת העירייה ולהנחיות  

 התע"ס ואגף לשיקום במשרד הרווחה ובכפוף לתנאי חוזה זה, כמפורט להלן. 
 

 ".AS ISהמפעיל יהיה רשאי להשתמש במבנים ובציוד הקיים בהם למטרת הרשות בלבד, במצבם " 
 

יוד הדרוש להפעלת השירותים הנ"ל ושאינו קיים בנכס, יסופק על ידי המפעיל על פי הצרכים כל הצ 
 ועל חשבונו. 

 
המפעיל מתחייב להשיג כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לשם הפעלת השירותים הנ"ל, והוא  

הוראות כל מצהיר ומתחייב כי במהלך תקופת החוזה יהיו בידיו כל האישורים וההיתרים הנדרשים לפי 
 דין. 

 
למען הסר ספק, מודגש בזאת מפורשות על ידי הצדדים כי מטרת הרשות היא למטרה הנקובה בס"ק  
לעיל וכי המפעיל לא יהא רשאי בכל מקרה שהוא, להשתמש בנכס למטרה אחרת מזו הנזכרת בס"ק  0.1
 לעיל, אלא אם יקבל רשות בכתב ומראש לעשות כן.  0.1

 
ע פעילויות נוספות בנכס בתנאי שיקבל אישור מראש של הגופים המוסמכים המפעיל יהיה רשאי לבצ 

 בעירייה לעשות כן ובתנאים שייקבעו על ידם. 
 

 בתקופת חוזה זה זכות השימוש הבלעדית בנכס תהיה למפעיל בלבד. 
 
 

 זכויות המפעיל בנכס .3
 לתנאיו. רשות לתקופת חוזה זה ובכפוף -רשות השימוש הניתנת למפעיל הינה זכות של בר 

 
 –רשות ההפעלה הניתנת על פי חוזה זה אינה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב( תשל"ב  

ותקנותיו ו/או כל חוק שיבוא במקומו. אם יבצע המפעיל שינויים ו/או תוספות ו/או השקעות בנכס,  1790
 הם לא יקנו לו זכויות של דייר מוגן ולא יחשבו לדמי מפתח. 

 
 

 פת והשקעות במבנים ובציודבנייה נוס .2
המפעיל יהיה רשאי לבצע בנייה נוספת במקום רק אם יקבל אישור מראש של העירייה והיתר בנייה,  

 בכפוף להוראות כל דין. 

 
 המפעיל לא יקבל פיצוי או החזר בגין בנייה נוספת ו/או השקעות שיבצע במבנים או בנכס.  

 
ינו קיים בנכס, נסופק על ידי המפעיל על פי הצרכים כל הציוד הדרוש להפעלת השירותים הנ"ל ושא 

 ועל חשבונו
 

כמו כן, לא יקבל המפעיל החזר בגין השקעות בציוד. בתום החוזה יהיה המפעיל רשאי לקחת את כל  
 הציוד שהובא למקום על ידו במהלך תקופת החוזה. 

 

 בדיקת המבנים, הציוד והכדאיות הכלכלית .5
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הנכס והציוד של המפעל, לרבות מצבם הפיזי והמשפטי, וכי הוא המפעיל מאשר כי ראה ובדק את  
". המפעיל מתחייב כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות נגד AS ISמעוניין לקבלם במצבם "

 העירייה בנדון. 

 
ימים לפני תחילת תקופת החוזה, ייערך פרוטוקול בנוכחות המפעיל ונציג העירייה בו  12-לא יאוחר מ 
 "פרוטוקול קבלה"(. –שמו המבנים והציוד הקיימים במקום ותאור מצבם התחזוקתי )להלן ייר

המפעיל מתחייב כי בתום תקופת הרשות, יוחזרו המבנים והציוד הנמצאים בו לעירייה 
 במצב שלא יפחת ממצבם בעת עריכת הפרוטוקול, למעט בלאי הנגרם עקב שימוש סביר. 

 
 

קה כאמור, נבחנה על ידו באופן מקיף שאלת הכדאיות המפעיל מצהיר כי במסגרת הבדי .6
הכלכלית של המפעל, לצד יכולתו המקצועית ו/או המנהלית של המפעיל ליטול על עצמו את 

 הפעלתם וכי נתן הצעתו רק לאחר בדיקה כאמור. 
 
 
 תקופת החוזה .7

___ חודשים מיום __________ ועד יום ______ 10 -תקופת הרשות על פי חוזה זה הינה ל
 "תקופת החוזה"(. –)להלן 

 
ממועד שנים  בארבעניתנה בזה על ידי העיריה אופציה להאריך את תקופת חוזה זה עוד 

יום לפני תום תקופת החוזה, אם בדעתו  53סיומו האמור לעיל. המפעיל יודיע בכתב לעיריה, 
יל ולמי לממש את האופציה. לא הודיע המפעיל לעיריה כאמור, יסתיים החוזה בתאריך לע

 מהצדדים , לא תהיינה טענות או תביעות כלפי רעהו בהקשר זה.
 
 

 התחייבות ההפעלה ומועדיה .8
יום מחתימת חוזה זה. המפעיל מתחייב  52המפעיל מתחייב להתחיל בהפעלת המפעל תוך 

לקבל את כל הרישיונות, האישורים והתעודות הנדרשים להפעלת המפעל השיקומי עד 
 לתחילת ההפעלה. 

 
 

 טרות המפעל השיקומימ .9
המפעיל מתחייב למלא אחר התחייבויותיו נשוא חוזה זה בהתאם למטרות המפעל השיקומי 

 כדלקמן:
 

 להביא כל חניך למימוש הפוטנציאל הטמון בו, בעיקר בתחום התעסוקתי.  
 

 להקנות הרגלי עבודה וטיפוח יחס חיובי לעבודה יצרנית.  
 

 ירבית. לקדם החניכים לקראת עצמאות כלכלית מ 
 

 לקדם החניכים לקראת שילוב תעסוקתי וחברתי בקהילה.  
 

 לתת תמיכה וטיפול בתוכניות תעסוקה מיוחדות.  
 

 לבנות תוכנית אישית לכל חניך.  
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לתת תעסוקה מוגנת לחניכים שמטרתה לספק להם אפשרויות תעסוקה מגוונות על מנת לנצל ולממש  
ם העסקה, הקניית הרגלי עבודה בסיסיים ועד לשילוב את מקסימום הפוטנציאל התעסוקתי, החל מטרו

 בשוק העבודה החופשי. 
 

עבור קשישים,  לפעילות העשרתית יצרנית מטרות המועדון התעסוקתי לקשישים, היא יצירת מקום 
 יצירת מפגש חברתי וכן יצירת מפגש תרבויות.

 
 

 התחייבות המפעיל .11
 המפעיל מתחייב כדלקמן:

 
 .7יקומי כמפורט בסעיף לקיים פעילות של מפעל ש 

 
 להעסיק במפעל צוות עובדים בכמות שלא תפחת מהתקן שנקבע  

 על ידי משרד הרווחה. 

 
 לחלק לחניכים רווחים מעבודתם בהתאם להוראות כל דין ו/או  

 הנחיות משרד הרווחה.   

 
 לפעול בהתאם להנחיות התע"ס.  

 
קום בתחום לבצע את הוראות התע"ס, הוראות משרד הרווחה, האגף לשי

 התעסוקה בקהילה, והוראות כל רשות מוסמכת בנדון. 
 

 לבצע ההפעלה בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.  
 

 לתת זכות ראשונים בקליטת חניכים מתושבי אריאל.  
 

  –לקבל ולהוציא חניכים מהמפעל על פי הנחיות משרד הרווחה  
 אגף השקום. 

 מפעל ובחזרה.להסיע את חניכי המפעל הגרים באריאל מביתם ל

 
 לקלוט תושבי חוץ במקומות שייוותרו לאחר קליטת תושבי  

 אריאל. 

 
 לתת את שירותי ההפעלה תוך שמירה קפדנית על כללי הבטיחות  

 בעבודה.  
 

 לתחזק את הגינון במתחם הנכס. 12.12
לקלוט למפעל קשישים הזכאים לקצבת זקנה / הבטחת הכנסה בהתאם ליכולתם וליכולת 

 שר להם פעילות.המפעל לאפ
 
 

 התחייבויות העירייה .11
 העירייה מתחייבת כדלקמן:

 
 להפנות למפעל את כל החניכים הפוטנציאליים למסגרות אלו,  

 המתגוררים בתחום העיר אריאל.   
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 להודיע למשרדי הממשלה ולגורמי מממנים נוספים, ככל שיהיו  

 עיל. כאלו, כי עליהם להעביר התשלומים בגין חניכי המפעל, למפ  

 
 לשלם למפעיל בגין חניכים תושבי אריאל שיועסקו על ידו במפעל,  

 בהתאם להוראות משרד הרווחה.   
)כולל   ₪ 5552לשלם למפעיל בגין הפעלת המפעל כמועדון תעסוקתי לקשישים , סך של 

 מע"מ( בכל חודש. התשלום יועבר כנגד העברת חשבון חודשי מהמפעיל.

 
 

 פעלתשלומים למפעיל בגין המ .14
 ידוע למפעיל כי משרד הרווחה ישלם למפעיל ישירות דמי אחזקה  

חודשיים על בסיס התעריף שייקבע למפעלי שיקום על ידי ועדת התעריפים של 
משרד הרווחה, וכי דמי האחזקה ישולמו רק עבור החניכים שהוכרו והופנו על ידי 

 משרד הרווחה ובאישור העירייה. 

 
 ישירות למפעיל בכפוף להוראות כל החניכים יועבר  תפוקת שכר  

שיקום הדין, והמפעיל מתחייב להעביר הכספים לחניכים בהתאם להוראות האגף 
 במשרד הרווחה.

 
 המפעיל יהא אחראי לקבלת דמי האחזקה החודשיים ממשרד  

החניכים על כל הכרוך והמשתמע מכך,  תפוקת הרווחה וכן לקבלת השכר עבור 
 ת מכל מיון וסוג שהוא בקשר לכך. ולעירייה לא תהא כל אחריו

 
 

 לחניכים התגמול  .13
 בכל  7-המפעיל מתחייב לשלם לחניכים במפעל השיקומי עד ה 

. התשלום יתבצע במזומן ו/או בשיק ו/או התגמול המגיע להם.חודש קלנדרי את 
לחשבון בנק שיימסר למפעיל על ידי החניכים או האפוטרופוסים, וזאת בהתאם 

ו פעילות בפועל, ובהתאם להוראות כל דין והנחיות משרד לשעות נוכחות ו/א
 הרווחה כפי שיינתנו מעת לעת. 

 
 ביחס לחניכי המפעל יובהר כי, הואיל והחניכים אינם עובדים  

במפעל, אלא חניכים במסגרת של הכשרה מקצועית בו, הם לא יהיו זכאים לקבל 
דין ונוהג בגין  כל הטבה סוציאלית מכל מין וסוג שהוא כקבוע בהוראות כל

 מעביד בינם לבין המפעיל. -חניכותם, ואין יחסי עובד

 
 

 הוצאות .12
 כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בהפעלת המפעל, 

 השימוש בו ואחזקתו, יחולו על המפעיל, לרבות תשלומים לעובדים ולחניכים. 

 
 כמו כן, יישא המפעיל בתשלומים עבור חשמל, מים טלפון, הוצאות  

יון ואחזקה, וכל מיסים ותשלומים החלים על מחזיק בנכס, והמפעיל מתחייב ניק
 לשלמם במועדם. 

  
 

 מועדי הפעלת המפעל .15
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 15:22עד לשעה  9:52ה' משעה  –המפעיל יפעיל את המפעל בכל ימות השנה, בימים א' 
 , לא כולל חגים וחופשות, והכל לפי הוראות תע"ס כפי שיהיו מעת17:22עד  15:22ומשעה 

 לעת. 
 

 איסור העברת זכויות .16
 המפעיל מתחייב לא להעביר זכויותיו ו/או חובותיו במלואם או  

בחלקם לפי חוזה זה לצד ג', אלא אם יקבל הסכמת העירייה בכתב ומראש 
 לעשות כן. 

 
 המפעיל מתחייב לא למסור, לא להעביר ולא להשכיר את הנכס או  

חלק ממנו, וכן לא להרשות לאחר  כל חלק ממנו, או את זכויותיו במפעל או בכל
ו/או לאחרים להשתמש בנכס או בכל חלק ממנו, וכן לא לשתף אחר ו/או אחרים 
בהפעלת המפעל או בשימוש בו או בכל הנאה ממנו, הכל בין בתמורה ובין ללא 

 תמורה, אלא אם קיבל את הסכמת העירייה מראש ובכתב. 

 
 

 קבלני משנה .17
ת או חלקה באמצעות קבלן/קבלני משנה מטעמו. העירייה המפעיל יהיה רשאי לבצע הפעילו

תהא רשאית להורות למפעיל שלא להעסיק קבלן משנה מסויים, מטעמים מקצועיים, 
 והמפעיל מתחייב להישמע להנחיות בנדון. 

 
 

 אחזקת המבנים, המזגנים והציוד .18
 המפעיל מתחייב לשמור ולהחזיק את הנכס וסביבתו ואת הציוד  

טוב וכן לתקן על חשבונו כל נזק או קלקול שייגרם במהלך  הקיים בו במצב
 תקופת ההפעלה, למעט בלאי הנגרם כתוצאה משימוש סביר. 

 
 המפעיל יהא אחראי לאחזקתו השוטפת של הציוד, בין אם הובא  

 למקום על ידי העירייה או מי מטעמה ובין אם הובא למקום על ידי המפעיל. 

 
 הכרוכות בתיקונו של כל נזק המפעיל מתחייב לשאת בהוצאות  

ו/או קלקול שייגרמו למבנים ולציוד הנמצא בהם ע"י מי מטעמו ויהיה עליו 
 ימים מיום התרחשותם.  9לתקנם תוך 

 
 לא יבוצעו התיקונים תוך הזמן הנקוב, תהיה העירייה רשאית  

יהיה חייב להחזיר  לבצע את התיקונים הנ"ל על חשבון המפעיל, והמפעיל
ימים ממועד הדרישה, לפי חשבון אשר יוגש על ידי  9לעירייה את הוצאותיה תוך 

 העירייה. 

 
 על אף האמור לעיל, במקרה של תיקונים נדרשים במהלך תקופת  

העירייה היא שתפנה בנדון לקבלן שביצע את  –הבדק שלאחר שיפוץ הנכס 
 השיפוץ. 

 
 האחריות לתחזוקה של מערכות למען הסר ספק, על המפעיל חלה  

מיזוג האוויר והטלוויזיה, לרבות האחריות לעריכת הביטוחים הנדרשים 
 למערכות אלו. 

 
 אם המפעיל יתקין בנכס מחשוב ו/או מערכות תקשורת ו/או  
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מרכזייה, אזי כל האחריות ביחס להם תחול על המפעיל באופן בלעדי ואם יוארך 
ים ומעלה, בתום החוזה יהפוך ציוד זה לרכוש החוזה לתקופה כוללת של ארבע שנ

 העירייה. 

 
 המפעיל יהיה אחראי לכל פגם ו/או חוסר ו/או ליקוי ו/או קלקול  

 ו/או גניבה ו/או נזק לנכס ו/או לתכולתו ולציוד.  

 
 

 ציוד וריהוט .19
 הציוד והריהוט המפורט בנספח א' ו/או בפרוטוקול הקבלה ו/או  

 שמשו להפעלת המפעל על ידי המפעיל. בפרוטוקול לאחר השיפוץ, י  

 
 כל הציוד והריהוט המפורטים כאמור, וכן הציוד הנוסף שנרכש על  

ידי העירייה/קרן שלם/ביטוח לאומי במהלך תקופת החוזה הינם בבעלות 
 העירייה, אולם המפעיל רשאי להשתמש בהם במהלך תקופת החוזה. 

 
 על פי הנדרש. על המפעיל החובה לרכישת ציוד וריהוט נוספים  

הציוד והריהוט הנוספים שיירכשו על ידי המפעיל יהיו מעת רכישתם בבעלות 
 המפעיל. 

 

 שמירת דינים וקבלת רישיונות .41
 המפעיל מתחייב למלא בקפדנות הוראות כל דין בעת ביצוע חוזה  

זה, לרבות חוקי עזר של עיריית אריאל והוראות חוק שעות עבודה ומנוחה 
 .1731 –תשי"א 

 
 מפעיל מתחייב להשיג כל הרישיונות הנדרשים לפי כל דין בכל ה 

 הנוגע להפעלת המפעיל.    

 
 המפעיל מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למתן  

השירות מבחינת הבטיחות, וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות 
ו מדוייקות סכנה לנפש או לרכוש. למטרה זו ייתן המפעיל הוראות מפורטות א

לעובדיו ו/או למועסקיו ו/ו לקבלני המשנה שלו, בדבר מתן השירות תוך שמירת 
 כללי הבטיחות וידאג לביצוע הוראות אלה. 

 
 

 אחריות לנזקים .41
 המפעיל יהיה אחראי ישירות ובאופן בלעדי לכל פגיעה נזק, או  

זה תביעה לגוף ו/או לרכוש בגין של מעשה או מחדל הכרוכים בביצוע חוזה 
במישרין או בעקיפין, שייגרם למפעיל ו/או לעובדיו ו/או לכל צד שלישי, ועל 

 העירייה לא תחול כל אחריות שהיא בגין כך. 

 
 המפעיל מתחייב לטפל באופן מיידי ועל חשבונו בכל תביעה ו/או  

טענה ו/או דרישה כספית או אחרת, לרבות תביעת נזק, הנובעות ו/או הקשורות 
עקיפין בהפרת חובה או חיוב המוטלים על המפעיל על פי חוזה זה במישרין ו/או ב

ימים מיום קבלת הודעת העירייה על תביעה ו/או טענה ו/או  9-וזאת לא יאוחר מ
 דרישה כנ"ל.

 
 המפעיל מתחייב לפצות/לשפות את העירייה בגין כל נזק או חיוב  
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רם למבנים ו/א כספי שיוטל עליה ו/או תהיה חייבת לשאת בו מחמת כל נזק שייג
לצד ג' ו/או לציוד מחמת כל נזק ו/או פגיעה ו/או תביעה שתוגש כנגד העירייה 
מחמת כל מעשה ו/או מחדל ו/או עילה שמקורה, בין במישרין או בעקיפין, בחוזה 

 זה. 

 
 לפי בקשת המפעיל, תיתן העירייה לפרקליטיו ייפוי כח לנהל  

 אות יחולו על המפעיל. ההגנה בכל משפט נגדה במקרה כנ"ל וכל ההוצ

 
 

 ביטוח .44
 הפוליסות שיינתנו על ידי המפעיל יכללו את התוספות הבאות: 

 
 שם המבוטח יהיה המפעיל ו/או עיריית אריאל. 00.1.1
 סעיף אחריות צולבת.  00.1.0
על כל שינוי בתנאי הפוליסה ו/או ביטול הפוליסה תינתן הודעה לממונה  00.1.5

 יום מראש.  02על הביטוח בעירייה לפחות 
 גובה הפוליסות יהיה בהתאם להוראות הממונה על הביטוח בעירייה.  00.1.5

 
 להבטחת אחריותו לפי סעיף זה, יפקיד המפעיל בעירייה פוליסת  

 ביטוח מאושרת על ידי הממונה על הביטוח בעיריית אריאל.   

 
 עריכת הביטוחים כנדרש על פי חוזה זה לכל תקופת החוזה אינה  

להגביל את חבותו של המפעיל ואינה משחררת את המפעיל מחובותיו באה 
 ואחריותו על פי חוזה זה וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי. 

 
 

 עובדי המפעיל .43
 המפעיל מתחייב להעסיק בכל שעות הפעלת המפעל, כמות מספקת  

 ת אריאל. של עובדים וזאת בתיאום מלא ועל פי הנחיות משרד הרווחה ועיריי

 
 המפעיל מתחייב להעסיק מנהל להפעלת המפעל השיקומי שיהא  

 בהכשרתו עובד סוציאלי ו/או פסיכולוג חינוכי ו/או איש חינוך 
 בתחום החינוך המיוחד ו/או אקדמאי במקצועות מתאימים על פי 

אישור המפקח המחוזי לטיפול באדם המפגר.  כל עוד, לא הוסכם אחרת, מנהלת 
הגב' סופי פסוק כעובדת העירייה והמפעיל ישלם לעירייה מדי  המפעל תהיה

 בשכרה. ₪ 3,222חודש השתתפות של 

 

 
 העירייה רשאית לבקש מהמפעיל להימנע מהעסקתו של כל עובד  

 5שאינו מבצע עבודתו כראוי והמפעיל ישקול בחיוב למלא בקשת העירייה תוך 
 ימים ממועד נתינתה. 

 
 ומו של כל עובד שנעדר זמנית המפעיל מתחייב למלא את מק 

 )מפאת חופשה, מחלה, איחור או כל סיבה אחרת(. 
  

 מנהלת המפעל תהיה כפופה מקצועית למפעיל ובמקרה של חילוקי  
 בעירייה. האגף לשירותים חברתיים דעות הם ייפתרו בין המפעיל ומנהל   
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 אי קיום יחסי עובד ומעביד .42
 ל הינו קבלן עצמאי וכי אין מוסכם מפורשות בין הצדדים כי המפעי 

נקשרים בינו ו/או בין מי מעובדיו ו/או ממועסקיו לבין העירייה, יחסי עובד 
 ומעביד.

  
 המפעיל מצהיר כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיועסקו על  

ידו לצורך הפעלת המפעל על פי חוזה זה, בהתאם לכל דין, וכי הוא מתחייב למלא 
ו, לרבות ביצוע כל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו כל חובותיו כלפי עובדי

על פי כל דין, לרבות חוק שכר מינימום, והעירייה לא תהא אחראית כלפי עובדי 
 המפעיל אחריות כלשהי. 

 
 תחוייב העירייה בתשלום כלשהו למפעיל ו/או לעובדיו ו/או  

ה בכל למועסקיו, המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו, יפצה המפעיל את העיריי
, למעט מנהלת סכום בו תחוייב כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד

 המפעל כמפורט בסעיף ____

 
 
 

 
 ביטול החוזה .45

 במקרה של הפרת סעיף מחוזה זה, יהיה כל צד רשאי לבטל  
יום לתיקון ההפרה,  13את החוזה, ובתנאי שניתנה למשנהו אורכה בכתב של 

 ועד. והוא לא תיקן ההפרה באותו מ

 
 יום לאחר תום מועד ההודעה המוקדמת.  52הביטול ייכנס לתוקפו  

 
 

 תוצאות ביטול/סיום החוזה .46
 עם תום תקופת הרשות או עם מתן הודעת העירייה על ביטול  

החוזה, מתחייב המפעיל לפנות את הנכס מכל אדם וחפץ, למעט הציוד שהיה 
כש על ידי העירייה/ביטוח קיים בו ערב חתימת החוזה כמפורט בנספח א' ו/או נר

לאומי, במהלך תקופת החוזה ו/או מפורט בפרוטוקול המסירה ו/או בפרוטוקול 
 לאחר השיפוץ. 

 
 המפעיל מתחייב להחזיר לעירייה את המבנים והציוד במצב טוב  

 –ותקין לשביעות רצונו של ב"כ העירייה. במקרה של ציוד חסר או ציוד שניזוק 
ליפי או לשלם לעירייה את עלות הציוד החסר והציוד על המפעיל לקנות ציוד ח

 שניזוק, בהתאם לקביעת העירייה. 

 
 המפעיל יפנה את הנכס מכל אדם וחפץ שהוצב על ידו ויחזיר  

לעירייה את הנכס והציוד השייך לעירייה כשהם נקיים, במצב טוב ותקין 
 ובהתאם לחוזה זה ובכפוף לבלאי סביר. 

 
 /או חוב ו/או תשלום ו/או התחייבות המפעיל ישא בכל הוצאה ו 

 הנובעים מתקופת הפעלת המפעל השיקומי על ידו.   

 
 אם המפעיל לא יפנה ויחזיר את הנכס במועד, ישלם המפעיל  

 לכל יום איחור בפינוי.  ₪ 322לעירייה פיצוי קבוע ומוסכם מראש בסכום של 
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  בנוסף, תהיה העירייה רשאית לחלט הערבות הבנקאית לביצוע 
 החוזה שתינתן על ידי המפעיל כמפורט בחוזה זה.   

 
 בנוסף, תהיה העירייה רשאית להורות על ניתוק המים והחשמל  

למבני המפעל השיקומי וכן להחליף מנעולים והמפעיל לא יהיה זכאי לכל פיצוי 
בנוסף, תהא העיריה רשאית לחלט  שהוא בגין פעולות העירייה לסעיף זה.

 יצוע חוזה שתינתן על ידי המפעיל כמפורט בחוזה זה. הערבות הבנקאית לב

 

 אי פעולה במועד .47
אי תגובה ו/או הימנעות מנקיטת פעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה 
כלשהי, לא ייחשבו ולא יתפרשו כוויתור של מי מהצדדים ו/או כעובדות היוצרות מניעות ו/או 

 . השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת

 ביקורת .48
                    נציג המשרד וכן חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם,                    
  רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל  יהיו                  
 בהפעלת המרכז, או בתמורה הכספית נשוא מכרז זה. נותן השירותים בכל הקשור                   

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות                   
אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות לתשלום 

ת שוטפות עבור הפעלת המרכז, כגון תשלומי שכר דירה, ארנונה, שכר וכן הוכחות לתשלום הוצאו
 חשמל, מים וכדומה. 

מטרות הביקורת הן לבחון את חוסנו הפיננסי של נותן השירותים, לוודא שהתשלום שמועבר  
לנותן השירותים עבור רכיבי טיפול מסוימים אכן משמש לאותם רכיבים, ולפקח על עמידת נותן 

וקי העבודה וכל דין אחר. המשרד יהיה רשאי לבצע את הביקורת רק לשם השירותים בדרישות ח
 .השגת מטרות אלו

נותן השירותים מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל  
מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. 

דע והמסמכים המבוקשים רלוונטיים למטרות הביקורת המפורטות לעיל. דרישת הכל בתנאי שהמי
 . מידע או רשומות על ידי המשרד תהיה כפופה לדין

במקרים בהם יראה המשרד צורך לבדיקה מעמיקה ויסודית של השכר, יועברו תלושי שכר  
 לביקורת. 

נים כך שכל ההכנסות על נותן השירותים להפריד בניהול חשבונותיו בין הפרויקטים השו 
וההוצאות הקשורות להפעלת השירות ירשמו אך ורק בחשבונות אלו כך שניתן יהיה לאתר את 

 הוצאות הפרויקט והכנסותיו על פי מרכיבי התקציב. 
נותן השירותים יידרש להמציא דוחות חשבונאיים מפורטים עפ"י סעיפי ההוצאה בהתאם  

 וחה והשירותים החברתיים. חשבון מטעם חשב משרד הרו-לדרישות רואה
 דוחות כספיים שיופקו לשימוש הנהלת האגף/המשרד יהיו חייבים באישור רואה חשבון.  
 נותן השירותים מתחייב להעביר למשרד כל מסמך נוסף, לפי דרישת המשרד.  
נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם  

 צד שלישי.  ומצוי בידי

 סמכות השיפוט .49

 מובהר בזאת כי תובענה בקשר למכרז זה תוגש אך ורק לבית המשפט לעניינים מקומיים  בעיר אריאל

 
 כתובות והודעות .31

הודעות שיש לשלחן על פי חוזה זה ו/או בקשר לחוזה זה תישלחנה לפי הכתובות המצוינות במבוא 
 90בחוזה ייחשב כמכתב שהגיע לתעודתו תוך לחוזה ומכתב שיישלח בדואר לפי הכתובת כמצוין 

 שעות לאחר מסירתו לבית הדואר. 
 
 
 



           

 11  

  Email: finance@ariel.muni.il▪  40–9416625▪  קספ 40-9416164'  טל▪  04744 אריאל ,52 .ד.ת
 

 עיריית אריאל
 אגף הגזברות

 
 :ולראייה באו הצדדים על החתום

 
 

________________                                                            __________________ 
 המפעיל                  העירייה
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 כתב ערבות ביצוע - 1.7.2.1נספח 

  ____________________ שם הבנק / חברת הביטוח: 

  ______________________________ מס' הטלפון: 

  _______________________________ מס' הפקס: 

 כתב ערבות

 לכבוד
 עיריית אריאל

 5יהודה רח' 
 אריאל

 ערבות מס. ___________________________הנדון: 

 -פי בקשתו של ______________________, ח.פ. / ת.ז. _____________ (להלן -על
"החייב"), אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ______________ ש"ח 

ים לצרכן, מתאריך ___________ (תאריך תחילת התוקף של (במלים), שיוצמד למדד המחיר
למתן שירותי תעסוקה הערבות), אשר תדרשו מאת החייב, וזאת בקשר להזמנה או להסכם 

יום מתאריך הקבלה של  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  במרכזי תעסוקה מוגנים
היו חייבים לנמק את דרישתכם הראשונה, שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שת

דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, 
 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו הינה אוטונומית, בלתי מוגבלת בתנאים, בלתי חוזרת, בלתי תלויה, אינה ניתנת לביטול 
 ואינה ניתנת להעברה.

 רבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _____________ (ועד בכלל).ע

פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ____________________________________, -דרישה על

מספר הסניף: ______, שם הסניף: ______________, כתובת הסניף: 

._________________ 

בות זו יש להפנות למשרד של חברת הביטוח פי ער-דרישה על לחלופין:

___________________, בכתובת: 

._____________________________________________________________ 

 ___________   _______________________   ________________________  
 חתימה וחותמת שם מלא תאריך 
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 הוראת חלף ערבות - 1.7.2.2נספח 

 שם הספק:_______________

 __________________________מספר טלפון: 

 מספר פקס: ____________________________

 לכבוד:

 החשב הכללי

 משרד האוצר

 באמצעות משרד ____________

 הנדון: הוראת חלף הערבות

הספק),  –אנו החתומים מטה, מורשי החתימה המוסמכים של ______________ (להלן  .1

ב תשלומים שיגיעו לנו בהתאם להסכם מיום נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לעיכו

_________ עם משרד _________ בהתאם למכרז ________, שמספרו _________ / 

לצורך ____________, וזאת עד לסך של ________  ש"ח, (במילים___________), 

 שיוצמד ל____________ מתאריך _________.

תו הבלעדי והמוחלט, יקזז את הסכומים אנו מסכימים כי החשב הכללי, לפי שיקול דע .2

המעוכבים מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכוםמכל תשלום שהוא 

 לכל משרד.

אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע עיכוב תשלום  .3

 סכם האמור.וקיזוז לפי הוראה זאת, מכספים המגיעים לנו מן הממשלה בהתאם לה

הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ________. יובהר, כי עד לתאריך זה יוחזקו הסכומים  .4

המעוכבים בידי החשב הכללי, וכן כי הסכומים המעוכבים יועברו לספק ללא הצמדה או 

 ריבית.

 שינוי הוראה זו כפוף לאישור מראש ובכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר. .5

  

_______________________________  

 מורשי החתימה
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 נוסח האישור על עריכת ביטוחים - 1.7.4נספח 

 לכבוד
 מדינת ישראל,

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 אישור על עריכת ביטוחיםהנדון: 

 א.ג.נ.,
(להלן   ___________________________________הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו 

 ספק") "ה
 

למתן שירותי לתקופת הביטוח  מיום _______________ עד יום ________________ בקשר 
 , את הביטוחים המפורטים להלן:תעסוקה במרכזי תעסוקה מוגנים

 
 ביטוח חבות המעבידים

 
. אחריותו החוקית כלפי עובדיו, כולל המשתקמים, בכל תחומי מדינת ישראל  והשטחים 1

 המוחזקים.     
 דולר לעובד , למקרה ולתקופת הביטוח (שנה). 5,000,000. גבולות האחריות לא יפחתו מסך   2
היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע עיריית אריאל . הביטוח מורחב לשפות 3

 כלשהי  כי הם נושאים בחבות מעביד  כלשהםכלפי מי מעובדי הספק.
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 
. אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת 1

 ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל  תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. 
 דולר ארה"ב,  למקרה ולתקופת הביטוח,  (שנה).  1,000,000.  גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 2

 ).CROSS LIABILITYלל סעיף אחריות צולבת (. בפוליסה ייכ3
ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל עיריית אריאל  . הביטוח מורחב לשפות את4

 הפועלים מטעמו.
 

 ביטוח רכוש
 

 ביטוח המבנה ותכולתו בביטוח  אש מורחב כולל נזקי טבע בערכי כינון
 

 כללי
 

 :בפוליסות הביטוח  נכללו התנאים הבאים
בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט עיריית אריאל,.  לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים:  1

 לעיל.
. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח  ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם 2

 עיריית אריאל.יום לפחות במכתב רשום ל  60ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של  
עובדיה,  עיריית אריאל על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות  או חזרה, כלפי   .  אנו מוותרים3

 ובלבד  שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
.  הספק יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי  הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי  כל 4

 סות.החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפולי
 . ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.  5
.  כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר 6

,  והביטוח הינו  בחזקת ביטוח ראשוני המזכה עיריית אריאלקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי
 פי הביטוח. במלוא הזכויות על

. תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" בכפוף  7
 להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל. 

 
 .בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה
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 בכבוד רב,                                                                                                         
 
 
 

                                                                    ___________________________ 
 חתימת מורשי המבטח וחותמת המבטח תאריך______________                       
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 חלקים חסויים בהצעה - 1.10.3נספח 

 אני מבקש, שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

מוסכם עלי, כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני 

 יוגשו למכרז זה.ביתר ההצעות, ש

, מציע המבקש חלקים חסויים בהצעה מתבקש להמציא עותק 1.5.4.2סעיף -כאמור בתת הערה:

 נוסף של ההצעה, שבה החלקים החסויים מושחרים.

 

 :חתימת המציע

 ___________   ___________   ___________  ___________ 
 מס' זהות/עוסק מורשה  חתימה/חותמת תאריך שם המציע 
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 הצהרה בדבר שלמות ההצעה - 1.11נספח 

הנני מצהיר, כי הצעתי זו הינה שלמה ומוצעת כיחידה תפעולית ואינטגרטיבית אחת וכי היא עונה 

על כל הדרישות, הנובעות מן הרשום בכל מסמכי המכרז, כי הבאתי בחשבון את כל המידע, 

הזמנים וליתר האילוצים, הכרוכים בביצועם של -שנתקבל מהמשרד, וכי אני מודע ללוחות

 .היו לי כל טענות בגין קשיים או אילוצים כאמורהשירותים, ולא י

 :חתימת המציע

 ___________   ___________   ___________  ___________ 
 מס' זהות/עוסק מורשה  חתימה/חותמת תאריך שם המציע 
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 מודל מפעלים מקדמי תעסוקה -נוהל של אגף השיקום  - 2.4נספח 

 כ ל ל י .1

מוגבלות, במטרה מפעל מקדם תעסוקה הינו גוף המספק שירותי תעסוקה מוגנת לאנשים עם 

 לשקמם

 ולקדם את מסוגלותם התעסוקתית

 מטרה .2

מתן שירותי תעסוקה שיקום והכשרה, תוך כדי פיתוח מסוגלות תעסוקתית בתחומי 

המיומנויות הרכות, הקניית הרגלי עבודה, הכרת סביבת עבודה נורמטיבית עבור מקבלי 

גרת השיקום בפתוח שירות של אגף השיקום במשרד הרווחה.  מקבלי השרות יעסקו במס

 מיומנויות טכניות בשדות תעסוקתיים יצרניים ושירותיים. בכלל זה  

פתוח מסלול לקידום מערך התעסוקה הקבוע במפעלים אלו עבור אוכלוסיית אנשים עם 

 מסוגלות תעסוקתית שאינה מאפשרת השתלבות בשוק הפתוח  

 אחריות .3

האחריות הכוללת ליישום נוהל זה חלה על  השרות  לשיקום מקצועי תעסוקתי  .3.1

 במשרד הרווחה, או מי 

 שהוסמך על ידו.           

המפקח המחוזי אחראי ליישום הנוהל במחוזו, תוך תיאום עם הלשכה לשירותים  .3.2

 חברתיים.

 האחריות לביצוע נוהל זה חלה על ספק השירות, בהתאם לרשום בפרק השיטה. .3.3

 יש לפעול בהתאם לנהלים והנחיות משרד הרווחה.  .3.4

  

 (פרק הוראות תע"ס, מפעלים מוגנים) חוקים ותקנות .4

 . 1998חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח  .4.1

 להוסיף  -חוק הסעד  .4.2

 להוסיף פירוט -תקנות נגישות מתו"ס והשירות .4.3

 מפעלים מוגנים -להוסיף תע"ס שיקום .4.4

 

 הגדרות .5

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים. -המשרד  .5.1

 סמנכ"ל בכיר לשירותי שיקום במשרד הרווחה, או מי מטעמו. –אחראי .5.2

 מנהל השירות לשיקום מקצועי תעסוקתי באגף השיקום. .5.3

 מפקח ארצי לשיקום מקצועי תעסוקתי באגף השיקום. .5.4

 מפקח מחוזי לשיקום מקצועי תעסוקתי. .5.5

 לשירותים חברתיים.ועדת תעסוקה של המחלקה  –גורם מפנה   .5.6

 הצוות השיקומי:  עו"ס המפעל, ומרפא בעיסוק .5.7
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אחראי על קבלת מקבל השרות ובחינת התאמתו   –עו"ס מפעל שיקומי   .5.8

למפעל, אחראי על הפעלת תוכנית שיקומית ועדכונה, מספק תמיכה וליווי 

יעדיהן, מגשר ומקשר  למקבל השרות, מבצע הערכות תקופתיות ומעדכן את 

ומשפחתו לבין המחלקה לשירותים חברתיים בקהילה וגורמי  בין הפונה

 טיפול אחרים. אחראי על הדרכת הצוות. 

אחראי על תהליך נגישות השירות ויישומו, מבצע ניתוח עיסוק –מרפא בעיסוק .5.9

 בעמדות  

 העבודה במפעל תוך מיפוי דרישות והתאמות הנדרשות, בניית תוכניות                

 שיקומיות לקידום  

 יכולתו התעסוקתית של מקבל השרות.                

יו"ר ועדת התעסוקה אחראי לשיקום  –) CMהעו"ס לשיקום תעסוקתי ( .5.10

 תעסוקתי במחלקה  

 לש"ח.                  

שהמוסד לביטוח לאומי קבע שהינו בעל  18אדם מעל גיל  –מקבל השירות  .5.11

 ומעלה   40%נכות מ 

ואשר נמצא עם יכולת עבודה שאינה תואמת בשלב זה את דרישות  העסקה                  

 בשוק הפתוח  

(באופן נתמך או עצמאי). הוא זקוק לתמיכה, הכוונה, הקניית מיומנויות                  

 תעסוקתיות וליווי 

על מקדם בפרקי זמן מוגדרים במסגרת הפועלת בתנאים מיוחדים קרי: מפ                 

 תעסוקה. 

ארגון חיצוני הרוכש עבודה ממפעל מקדם תעסוקה  -לקוח רוכש עבודה   .5.12

 ומשלם תמורתה. 

ארגון חיצוני המוכר למפעל המקדם, או לארגון המפעיל,    -"ספק אמצעים"  .5.13

 שירותים, ציוד, 

 חומרי גלם וידע, והארגון או המפעל משלמים בתמורה.                 

הגורם המפעיל מפעל מקדם תעסוקה שזכה במכרז של משרד  –ספק שרות   .5.14

 הרווחה. 

מפעל מקדם תעסוקה הינו גוף שמספק שירותי  –מפעל מקדם תעסוקה  .5.15

 שיקום וקדום  

מסוגלות תעסוקתית באמצעות  מתן  תעסוקה על פני הרצף לאדם עם                 

 המוגבלות       

מרכז תעסוקה המיועד להתנסות במיומנויות טכניות של  -יחידת התעסוקה  .5.16

מסוגלות תעסוקתית. המרכז יכול להכיל עמדות עבודה יצרניות או עמדות  

עבודה שמספקותשירותים בתחומים מגוונים על פי דרישות לקוח רוכש 

עבודה (לדוגמה: שירותי דיוור, הסעדה, מענה טלפוני). במרכז תהיה הדרכה 

שיקומית במטרה להביא לשיפור בביצוע העבודה ומיצוי  והכוונה תעסוקתית
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יכולות האדם השוהה במרכז זה.תפקיד המרכז יהיה לספק עבודה ע"י 

התקשרות חוזית עם מפעלים, ספקי עבודה, יזמות תוך מפעלית והעסקת 

לבדיקה עם היועה"מ  -אנשים במקומות עבודה בשוק הפתוח ב(סביבה מוגנת)

ים במפעל ,יישארו לתקופה ממושכת ולעיתים חלק ממקבלי השירות השוה

 באופן קבוע

יחידה העוסקת בהכשרה למיומנויות תעסוקתיות  -יחידה הכשרה והשמה .5.17

 רכות ומלווה את  

הפעילות להכנה והמרצת המועסקים ליציאה לעבודה בשוק הפתוח ובעבודה                   

 נתמכת תוך  

ת ולסביבתו בקהילה. המרכז אחראי לפיתוח התייחסות למקבל השרו                 

 מיומנויות תעסוקתיות 

 רכות לקראת השמה במקומות העבודה ביחסי עובד מעביד                    

 

 

 

 

מוצלח  לניווט טכניות, החיוניות שאינן ותכונות התנהגויותרכות:  מיומנויות  5.17.1

 קריירה. של

הן ספציפיות לתחום עיסוק מסוים, שבדרך  טכניות –מיומנויות המקצועיות  5.17.2  

ישמשו בסוג עיסוק אחר (כמו יכולת הלחמה, ריתוך או           כלל לא 

 בישול).

 אחראי לצוות ולמקבלי השירות בכל תחומי העבודה במפעל. –מנהל המפעל  .5.18

אחראי על עמידה בתפוקות ואיכות של  –מדריך שיקומי ביחידת התעסוקה .5.19

השירותים ביחידת תעסוקה ספציפית. המדריך נותן לכל  הייצור או מתן

מקבל שירות את המטלות המתאימות לו בהתאם לתוכניות הקידום האישיות 

שלו. על המדריך לדאוג ליישום היעדים האישיים של מקבל השירות תוך 

התייעצות עם העו"ס או מרב"ע. על המדריך מוטלת האחריות לבצע הערכות 

אחת לשלושה חודשים. על המדריך מוטלת האחריות  לבדיקת יישום יעדים

 להתריע ולידע את הצוות המקצועי על  קשיים בביצוע תוכנית השיקום.

אחראי על יישום יעדים בתוכנית הקידום  –מדריך שיקומי ביחידת ההכשרה  .5.20

של מקבל השירות במסלול ההכשרה תוך שמירה על קשר מתמיד עם הצוות 

יך לוקח חלק בהכשרת מקבל השירות לקראת המקצועי ורכז ההשמה. המדר

יציאתו לעבודה נתמכת. המדריך ילווה את מקבל השירות בהתנסות בעמדות 

עבודה מגוונות בתוך המפעל בהתאם לתוכנית האישית שלו וכן ברכישת 

מיומנויות רכות כגון: מיומנויות חברתיות, הדגשת יכולות למול חולשות 

ת למידה .המדריך יהיה אחראי על מספר מבחינה טכנית, הקניית אסטרטגיו

 של מקבלי שירות
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צוות רב מקצועי נותן שירות בהתאם להגדרות התפקיד וגבולות הסמכות  .5.21

 כמפורט בנספח א'.

אחראי למיומנויות רכות ובעל תואר רלוונטי שעבר  -רכז מקדם תעסוקה .5.22

קורס לרכזים מקדמי תעסוקה מטעם משרד הרווחה. באחריות הרכז למצוא 

מות עבודה בשוק הפתוח המתאימים לרצון ויכולות מקבל השירות מקו

ולהשימם ביחסי עובד מעביד. הרכז מתאים את מקום העבודה למקבל 

השירות בהתאם למידע על יכולות ודרישות עמדות העבודה שהתקבל מהצוות 

 המקצועי והמדריך ביחידת ההכשרה.  

 השרות.מסמךהנחתםעם משרד הרווחה לזכיין להפעלת  - חוזה .5.23

משמעותה הסכם לקבלת שירותי התערבות לשיקום  -תוכנית עבודה   .5.24

תעסוקתי ביןמנהלהמפעללביןמקבלי השירות המסדירחובותוזכויותשלשני 

 ,הסכם זהמיועדלמטרותשיקומיותולאמשפטיות .הצדדים

 מקבל שירות ומנהל המפעל.  ומחויבותהדדית אצל ,להקנייתתחושתאחריות

 .ראהנספח -

 ארוך לטווח מטרות קביעת הכוללת אישית תוכנית–ם אישית תוכנית שיקו .5.25

 למסגרת קבלתו ועם ובשיתופ מקבל השירות עבור הנבנית ,קצר לטווח ויעדים

השיקומית ומתעדכנת מפעם לפעם בהתאם להתקדמותו . התוכנית הכללית 

נכתבת מחדש לאחר הערכה תקופתית אחת לשנה . יעדים לטווח קצר נבדקים 

 חודשים.אחת לשלושה 

מקבל  בשיתוף הצוות י"ע הנעשית מקבל שירות הערכת – הערכה תקופתית  .5.26

 .אחת לשנה שירות

 

 עדכון  .6

 אחריות לעדכון הנוהל חלה על מנהל האגף ומי שהוסמך על ידו. 

 

 שיטה .7

 ראה נספח א'  –דרישות מבנה ואחזקה  .7.1

 ראה נספח ב'.  -כוח אדם .7.2

סכמתי של התפקידים במפעל על פי הכפיפויות  תאור -תרשים מבנה ארגוני .7.3

  והגדרות תפקידים.

 (פרוט:פרק הדרכה והשתלמות עובדים). -הדרכה והכשרת צוות  .7.4

 נהלי דיווח ותשלום מול המשרד.   .7.5

   : דווח ותשלום .7.6

 לספק השירות:  .7.6.1

א.  המחלקה תעביר טופס השמה לשם מימון השמתו של מקבל השרות 

 במפעל המקדם. 
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במידה ונמצא לאחר חודש הסתגלות, כלא מתאים יופנה חזרה      

 למחלקה לקבלת  

 שירות חלופי.      

ב. במידה ונמצא מתאים ליחידת ההכשרה, תעביר המחלקה טופס 

 השמה המותאם  

 חודשים. 6ליחידת ההכשרה למשך של עד     

ג. במידה ומקבל השרות ישתלב בעבודה נתמכת בשוק הפתוח, יקבל  

 המפעל המקדם  

), לליווי 2תשלום באמצעות טופס השמה של עבודה נתמכת, (שלב 

 המושם למשך של עד חצי  שנה.

 

 למקבל השירות :  .7.6.2

גמול ביצוע עבודה. התגמול הכספי הניתן למקבל השירות בגין  -א.גב"ע

 עבודתו נובע  

מתפוקתו,   ומהתשלום המתקבל עבור המוצרים המיוצרים במפעל      

 .המקדם

מקבל השירות זכאי לתוספת תשלום מדורגת בהתאם   -ב. סובסידיה

 לתפוקתו במטרה 

להעלות את שכרו.  התשלום (כולל הגב"ע) יוודא שמקבל  השרות     

 יקבל תשלום של 

משכר המינימום במשק. התשלום יועבר ע"י המשרד  10%לפחות     

 בהתאם למגבלות 

 התקציב.    

התשלום שיתקבל   -מעביד -ג. מפעלים בהם מתקיימים יחסי עובד 

 יהיה בהתאם 

 להסכמים קיבוציים עם הממשלה.   

 :הפניית פונה למפעל מקדם תעסוקה .8

הפנייה של מקבל שירות למפעל מקדם תעסוקה  תעשה רק לאחר  אישור עו"ס 

 המחלקה או ועדת תעסוקה מקומית ובהתאם להחלטתה. 

מקומית תפנה למפעל מקדם תעסוקה רק כאשר נמצא מתאים ועדת התעסוקה ה .8.1

להגדרת אוכלוסיית היעד של האגף  ומיצה את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי 

 ונמצא כלא מתאים לעבודה בשוק הפתוח בשלב זה.

במידת הצורך יופנה  המועמד למחלקה לש"ח, לשם הפנייתו לאבחון תעסוקתי  .8.2

מד מעונין בכך או כאשר יש צורך בהערכה מקצועי. ההפניה תיעשה כאשר המוע

מחודשת של יכולות, או על מנת  להחליט על הכוונה מיטבית יותר לאחת 

 מתוכניות האגף, או כשחסרים נתונים תומכי החלטה. 
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במידה ותחליט הועדה בשיתוף המועמד על התאמתו למפעל מקדם תעסוקה,  .8.3

וימצא לא מתאים, יופנה השירות המתאים לצרכיו. במידה  המועמד יופנה לספק 

 לתוכנית חלופית.

 בתום הועדה, יחתמו כל המשתתפים על טופס סיכום ההחלטה. .8.4

לאחר קבלת החלטת ועדת התעסוקה המקומית, באחריות העו"ס לשיקום  .8.5

השירות כתובת וטלפון של המפעל המקדם באזור   תעסוקתי לספק למקבל 

 ואישור של הוועדה לקבלת שרות זה.

 פונה לשירות תעמוד בכל הנגזר מתנאי הסכם זה.כל הפניית  .8.6

ספק השירות רשאי לקבל הפניות מגורמים אחרים, ובלבד שגורמים אלה יהיו  .8.7

אחראים למימון המופנים. על ספק השירות לקבל אישור בכתב מ המפקחת 

 המחוזית. 

 תנאי  קבלה: .9

 מקבל השירות  יופנה לספק השירות בצירוף המסמכים הבאים: .9.1

חובה. לא ניתן לקבל  -גורם מטפל במחלקה לשירותים חברתייםהפניה מ א.

 מועמד ללא מכתב הפניה  מהמחלקה.

 תעסוקתית  -הערכה תפקודית  -טופס אינטייק  ב.

 טופס סיכום החלטה של ועדת התעסוקה המקומית  ג. 

 פרוטוקול ועדה רפואית של בטוח לאומי. ד.

 דו"ח סוציאלי  ה. 

 אישור על כשירות רפואית לעבוד במסגרת המפעל המוגן. –הצהרת בריאות  ו. 

 במידה וקיים.  –אבחון תעסוקתי  ז.  

 ח.   דו"ח תפקודי ממסגרת קודמת  

 צו מינוי אפוטרופוס (במידה וקיים) ט. 

 צילום תעודת זהות י. 

 טופס ויתור סודיות מהמחלקה לשירותים חברתיים. יא. 

המעוניין בשרות זה או בהסכמת האפוטרופוס ועומד לשירות יופנה אדם  .9.2

מקבל השרות או אפוטרופוס יחתום על חוזה  בקריטריונים ובדרישות המסגרת.

 טיפולי בדבר תנאי קבלתו מול איש צוות מטעם המפעל. 

איש הצוות יעביר עותקים חתומים של החוזה לידי הפונה, לתיקו האישי של  .9.3

 הפונה ועותק למח'     הרווחה.

 

 

 

 

 מרכיבי הטיפול במקבל השירות במפעל מקדם התעסוקה .10

הרכב  פירוט/ מטרה הפעולה
המשתתפים 

 ותפקידם

טפסים 
 נדרשים 

 הערות אפשרויות החלטה
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קבלה ופתיחת  יום הכניסה
 תיק אישי. 

מפגש ראשוני עם 
המועמד להכרות עם 
מקבל השרות ומתן 

 מידע על המפעל 

מטעם  CMעו"ס -
 מח' ש"ח 

צוות נציג -
 שיקומי מהמפעל

 עו"ס המפעל-
 מנהל המפעל-

החלטה לגבי עמדת   9.1ראה סעיף 
עבודה והתאמות 

 נדרשות

 

 חודש ראשון
התנסות ביחידת  הסתגלות ומיון

התעסוקה ובדיקת 
 התאמתו למסגרת

המדריך ומרב"ע 
להבטחת 
הנגישות 

ולהתרשמות 
כללית לגבי 

 התפקוד

בניית פרופיל 
תפקודי 

באמצעות 
טופס 

מסוגלות 
 תעסוקתית

המשך ביחידת - -
 התעסוקה

חזרה למש"ח לצורך - -
הפניה לתוכנית 

חלופית: 
אבחון/לימודים/מרכז 

 שיקום/תעסוקה נתמכת

 

החלטה על עמדת  שילוב במפעל
עבודה וחתימה על 

הסכם קבלת שרותי 
 שיקום תעסוקתי

 מקבל השרות,
מדריך, מנהל 
 המפעל ועו"ס

 

יש לכלול   
בהסכם קבלת 
 –שירותי שיקום 
חתימה שידוע 

למקבל השירות 
 שאיננו מועסק. 

בניית תוכנית 
 שיקום אישית

על התוכנית להסתמך 
על נתוני האינטייק, 

העדפות מקבל השרות 
 והפרופיל התפקודי

עו"ס ומקבל 
 השרות

טופס 
 אינטייק

טופס 
 מסוגלות

המשך השתלבות 
ביחידת התעסוקה לחצי 

 שנה 

 

במהלך חצי 
 שנה ראשונה

בתום חצי שנה 
 ראשונה

יישום התוכנית 
האישית על פי 

המטרות 
 שנקבעו

 
 
 

בדיקת יעדים אחת 
 לשבוע

טופס מעקב  מדריך
 נתונים שבועי

  

 
 
 
 

עדכון תוכנית השיקום 
וקביעת יעדים חדשים 

במידת הצורך 
בהתבסס על טופסי 

 המעקב השבועי

מדריך, עו"ס 
 השירותומקבל 

טופס הערכת 
מסוגלות 

תעסוקתית 
תקופתי 

בהתבסס על 
טופסי מעקב 

 שבועי

  

כינוס וועדה 
 פנים מפעלית  

יש לחזור על  --
שלב זה כל חצי 

 שנה

החלטה לגבי המשך 
 התוכנית.

 

מדריך ועובד 
סוציאלי (מרב"ע 

 במידת הצורך)
 מקבל השרות

 
 
 

טופס סיכום 
 וועדה

המשך שיקום ביחידת 
 התעסוקה

העברה ליחידת 
 ההכשרה או 

 העברה ללש"ח

שליחת  העתק 
לעדכון העו"ס 

 במש"ח.
במידה והוחלט 

על התקדמות 
ליחידת 

ההכשרה מומלץ 
להזמין את 

 לוועדה ..C.Mה
הוועדה הפנים מפעלית תתכנס אחת לחצי שנה. במטרה לקבל החלטה על שינוי/המשך תוכנית שיקום בהסתמך על טופס מסוגלות 

 תעסוקתית
דה והוחלט על העברה ליחידת ההכשרה יש לדאוג לשינוי ההשמה לתעריף מוגבר  באמצעות עו"ס לשיקום מקצועי תעסוקתי במחלקה 

 לשירותים חברתיים.
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במקרה שלא 
עובר ליחידת 

הכשרה  לאחר 
שנה וחצי 

 (שלוש וועדות)

כינוס וועדת 
 חריגים

יש לקבל החלטה לגבי 
 המשך התוכנית  

עו"ס מטעם 
במידה לש"ח 

 ומתאפשר
נציג צוות שיקומי 

 מהמפעל
 עו"ס המפעל
 מנהל המפעל

המשך שיקום ביחידת  
התעסוקה  או הפניה 

 למחלקה לש"ח
 

דרוש אישור  
מיוחד מטעם 

הפיקוח להמשך 
 מימון התוכנית.

 תהליך העבודה ביחידת ההכשרה 

הרכב  פירוט/ מטרה הפעולה
המשתתפים 

 ותפקידם

טפסים 
 נדרשים 

 הערות החלטהאפשרויות 

התאמת תוכנית  שישה חודשים
השיקום תוך 

שימת דגש על 
השתלבות 
בתעסוקה 

 נתמכת

     

תכנון לו"ז 
 שבועי אישי  

הלוז כולל  את 
השתתפות  מקבל 
השרות בשלושה 

 תחומים:
.עמדת העבודה 1

 במפעל
.סדנאות למיומנויות 2

 רכות
.התנסויות במקומות 3

 עבודה בשוק העבודה.
 

 בעיסוקמרפאה 
 עו"ס המפעל

   

      

פרופיל תפקודי 
עם תוספת 
המתאימה 

 לנתמכת
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11.  

 :הערכה  .11.1

  תהליך ההשתלבות במפעל יהיה כדלהלן:        

בתחילת ההתקשרות, תעשה הכרות ראשונית עם הפונה במרכז  -תצפית  .11.1.1

ההכשרה הפנים מפעלי וביחידה התעשייתית על ידי צוות רב מקצועי למשך 

חודש ימים לזיהוי והיכרות עם יכולותיו וצרכיו. בניית טופס נתונים 

 לחודש הראשון. 

בצעו העובדים המקצועיים יערכו למקבל השרות סיור הכרות במפעל וי .11.1.2

הערכה תפקודית ראשונית של הפונה הכוללת את נטיותיו  והתאמתו  

לקווי הייצור ופעילויות תעסוקתיות השונות. בחודש זה, תיבדק שנית 

 יכולתו להתאים לעבודה נתמכת בשוק הפתוח. ראה נספח

בתום תקופת ההערכה יכתוב העו"ס בשיתוף מרב"ע   -סיכום והחלטה  .11.1.3

בהסתמך על התצפית שערכו, האינטייק  המקצועית  את חוות דעתם 

 ומסמכי הקבלה. 

יערך דיון בצוות שכולל את מנהל המפעל, מדריך, הצוות המקצועי,   .11.1.4

הרווחה והפונה עצמו ובעת הצורך נציג ממשפחתו,  והגורם המפנה ממחלקת 

 אפוטרופוס או נציג האמון על הפונה, בו  

ישתלב ביחידה תעסוקתית  או יחזור יוחלט על הצבתו בתוכנית בה המועמד           

 חזרה למחלקה  

 לש"ח.            

במידה וישולב ביחידה התעסוקתית יבחן הצוות הרב מקצועי את  .11.1.5

 שילובו בקו היצור  

 המותאם לו.           

הועדה תקבע למקבל השרות תוכנית אישית כפי שנבנתה עבורו ע"י  .11.1.6

 סיכום הדיון יתויק בתיק האישי.           הצוות המקצועי. 

 במעמד הדיון יוחתם הפונה על חוזה שיקומי / טיפולי.  .11.1.7

התאמה למפעל, במידה והוחלט שהפונה אינו  –החלטה בדבר אי  .11.1.8

יופנה למחלקה לשירותים חברתיים לטיפולה   מתאים למפעל הוא 

 של עו"ס מתאמת הטיפול. 

באמצעות הצוות לדאוג לקיום פעילות  באחריות ספק השירות, –פעילות שוטפת  .11.2

 שיקומית שוטפת כמפורט מטה. 
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 התערבות שיקומית ביחידה התעשייתית/מתן שירות .11.2.1

במהלך החודש הראשון לשהייה במפעל תיקבע תוכנית שיקומית עבור  .11.2.2

מקבל שירות. בקביעת התוכנית יהיו שותפים עו"ס או מרב"ע,  המדריך השיקומי 

 המחלקה.  במפעל , מקבל שירות, עו"ס

התוכנית תעודכן ע"י המדריך  כל  -הערכה תלת חודשית פנים מפעלית .11.2.3

שלושה חודשים (ראה טופס הערכה ותוכנית עבודה/קידום). הערכה תלת חודשית 

מתקיימת במשך כל תקופת שהותו של מקבל השרות במפעל. הערכה זו מהווה את 

ת השתלבות בשוק התיעוד לתהליך השיקום והקניית מיומנות תעסוקתיות לקרא

 העבודה התחרותי. 

אחת לשנה תיערך ישיבה רב מקצועית שכוללת את  -הערכה שנתית  .11.2.4

העו"ס, מרפא בעיסוק, מנהל המפעל, מדריך שיקומי, מקבל השירות ובא 

כוח/אפוטרופוס. לדיון ועדכון  בדבר מהלך ההתקדמות של מקבל השירות  

ט האם יופנה לעבודה נתמכת ולבדוק את מצבו העדכני . בישיבה זו יש להחלי

בשוק הפתוח ואז יש לשלבו ביחידת ההכשרה או שיש צורך להמשיך את תהליך 

 השיקום ביחידה התעשייתית של המפעל.

 פיתוח מסוגלות תעסוקתית .11.3

 הקניית מיומנויות והרגלי עבודה: .11.3.1

במפעל יוצב שעון אלקטרוני על מנת לרשום שעת ההגעה והיציאה של מקבל  א.

 שירות.

שעות לפחות. יש לבנות תוכנית התערבות כך  7במפעלים מוגדר יום עבודה בין  ב.

 שמקבל השירות  

 שעות. 7-יגיע בהדרגה  תוך חודשיים, לפחות ל       

 מקבל השירות יקבל הנחיה כיצד ולמי יש להודיע על היעדרות מהעבודה. ג.

ן בתיק אישי. במקרה של היעדרות ללא הודעה יש לברר מדוע לא הגיע. לעדכ ד. 

 במידה ולא הגיע  

במשך יומיים רצופים ליידע את עו"ס המפעל . באחריות העו"ס להודיע על       

 היעדרות לאיש  

 הקשר בקהילה על פי הכתוב בתיק.       

בתחילת תקופת ההעסקה יובהרו למקבל השרות חובותיו וזכויותיו במקום.  ה. 

 המפעל ינסח אמנת 

טיפולי  בו יפורטו נהלי המקום, החובות והזכויות של שני  חוזה –שירות       

 הצדדים. חוזה זה עליו 

יחתמו מקבל השירות ומנהל המפעל מיועד למטרות שיקומיות ולא משפטיות       

 להקניית תחושת 

אחריות, מחויבות ושותפות של שני הצדדים. כמו כן, מקבל השירות יחתום כי       

 הוא יודע שהוא 

ועסק על ידי המפעל אלא שוהה שם לצורך קבלת שירותי שיקום אינו מ

 דיווח על אירוע חריג). -תעסוקתיים (נספח
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צוות המפעל יציג את היעדים שנקבעו במשותף בתוכנית הקידום בתחומים  ו.  

איכות והספק בעבודה, יחסי סמכות, שת"פ ועבודת צוות,  הבאים: שיפור 

טופס הערכה  -ויוזמה. (ראה נספח י תקשורת אסרטיבית, לקיחת אחריות 

 מסוגלות תעסוקתית ) 

ז.    מטרת צוות המפעל לסייע למקבל השירות להגיע בתום שנה וחצי של שהייה 

 ליחידת ההכשרה 

 על מנת לקבל הכנה להשמה בשוק הפתוח .      

באחריות הצוות השיקומי לדאוג להתאמה והנגשת עמדות העבודה לרבות  ח. 

 ר בהן, תהליכי הייצו

כך שיתאימו לכל עובד שהתקבל למפעל. מדובר בהנגשה ארגונומית       

 קוגניטיבית וחושית. ראה 

 פרק הנגשה.      

בכל שנה יגדיר צוות המפעל את מקבלי השירות אשר יעברו ליחידת  .ט

 ההכשרה ומשם 

לעבודה נתמכת בהתאם למדדים שיקבעו ע"י המשרד ובכפוף לאישור 

  המפקחת המחוזית. 

 

  מסלולי הייצור -יחידה תעשייתית  .12

היחידה התעשייתית תספק סביבת עבודה נורמטיבית ככל האפשר, בדומה לשוק 

הפתוח תוך מיצוי מקסימאלי של יכולותיו של מקבל השירות, ניוד תוך מפעלי והחוצה 

 ממנו ,תוך חתירה מתמדת לאיזון כלכלי של המפעל המקדם.

 הפעילות תכלול:

 א. מערכת הערכה לאבחון יכולות והתאמות נדרשות 

 ב. הכשרה מתמשכת לתעסוקה

 ג. עבודה במגוון מסלולי ייצור 

 ד. פיתוח מסוגלות תעסוקתית

 

 עבור ארגון רוכש עבודה-ניהול הייצור .12.1

 שלבים בקבלת העבודה והתארגנות לייצור: 

 הארגון/ המפעל  יאתר ארגונים רוכשי עבודה פוטנציאלים,  .א

יקיים איתם קשר שוטף  על מנת שלמפעל תהיה תעסוקה מספקת ומתאימה למקבלי  .ב

 השרות. 

לאחר יצירת הקשר עם הארגון רוכש העבודה, יבצע איש מוסמך מטעם המפעל,  .ג

 הערכה ראשונית של 

 התאמת העבודה המוצעת ויכולת המפעל  לעמוד בדרישות שהוצגו.      

לקליטת כל מרכיבי עבודה, לאחסון הבטחת שטחי אחסון מספיקים ומתאימים  .ד

 בתהליך הייצור ואחסון 
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התוצרת הגמורה. שטחי האחסון מונגשים לאוכלוסיית מקבלי השירות במפעל ואינם              

 מהווים חסם למעבר 

 תקין.              

הכנת שטחי עבודה פנויים ומתאימים לביצוע העבודה בהתאם לתקנות נגישות  .ה

 השירות

רכבות העבודה לסוגי אוכלוסיית מקבלי השירות בהתייעצות עם הצוות התאמת מו .ו

 המקצועי.

 תכנון ועמידה בלוחות זמנים המותאמים  למקבלי השירות .  .ז

התאמה בין סוג העבודה לציוד המצוי במפעל דהיינו: קיומן של מכונות ומכשור אחר  .ח

 הנדרש לבצוע העבודה.                 

ל ידי מנהל המפעל או מי מטעמו. הצעת המחיר תתבסס הכנת הצעת מחיר כתובה ע .ט

 על אחד או יותר    

מהמרכיבים: שעות עבודה,שכר מינימום(רגיל/מותאם),עלויות תשתית, תקורות.              

  

כתיבת חוזה התקשרות מסודר בין המפעל והארגון רוכש העבודה. הצעת המחיר  .י

 חתימת חוזה התקשרות .  תשמש כבסיס למו"מ לקראת 

 

 

 הכנת מפרט היצור:  .12.2

 
הכנת "מפרט ייצור" כתוב (אם לא התקבל מרוכש העבודה), במקביל לביצוע 

ההערכה של יכולת העמידה בדרישות הארגון רוכש העבודה. על המפרט 

 להכיל את התחומים הבאים:    

 תאור כל המרכיבים/רכיבים המתקבלים  מרוכש העבודה: במלל, שרטוט, ·

 אם נדרש.-תצלום, כולל דרישות איכות

תרשים המפרט את שלבי תהליך הייצור/הרכבה (תרשים זרימה)  כולל כל  ·

הפעילויות הנדרשות בתהליך (כולל פעילויות ביקורת איכות ומיקומן 

 בתהליך).

שרטוטים/צילומים/מלל כתוב המפרט מה עושים בכל שלב בעבודה, כולל  ·

 פעילות ביקורת.

במידה ומפרט כזה לא התקבל מהלקוח והוכן כאמור, על ידי המפעל,יש  ·

לקבל את אישורו של הלקוח, בחתימתו והמפרט יהווה ניספח לחוזה 

 ההתקשרות.

המפרט יונגש בהתאם לצורכי האוכלוסייה מקבלת השרות שבמפעל באופן  ·

כזה שכל מקבל שרות יוכל להשתמש בו. (כתב ברייל, הסמלה, פישוט 

 טכנולוגיה מסייעת וכד').תכנים, 
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הכנת תכנית כתובה לאימות ובחינה (בחינה וביקורת איכות בשלבים  .12.3

 תכלול:  השונים),התכנית 

הגדרת בדיקות איכות שיש לבצע עם קבלת הרכיבים/מרכיבים לעבודה,  ·

 בטרם הכנסתם לקו הייצור.

 הגדרת בדיקות איכות שיש לבצע במהלך העבודה ומיקום נקודות הבדיקה. ·

 דרת בדיקות איכות שיש לבצע בסיום העבודה, בטרם העברה ללקוח.הג ·

הגדרת הבדיקות (בכל השלבים הנ"ל) כולל: מהות הבדיקה(מה בודקים),  ·

כמה בודקים (מדגם או כל הפריטים) ומהם הקריטריונים לקבלה ודחייה 

 (על פי מה מחליטים שכמות המוצרים שנבדקה תקינה או לא).

עדיפות  -דיקות האיכות, בכל אחד מהשלביםקביעת האדם המבצע את ב ·

 תינתן למקבלי שרות.

יוכנו טפסים לתיעוד הביצוע של בדיקות האיכות  (לצורך רישום וריכוז  כל  ·

 הבדיקות והממצאים שיבוצעו בשלבים השונים).

התכנית והטפסים לתיעוד הביצוע יונגשו בהתאם לצורכי האוכלוסייה  ·

 שכל מקבל שרות יוכל להשתמש בהם.מקבלת השרות שבמפעל, באופן כזה 

 

 תכנון עמדות העבודה .12.4

על בסיס מפרט הייצור ותכנית הבדיקות יש לתכנן את עמדות העבודה  ·

 השונות הנדרשות לביצוע העבודה.

התחנה תתוכנן כך שאפשר לייצר בה תפוקות מרביות, תוך התאמתה  ·

 למקבל השרות שעובד בה, בתיאום איש שיקום.

תכנון התחנות יתועד בכתב ויכלול ע"פ הצורך: צילומים, תרשימים ו/או  ·

שרטוטים, מלל וכ"ו של התחנה וההתקנים הקיימים בה והוכנו לצורך 

 הפעלתה היעילה והמותאמת למקבל השירות. 

 פעילות הייצור השוטף  .12.5

א.  מנהל המפעל ידאג לביצוע הדרכה מסודרת לכל המשתתפים בתהליך                

 (מדריכים, ראשי מח',

מקבלי שרות, צוות הביקורת) ההדרכה תתבסס על מפרטי הייצור,                     

 התוכנית 

לאימות ובחינה (שהוכנו בשלב קבלת העבודה והתארגנות לייצור                     

 (ראה לעיל) דוגמת מוצר וכל   אמצעי נדרש אחר.

 ההדרכות תונגשנה ע"פ הצורך.    

 

ב. הגדרת תקופת עבודה ראשונה בה יבחנו מפרטי הייצור ויכולת 

תעלה על חודש.  העמידה בזמני הייצור  המתחייבים. תקופת העבודה לא
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תקופה זו תיקרא  "פיילוט" במהלכו יבחן קו הייצור על כל היבטיו כולל 

 היבטים הנוגעים לשיקום והכשרה מותאמת של מקבל השירות. 

 הכנת סיכום פיילוט

יכונס צוות שיכלול מנהל מפעל,מדריך וכל מי שיחשבו שיש לצרפו 

 שיסכם את ה"פיילוט". בין היתר:

מתחייבים, כולל, אם יידרשו, שינויים במפרט הייצור  . יוכנסו שינויים1

 ובתוכנית הבדיקות.

 . תבוצע הערכה מחדש של ההשקעות והמחיר.2

 . תחנות העבודה תותאמנה מחדש,אם יידרש.3

. יבוצע שיבוץ של מקבלי השרות המתאימים (תוך שיקול של כלל 4

 המשימות במפעל).

 

ג להתנהלות שוטפת של קוו ג. לאחר סיום ה"פיילוט" על המפעל לדאו 

 הייצור בהתאם למפורט:  

 ביצוע העבודה על פי מפרט הייצור ותרשים זרימת התהליך. ·

בצוע בדיקות איכות בשלבי הייצור השונים: בקבלת המוצרים,  ·

 הביקורת שנקבעו, בסיום הפעילות. במהלך העבודה בנקודות 

מילוי  הטפסים שהוכנו לתיעוד ביצוע בדיקות האיכות  בשלבים   ·

 השונים. 

 -איתור תיעוד וטיפול במקרים בהם הוגדרה  "אי התאמה בייצור"  

הנבדק אינו עומד בדרישות המפרט כפי שעולה  הינה מקרה בו המוצר 

 מבדיקות האיכות

 

 : פתיחת הליך של פעולה מתקנת  .12.6

 ח במקרים הבאים:א. תהליך "פעולה מתקנת" יפת

 הצטברות של מס' "אי התאמות" זהות  .1

 ריבוי של "אי התאמות", גם אם אינן זהות  .2

 אי התאמה בודדת אך בעלת השפעה ניכרת על התהליך  .3

  
 ב. פעולות לביצוע הליך של "פעולה מתקנת":

יכונס צוות רב מקצועי שיכלול אנשי מקצוע מתחום  -" פעולה מתקנת"   ·

מנהל,מהנדס ייצור,מנהל מחלקה...) ומתחום השיקום הייצור (

 (עו"ס,מרפא בעיסוק...)אשר ידון ויאתר את הסיבות ל"אי ההתאמות".

הסיכום ירשם על גבי פרוטוקול ישיבה ויכלול גם אחריות לביצוע   ·

 ההחלטות והאחראי ליישומן.

במידה והצוות ימצא כי "אי ההתאמות קשורות לתפקודו של מקבל   ·

פל בנושא בעל מקצוע מתחום השיקום. (כולל אם ידרשו השרות,יט

 שינויים בתכנית השיקום).
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 ישיבת מעקב אי התאמות:  ·

 תתקיים ישיבת מעקב לווידוא אי הישנות המקרים  -

 על פי הצורך תתקבלנה החלטות נוספות/חדשות. -

 סיום התהליך כאשר כל הנושאים טופלו והתוצאה הושגה. -

 (נספח) הועדה תמלא דוח מעקב -

 

 ג . המפעל /ארגון יפעיל ממונה בטיחות, על פי דרישת החוק .
 

 

 :מרכזיים עבודה תהליכי – שוטפת פעילות .12.7

 להכשרת התעשייתית היחידה עם משותפת פעילות ייזום היחידה צוות

 פעילות. והבטיחות האיכות, הייצור ניהול למיומנויות האנשים ואימון

 כדי תוך, האנשים של העסקתם להמשך, התעשייתית היחידה עם משותפת

 .במפעל ההכשרה תהליך

 ההכשרה יחידת של שוטפת פעילות רכיבי .12.7.1

 

 פיתוח סדנאות לרכישת כלים ומיומנויות רכות:  .12.7.1.1

באחריות צוות יחידת ההכשרה לפיתוח סדנאות לרכישת כלים ומיומנויות                              

 רכות: 

ספציפיות לתחום עיסוק מסוים,  הן טכניות–המקצועיות המיומנויות

שבדרך כלל לא ישמשו בסוג עיסוק אחר (כמו יכולת הלחמה, ריתוך או 

 בישול). 

מיומנויותרכותנדרשותבכלתחוםמקצועיובכלמגווןהתפקידיםמעובדזוטר

, בטחוןעצמי, יצירתיות(כמו  עדמנהל

 ):יכולתעבודתצוותויכולתהסתגלותוהתמדה

ד, כי בניגוד לעבר, חולשה במיומנויות רכות הינו המכשול נלמ ממחקרים

העיקרי כיום למציאת תעסוקה; מעסיקים שמים היום את הדגש יותר 

 ויותר על מיומנויות רכות. 

 .אישיות יכולות ופיתוח, רכות יכולות ולפתח לחדד המקדם המפעל על

 :הרכות במיומנויות הנכלליםהמרכיבים המרכזיים  להלן

 משאבים ניהול יכולות. א

 למשאבים בהתייחס משאבים ולהקצות  לתכנן, לארגן, לזהות היכולות  

 :הבאים

 זמנים לוחות והכנת ביעדים עמידה, הבנה – זמן ·

 תכנוןועמידהביעדיתקציב – כסף ·

 הקצאתמשאביםחומריים – חומרים ·

 משאביאנוש ·

 ניהול מידע וידע  יכולות .ב
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 :רכישתמידעוידענחוציםושימושבהם  

 איתורוסינוןמידעוידענחוציםמחוץלארגוןובתוכו,זיהוי ·

 הטמעתושילובמידעוידעממקורותמגוונים ·

 מיומנויותתקשורת; הצגתדברים; שיתוףמידעוידע ·

 המרתמידעמצורהאחתלאחרת ·

-ניתוחותחזוקהשלבסיסימידעכמותייםולא,בניה ·

 .מידע   כמותייםובכללזהתצוגהחזותיתשל

 יכולותאינטראקציהחברתית .ג

 עבודהבצוות ·

 הנעתלמידהקבוצתית ·

 לימודאחרים ·

 גישהלשירותלקוחות ·

 )ושכנועהסברה  ,ידייידוע(על אוקבוצה/השפעהעלפרטיםו ·

 יכולתקבלתהחלטות ·

 גישהלמגווןרחבשלאנשים ·

 הבנתהמערךהחברתי ·

 יכולתהתנהגותארגונית .ד

 הבנהכיצדפועליםרכיביםשוניםבמערכתוניצולהלהשגתמטרותמשותפות ·

 הסקתמסקנותופעולהעלפיהן,ניתוח ·

 זיהויחריגותותיקונן, פיקוחעלביצוע ·

 קישורייצוגיםסמלייםעםתופעותממשיות ·

 אינטגרציהשלמצגיםמרובים ·

 הבנהטכנולוגית .ה

 בחירתהטכנולוגיההמתאימהושימושבה ·

 הפעלתמכונותלשםביצועהעבודה ·

 הצגתמידעוניתוחו, שימושבמחשביםלצורךנתונים ·

 תחזוקתאמצעים, איתורתקלותותיקונן ·

 .עיצובמערכותלביצועמשימותמורכבותביעילות ·

כחלקמתוכניתההכשרהשלמקבלהשירותליציאהלעבודהנתמכת .12.7.2

עליחידתההכשרהלדאוגלהתנסויותוסיוריםלהיכרותעםשוקהעבודההפתו

 . ח

, בתקופהזושלשהייהביחידתההכשרה .12.7.3

 .ממשיךהאדםלהיותמועסקבמפעלהמקדם

 .חודשים 6: זמןשהות .12.7.4

 לימודים:  תוכנית .12.7.5
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תהמקצועייכינוערכתלימודיםשתכלולהסבריחידתההכשרההצוו .א

. עליחידתההכשרהכוללהסדנאותשבה

מטרתהערכהלאפשרעצמאותושותפותמלאהשלמקבלהשירותבתהלי

 .ך

עבודה והכשרה הכוללת: מערכת  תוכניתההכשרה תכין  יחידת .ב

 שעות שבועית עליה יהיה מקבל השירות אחראי ליישום. 

באחריותצוותיחידתההכשרהלפיתוחסדנאותלרכישתכליםומיו .ג

; ניידותעצמאית; ניהולזמן; עבודהכפרט: מנויותרכות

 ,.יוזמה; גיוסומוטיבציה

כחלקמתוכניתההכשרהשלמקבלהשירותליציאהלעבודהנתמכת .ד

עליחידתההכשרהלדאוגלהתנסויותוסיוריםלהיכרותעםשוקהעבודה

 . הפתוח

זו של שהייה ביחידת ההכשרה, ממשיך האדם להיות  בתקופה .ה

 מועסק במפעל המקדם. 

 התערבות שיקומית תוכנית .12.8

 תוכניתהחודש הראשון לשהייה ביחידת ההכשרה תיקבע  במהלך .12.8.1

שיקומית עבור מקבל השירות . בקביעת התוכנית יהיו שותפים 

"ע (יש להחליט האם שניהם דרושים או להחלטת מרבעו"ס או 

 המדריך השיקומי במפעל , מקבל השירות. המפעל) , 

התוכנית תכלול: הגדרת מטרות ויעדים, דרכי פעולה ותוצאות   .12.8.2

 רצויות. 

יחידת ההכשרה לתאם מפגש עם עו"ס ייעודית  באחריות .12.8.3

במחלקה לשירותים חברתיים. מטרת  CMלהכוונה תעסוקתית 

התעסוקתי במטרה להחליט על המסלול  האינטייקהמפגש ביצוע 

 י עבור מקבל השירות.המיטב

, חודשיהשמהבעבודה 6 בתום .12.8.4

באחריותיחידתההכשרהלדאוגלקשרביןמקבלהשירותוזכייןמטע

םהמשרדלעבודהנתמכתכדילאפשרמעברחלקביןיחידתההכשרהל

 .נותןהשירותשלהזכיין

יחידת ההכשרה לדאוג לתהליך סיום התקשרות עם מקבל  באחריות .12.9

הליך שעבר ביחידה התעשייתית השירות שכולל מתן דוח תפקודי מסכם על כל הת

 ויחידת ההכשרה. 

(מקבלי שירות, לקוחות משלמים, גופים  טיפולבתלונותוסקרישביעותרצוןלקוחות .13

 מפנים, גופים מממנים, משפחות/אפוטרופוסים).

 א. במידה וחל שינוי לרעה במצבו הרפואי או התפקודי.  –חוזרת  הפניה .14



85 

  

ב. לאחר מס' ניסיונות בעבודה נתמכת, החליטה המח' על התאמתו                                                

מוגנת. במקרים הנ"ל, יופנה למפעל המוגן ליח'            לעבודה  

 התעשייתית ויתחיל את המסלול             

 מחדש.                                                          

 : היעדרות .15

 מסיבהרפואית. א

. ב

ירידהמשמעותיתבנוכחותהמושםישלהפנותאתהמקרהלהתייעצותעםהפיקוחהמחו

 .זי

 

  החלטהעלסיוםהתקשרות .16

החלטה על סיום התקשרות עם מקבל שירות תהיה בהתאם לקריטריונים  כל

 מקצועיים: 

כל החלטה על סיום התקשרות תתואם לפחות שבועיים מראש עם מקבל השירות                                 

 עצמו, מתאם 

 ואיש קשר בקהילה. CMהטיפול  במחלקה לשירותים חברתיים                                 

  .בשוקהחופשי, העברתמקבלשירותלמסגרתתעסוקה .16.1

שיקומית אחרת שאינה עבודה נתמכת  בכפוף למסגרת תעסוקתית  העברה .16.2

 .  CMבשיתוף עם עו"ס מחלקה לשירותים חברתיים   מחוזית להחלטת מפקחת 

 העברהלמרכזלשיקוםוקידוםמקצועילשםקבלתהכשרהמקצועית .16.3

 שירות רשאי לעזוב את המפעל המקדם  מרצונו.  מקבל .16.4

יות צוות ומקבל שירות עוזב מרצונו ואינו מודיע על עזיבתו, באחר במידה .16.5

 המפעל ליזום עמו   

 קשר, לוודא סיום התקשרות, ולבצע תהליך סיום התקשרות.            

המפעל יכול לדרוש את עזיבתו הזמנית של מקבל שירות , בתנאי  מנהל .16.6

הסכמת מפקח מחוזי ועו"ס של מחלקה  והתקבלה שקיימת סיבה סבירה 

 . CMלשירותים חברתיים 

קב הידרדרות במצב בריאותו של מקבל שירות , של עזיבה זמנית, ע במקרה .16.7

 תינתן לו   

לחזור למפעל המקדם, לאחר ועדת תעסוקה מחודשת במחלקה  האפשרות

 .CMלשירותים  חברתיים על ידי עו"ס ייעודית 

"ע של המפעל הכולל: מרבסיום ההתקשרות ייכתב דו"ח ע"י עו"ס או  בעת .16.8

תקשרות, המלצה מנומקת סיכום התהליך השיקומי, פירוט סיבת סיום הה

להמשך, והפניה לעו"ס במחלקה לשירותים חברתיים, עותק ישמר בתיק 

 האישי.

 :רישוםודיווח .17
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מנהל המפעל, בתאום עם העובד המקצועי, ידאג לקיומו וניהולו של תיק   .17.1

אישי מעודכן לכל מקבל שירות. התיק יכלול  חמישה פרקים המחולקים 

לפי נושאים. כל נושא מופרד על ידי חוצץ. בכל נושא יתויקו המסמכים 

 המיועדים. 

פרטים אישיים : הפניה מגורם מטפל במחלקה  -א  פרק .17.1.1

 ברתיים. לשירותים ח

 תעסוקתית  -הערכה תפקודית  - טופסאינטייק .1

 סיכום החלטה של ועדת התעסוקה המקומית.  טופס .2

 .פרוטוקולוועדהרפואיתבטוחלאומי .3

 "ח סוציאלי דו .4

"ח רפואי המתייחס להגבלות רפואיות ו/או נפשיות דו .5

 בקשר לעבודות  

 .מסוימות       

 .אםקיים–אבחוןתעסוקתי  .6

 תפקודיממסגרתקודמתבמידהויש"ח דו .7

 )וקיים(במידה  צומינויאפוטרופוס .8

 צילוםתעודתזהות .9

 .טופסויתורסודיותמלשכתהרווחה .10

ב: תהליך הקבלה: טופס הערכה של מסוגלות תעסוקתית  פרק .17.1.2

 שנערך במהלך  

החודש הראשון, חוזה חתום על ידי מקבל השרות וצוות המפעל,               

 התאמות נדרשות  

 לעמדת העבודה ותהליך הייצור.              

 ג': תהליך השיקום  פרק .17.1.3

 מעקברפואי' : פרקד .17.1.4

, אירועיםחריגים: דיווחיםשונים': פרקה .17.1.5

 תקשורתביןמשרדיתרלוונטית

 תשלומיגבעפלטנוכחות: ונכחותו': מעקב תשלומים  פרק .17.1.6

 

 

 שמירתסודיות .18

אודות מקבלי השירות  בכל מסגרת שירות שיקומי הינו חסוי. ספק  המידע   

 השירות ימסור מידע  

וידווח באופן בלעדי לנציגי המשרד. לא יעשה במידע כל שימוש אחר שאינו מפורט                                   

 בחוזה זה, או  

 ט.בניגוד לחוק זכויות הפר                                  
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השירות יחתום על הסכם שמירת סודיות עם קבלת ההצעה, וכן יחתים על  ספק 

 הסכם, כאמור, את  

 אנשי הצוות.                 

 

 :מקורות

צוות השרות לשיקום מקצועי תעסוקתי, שותפים בתוכניות וחב'  –תעסוקה מיטבית  מסמך ·

 רום  

 בראשות ד"ר מוריה לוי                       

מסוגלות תעסוקתית ועידוד תעסוקה: השלכות למציאות הישראלית" ,פרופ'  "  ·

יוסי תמיר ועו"ד   זוהר נוימן 

http://www.sw.huji.ac.il/upload/employabiliy.pdf( 

. 2010", וגבלותחקרהגורמיםהמשפיעיםעלמסוגלותתעסוקתיתשלאנשיםעםמ"  ·

עבודתגמרלתוארמוסמךבמדיניותציבוריתבהדרכתפרופסוריוסיתמירמוגשעלידייו

 .סיאברהם

 
 

 נורדהיים: צוות השרות לשיקום מקצועי תעסוקתי בהנהלת ד"ר שלי כתיבה

' חב, חסדאי"נ, גב' איה תוצוות מטעם חברת דיאלוג: מר אלי קופל, מהנדס                                     

 .אשנב
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 טופס הערכה תקופתית למשתקמים במפעלים מוגנים -א'  2.4נספח 

 תאריך:________
 

 טופס הערכה תקופתית למשתקמים במפעלים מוגנים
 שם המפעל:   __________

 כתובת המפעל: __________  
 סמל מסגרת: ____________   

 
  ____________________שם המשתקם:  ___________     כתובת: 

 תאריך כניסה למפעל המוגן:  _______________
 _______________    תאריך הערכה אחרונה:  

 _________________             מהות הנכות: 
 ___________________ אחוזי הנכות הרפואית:

 חודשים אחרונים) 3ממוצע שעות עבודה שבועיות (עפ"י 
חודשים אחרונים וללא  3יצוע עבודה) חודשי (עפ"י ממוצע גב"ע (גמול ב

 סבסוד/שכר קבוע: ___________________ 
מגבלות תפקודיות המשפיעות על העבודה: 

_____________________________________________________ 
 

נא ציין באיזו מידה אתה מעריך את תפקודו של העובד במשתנים הבאים עפ"י 
 ):1-3סולם (

 הרגלי עבודהא. 
 

 המדד

1 
במידה 
 מועטה

2 
במידה 
 בינונית

3 
במידה 

 רבה

 הערות

     נוכחות סדירה

     הגעה בזמן 

     הופעה חיצונית הולמת

     התמדה וריכוז בעבודה 

     מסירות בעבודה

 

 ב. תקשורת והתנהגות בינאישית

 
 המדד

1 
במידה 
 מועטה

2 
במידה 
 בינונית

3 
במידה 

 רבה

 הערות

יכולת ליצור תקשורת 
 ברורה  

    

מנהל יחסים תקינים עם 
 חבריו לעבודה

    

מנהל יחסים תקינים עם 
 הממונים עליו
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מתמודד באופן יעיל עם 
 קבלת סמכות 

    

     יוזם קשרים חברתיים 

 
 ג. תפקוד בעבודה

 
 המדד

1 
במידה 
 מועטה

2 
במידה 
 בינונית

3 
במידה 

 רבה

 הערות

     פשוטות מבצע פעולות

מבצע פעולות מורכבות 
 (רב שלביות)

    

     מדייק בביצוע המטלות

     עובד בסדר ובשיטתיות

הספק בביצוע  -תפוקה
 המטלות

    

מתמודד עם שינוים 
 במטלות

    

     עצמאי בביצוע המטלות 

     עצמאי בפתרון בעיות 

יכולת הבנת הוראות 
 מילוליות

    

הוראות יכולת הבנת 
 כתובות

    

יכולת תכנון ביצוע 
 המטלות

    

יכולת למידה של מטלות 
 ושימוש בכלי עבודה

    

     יכולת שימוש בכלי עבודה

 
 מוטיבציה להתפתחות ולתעסוקה נתמכתד. 

 
 המדד
 

1 
במידה 
 מועטה

2 
במידה 
 בינונית

3 
במידה 

 רבה

 הערות

הערכה מציאותית של 
 היכולות והמוגבלות 

    

מוטיבציה לצאת 
 לתעסוקה נתמכת

    

מוטיבציה של בני 
משפחתו לעידוד ליציאה  
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 לתעסוקה נתמכת

 
 

 ה. תחומי תפקוד הבולטים לטובה (ניתן לסכם ביתר פירוט את המדדים  שצוינו) 
 

 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 ו. תחומי תפקוד הטעונים שיפור (ניתן לסכם ביתר פירוט את המדדים  שצוינו): 

 

 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 

 ח. באיזו מידה מתאים להפניה ל"עבודה נתמכת"?
 מתאים / זקוק להכנה /  אינו מתאים בשלב זה.         

 
ט. במידה וזקוק להכנה, פרט את תוכנית העבודה (מטרות ודרכי פעולה) עד 
 להערכה הבאה (כגון הפניה לאבחון ושיקום מקצועי, החלפת תחום עבודה) :

 

 

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
ט. הערות הממונה הישיר: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
 המסגרת):י. הערות מנהל המסגרת (ו/או עו"ס 

 

 

 

 
 

 חתימת הממונה הישיר:________  חתימת מנהל המסגרת: __________ 
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 הערכות במצבי חירום - 2.6.2.3נספח 

, שייתנו מענה חדרי בטחוןמתאים או  מקלטהזוכה מתחייב, שבמקום הנבחר, יימצא  .1

הג"א, מיגוני לכל המשתקמים ולכל אנשי הצוות בזמן חירום, כמתחייב מן ההוראות של 

 ומהנחיות הבטחון של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. פיקוד העורף

הזוכה מתחייב לעמוד בהנחיות הבטחון והחירום, כאמור בהוראות הג"א לגבי מפעלים  .2

חיוניים וכאמור בהנחיות הבטחון של המשרד, במקרים של הפעלת מוסדות והוסטלים, 

 ובכלל זה:

, כנדרש בחוק, ולהמציא אישורים בוי אש ומד"אכיהזוכה מתחייב, לעמוד בדרישות  2.1

 מתאימים מאותם גופים.

 יום. 14הזוכה מתחייב, להיות ערוך לרמת מלאי של מזון ותרופות, לתקופה של  2.2

 ימים. 3הזוכה מתחייב, להיות ערוך לרמת מלאי של מים, לתקופה של  2.3

 48ה של הזוכה מתחייב לתכנון צריכת חשמל חלופי, באמצעות גנראטורים, להפעל 2.4

 שעות לפחות.

הזוכה מתחייב, להתקין מערכת כריזה, שתאפשר יצירת קשר עם כל המטופלים  2.5

 במרכז, בזמן חירום.

הזוכה מתחייב, לרכוש שכפ"צים וכובעי פלדה לצוות החירום של המרכז, כאמור  2.6

 בהנחיות הביטחון / חירום.

 חתימת המציע

 ___________________________________   _____________________________  
 עמותהמס. זהות / חברה / שותפות /  שם המציע 

 ___________   _______________________   ________________________  
  


